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AÀ1{ DE BEW(I}IERS VÀN H()ITERD [.0.

Hier alweer het laatste dorpskrantje van
1997.De afgelopen 3 maanden zijn weer
besteed aan diverse vergaderingen,
activiteiten en discussie-avonden. De
eerste uitnodigingen waren van:
. Bloemenwinkel "'t Sinneblomke", die

haar geheel vernieuwde winkel opende.
. Bar Dancing " Het Hoogstepunt" die

de deuren opnieuw opende.
. lnstallatiebedrijf Van der Hoop, dat

zyn 75-jarigjubileum vierde en tevens
een nieuw kantoorpand aan de
Voorstraat opende.

'W'ij wensen al deze ondernemers veel
succes en goede zaken toe hier in
Holwerd. Hier tegenover staat de sluiting
van een paar bestaande zaken, maar wij
als dorpsbelang zijn verheugd dat deze
voorzieningen weer door ondernemers
zijn opgepakt.
Verder hebben we de discussie,avonden
"Dongeradeel 2025" bezocht, waar we
mee konden praten over de komende 25
jaar. Uit het merendeel van de avonden
en zeer zeker ook uit de laatste avond
bleek dat ook Holwerd met zijn veerdam
en \laddendijk meer mogelijkheden
moet lsijgen om het toerisme te ontwik-
kelen. Dit punt moet zeer zrker ook wor-
den opgenomen in het nieuwe recreatie-

strucruurplan. De speerpunten zijn tot
nu toe het dorp Oostmahorn en de stad
Dokkum, maar ook Holwerd hoort hier
als speerpunt bij!
'§?'oningbouw moet bij alle dorpen kun-
nen en in het bijzonder bij de kerndor-
pen moet er de mogelijLheid van een be-
drijventerrein bestaan om de bedrijven
uit eigen omgeving een kans te geven om
zich te ontplooien.
De landbouw en veeteelt moeten ruimte
houden en niet op slot komen te zitten
door andere activiteiten.
Verder was eÍ een meerderheid voor werk
boven milieu en de inwoners vinden dat
de gemeente soepel met regels moet zijn
voor het vestigen van ondernemers.
Tirssen de bedrijven door is de tuin bij de
speeltuin nog opgeknapt door een groep
vrijwilligers. \íij willen een ieder hierbij
nog bedanken voor de medewerking.
Tot slot zijn de groene wegwijsbordjes in
het dorp opgeknapt en aanBepast. Tor
zover het laatste nieuws uit Holwerd en
omstreken.
Namens het bestuur van Dorpsbelang
Holwerd wensen wij u:

e 8 
A.G.

i

rI pRol{tuE rÀil ltRu]r

Thriller fan foarmaat
Yn in ferlitten berchlàn stiet oan wjers-
kanten fan in heuvel in wenninkje. Yn it
iene wennet Maureen, in frou fan mid-
delbere leeftyd, mei har mem Mag. Mem
is syklik en krimmenearret de hiele dei.
Kontakt mei de b0tenwràld is der a.mper.
Ut en troch komt de buorjonge fan 'e
oare kant fan 'e heuvel del foar in praats-
je, of mei in boadskip foar Maureen. Dy
boadskippen hàlde Maureen oerein, en
jouwe har hoop op in bettere takomst.

Mem Mag giet lykwols op har eigen
wfze mei dy boadskip om... Yn dizze
aaklik spannende mar tagelyk ek tige ko-
myske thriller is op de achtergr0n alryd
it needlot oanwëzich. Oant dat riteinlik
taslacht. Klaasje Postma, Aly Bruinsma,
Thijs Feenstra en Arnold Dijkstra spylje

§ouwer prachtige rollen. "It pronkje fan
Ierlàn" wie it öfrirne seizoen dè grutte
Ërrassing yn 't lngelske teaters. Tryater
hat op 12 desimber 1997 de Nederlànske
premiëre.
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"DE I(ASI"

Boodschap
In het zicht van de koffietafel geeft de
lachverteller zijn publiek een boodschap
mee. En opnieuw in het Peellands. Maar
in het Algemeen Beschaafd Nederlands
blijft de strekking gelijk "Ik heb een

bijzondere kast. 't Is zo'n ouderwetse
boerenkast. Daar vertel ik graag over.

