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ik kijk naar een boom
naar het gras van de wei
en de boom en het gras

kijken ook weer naar mij
of ik kijk naar een pauw
naar een mus of een mug
er kaatst uir hun leven
iets"naar mij terug
omdat ik met muggen
en mussen en Pauwen
te zamen wil leven
met mannen en vrouwen
met kind'ren en vogels
met paarden en ossen

omdat ik wil ademen
met zeeën en bossen
met alles wat ademt
en leeft om me heen
zo voel ik mijzelf
geen split-second alleen

gedicht van Toon Hermans
uit: Liggen in 't gras.
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Graag wil ik mij even voorstellen als

nieuw bestuurslid van dorpsbelang. Mijn
naam is Tineke Veldema-Braam en heb
de functie van Tineke Kuipers als secre-

taresse overgenomen. Ik ben geboren en
getogen in Hallum (een paar jaar in
Coevorden en Drachten gewoond) en ik
ben 16 jaar geleden hier in Holwerd ko-
men wonen. Samen met Durk heb ik
drie jongens waarvan Jan 

'§7.illem en
Ronnie alweer naar Dokkum naar school
gaan, en Arjen nog in groep 6 van de
Ploos van Amstelskoalle zit. Eerst heb-
ben we 8 jaar in de Beyerstraat gewoond
en nu wonen we alweer 8 jaar aan de
Pölewei, waar het gezellig wonen is.

Verder werk ik als schoonmaakster op de
Ploos van Amstelskoalle, en doe wat vrij-
willigerswerk. Ik zing met veel plezier in
het Gospelkoor 'The Messengers'.
In het nieuwe seizoen ga ik leidstet wor-
den van de jeugdclubs. I à 2 Keer in de
week sprint ik door Holwerd om wat
aan mijn conditie te doen, samen met
wat buurvrouwen en vriendinnen.
Holwerd is een dorp met nog veel voor-
zieningen, ik hoop dat dit zo blijft. Eén
ding mis ik hier nog steeds, maar een ie-
der zal wel begrijpen wat ik hiermee be-
doel. Ik vind het een hele uitdaging om
een functie te mogen vervullen in
Dorpsbelang. Ik hoop dat ik u samen
met de andere bestuursleden de eerswol-
gende 4 jaren goed van dienst kan zijn.

met vriendelijke groeten,
Tineke Veldema

Aan de inwoners van Holwerd.

Voor de afgelopen jaarvergadering van
het dorpsbelang ben ik gevraagd door

het bestuur om plaats re nemen in dit
bestuur. Hierop heb ik "ja" gezegd en
probeer me hiervoor zoveel mogelijk in
re zetten.
Nu zal ik mij even voorstelleg--Mijrn
naam is Marten Slager en ik kom van
Metslawier waar ik ook ben geboren.
Sinds rwee en een half jaar woon ik sa-

men met Yvonne Terpstra eerst op de
Ale Tón en sinds anderhalf jaar op de
Horniastrjitte 8.
Ik ben van beroep agrarisch medewerker
op het akkerbouwbedrijf van de fam. J.
Zijlstate Holwerd.
Hiervoor heb ik in de Flevopolder ge-
werkt en in Vrouwenparochie. Sinds ik
bij dhr. J. Zljlxra werk, teel ik voor ei-
gen rekening tulpen, waar ik in de toe-
komst hoop een volledig inkomen te ha-
len als zelfstandig ondernemer.
Ik hoop dat u zo wat een indruk van mij
hebt gekregen.

Marten Slager
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Er gaan wat veranderingen plaatsvinden
bij het openbaar vervoer.
De bussen gaan per I juni nog maar 1

maal per uur door het dorp. Verder
wordt de dienst vraagafhankelijk. Men
moet zelf de VEONN bellen als men op
een ander tijdstip met de bus wil. Men
wordt dan van deur tot deur gebracht of
bij een halte afgezet.

De lijnen op zich b.v. lijn 54 blijven be-
staan.
De nieuwe benaming hieryoor is

VEONN totaalvervoer.
Vanaf I juni 1998 gaan de bussen niet
meer door de dorpen, er komen dan
nieuwe haltes buiten het dorp. Dit is een
taak van de provincie

r(0]rilGtltltEDÀo 30 ÀPRrr

Ook dit jaar is koninginnedag in
Holwerd een groot succes geworden.
Ongeveer honderden kinderen genoten
's morgens van een prachtige '§7'alt

Disneyfilm.
Ook het koffieconcert was zeker de
moeite waard. Crescendo en de Bazuin
musiceerden dat het een lieve lust was,
zodat de belangstellenden tevreden huis-
waarts keerden.

