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DE VERENIGING

VAN

DORPSBEIANGEN

HOLWERD

KONTAKTBIAD VOOR HOLWERD EN OMGEVING

AAI\ DE DORPSBEWONERS VAN HOLWERD E.O.

Zo na de zomervakantie proberen we onze activiteiten in het verenigingsleven
weer op te pakken, nieuwe plannen te maken en data voor vergaderingen
vast te stellen.
De afgelopen periode is voor dorpsbelang rustig geweest, maar voor andere
commissies weer drukker.
Zoals de nieuwe activiteitencommissie die inmiddels het ringrijden en de bra-
derie heeft georganiseerd.
Verder heeÍt een groep vrijwilligers de speeltuin weer onkruid-vrijgemaakt en
Harm v.d. Ploeg maait geregeld het gras zodat het veldje een verzorgd aan-
zicht heeft. Hiervoor onze hartelijke dank.
Voor de eerst komende tijd staan een aantal data op stapel zoals:
- Overlegvergadering met het ijsbaan bestuur en de havencommissie om tot

een plan te komen om de rondweg veiliger te maken.
- Vergadering met buurtverenigingen om bepaalde punten voortgekomen uit

het leeÍbaarheidsonderzoek Holwerd nog eens door te nemen en met elkaar
van gedachten te wisselen over andere problemen omtrent het dorp.

- Rondgang met burgemeester en wethouders. Dit twee-jaarlijkse gebeuren
gaat over de voortgang en de knelpunten in ons dorp.

Tot zover het belangrijkste nieuws van onze kant met een hartelijke groet van
dorpsbelang.

A.G.
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VOLKSTUIN TE HUUR

Volkstuin-vereniging Holwerd heeÍt voor de liefhebbers nog enige volkstuintjes
te huur. Deze zijn 1 oÍ 2 are groot.

Te bevragen bij:
Joh. de Jong, tel. 0519-562099

WIST U DAT...

... als er sneeuw en ijs komt, de sleutels zoutbak "Fonteinstraat" bij dhr. S. v.d.
Ploeg, Fonteinstraat 32 en bij dhr. G. Adema, Beyertstraat 58 zijn. De sleutel
zoutbak "Achter de Hoven" bij dhr. J.S. Vellema, Opslach 10 is.

... er 9 juli 16 vrijwilligers aan het werk zijn geweest in de speeltuin. En wij ze daar
hartelijk voor bedanken.

... er nog steeds boekjes van oud-Holwerd te koop zijn en dat best een leuk kado
kan zijn van de Sint. De prijs is f 20,00. Haal ze bij A. Hoekstra, Fonteinstrjitte 74
oÍ bij D. Bergema in de winkelof S.R.V.-wagen.

... ik (Anke Hoekstra) heel graag verhalen van u voorde rubriek"Utde àlde doas"
zou willen krijgen. Dus weet u een mooie, schrijÍ het op!
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... deze Íoto is gemaakt tijdens de
55+ reis van 5 juni, en dat het
een prachtige dag was.

... degene die nog belangstelling
heeft voor de gedichtenbundel
"Dichter bij God" deze kunnen
bestellen bij Monte de Boer, tel.
562108

KERSTMI\RKT

Vrijdag 13 december a.s. wordt er weer een Kerstmarkt georganiseerd.
ledere creatieve inwoner van Holwerd kan hier aan deelnemen.
lnÍormatie en opgave biiBRON MODE en WONEN, te|.0519-561254.

IONDERCLUBS VAN DE SOUND BEGINNEN WEER

8Um12iaar
2 okt. Bingo

16 okt. Voetverven
30 okt. Knock-out show + disco
13 nov. Kleien
27 nov. SportieÍste v. club
11 dec. Kerstkaarten maken

ecoline
18 dec. Kerst

4Vm7 iaar
5 okt. Kinderbingo

19 okt. Verhalen middag
2 nov. Raamdecoratie

16 nov. Kijkdoos
30 nov. Poppenkast
14 dec. Placemats
18 dec. Kerst

De tijden zijn evenals vorige jaren op woensdag van 18.45 tot 20.15 uur en zalet-
dags van 13.30 tot 15.00 uur.
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MUZT{{FERMEMNG "CRESCENDO" . HOLWERT