Die kast. Och ja, u weet wel: 't is zo'n
kast met allemaal schappen. Maar mijn
kast dat is iets aparts. Dat ligt aan mij.
Niet aan de kast. 'Want op al die schap-
pen heb ik iets anders geplaatst, schap-
pen zet. Er is bijvoorbeeld een

landschap. Voor de atlas en de Michelin-
kaarten. En een waterschap voor de

goudvisjes. Ongeveer op ooghoogte een

verwantschap met de fotootjes van oma's
en opa's. Op de nalatenschap ligt niks.

Maar de vaderschap is tevens de moe-
derschap.
Twee boodschappen zijn er. Op de
beterschap is alles wat ik er gisteren op
legde voor morgen en dat ik alleen van-
daag kan bekijken. Alles wat ik af heb,
leg ik op de gereedschap. Daar ligt niks
oP.

De 'gemijnschap' is voor mijn gelieftlen,
ook te gebruiken voor zwangerschap als

dat soms zo uit zou mogen komen... En
verder zljn er nog een weddenschap en
een buurtschap. En ook een kleine
gramschap.
Maar de vijandschap die liet ik eruit. Die
heb ik opgestookt. En ze brandde als een

oven sakkerdie ja. En toen kreeg ik meer
plaats; voor de vriendschap!"

WEI U DÀI.. .

. . . De sleutels van de zoutkisten zrln blj:
Zoutbak "Fonteinstraat", dhr. S. v.d.
Ploeg, Fonteinstraat 32 oÍ G. Adema
Beyertstraat 58
Zoubak "Achter de Hoven", dhr. J.S.
Vellema, Opslach 10.

... Er nog boekjes van oud Holwerd te
koop zijn en dat u die kunt kopen bij
D. Bergema in de winkel of S.R.V.-
wagen of bij A. Hoekstra, Fontein-
straar74. De prijs is Í 20,-

VOU$ruHIJE HUREil!

Zijn er nog mensen in Holwerd e.o. die
een volkstuintje willen huren? Dan kan
dit bij Joh. de Jong, Fonteinstrjitte 40,
Holwerd.
De huren zijn f 12,50 per are + ï 5,00
contriburie per jaar.
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V()EIBÀLVERE}IIO!il0 H()TWERD 50 IMR

De jubileumcommissie w Holwerd is

momenteel druk bezig met de voorberei-
dingen voor het jubileumfeest ter ere van
her 5O-jarig bestaan van de voetbalver-
eniging, zoals u wellicht al weet zal het
jubileumfeest plaatsvinden op 22 en 23
mei 1998.
Tijdens dit jubileumËest zal er een ex-

positieruimte aanwezig zyn en tevens zal

er voor dit jubileum een jubileumboek
worden sa"mengesteld, wij willen u dan
ook vragen of u oude materialen,
krantenknipsels, fotot, dia's, films, in-
dien u deze heeft, ter beschikking wilt

stellen, U kunt contact opnemen met

Jantsje Stielstra, Moppenbuusl '/, d;
0519-561818. Jantsje bewaart en regist-
reert alles en zorgt ervoor dat iedereen
het zijne \Meer netjes terug laijgt.
Op zaterdag 23 mei zal er een reilnie
worden georganiseerd, het is de bedoe-
ling om alle leden, oud-leden e.d.
hiervoor persoonlijk uit te nodigen. Het
is gelukt om bijna alle adressen van oud-
leden e.d. van de afgelopen 5O jaar te
achterhalen. Van de onderstaande perso-
nen echter is geen adres bekend van waar
ze momenteel verbliiven.

B. Postma 25-08-1920 Blokstraat
H. Prummel 09-01-1953 Stadskanaal?, Veendam?

J. Zwart 18-08-1924 Hogebuurt
P v.d. Heide Holleweg
A. Dijkstra
'§L 

Zwart?(Swart)?