's Middags was de vrijmarkt een groot
succes. Een vijftigtal standhouders waren
aanwezig. De ongeveer duizend bezoe-

kers zorgden voor een gezellige drukte.
Velen deden mee met de Karaoke Show
van H. Bouma uit Ternaard. Dat er in
Holwerd zangtalent aaíGàig is werd
weer eens bewezen.

De formaties KNIPPE & SKEARE en
DISORDER zorgden 's avonds voor da-
verende optredens welke de sporthal de
Ynset op zijn grondvesten deed schud-
den.
De ongeveer vierhonderdvijftig muziek-
liefhebbers genoten volop van de muiek
van de beide formaties.

'------------l
ÀAlr Dt DoRpscElrorEil i

Gedichtenbundel "Dichterbij God"

Graag wil ik u allen die mijn bundel-
tje hebben gekocht namens de stich-
ting "Maartenswouden" heel harre-
lijk bedanken vooÍ de fantasrische
opbrengst van f 2400,00.
Het geld is inmiddels nuttig besteed.

()PBREilOSIEil VÀl{ DEUR.ÀÀil.DEUR.

t()llEfiEs tll H0IWERD

Reumafonds f 1.063,55
Kinderhulp 730,15
AVO integratie gehandicapten 728,65

Collectanten en gevers heel hartelijk be-
dankt!
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DE OPSLACH 2, HOLITERD . TEL. 05í 9.5ó1888

Vraag ook eens naar onze mogelijkheden voor
* diverse salades

* koude en waÍme hapies
* platc-sewice

Rense en Ruthy van Slooten

heten u van harte welkom
Tevens

SNACKKIOSK'DE KAlvlP"

Ook in uw huis

CET{TRALE VERWARMII{G
Vraag prijsopgaaf bij:

ía
W. Dykstrastrjitte 7-8, Holwerd - tel. 561665

Aanleg van:
* GAS- EN WATERLEIDING
* SANITAIR
* ZINKWERK enz.

/
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Onze plaatselijke voetbalvereniging be-
staat 21 mei 1998 50 jaar, er zal ter ere
van dit jubileum op 22 en 23 mei 1998
een jubileumfeest worden georganiseerd.
Tijdens dit feest zal er een exposideruim-
te aanwezig zijn, tevens zal er voor dit ju-
bileum een jubileumboek worden sa-

mengesreld. '§7ij willen u dan ook vragen
of u oude materialen, krantenknipsels,
foro's, dia's, films, o.i.d. ter beschikking
wilt stellen. U kunt contact opnemen
met Jantsje Stielstra, Moppenbuurt 11 in
Holwerd, tel. 05 19-561818.

Jantsje bewaart en registreert alles en
zorgt ervoor dat iedereen het zijne weer
netjes terugkrijgt.
De door de supportersclub v.v. Holwerd
georganiseerde rommelmarkt t.b.v. her
5}-juig jubileum is een succes gewor-
den, de opbrengst was f 1700,- . Ook de

geraniumactie welke georganiseerd werd
door de activiteitencommissie v.v.
Holwerd i.s.m. de supportersclub is een
succes geworden, alle geraniums zijn ver-
kocht en de actie heeft f 1091,- opge-
bracht. '§í'e willen u dan ook bedanken
voor uw medewerking, in wat voor vorm
dan ook.

Op donderdag 28 augustus zal de jubi-
leumcommisie v.v. Holwerd een sponsor-
loop organiseren t.b.v. het 50-jarig jubi-
leum, in de weken voorafgaande zullen
de leden van de voetbalvereniging probe-
ren zoveel mogelijk sponsers te vinden,
stel hen niet teleur, ook dan rekenen we
weer op uw medewerking.

Jubileumcommissie v.v. Holwerd

t0]t0- Eil fl tIsÀRRAlloEMEllt

Een unieke kans om het landschap vin
Noordoost-Friesland per fiets en hano te
beleven.

Geniet eens een dag lang van het
Noordoost-Friese landschap met een
fiets en kano. Varend door smalle geulen
en zelfs een stuk van de Elfsteden-route
door Dokkum en... fietsend over paden
en door dorpjes; beleef het rustieke ka-
rakter van dit deel van Friesland op een
actieve en sportieve manier!