MuzykÍeriening "Crescendo" Ían Holwert bestiet dit jier 100
jier. De Íeriening, drumband en korps, Íiert dit jubileum mei in
reuny Íoar leden, àld-leden en belangstellenden; in ten-

toanstelling; in koÍjetafel; in resepsje; in jubileumkonsert en dèrnei d0nsjen mei it or-
kest "The Skyliners".
Dizze reuny sil op sneon 23 novimber 1996 fan 14.00 oere öÍ yn sporthal "de Ynset"
hàlden wurde.
Wolle jo dielnimme oan de reuny mei in koÍjetaÍel, dan kinne jo Íoar 15 oktober o.s.

f 25,00 de man oermeitsje op bankn0mer 29.7'1.71.'178 op namme Ían "Crescendo"
Holwert.
Foar ynljochtings kinne jo skilje mei Jan de Haan, till.0519-562409 oÍ Anneke
Meindertsma, till. 051 9-562579.

PROGRAMMA JUBILEUMDAG

Programma Jubileumdag 1 O0-jaar Muziekvereniging "Crescendo" - drumband
en korps - op zaterdag 23 november 1996, in sporthal "de Ynset" te Holwerd.

*14.00 uur ReÍinie;
voor leden, oud-leden en belangstellenden. Tijdens de reunie is
er een opvoering van een revue, ten tonele gebracht door ei-
gen leden; een optreden van de "Boerenkapel" en een optre-

ff H::::yËïLï H ià :ï",l"Ë$ " 
rkest va n " ou d-r e de n " va n

'17.30 uur KoffietaÍel en/oÍ koud-salade-buÍÍet.

sinds GEC- 1896

Hohryerd

'19.00 uur

'20.30 uur

*2,OOuur

' Tijdens de
"Crescendo" -

Receptie; voor reiinisten en genodigden.

Jubileumconcert "Crescendo" - Holwerd;
voor iedereen die belangstelling heeÍt voor dit optreden "Door
de jaren heen" (toegang gratis!).

Dansorkest "The S§liners"
verzorgen tot in de late uurtjes een gevarieerd muzikaal optre-
den. Natuurlijk kunnen dan ook naar hartelust de voetjes van
de vloer (toegang gratis!).

jubileumdag is er een tentoonstelling ingericht over 1OO-jaar
Holwerd (Íoto's, medailles, bekers, vaandels, instrumenten enz. enz.)

ZEGT.HET.VOORT ZEGT.HET.VOORT ZEGT.HET.VOORT!!
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** 1896"* MUZIEKVERENIGING CRESCENDO HOLWERD ** 1996**

"lt reizgjen nei de konkoersplakken ta om'e jierren 20 hinne wie gjin sinekure. Sa
reizget "Crescendo" mei in frachtwein fan Atze van der Bos óf nei Sódlaren. Stuollen
derop, ynstruminten en faandel mei en sa gie 't hinne. De froulju mochten dizze keer
ek mei. De reis wie net om 'e nocht. ln dikke earste priis en in grouwe sulveren me-
daille fan de Keninginne foar it heechste oantal punten fan it konkoers. Op 'e werom-
reis moat Arend Douma ut'e broek. Dat moat. Kin gebeure, dus mar even achter de
hage. Mar dan docht bliken dat se yn 'e neare nacht nochal ticht by in h0s stean
bleaun binne. De bewenners wurde wekker troch it lld fan de frachtwein en fansels
it gerop en geraas fan de korpsleden. De rest lit him riede. Arend kin sa hurd net. De
bewenners poerrazend en de konkoersgongers op 'e auto lizze dlbeld fan wille.
Letter op 'e repetysjes wurdt dy earme Arend noch faak pleage mei syn nachtlike
skiterij." (oerlevere ferhaaltsje van Pytsje Koopmans)

Dit is één van de vele leuke verhalen die verwerkt zijn in het boekwerk over honderd
jaar Crescendo. Vele oude bekende Holwerders passeren de revue, aangezien zij
een grote rol gespeeld hebben in het reilen en zeilen van deze muziekvereniging
bestaande uit drumband en korps. Bent u nieuwsgierig geworden? Het "boekje" van
zo'n tweehonderd bladzijden is nog steeds verkrijgbaar (à / 20,00) en wel bij Henk
Willemsen, Waling Dijkstrastraat 5, tel. (0519- 561410).