J. Sdenstra 28-ll-1956 Herweystraat
B. Zoulandt 13-02-1956 Miedweg I
A. Kabba 10-11-1966 De Kamp
R. Bernabella 1l-10-1989 Beyertstraat 75
F. Conzili 13-09-1972 Beyertstraat 89
H. Holtrop 02-01-1961
S. Tdsma 26-07-1978 voorheen Gouden Klok
Anne Jonker

Holwerd

Holwerd
Hantum
Tèrnaard
Zwaagwesteinde?
Ternaard
Holwerd
Holwerd
Holwerd
Holwerd

Holwerd
Ternaard

Kent u deze personen en weet u hun Dijkstrstrastrjitte 13, d:562086.
huidige adres of woonplaats dan kunt u
dit melden bij Margit Dijkman,'§íaling Jubileumcommissie w Holwerd

JÀÀRVEROÀDERIilO

Het ligt in de bedoeling om de komende
jaarvergadering op 24 maart, de
Kerkvoogdij van de Nederlands Her-
vormde Gemeente uit te nodigen om in-
formatie te geven over zaken welke te
maken hebben met begraven en met de
rechten die u heeft.

§Tellicht heeft u daar ook wel vragen
over. In de uitnodiging voor die vergade-
ring komen wij hierop terug en we ho-
pen daarover dan constructief met u van
gedachten te kunnen wisselen.

S. Vellinga.
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BEPPE WURDÏ ()MÀ

Muoike Saakje hie alryd al muoite hàn
mei it wurd "Beppe"
Net dat se net màl wie mei har bep-
pesizzers (of mei har lytsbern, lykas se se

sels neamde), mar tsjin lju dyt nearne
fan wisten hie se it der noait oer.
"Beppe", it makke har sa àld.
Mar de moderne riid gie ek net foarby
oan Saakje en nei't se mekoar fiif-
entweintich jier lang ferneard hiene, rfrn
it dochs noch ót op in skieding.
Ome Klaas slagge oan in oare frou, Mei
as gefolch dat de bern ynienen mei trije
beppen kamen te sitten.
Om 't de trédde beppe ít Hollàn kaam,
bleau it beppebestàn lykwols aardich
oersichtlik. Te nei hiene de bern twa
beppen en ien oma.
Mar doe wiene de rapen foar Muoike
Saakje (dy't der nammers op stiet om
tante neamd te wurden) pas goed gear.

Hja soe oansprutsen wurde mei in àld
boerewurd as beppe en dat nuvere from-
mis, dat hielendal net better wie as

harsels, mocht har ynienen jong en fris
"omd'neame?
Dat soe se de bern ris goed oan't ferstàn
bringe.
Mei Sinrerklaas is de saak rjochtbreide.
Doe't se der lucht fan krige dat har
dochter trije koppen kocht hie, werfan
rwa mei de telst "Foar Beppe" en ien
"Voor Omd' hat se daliks de telefoan
pakt. Lang om let is it har dochs slagge

en oertsjtge de bern derfan dat it har
oandiene frnrocht, rjocht set wurde
moat.
De kop "Voor Oma" stiet no al lirtjin
dagen by har te pronk op'e skoarstien-
mantel.
Dat elkenien him sjen sil.

OLIVTEB'S

Ng9p 
rer'o5íe'56í3o6

VAN AYLVAWAL HOLWERD

Nu in de vootdeelhal...
Wij gaan door met de hoogste kortingen

. Klompen - Laarzen 20% KORTING . Kinderpantoffels / 5,00 uitzoeken

Verf
750 ml Supralux Í 9,00 per bus
2,5 l. Acryl latex / 9,00 per emmer
5 l. Acryl latex / 17,50 per emmer

Speelgoed l12prijzen

. Heren en Dames PantoÍfels
112 prijzen op=oP.

. Puzzels 1000 st. vanal Í 4,2O

. Kinder regenbroeken f 2,50

Te veel om op te noemen! Kom neuzen!
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22 ]|0VEMBER - TEESIEUJIfi oPEiltllo VÀl{ 'lT S!1{}tEBL0MlG'

Mij, Janny van der Veen treft u aan in 'it
Sinneblomke' van Holwerd.
It Sinneblomke is de bloemboetiek aan
de Voorstraat, waar voorheen Oliviers
warenhuis in zat.
Een poos terug hebben wij dit pand ge-
kocht en zijn volop aan het verbouwen

Eeweest.
Door de sluiting van de Oostergo bloe-
menwinkel hebben we er wat extra vaart
achter gezet en kon ik een goeie week na
hun sluiting mijn "Sinneblomke" ope-
nen.