De route
Start vanuit Holwerd of Dokkum: naar
keuze per fiets ofper kano rijdr ofvaart
men een route naar een van beide plaat-
sen. Men wisselt aldaar voor een nieuw
vervoermiddel. Het arrangement is de
gehele dag geldig. Dit betekent dat on-
derweg ruime gelegenheid is voor bij-
voorbeeld:

- Een rondje Dokkum; bezienswaardig-
heden, tetras, museum, etc.

- Een rond.ie Holwerd; de pier naar
Ameland, het dorp, terras, etc.

Ook onderweg kan men de tijd nemen
voor diverse activiteiten.

Prijs per persoon: f 25,-: daarvoor heeft
men de hele dag een fiets en vervolgens
een kano (v.v.) ter beschikking.

Het arrangement is geldig vanaf 10.00 -
18.00 uur

Reserveringen:
Schreiershoek recreatie
Tel.: 0519 - 295606
(fam. Mewe) Dokkum/Oostrum

St. Recreatie & Toerisme
Gl.: 0519 - 56242r
§fi[y Boonstra) Holwerd



Nu sparen en straks studeren

Want met een speciaal talent kan een kind veel
bereiken, maar talent wordt steeds duurder: studie
beurzen dalen, studieschulden stijgen. De Studie-
verzekering van Nationale-Nederlanden maakt talent
betaalbaar.

Met de Studieverzekering spaart u ongemerkt voor
een prima resultaat. U kunt al sparen vanaf Í 30,-
per maand.

Talent wordt
steeds duurder

U wilt meer informatie?
Belt u ons even of komt u langs.

MEINEMA
VERZEKERINGEN

F{EGTO4BANK
Uw Íinancieel adviseur

WORP VAN PEYMASTRMT 1

9145 RXTERNMRD

TELEFOON 0519-57 17 451 s7 1 481

FAX 0s19-571045

{

t
ï

;

Í



Dappt&tAilG tfrLl1tpff. juni t99t

55+ REI§ 1997

Evenals vorig jaar
stond de bus van Ddstra weer klaar.
Onder gunstige weersomstandigheden
zynwe om7.48 uur Holwerd uitgereden.
De reis ging richting Heerenveen,
toen door het mooie polderland heen.
Onze chauffeur vertelde veel over de streek
zodat ieder veel aandacht had naar 't bleek.
Na een mooie rit kwamen we in Kortenhoef aan,
waar koffie met gebak gereed zou staan.
Dit lieten we ons lekker smaken
en zagen er op video de kazen maken.
Hier werd door velen kaas gekocht.
Daarna de bus weer opgezocht.
Dan naar ons einddoel, prachtig mooi,
een bootcruise op de Vecht in 't Gooi.
Fantasrisch hoe er werd genoten,
van landhuizen, kastelen en boten.
'W'at velen onder ons ook niet wisten,
de bakermat van onze TV.-artiesten.
Ook had Napoleon vroeger in hotel "De Stoute Soldaatjes"
schijnbaar nog hele goede maatjes.
Ook Anton Pieck en meer van die bollebozen
mochten hier vroeger graag verpozen.
'W'e lregen er de lunch aan boord,
geen wanklank werd erov€r gehoord.
Ook deden we mee aan een echte quiz,
met moeilijke vragen, lang niet mis.
Na vier uren dobberen op 't water
alweer op huis aan, wat een kater.
Maar door we in tijdnood waren geraakt
werd er terug geen pitstop meer gemaakt.
Dit deed de terugreis wel lang duren,
en velen moesten het dan ook bezuren.
Slaperig en de benen moe,
zo reden we op huis weer toe.
Crescendo stond aI ne{es klaar,
voor een kort rondje Holwerd, maar
in 't Sintrum werden we nog onthaald
op koffie met een broodje door D.B. betaald.
Als pleister op een droge mond,
voor elk een consumptie, wat je maar lekker vond.
Hierna neemt Theun het woord en maakt gewag
van weer een zeer geslaagde dag.
Bestuur een pluim op jullie hoed,
het was geweldig in één woord "goed". Monte de Boer
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d ru kwerk

dtp-producties

pre-press seruice

\brandsma et ferwerd

,/' '/
Hoofdstraat 35 , 91 72 M N Ferwerd

tel. (05I 8) 4I I 3 30 . fax (05 18) 412419

i nd ustriële automatiseri ng

ADVISERING EN ENGINEERING

CAD TEKENWERK

PROGBAMMEERBARE BESTURINGEN

PROCES VISUALISER!NG

PANELEN- EN KASTENBOUW

MACHINE- EN PROCESBESTURINGEN

MEET. EN REGELTECHNIEK
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Tïvee van deze katten zijn gelijk
'Weet jijwelke

Tnek de vijf verschillen tussen de plaatjes die je hierboven ziet
en schrijf ze hieronder op.