Crescendo in oude kledij in optocht door Holwerd (16 junijl.)



KERSTSINGINN

Gestimuleerd door het succes van vorig jaar zijn verschillende muzikale groepen van
plan weer een Kerstsinginn te organiseren.
Als datum is gekozen zaterdag 14 december's avondsf om 20.00 uur in Sporthal
"de Ynset".

Medewerking zal worden verleend door:

Chr. Muziekvereniging
Chr. Zangvereniging
lnterkerkelijk kinderkoor
Gospelband
Gospelgroep

"De Bazuin"
"Looft den Hee/'
"Sjong mar ta"
"Mission"
'"The Messengers"

Allen uit Holwerd.
Zoals u leest is er een grote verscheidenheid aan groepen, dus voor elk wat wils.
Reserveer deze datum alvast.

De samenwerkende groepen.

bakkerij

boskma Holwerd

Voor al uw:
- Brood, Koek en Banket
- Salades en Buffetten
- Broodjes voor grootverbruik
- Catering

Tevens komen wij elke zaterdag in Holwerd en Blija

Even bellen en we komen ook bij u aan de deur

Tel.: 0519-562495
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VOETBALVERENIGING HOLWERD 50 JAAR

Onze plaatselilke voetbalvereniging bestaat op 21 mei 1998 een halve eeuw. Het
bestuur is van plan om deze 50-ste verjaardag Íeestelijk te vieren. Daarom is een
commissie in het leven geroepen om voor deze gelegenheid iets moois te organise-
ren.
De voetbalvereniging neemt binnen ons dorpsleven al jaren een heel belangrijke
plaats in. Daarom vieren wij dit feest niet alleen onder de clubleden maar organise-
ren wij Íestiviteiten voor het hele dorp.

Een jubileumÍeest kost veel geld en zoals bij de meeste verenigingen het geval is,
heeft de penningmeester veel moeite om de club Íinancieel draaiende te houden. ln
samenwerking met de supportersvereniging en de activiteitencommissie worden het
komende jaar diverse acties gehouden om het jubileumfeest financieel mogelijk te
maken. Wij rekenen op uw medewerking, laat de voetballers niet in hun hemd staan.

Op dit lubileumÍeest kunt u ook de geschiedenis van de voetbalvereniging in woord
en beeld volgen. Daarvoor zijn vele spulletjes nodig. Via deze krant doen wij een be-
roep op u om de oude doos door te zoeken op materiaal dat iets met onze voetbal-
club heeÍt te maken. Heeft u Íoto's, dia's, krantenknipsels, oude voetbalschoenen,
o.i.d., kunt u contact opnemen met: Jantsle Stielstra, Moppenbuurt 11, Tel.0519-
561818.

Jantstje bewaart en registreert alle geleende materialen en zorgt ervoor dat ieder
het zijne weer netjes terug krijgt.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Jubileumcommissie WH/1 948-1 998

BADTTIINTON

Badminton voor iedereen:
Woensdag van 18.45 - 19.45 uur
Vrijdags van 9.30 - 10.30 uur

Badminton voor jong en oud.
Geen lidmaatschap

Kom wanneer je wilt! lnleg / 1,50 per keer.

Lijkt het jou oÍ u wat kom dan naar Sporthal "de Ynset" en neem een racket mee!

Meer Ínlichtingen bij: D. Kuipers, De Morgenzon 12, tel. 561694.
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PI.AYBACK SHOW

Op vrijdag 15 november aanstaande organiseert Henk's Music Shop weer de jaar-
lijkst playback show in "lt Sintrum".
Alweer voor de Sste keer wordt dit schitterende Spektakel georganiseerd in Holwerd
en net als vorige jaren zal ook deze keer de drive-in-show SATELITTE SOUND uit
Kollumerzwaag aanwezig zijn. Omdat het de aÍgelopen jaren een groot succes was,
met veel deelnemers uit Holwerd, vragen wij ook nu weer de steun van uw vereni-
ging, door kandidaten te leveren.
Als de winnaar(s) één van uw leden is, ontvangt uw vereniging / 100,00. =Dus zet
uw leden aan om mee te doen, het is de moeite waard=
De deelnemers worden verdeeld in twee leeftijdsgroepen, eentje tot en met de lage-
re schoolen dan tot ... (vul dit zelf maar in).
Voor iedere deelnemer is er een herinnering. Voor de kleintjes zijn er 3 prijzen en