Het is altijd een droom van me geweest
om een eigen bloemenwinkel te hebben.
Nu dit realiteit is geworden is hoop ik u
van harte van dienst te kunnen zljn in
velerlei verschillende bloemsoorten of
-srukken.
Stap vrijblijvend eens bij mij binnen in
"It Sinneblomke".
Niet op maandag, maar op dinsdag,
woensdagmorgen, donderdag, vrijdag tot
20.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur
staar de deur voor u open.
Graag tot ziens!!

VÀSÏE ÀOIVITEIIE}I DI Eil§IE]Iff ilIRUM''}I IJE il U HOT''

Bingo aanvang 14.30 uur elke eerste
donderdagmiddag van de maand.
Sjoelen iedere rweede donderdagmiddag
van de maand, aanvang 13.45 uur.
Rummicub iedere derde donderdagmid-
dag van de maand, aanvang 14.30 uur.
Wisselende activiteit iedere laatste don-
derdagmiddag van de maand, aanvang
14.30 uur.

Curcus overzicht dienstencenrrum "De
Nije Nijhof"
Volksdansen
Op de dinsdagmiddagen om 14.30 uur
in 't Sintrum is er een volksdansgroep
o.l.v. Mevr. I. v.d. W'oude. Meer
Bewegen voor Ouderen. Goed voor U!!
f 2,75 per keer. Aanmelden/inlichtingen
bij Mevr. I. v.d. \W'oude rcL. 561845 of
bij Tineke de Vries op donderdag
562624.

Kdligraff e voor beginners
O.l.v. Mevr. E. van Duinen 5 lessen voor
f30,00 aanvang 9.30 uur.
Op donderdag in de "Nije Nijhof".
De eerste cursus was een succes.

Heeft u ook belangsrelling voor een
cursus kalligraferen? Meldt u alvast aan!!
rcl:562624

Hardanger borduurwerk
Open borduurwerk o.l.v mevr E. van
Duinen. Vanaf donderdagochtend 8 ja-
nuari 1998 om 9.30 uur (l keer in de
twee weken) srart de eerste cursus.
Heeft u belangstelling of wilt u zich op-
geven? Informeer op donderdag 562624.
Of op andere dagen 292223, S\íOD
Dokkum.

Bibliotheek in de "Nije Nijhof".
Vanaf 1 januari 1998 willen we srarten
met de uitleen van de boeken die in de
"Nije Nijhof" staan.
Er zijr. enkele vrijwilligsters die de
verzorging van de uitleen op zich nemen.
En die kunnen/willen helpen om samen
met u een boek uit te zoeken. De kosten
zijn fO,5O per 4 boeken. U mag de boe-
ken dan 4 weken lenen.
De openingstijd: Iedere dinsdagmiddag
van 13.00 uur tot 14.00 uur!
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Zowel in Dokkum als in Holwerd zíjn
groepen en clubs weer actief bezig met
hun programma. Maar natuurlijk ook de
S\íOD groepen en clubs in de andere
dorpen in Dongeradeel.
V'ilt u ook deelnemen aan een activiteit
of wilt u meer weten?

Voor inlichtingen of een programma-
boekje bel: O5l9 -292223.

Aeronetics
In een nieuw jaar wilt u toch wat nieuws
ondernemen? Kom naar de Meer
Bewegen voor Ouderen cursus
Aeronetics.

'W'at is aeronetics? Een ander woord voor
fitness maar dan toegespitst voor onze
senioren m/v. Het is conditie en houding
verbeterd met speciale aandacht voor de
drie b's (buik, billen en borst spieren)
Het grootste deel van aeronetics is op
muziek. Uw conditie gaat met sprongen
vooruit omdat het een verantwoord op-
gebouwd programma is. Het is in het
Bolwerk vanaf dinsdagmiddag l3 januari
1998 van 15.30 uur tot 16.30 uur.
Kosten: f 60,00 voor 10 lessen.