1.

)

3.

4.

5.

Geef ieder voorweÍp dat bij elkaar
hoon dezelfde kleur.
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Dezeactuele rc-

mantische gor-

dijnstoÍ heeft een

ingeweven lelie-

dessin en past per-

fect in elk interi-

eur. Verkrijgbaar in

9 modieuze kleur-

stellingen. Samen-

stelling: 55% poly-

ester, 457o acryl.

Leverbaar op 140

cm breed oÍ

280 cm hoog

(kamerhoog

met loodve-

ter).

50 jaar
1947 - 1997

IBTBONJ
W. Diikstrostroot ó, Holwerd . tel. 0519-5ó1254, Íox 0519'5ó2265



NPfiBEIÀtlG ll0lYltBl. iuni 1997

EtI§ MEI GRÀÀCH RIS TISIUE, II !S D()THS S()I( ÀÀRDI(H WURI(

Op dinsdagavond 10
juni tussen half 7 en

8 uur werd weer
de jaarlijkse vis-
wedstrijd gehou-
den voor kinde-

ren van de bassis-
school. AIs viswater was

gekozen voor de sloot aan de

Dokkumerweg naast K. Koopmans.
26 kinderen kwamen erop af en na eerst
een visjeugdvergunning gehaald te heb-
ben werden de hengels uitgegooid en
dan maar turen naar de dobber.
Aan het visgerei lag het niet, .maar er
werd niet echt veel gevangen. Ho:g";
de te hard was de opinie.
In totaal werd er lll l12 cm vis gevan-
gen.

le prijs: Menno v.d. Hoek 43 cm vis
2e prijs: Marjolein Vrieswijk 28 cm vis
3e prijs: Aaltje de Haan 18 cm vis

Voor de winnaars was er een hengel be-
schikbaar gesteld door de visclub "Op
lok ót".
Menno mocht de wisselbeker mee naar
huis nemen. Voor alle vissers was er een
button en een sticker, het was koud aan
het water, maar wel
gezellig.

ol-tvtER's

NgÉ ---- §-::-"'.6í3oGVAN AYLVAWAL IIOLWERD

SPEELGOED
l12prijzen

LUX EN HUISHOUDELIJK
112 prijzen

VERFen VERFARTIKELEN
SUPRALUX verÍ 750 ml. f 9,00
2,5 t. TUTNBEITS / 12,50
2,5 l. ANTIEK WIT oÍ GROEN Í 2s,oo
5 t. ACRYL LATEX í 22,50
2,5 t. ACRYL LATEX f 12,50
2,s t. |JZERMENIE Í 15,00

KOJT GEBUST NEUZEN, W'J HEBBEN 
'IONDEBDEN 

ART'KELEN

. ASSORTIMENT HENGELSPORT

. KLOMPEN EN LAARZEN
20 % KORTING

. SCHOENEN
Zoek uit Í 10,00 per paar

. DIERVOEDERS
kip - konijn ...

. DIERARTIKELEN
vlooienspray, enz. 112 prilzen

Nu in de vootdeelhal.,.
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Op zaterdag 7 juni stond 's avonds om 7
uur alles weer startklaar voor het jaarlijks
terugkerende ringrijden. Net van te vo-
ren werden we nog even verrast met een
regenbui, maar tijdens de wedstrijd bleef
het droog. De paarden stonden te trap-
pelen van ongeduld, die vinden het maar
niks dat ze op een startsein moeten
wachren. Als het sein dan ook wordt ge-
geven, gaan de paarden los en doen de
deelnemers hun uiterste best om de
meeste ringen te steken, "door sommige
stekers wordt bijna het puntje van de
tong gebeten... zo komt het erop aan".