,50,00 voor de school die de prijswinnaar levert.
Voor de andere leeÍtijdsgroep zijn er ook 3 prijzen en natuurlijk voor de nummer 1

DE WISSELBEKER.
En vergeet niet de Í 100,00 voor de vereniging die vermeld staat op het inschrijÍÍor-
mulier van de winnaar.
Dus... zet'm op, genoeg reden om mee te doen en uw leden aan te sporen. Mede
door de steun en inzet van uw vereniging kunnen wij dit schitterende evenement
voor en door Holwerd weer organiseren.
Alvast bedankt en graag tot ziens op vrijdag 15 november in 't Sintrum.
Doe je niet mee' kom dan kijken! 

Groetjes van Henk en Maaike,
De Music Shop, Visweg 18, Holwerd

tel. 0519-562079.

i Deelnemersbon voor de achtste playbackshow op VRIJDAG 15 NOVEMBEB in "lt Sintrum
! te Holwerd.

Eigen naam:

Adres: .

Woonplaats:

I
! TeleÍoon:

! na te doen artiest oÍ groep:r'
! Titelvan de plaat:

I Li l ,"n de verenioino:a -- ---' -- - -'-'--v--'v

! Banknummer van de vereniging:
I
I

! Ja, ik wil tevens graag de ongeveer twee uur durende videoband, kosten / 30,00

! JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
I
I Oe=e bon plus de muziek inleveren voor 1 november aanstaande bij:

I xerux MUSIo sHoB Visweg18, Holwerd, rel. 0519-562079.
L---------
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GYMNASTIEI(VEREMGING C}TI\RIETTO HOLWERD

Op 20 en 21 augustus zijn weer de lessen van de gymnastiekvereniging 'Charietto"
te Holwerd begonnen.

Woensdag:
09.00 - 10.00 uur
15.30 - 16.15 uur
16.15 - 17.15 uur
17.15 - 18.30 uur
18.30 - 19.45 uur
19.45 - 20.45 uur

Dames recreatie gymnastiek (geen toestellen)
Kleutergymnastiek vanaÍ 3 jaar
Jeugd 1

Jeugd 2
Keurgroep
Dames recreatie gymnastiek

Kom gerust eens vrijblijvend langs in de sporthal"de Ynset".
Wilt u meer weten bel dan 0519-561751 .

STICHTING WEIZIJN OUDEBEN DONGERADEEL

1 OKTOBER . INTERATIONALE OUDERENDAG!

Wij, de Stichting Welzijn Ouderen Dongeradeel en de drie Ouderenbonden, n.l. de
ANBO, de PCOB en de Unie KBO, zijn van mening dat deze dag in de gemeente
Dongeradeel niet ongemerkt voorbij mag gaan.
Wij hebben daarom een mooi programma in elkaar gezet en nodigen nu alle
mensen van 55 jaar en ouder uit deze gemeente van harte uit op die dag naar
Sporthal "de Trimme/'aan de Harddraversdijk in Dokkum te komen.
U wordt tussen 10.00 en 10.30 uur ontvangen met een Íeestelijk kopje kofÍie.
Na de opening om 10.30 uur zal dhr. Jakob Vellenga uit Leeuwarden, u misschien
beter bekend als oud-lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, gedurende an-
derhalÍ uur een vrolijke en humoristische terugblik geven op vroegere tilden.
Dit is een bijzondere en gezellige voordracht. Na aÍloop kunt u deelnemen aan een
gezamenlijke lunch, die opgeluisterd zalworden met levende muziek. Uw bijdrage in
de kosten voor deze dag incl. de lunch is slechts / 10,00 per persoon.
Komt allen.

Klaverjassen leren? Nu in dokkum en holwerd!

