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In deze eerste editie van de dorps-
krant in 1998 schrijf ik mijn laatste
stukje als voorzitter zijnde, want
hoewel het nog erg kort geleden lijkt
dat ik als voorzitter van het dorpsbe-
lang ben aangetreden, ben ik dan
toch inmiddels al weer vijf jaren van
de partij.
Zo kwam op 3 maart dan ook de
jaarvergadering in het Amelander
Veerhuis aan bod, die ook dit jaar
weer goed werd bezocht. Niet alleen
door de bewoners maar ook door de
politieke partijen. Hier zijn tevens de
nieuwe leden gekozen voor het
Dorpsbelang omdat ik samen met
Anneke van der Ploeg uit het besruur
trad.

Tijdens de vergadering is wel weer ge-
bleken dat er veel mensen zyn die
zich inzetten voor ons dorp en de
omgeving. Er kwamen tevens een
aantal punten naar voren waar het

Dorpsbelang zich de komende tijd
mee bezig zal houden. Enkele punten
hiervan zijn:
. Het behouden van monumentale

panden.
. Dorpsvernieuwing, zoals het op-

nieuw indelen en het bestraten van
de bebouwde kom, zitmeubilair en

het gezellig maken van het dorp.
. Enkele kleine klusjes zoals: bankjes
verven en het verhelpen van
verzakte rioolputten.

De twee nieuwe leden die bij de best-
uursverkiezingen voor het
Dorpsbelang zyn gekozen zijn: Sara
Hofman en Ate Lageveen. \Vij
wensen hen veel succes toe in de ko-
mende bestuursperiode. In de volgen-
de editie van het dorpskrantje zullen
zij zich persoonlijk aan u voorstellen.
De nieuwe bestuursleden komen in
de plaats van Anneke van der Ploeg
en voor myzelf.
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Hierbij wil ik Anneke van der Ploeg
hartelijk danken voor haar inzet in de aË

gelopen vijf intensieve jaren.

ïjdens de vergadering was er een verslag
van de activiteiten-commissie, die ook
dit jaar weer leuke acriviteiten voor een
ieder in petto heeft. U zult hier nog wel
meer over horen.

De haven-commissie heeft een goed jaar
gehad en de museum-commissie heeft
w.eer een thema voor de nationale mo-
lendag.

Zoal,s u ziet bruist ons dorp weer van de
ideeën en gaan we zonder meer met goe-
de moed weer verder.

Hierbij wil ik een ieder die zich heeft in-
gezet voor ons dorp de afgelopen jaren
bedanken en het was ook voor mij een
hele leerzame periode die ik niet had wil-
len missen.

Met vriendelijke groet,
Ate Glazema.

,ÀÀRVERS]A0 VÀlt D0RPSBE]Ail0 0YER 1997

Op 25 maart was de eerste bestuursver-
gadering met de twee nieuwe bestuursle-
den Marten en Tineke. 'W'at er zoal in
1997 gebeurd is zal ik u proberen te
vertellen.
Op 15 maart is er weer een Himmeldei
gehouden. Dit heeft veel bakken vol aË
val opgeleverd. Heel veel kinderen heb-
ben meegeholpen waarvoor onze harte-
lijke dank.
Het f.l.d. had ons gevraagd ïvat van
Holwerd in te sturen, zodat dit in het
nieuwe b0sboekje van 1998 zou pron-
ken. De Holwerder vlag is er in terug te
vinden en een gedicht van '§í'aling

Dijkstra.
Tbfeden $hje in sbrieb ganst
tofrcdzn utëzt in greate hunst
tofreden wurde in great beik
tofreden bliuwe in masterstih.

Koninginnedag 1997 was ook een groot
succes. Hier hebben weer vele vrijwilli-
gers aan meegewerkt. De plattegrond-
borden van Howerd zrln geplaatst en
hier wordt veel gebruik van gemaakt.
De speeltuin is dit jaar weer verschillen-
de keren door vrijwilligers en dorpsbe-
lang van onkruid ontdaan.
Op l0 mei was de narionale molendag
gecombineerd met een expositie, dit was

een groot succes. 
'W'oensdag 4 juni gin-

gen de 55-plussers weer op reis naar
Maarssen deze keer. Het verslag hiervan
kon u lezen in het dorpskrantje.
Toch wil ik nog even een opmerking ma-
ken. Na de lijst gecontroleerd te hebben
en het 8 uur was vertrok de bus.
Nietsvermoedend vervolgden ze hun
reis. Maar opeens tussen Akkrum en
Heerenveen kwam Durk tot de onrdek-
king dat Hein en Meintje niet in de bus
zaten, maar wel op de lijst stonden. Er
werd direkt Bestopt en gebeld om het
probleem op te lossen, hen werd door
dorpsbelang aangeboden om met een
taxi naar de bus te komen. Dit stelden ze