Doe mee geef u vandaag nog op. rel:

0519-292223.

t

UIIYÀARIVTREIIIOI}I(i "DE I.AAI§IE EER"

Informatiebronnen
Jaarlijks komen we als federarieverenigin-
gen tweemaal bijelkaar.
In het voorjaar tijdens de jaarvergadering

en in de herfst worden op verschillende
plaatsen in de provincie de jaarlijkse
rayonvergaderi ngen geho uden.
Daar doen we veel informatie op.
Bovendien geeft de federatie een mede-
delingenblad uit, dat eens per kwartaal
verschijnt. Door deze informatie kunnen
we u ook op de hoogte houden van de
verschillende onrwikkelingen. Hoe gaan

we daarmee om? Hoe reageren wi.i daar-
oP?

Af en toe worden we er opmerkzaam op
gemaakt dat er een stroming is die op
een zeeÍ "a6vijkende manier" zijn
uiwaart wil laten verzorgen; of ont-
moeten we mensen die op hun laatste
rustplaats in een tot nu toe niet gebrui-
kelijke kist gelegd willen worden.
Komen we in conflict met onze eigen
opvattingen? Kunnen we uiwoering
geven aan een dergelijk verzoek? Mogen
we de wens van een overledene negéren?

Een uitgesproken negatieve reactie is vrij
zeker niet de meeste juiste.

Overleg over het waarom en de onder-
kenning van het ongebruikelijke zullen
betrokken moeten worden in de be-
sluiworming.

Hoe groot is de belangstelling voor deze
vormgeving aan een uiwaart?
Is de uitslag van een pri.isvraag voor een
onrwerp van een lijkkist door kunste-
naars, uitgeschreven door de NUVA,
richting-gevend? De kist, bekroond met
een eerste prijs, grenst, qua vormgeving,
verbazend dicht aan het voor ons zo be-
kende, vertrouwde model.
Zijnwij Friezen hier wel voor in?

Bijverzekeren
Een ontwikkeling van geheel andere orde
is de toenemende activiteit van andere
uiwaartorganisaties; ook de steeds toene-
mende manier van aquireren, het
klanten werven.
Hoe de verzekering ook wordt geregeld,
in praktisch alle activireiten wordt de
noodzaak van het lid zijn van een vereni-
ging gereduceerd tot nul.
Een ontwikkeling waarvoor we niet bang
behoeven te zijn, mits we zelf geen af-
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wachtende houding aannemen. Daarom
zljn we ook een samenwerking aange-
gaan met Axent LJiwaarwerzekeringen.
Mevrouw Bos werkt in eerste instantie
het gehele ledenbestand door. Dat is een
hele klus. Onze vereniging telt bijna
1700 leden. Mocht u op korte termijn
bezoek ïvensen, dan kunt u contact met
een van de bestuursleden opnemen of
rechtstreels met mevrou]\, Bos zelf. Z\ is

te bereiken onder tel.nr. 058-2561989.
Ook niet-leden kunnen zich via onze
vereniging bij Axent verzekeren. Een
groot aantal leden is er reeds toe overge-
gaan een uiwaartverzekering te sluiten.
Daarmee verzekeren zij zich van een ka-
pitaal bij overlijden. Maar bovendien van
een goede dienswerlening. Of,, zoals een
gast-spreker zich uitdrukte in een cause-
rie op de Algemene Ledenvergadering
van de Federatie over de wet van de rem-
mende voorsprong voor de plaatselijke
uiwaarwerenigingen:

* het bekend zijn met de familie en hun
omstandigheden door de uiwaartleider;

* korte communicatielijnen tussen leden
en bestuur;

x bekendheid van de leden met de
plaatselijke uiwaarwereniging, wat
nauwelijks mogelijk is met landelijk
opererende uiwaartorganisaties;

Uit het dorp, voor het dorp en door het
dorp heeft nog niets aan belangrijkheid
ingeboet.