Een oergezellig spel, en spannend. U kunt niet klaverjassen? Dan is dat nu geen
probleem meer want op maandag 30 september a.s. start er een klaverjas cursus in
"DE ABDIJ' (Markt 32) te Dokkum. Aanvang 14.30 uur. Kosten Í 25,00 voor 10
lessen. ln Holwerd kunt u op 1 oktober vanaÍ 14.30 uur zo binnen lopen om mee te
klaverjassen oÍ u op te geven voor de cursus. Een klaverjas cursus voor mannen en
vrouwen!
Laat deze kans niet voorbij gaan en geeÍ u op voor de klaverjascursus onder des-
kundige leiding.
lnlichtingen bijde St. Welzijn Ouderen Dongeradeel, tel. 0519-292223.
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ACTNITEITEN STICHTING WEIZIJN OUDEREN DONGERADEEL

Nieuw! ! Gespreksgroep'rouwvenrerking'
Gaat van start op dinsdag 24 september aanvang 13.30 uur. ln een kleine groep
praten over het verlies van de partner. Onder goede begeleiding. Samen sta je ster-
ker. Geen kosten. Er ztin nog enkele plaatsen vrij.
U kunt zich aanmelden op telefoonnummer 0519-292223

Sjoelen
ledere eerste woensdagmiddag van de maand aanvang 13.30 uur. lnleg 2,00. Leuke
prijsjes.

Klaverjassen
ledere tweede woensdagmiddag van de maand in de grote zaalvan "de Abdij".
lnleg f 3,00. Aanvang 13,30 uur.

Bingo
ledere laatste woensdag van de maand. Kaarten / 0,50 per ronde. Aanvang 14.00
uur.

Yoga
Voor een cursus yoga kunt u zich ook weer aanmelden. Onder deskundige leiding
leert u zich ontspannen. 1O Lessen, 60,00 (matje meenemen). Aanvang 9.30 uur.
Start 14 oktober. Opgeven voorT oktober.

Op 1 oktober start er ook een klaverjascursus voor beginners in Holwerd. ln "De
Nije NijhoÍ" (Elbastenruei 2). U kunt dan op 1 oktober vanaÍ 14.00 uur zo binnenlopen
om mee te doen. Ook hier per les f 2,5O, aantal lessen 10. Onder deskundige bege-
leiding.

Nieuw!! Glasgraveren
2 Oktober vanaÍ 9.30 uur. Zell mooie Íiguren maken in glas. Kosten / 35,00 voor 5
lessen. (excl. materiaal kosten)

Nieuw!! Klusjes cursus
Op 4 oktober om 9.30 uur start er een klusjescursus. Op het gebed van gas, water
en elektra wordt u uit de doeken gedaan hoe u kleine reparaties oÍ vervangingen zelÍ
kunt doen. T lessen / 35,00. Dit is uw kans! Opgeven voor 1 oktober.

25 jaar SWOD - 25 iaar SWOD - 25 iaar SWOD - 25 iaar SWOD
ln het kader van het 25larig jubileum wordt het toneelstuk'"Toe ju, doch ris wat" op-
gevoerd door 'it HÍzemer toaniel".

4 olitober in Anjum "De Dobbe", aanvang 19.30 uur
25 olitober in Dokkum'Dockingacollege", Rondweg, aanvang 19.30 uur

8 november in Holwerd'lt Sintrum", aanvang 19.30 uur.
Toegang gratis!
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Stijldansen!!
U kunt zich weer opgegeven voor een cursus stijldansen. 12 Lessen Í 95,00. EeÍst
een gratis proefles bijwonen? Dat kan, op donderdagochtend 3 oktober om 1O.00
uur.

PROGRAMMA VAN DE NCVBAFDELING HOLWERD

Woensdag
18 september

19.45 uur

Maandag
4 oktober

12 november

Donderdag
12 december

20.00 uur

Maandag
16 december

2l januari'97

11 Íebruari

18 Íebruari

18 maart

Startavond Rayon "De Waddenkust" in 't Sintrum in Holwerd.
Spreker: ProÍ. D. Post uit Wezep.
Onderwerpen: Wikken en wegen, ethiek en gezondheidszorg.