Het publiek wat langs de kant stond
kreeg waar voor hun geld (er was een col-

lecte), het is altijd weer een mooi gezicht
als de spannen door de straten gaan.
le prijs: J. Gulmans, Damwoude
2e prijs: E. Visser, Rinsumageest
3e prijs: H. Akkerman, Genum

De prijzen werden beschikbaar gesteld
door de Friesland Bank

De wisselbeker, uitgereikt door
Dorpsbelang ging net als vorig jaar naar

J. Gulmans uit Damwoude. Als hij nu
volgend jaar weer de lste prijs in de
wacht sleept, mag hij de beker houden.
De prijs voor het schoonste geheel ging
naar Oostmahorn, naar '§?l 

Jansma en
deze werd beschikbaar gesteld door zui-
velhandel Bergema.

MU]ITDEI / TE}ITOA}ISIEI.I.IIIO ''VÀII TAÀIEII I()I MÀÀIEI{'"

De rwadde sneons yn maaie wie it wer
nasjonale m0nedei.
Der draaiden yn hiel Nederlàn en ek yn
ós omjouwing hiel wat mrinen dy't ek
foar it publyk iepen wiene. Ek beide mtr-
nen fan Holwert diene wer mei. De
Miedenmtne draaide sels al foar dat de
sinne opkaam. Der stie fuort al in moai
stik wyn en de mfinders koene hun hert
ophelje, it wie op it lëst ek in bytsje hun
dei. Mar diskear wie it ek in bytsje de dei
fan de museumkommisje. De minsken
fan dizze kommisje hiene mÍrnedei oan-
grepen om in eksposysje yn mirne De
Hoop yn te rjochtsjen. Nei in soad fer-
gaderjen, oerlis, by de streek làns om
spul te sammeljen, oarderjen en wer
fergaderjen wie it sa fier dat alles irnder
yn de mirne skiinmakke wurde koe,
want mtnders sjogge net op in spinne-
web mear of minder, De dagen foar mt-
nedei is de tentoanstelling ynrjochte en
10 maaie wie it dan sa fier.

De tentoanstelling mocht bes.ien lije.

/-,Oàqe hàn fan foto's, in video en àld ark
' krige men in goede yndruk hoe't it ear-

der om en ta gie by ut siedzjen fan
graan, it meanen en it terskjen. Ien fan'e
hichtepunten wie de demonstraasje
kneppeljen. De korrels wurde dan mei
houten kneppels rit de ieren slein.
Der kamen fan it publyk in soad positive
reaksjes en àlde herinneringen kamen
wer boppe sadat der ek noch hiel wat
ferhalen ferteld waren.
Ek twa wethàlders dy't "tafallich" mei de
kano bij de mirne lànskamen sprutsen
hun wurdearring rit oer de tenroanstel-
ling.
Al mei al wie it in tige slagge dei. De
museumkommisje seach har wurk be-
leane troch ir grutte besikersoantal en de

positive reaksjes fan al dy minsken, sa'n
300 besikers binne der west!
It kin wol ris wer sa.
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is van plan om zaterdag 16 augustus van
's middags 15.00 uur rot 's avonds t
21.00 uur op het Mtrnerak (haventer-
rein) voor onze dorps- en buurtgenoten
een volleybaltoernooi te organiseren.
Heeft u interesse om aan dit sociale fes-

tijn deel te nemen, probeer dan alvast
een team samen te stellen.

Het mooist zou zijn dat er per straat of
buurwereniging teams van minimaal 6
en maximaal 8 personen worden opgege-
ven.

Enkele voorwaarden voor deelname zul-
len zijn:

- Minimale leeftijd van 15 jaar.

- Teamsamenstelling in het veld van:
2mannen/4vrouwen
3mannen/3vrouwen
4mannen/2vrouwen

- Omdat wij vinden dat op dit toernooi
de elementen van sportiviteit en recre-
ativiteit belangrijker moeten zljn dan
prestatie, verlangen we tot slot dat per
ream maximaal 3 (ex) NeVoBo spelers
(sters) mee doen.

- Het toernooi kan alleen doorgaan bij
voldoende belangstelling.