Uitvaartvereniging
''DE LAAÏSTE EER''

secretÍrriaat: Foarstrjitte 12,9l5l HE Holwerd, tel. (0519)561554

voor deskundige verzorging van
begrafenissen en crematies

laagst mogelijke tarieven

eigen aula

Bijverzekeren via uw eigen vereniging
bij Axent U inaartv erzekeringen
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HAVEll(Àl-l Pill0 M U ilERÀl(

Het seizoen is weer afgelopen.
De vlaggen op de camping zijn gestre-
ken, de trekkershutten op slot en de
boten staan op het droge.
'§7'e hebben het afgelopen jaar veel mooi
weer gehad. Iets wat de vakantiegangers
dankbaar in onwangst narnen.
Het voorseizoen was rustig, een drukte
van belang in de juli en augustus maan-
den, september bleef trouwens ook goed
doorlopen.
Als Stichting hebben we 8 maal ver-
gaderd op verschillende lokaties bii
bestuursleden.
Begin dit jaar hebben we met camping
"Schreiershoek" te Oostrum een
kano/fiets arrangement gemaakt.
Rijwielhandelaar Durk Geertsma ver-
huurt de fietsen. Vier stuks stonden
stand-by op het terrein. Als camping
Mfrnerak hebben we niet echt veel meer
mogelijkheden, dus zochten we sa-

menwerking met een collega om geza-
menlijk een meerwaarde te krijgen.
Het afgelopen seizoen is er mondjesmaat
gebruik van gemaakr. Toch hebben we
besloten om het volgend jaar nogeens te
proberen. Tniets moet n.l. groeien en de-
genen die er gebruik van gemaakt heb-
ben waren enthousiast.
Er zijn trouwens veel meer kano's en
fietsen te regelen, wat het geschikt maakt
voor sportieve activiteiten van diverse
verenigingen en clubs uit eigen dorp.
Onderhoud van het terrein wordt ge-
daan door vrijwilligers, waarvan de
meesten een boot bezitten, door
bestuursleden en Egbert en §7illy
Boonstra.
In het voorjaar gaan we met z'n allen op
een zaterdag het terrein aanpakken.

Jan Buwalda heeft in de nazomer de
trekkershumen opnieuw geverfd.

Afgelopen jaar.mochten rve weer de zelf-
rijdende maaimachine van mechanisatie
bedrijf Dijkstra gebruiken. 'W'e hoeven
hem zelf alleen met brandstof te vullen.
De samenwerking met horecabedrijf
Rense en Ruthy van Slooten-Schabbing
is goed te noemen. Er staat het gehele
seizoen een rent op ons terrein die we
kunnen gebruiken voor overnachtingen
tot t 16 personen. Ideaal voor wadlopers
en groepsreizen. Ze vezorgen tevens de
catering tijdens evenementen op de cam-

Ping.
Seizoen 1997 is een goede te noemen.
.§?'eer 

meer overnachtinBen. Zo'n kleine
camping en toch bestaansrecht. Hoe is
het mogelijk? Het is o.a. te danken aan
de grote inzet van onze haven-
meester(es),'§7illy Boonstra, gesteund
door haar man Egbert. Hun enthousias-
me is grandioos.
Volgend jaar zijn we ook in de AN'§7B
rekkershuttengids opgenomen en de
kleine camping-gids. Het aantal bezoe-
kers zal hierdoor groeien.
De vaarroute is I I oktober jl. van
Dokkumer Ee tot Holwerd vanuit de
boot van Klaas v.d. §7al op t 50 plaatsen
gemeten. Het resultaat is bespioken met
wethouder Lalkens. Knelpunten zo spoe-
dig mogelijk aanpakken. Dat de haven
van Holwerd goed op de kaart staat
bleek 15 november jl. wel toen er bezoek
vanuit Spanje kwam.
De drukte vooral tijdens het topseizoen
is voor één beheerder niet meer re doen.
De hulp van de reserve havenmeesters
Gerrit en Grietine Hoekstra is op afroep
beschikbaar en bevalt goed.
'§7e zijn in gesprek met een 2e haven-
meester die naast §7illy het seizoen 1998
de camping gaat beheren. Hopelijk zul-
len volgend jaar de gasten weer op een
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hartelijke onwangst kunnen rekenen.
Ik wil u enkele van de 60 opmerkingen
uit het gastenboek van 1997 niet onr-
houden.
Namens Srichting Recreatie en Toerisme

Upt Hiddema.