Buro Voorlichtingen Merkartikelen
(026 - 3518002) "Met raad en daad", een diapresentatie over
persoonlijke verzorging, verantwoorde voeding en eigentiids
huishouden.

lrian Jaya, Íinanciële en bewustwordingsproject NCVB.
Gespreksleidster: Alie de Boer uit Veenwouden (0511-472953)

Kerststukjes maken met Nelie Bakker uit Hiaure (0519-293037)

Gezamenlijke Kerstviering

Mevr. Y. Wijbenga-Prins, Aalsum (051 9-2981 í 0)
Dia's over Kenia en haar werk voor het "Foster Parents Plan'.

Excursie naar Dokkum
Achter de schermen van de HEMA (0519-297500)

Jaarvergadering

Mevr. M. Derksen-van Duinen, Westergeest (0519-518631)
vertelt over het Arabische leven in Egypte en het lslamitische
gelooÍ. Leest ook voor uit haar boek.

Donderdag Mevr. v.d. Meulen-Walstra, Heerenveen (0513-629604).
24 april Boekbespreking over: "God jout gjin siÍers", A.A. v.d. WerÍ

Mei/augustus Reisje

De vergaderingen worden gehouden in 't Sintrum en beginnen om 19.30 uur of an-
ders zoals staat aangegeven.

De contributie over het jaar 1997 bedraagt / 52,50
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NOVEMBER

15 Playback-show in "lt Sintrum"

23 Jubileumdag
100 jaar muziekvereniging "Crescendo" in de sporthal "de Ynset"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I oEcEnasEn
I. 13 KerstmarktI Opgave bijA. Bron, te|.561254

! .t o Kerstsinginn
I Sporthal "de Ynset". Aanvang 20.00 uur.

| =ouu 
ook de data van uw verenigings activiteiten in deze agenda geplaatst !I zien, oÍ andere dorpsactiviteiten geeÍ ze dan even door. Tel. 562459. I

L. I I I I I I I I I T I I I I I I I I 
- - 

J

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd

Jeugd Tsjelke
Jeugd Ploos v. Amstel

maandag 17.55-18.40 uur
bijde GereÍ. kerk
vrijdag 9.15- 9.55 uur
vrijdag 1 0.00-1 0.35 uur

OPENI NGSTIJDEN POSTAGENTSCHAP
Maandag t/m vrijdag

Zaterdags

9.00-12.00 uur
13.00-17.00 uur
9.00-12.00 uur
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HUISARTS

Dokter Maltha, spreekuur volgens aÍspraak, tel. 56í301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen: tel. 562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel.0519-571316
Dr. P.D. Luyendijk tel. 0519-571218

GROENE KRUIS . WIJI§ERPLEGING
Spreekuur dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uut tel. wijkgebouw 561295, tel.
Dokkum 0519-292213. Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30
uur in de Nije NijhoÍ.

COIIITACTADRESSEN
Dienstencentrum: T. Kuipers-de GraaÍ, Stasjonswei 43, tel. 561809

Uitvaartvereniging
"de Laatste Eer": Uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra, Achter de Hoven 8,

te|.561374
Bijdiens afwezigheid: W. van der Meij, Klokstir.4, tel. 561639

FYSIOTHERAPIE

J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei\,1e1.562478/561876.

HUTSARTSENI.ABORATORIUM

Plaats: Nije Nijhof, tijd: woensdagmorgen 8.30 - 8.45 uur.

TAI{DARTS

Mw. van der Woude, Beyertstraat 101, tel. 562300.

BESTUUR

Voorzitter
Penningm.
Secretaresse
Redaktie
Leden

Ate Glazema, Hemmingawei 4
Dirk Bergema, Pollewei 2
Tineke Kuipers, Stationsweg 43
Anke Hoekstra, Fonteinstrjitte 74
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35
Henri Besselink, Fladioslraal 2
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat 24
Margit Dijkman, W. Dijkstrastr. 13

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,9í50 AA Holwerd.

TNLE\'EREN KOPIJ

De kopij kan worden ingeleverd tot uiterlijk maandag 2 december bij Anke
Hoekstra, Fonteinstraal 7 4, lel. 562459.

tel. 562118
tel. 561423
te|.561809
te|.562459
te|.561753
tel. 562387
1e1.562252
tel. 562086
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