Voor een gezellig volleybalfestijn
moet je bij RADEKO/Roeken zijn

UÀl§tÀÀ]l IIIERDÀG 9 ÀU0U$US aanvang ló.00 uur

Het zakslaan zal worden gehouden op
het haventerrein "Molenrak".
Bij slecht weer i.p.v. Zakslaan wedstrijd
Touwtrekken.
Tevens willen we als toevoeging
"Z'§TIJNTJE TIK".

er allemad het gehoor liggende mu- 
^aar wie op ziek gespeeld ,^

IIJËf tr i:: n: ïio'1.ï!lj.rig. !
Venema) is wezen luisteren, weet dat het kring publiek rond de muzikanten.
prachtig klonk. Samen muziek maken is mooi en rroot
Crescendo en de Bazuin gaven een ge- herhding vatbaar.
zamenlijk openlucht concert van onge-
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Piter is p0r. "Een ogenblikje", hat de
juffer oan'e oare kant fan'e tillefoan sein.
En nou wachtet er al foech fiif minuten.
Alteast, sa komt it him oan.
Dër is de juffer wer. "Heeft u nog een
ogenblikje, er wordt niet opgenomen."
Hielendal gjin ogenblikje" raast Piter.
"Jimme kinne om my yn'e stront sakje.

Jimme hawwe gjin gefoel mear foar de
buorkerij.
Der is noait immen to berikken.
Elkenien koe alryd wol 0nderweis wéze.
Se moatte op har plak wéze. Oan ir
wurk. Dër wurde se foar betelle. En dat
hat it dan oer de service fan'e koöperaas-
jes. Praat my der net fan.

Jimme binne amtlike organisaasjes wur-
den mei Ítdroege kantoarklerken, dy
foar fiven it buro skjin en de krint yn'e
auto hawwe!"
Piter moat efkes sykhelje, dar de tillefo-
aniste kin der tusken komme: "Pardon
mijnheer, maar u kunt mij toch dat alles
niet verwijten. Ik vind het ook vervelend
als ik niet iedereen vlot kan doorverbin-
den."
"Jo soene yn elts gefal Frysk prate kinne,"
snuorret Piter en om't eÍ betinkr dat er
wol hwat irnreedlik west hat, seit er:
"Jimme rëdde jimme mar mei de brot, ik
rëd my ek wol."
Dan hinger er op. Hinke sjocht him
skodholjend oan. "Moast dat nou sa

m6I?"
Piter wurdt opnij lilk. "lt moast noch
folle màlder. De koöperaasjes groeie ós

boppe de holle. '§íy kinne se net mear
oersjen. Nou, dér haw ik frede mei. Dat
kinne jo net keare. Dat docht de tiid.
Mar dat men amdik wurdt, dat men de
oansluting mei Ís as leden, as boer mist,
dér kin 'k ktgelsk om wurde."

"Kom mar ris yn'e kantoaren as jo wat te
bepraten hawwe. Jo komme foar de balie
dër't in juffer efter 't glës jo glëzich oans-
jocht. Dan komt de man dy't jo hawwe
moatte. As jo gelok hawwe teminste.
Oars moat der in oaren komme om't hy
"dizze saak net behannelt" en dan faaks
wer in oaren. Foar trije saken moatte jo
trije ferskillende minsken hawle."
"Dat krije jo yn in greater bedriuw", pro-
bearret Hinke der tusken te kommen.
"Nou, dan krije de greate bedriuwen my
aanst net mear", protrelt Piter. "AI dy
minheareftige minhearen mei gjin sint
op'e melis en in krop as in scoarerske
hoanne."
"Ik moat der fan skite en spuie tagelyk."
Dan giet de tillefoan. Piter pakt de ho-
arn. "O, moatte jo myn frou hawwe. In
ogenbli§à-
Hinke gniist har stikken, wylst se de
hoarn nimt en Piter har 0nnoazel oan-
sjocht.

Jan de Vries
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Blijff u thuis of gaal u er euen lussen uil,
wij wensen u goede uakantieweken loe.



'Zovee! keus en zoveel
Ioge priizen en toch zo lekker

dichtbii om de hoek!"

KOPAK
supermarkt

holwerd

1- 

-foarstrjitte 
1 4 tel. : 05 19-562243

HOLWERD

o5t9-561377
Taxi - Ziekenvervoel

GroepsveÍvoer - WVG vervoer

ront"i,liï,Jl, YËiïïï o.*ed
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}IIEUWS VÀ}I HEÏ DIEilSÏE}IffilIRUM ''ilIJE J{IJH()T'"

Op 23 september start de klaverjas weer
op dinsdagmiddag.