Enkele opmerkingen uit het gasten-
boek
2l-6-'97 Fam Birza - Adorp (Gr)
lile hadden gelezen dat Holwerd een haaen
had en zijn zodoende er eens heen geuaren.
Leuh uater om te aaren. Mooie steigers,

alleen jammer dat er geen arije plaatsen
meer waren uoor Potsanten. Wrder uinden
we bet prima hier. Lehher rustig.

13-7-'97 Alex en Bety Brand
Hoogeveen
Twee jaar geleden hier ooh geweest, toen dl
goed beualhn. 

.Wij 
waren op trehtocht met

de fiets door Nederland. Nu ueet malr
dan een andere route, ltet was zo goed
geueest, dus nu moar ueer naar hier.
Pluim aoor het fisse toiletgeboutu.

2O-7:97 Familie Njorth - Danmark
It has been uery nice to meet you and to
stal on lour cdm?ing. Wb wish you a good
summer. Loue from lda, Theo, Kelo, Og en

Charlotte.

24-7-'97 Familie Bovenberg - Dronten
Hoi \Yilly. Danh uoor je goede zorgen, we
hebben het erg naar onze zin gehad en ho-
men ua§t nog eens terug.

2-8-' 97 Familie Bischoff - Deutschland
'Vir 

hamen dn dies Hiiuscben und zogen

auch gleich dn, wir hommen bestimd bald
wieder, denn es tuar sehr fein.

0PE1t loltctREiltrtRt( HotïYtRD "IH[ souJ{D"

Het afgelopen jaar is weer een zeer aktief
jaar geweest voor "The Sound".
Het bestuur komt elke maand bijelkaar
om her reilen en zeilen van "The Sound"
te bespreken. Ids Minnema heeft na l0
jaar voorzitterschap bedankt als

bestuurslid van "The Sound". §7ij willen
hem langs deze weg nogmaals bedanken
voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Er worden jaarlijks diverse activiteiten
georganiseerd door "The Sound" zoals
een survivaltocht, diverse filmavonden,
tafeltennistoernooi, BOF zaalvoet-
baltoernooi, een flessenactie, clubs op
zarcrdag en woensdagavond. Dit werd
door de diverse werkgroepen uitstekend
georganiseerd.
Tevens zijn er nog enkele acties georga-
niseerd om onze clubkas te spekken,
denk daarbij aan de jaarlijks terugkeren-
de acties als Jantje Beton en onze kerst-

boomactie. §7'ij vragen u "The Sound"
ook dit jaar weer te steunen d.m.v. een

bijdrage aan deze acties. Ik wil namens
"The Sound" alle vrijwilligers die deze
acties doen slagen hartelijk danken voor
hun hulp het afgelopen jaar en hoop ook
volgend jaar weer op hun inzet.
Op 10 september 1996 meenden wij als

bestuur van "The Sound" een voor-
lichtingsavond over Alcohol & Drugs te
moeten organiseren omdat dit een steeds

groter wordend probleem is. Op deze
avonden waren ca. 75 mensen aanwezig
waaronder gemeenteraadsleden, politie
Dokkum, onderwijzers van "Tsjelke",
wethouder Van der Veen en de
Leeuwarder Courant.
De avond werd druk bezocht door heel
veel jongeren, echter er kwamen be-
droevend weinig ouders naar deze bij-
eenkomst die werd geleid door mevr.
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Veldhoen van Verslavingszorg Friesland.
Al met al was het toch een hele leerzame
avond en misschien daarom voor herha-
ling vatbaar.
"The Sound" heeft een heel duidelijk
standpunt ingenomen m.b.t. alcohol en
drugs en dat is dat wij geen alcohol en
drugs in en rondom "The Sound" tolere-
ren.
Deze voorlichtingsavond is mede georga-
niseerd doordat diverse verontruste ou-
ders contact hadden opgenomen met het
bestuur om dit probleem aan te pakken.

Al met al kunnen wij terugzien op een

goed jaar en hopen in deze lijn te kun-
nen doorgaan. Natuurlijk kan "The
Sound" niet draaien zonder uw steun en
daarom vragen wij u lid of donateur te

worden of misschien wilt u ons vrijwilli-
gersteam komen versterken.
Al uw hulp en steun is van harte wel-
kom.