Op 25 september is de start van de acti-
viteitenmiddagen op donderdagmiddag.

BEDÀilIfi

Alle vrijwilligers die dinsdag 3 juni
hebben meegeholpean om de speel-
tuin onkruid vrij te maken, heel har-
telijk bedankt !!

fi0E.H,

se
;";;';": i t 

',

Lgdenpartíi kta*ir;i;énlging',',,,,,, .:

Concordiafeest ',',,, ,:ii:::::

,Cóncordiafe.rs : iii

JUU

Jeu de Boule, compedd 
,,..

ÀuGu§ruÍ
KN KB schooljongen s #d,eltng','
Zakslaan ï6.00 uur, Haventerrèin

'MolenÍ** ,:::,,,

Jeu competlfle
Pea ::, :

llrrderië,,,, :'::':":": .,.r::.

d;:,1;

:':'::,i:'l

Jeu de Boule, competitie;;

.I,0
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28

29

fio

tl'

t4I
9

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd

Jeugd Tsjelke
Jeugd Ploos v. Amstel

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

OPENINGSTIJDEN 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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HUISÀRIS

Dokter Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25-
Uitsluitend bij spoedgevallen: tel.
562255
Dr. Ch.E v.d. Lugt tel.05L9-571316
Dr. P.D. Luyendijk tel. O519-571218

tRrrsE ultl)
Team ouder en kind dagelijks spreekuur
tussen 13.00 en 16.00 uur.
Tel.0519-292213
Thuiszorg: rcL 0519-297776
Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen
17.00 en 17.30 uur in de Nije Nijhof.

c0]rïÀfiADRESSEil

Die nstencentrum:
T. Kuipers-de Graae Stasjonswei 43, rcL.

561809
[Jiwaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra, Achter
de Hoven 8, rcL. 561374
Bij diens afivezigheid: '§í. van der Meij,
Klokstjr.4, rcL.561639

TïSI()IHERÀPIE

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

HUISÀRÏSE}I I.ÀB()RÀI()RIUM

Plaats: Nije Nijhofi tijd: woensdagmor-
gen 8.30 - 8.45 uur.

ÏA}IDÀRÏS

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

BTSIUUR

Voorzitter:
Ate Glazema
Hemmingaweí 4, rcL. 562118

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

Penninsm.:
Dirk Bergema
Pollewei 2, tel. 561423

Redactie:
Anke Hoekstra,
Fonteinstrjitte 7 4, rcL 562459

Leden:
- Klaas v.d.'§7'al

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

Voorstraat 24, rcL. 562252
- Margit Dijkman

'§?. Dijlstrastr. 13, tel. 562086
- Marten Slager

Haniastraat 8, tel. 562201 )
Postadres Dorpsbelang: ?estÉus 24,
9f 50 AA Holwerd.

HtEIfEREIt t(oPtJ

De kopij (éénzijdig beschreven) kan wor-
den ingeleverd tot uiterlijk maandag 8
september bij Anke Hoekstra,
FonteinstraatT4, tel.562459. Vilt u bij
verhuizing uw nieuwe adres aan ons
doorgeven.
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DE VERENIGING

VAN

DORPSBELANGEN

HOLWERD

T()NIATÏBTAD V()(}R HOTWERD EN ()MOEVI}IO

ÀAil DE BftroilRs VÀil HoTWERD t.0.

Nu het grootste deel van de zomer er
opzit, is de vakantietijd voor de mees-
ten van ons weer voorbij. 'W'e hopen
dat u verfrist, uitgerust en vol nieuwe
energre er weer tegen aan kunt.
Zo ook met dorpsbelang. De volgen-
de punten waar D.B. in de komende
tijd, zich o.a. mee bezig wil houden
zijn:

- Onderhoud speelturn

-'§V'andelpad Kletterbuorren
- Snelheid Pier

- Bezoeken vergaderingen lokale
agenda

- Bezoeken wethouders voor resreren-
de punten opgedaan tijdens dorps-
rondgang

- Opknappen bordjes l«uising
Leeuwarderweg

Verder is er nog te melden dat de
Hegebuorren in een vergevorderd sta-
dium is voor restauratie van de muur-
tjes, en dat vele stoepen in het dorp
vooÍzren zrtn van oPntres.

Tot zover het belangrijkste nieuws
van onze kant wensen wij U namens
D.B. een goede tijd toe.
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