Namens bestuur "The Sound"
Annelies Bouma (secr.)

EVEil PUZTI.Eil...

Twaalf vieil«antj es overhouden
Leg een figuur van lucifers, zoals op deze

tekening is afgebeeld. Probeer nu 12
even grote vierkantjes over te houden en
toch niet meer dan 16 luciËrs weg te
halen.

,/\./\,/\,/\
\,/\,/\ /\,/
,/r /\,/\,/\
\,/\,/\.1:.,/,/\/lzr./:.
\,/\/\,/\,/
,/\,/\./\ ,/\
\,/\,/\ /\/

ïek twaalf rechte lijntjes, waardoor
rwaalf zwa;Íte stippen met elkaar ver-
bonden worden en waardoor tegelijk
een kruis ontstaat.
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I.AST VAN;

LIKDOORNS
EELT INGEGROEIDE NAGELS

KALKNAGELS KLOVEN

Neem don eens vrtjblijvend contoct op met:

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

Ringweg34 - 9153Bt Brantgum - Iel.(0519)5ó1594
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DE BIBLIOBUS

Volwassenen/jeugd:

Jeuod Tsielke:
Jeuod Ploos v. Amstel:

maandag 18.20 - 19.00 uur
bij de Geref. kerk
maandag 9.10 - 9.50 uur
maandag 8.30 - 9.05 uur

OPENINGSTIJDEN POSTAG ENTSCHAP

Maandag Um vriidag: 9.00-12.00 uur
13.00-17.00 uur
9.00-12.00 uurZaterdags:



D0PPSBEUNG H0LWEPD. december 1997

HUISÀRTs

Dokter Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bii spoedgevallen: tel.
562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel.0519-571316
Dr. P.D. Luyendijk tel. 0519-571218

TRIESE TÀilD

Team ouder en kind dagelijks spreekuur
tussen 13.00 en 16.00 uur.
Tel.0519-292213
Thuiszorg: rcL O5l9 -29777 6
Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen
17.00 en 17.30 uur in de Nije Nijhof.

(()}IilTIÀDRESSEil

Dienstencentrum:
T. Kuipers-de Graaf, Stasjonswei 43, tel.
561809
Uitv-aarwereniging "de Laatste Eel' :

Uiwaartleider K. Elzinga-Dijlatra, Achter
de Hoven 8, rcL. 561374
Bij diens afivezigheid: '§7. van der Meij,
Klokstjr.4, tel. 561639

rïS!()IHERÀP!E

J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg
6 (ingang àld Pollewei), tel. 5624781
561876.

HU ISÀRISE1{ I.ÀB()RÀÏ() RI UM

Plaats: Nije Nijhof, tijd: woensdagmor-
gen 8.30 - 8.45 uur.

IÀ}IDARIS

Mw. van der'W'oude, Beyertstraat 101,
rcL.562300.

BESIUUR

Voorzitter:
Ate Glazema
Hemmingawei 4, tel. 562118

Secretaresse:
Tineke Veldema-Braam
Polleweg 16, tel. 562161

Penninsm.:

-

Dirk Bergema
Pollewei 2, rcL 561423

Redactie:
Anke Hoekstra,
Fonteinstrj itte 7 4, rcL. 5 62459

Leden:
- Klaas v.d. 

'§í'al

Beyertstraat 35, rct. 561753
- Anneke v.d. Ploeg

Voorstraat 24, tel. 562252
- Margit Dijkman

'§(i. Dijksrasr. 13, tel. 562086
- Marten Slager

Haniastraat 8, rcL. 562201

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9150 AA Holwerd.

tlil.EvEREil !(0prJ

De kopij (éénzijdigbeschreven) kan wor-
den ingeleverd tot uiterlijk maandag 2
maaÍt bij Anke Hoekstra, Fonteinstraat
74, rct. 562459. 

'§7ilt 
u bij verhuizing uw

nieuwe adres aan ons doorgeven.


	IMG
	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006
	IMG_0007
	IMG_0008
	IMG_0009
	IMG_0010
	IMG_0011
	IMG_0012