niet op prijs. De volgende dag is het snel
rechtgezet en Durk heeft alles met hen
uitgepraat en hun een bloemetje aange-
boden. \J(/'at kan het soms vreemd lopen.
Het ringrijden is ook weer goed verlo-
pen. De viswedstrijd waar veel kinderen
aan meededen is dit jaar gewonnen door
Menno v.d. Hoek. Dir is voor hem al de
tweede keer.
Er zijn dh jaar ook weer verschillende
vergaderingen bezocht, o.a. agenda 21,
v.v.v.2e woningbeleid her f.l.d. dongera-
deel 2025 volgende generatie, bezoek
wethouder enz.
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Ook bij jubileum of openingen zijn af-
gevaardigen van d.b. aanwezig geweest.
Dit jaar hebben bij de middenstand nog-
al wat veranderingen plaatsgevonden.
Brander verbouwt, v.d. Hoop verbou-
wing en jubileum 75 jnr.
Bar het hoogste punt heropent nieuwe
eigenaar, er is een bloemenwinkel geo-
pend Het Sinneblomke, een nieuwe bak-
kerswinkel Boskma, Bron verbouwing en
jubileum, Theater de Gaper geopend, en
de Kopak verbouwt en omgetoverd tot
Garantmarkt. Hierdoor kon het post-
kantoor eerst nog voor 3 jaar open
blijven. Ook zijn er een paar winkels ge-
sloten, bakker Bouma en bloemenwinkel
Oostergo.
Het zakslaan en buikschuiven deze zo-
mer \^ras een groot succes, dit is voor her-
haling vatbaaÍ.
Intussen is er ook een nieuwe naam yoor
het dorpskrantle. Deze zal vanavond be-
kend worden gemaakt en op het eersrvol-
gende krantje pronken. De Hegebuorren
heeft een oplossing gevonden om de
stoepen op te knappen, door zelfiverk-
zaamheid.
De parkeerplaats op de Theebus is er in-

middels gekomen. Op- en afritten, stoe-
pen zijn er gerealiseerd. Ook zijn er nog-
aI wat punten die nog niet opgelost zijn,
door trage medewerking van de ge-
meente. 30 km bebouwde kom, plan de
Iest, zitbanken verven en herstellen,
grijse container en slot voor de speeltuin,
in ere herstellen pad langs de vaart, wan-
delroute Kletterbuorren, vaart die dicht
groeit Tonnebrëge, De Kamp groen-
strook bestraten, nachtbrander Fontein-
straat Gernierspaad en de Kamp, het
bord Gràndyk verouderd, snelle motor-
rijders naar de pier, verzakkingen riool-
putten bussen Veonn hoe komt dit,
sproeien onkruid enz.
In april zal er weer een rondgang met B
en'§7' en dorpsbelang plaatsvinden.
W'ist u dat er nog boekjes over oud
Holwerd te koop zijn? De molen en de
Hervormde kerk stonden in december
ook weer in de schijnwerpers. En op het
Bosma's plein kan u de verlichte kerst-
boom weer bewonderen.
D.B. heeft op dit moment 523 leden.
Hopende heb ik u voldoende ingelicht
over wat d.b. zoal doet.

YEUÀtfiE Rr00t Puiltlt/l,ERl()rt(

Bij constatering van gevaarlijke \Àregver-
zakkingen of gevaarlijke verzakkingen in
het trottoir (waar dan ook in Holwerd)
de dienst openbare werken direct
daarvan in kennis stellen.
(de heer Hamstra tel. 574457 of de heer
De Boer tel. 574458)

TT HUUR

Het "Nut" biedt te huur aan een perceel
tuin aan de Elbasterweg.
inlichtingen bii Y. Bos, Theebus 6
Holwerd.

0PR0[P... 0PR0[P... oPRoEP...

Theo Broersma en Marjolein
Boonstra zouden graag in het bezit
komen van een foto van yroeger,

van de woning aan de Hemminga-
wei I (vroeger zakstraat).
Theo en Marjolein zijn aJ bijna 3
jaar bezig om deze woning weer in
z'n oude sraat terug te brengen, om
er met de tijd te gaan wonen.

Mocht u in het brzh zijn ver zo'n
foto, laat het hun lyeren tel.
561661. !

I
-------------J
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De Singin gehouden op 14 december jl.
is een fantastisch succes geworden.
Gezien het aantal bezoekers (ongeveer

750) en de positieve reacties hebben de

deelnemende groepen besloten, om op
zondag 13 december 1998 weer een

Singin te organiseren. Deze avond stond
in het teken van "Straatkinderen in
GHANA" t.b.v. Sippie Keeksrra en deze

aktie is geweldig geslaagd! '§7'e mochten
een bedrag van f 2876,00 overmaken
naar Sippie, die dat geld op een verannv-
oorde manier zal besteden. 'W'e weten via
brieven en contacten dat ze heel blij en
verrast was, dat haar dorpsgenoten dit
voor haar werk daar hebben geotg -
niseerd. 'W'e kregen een inmiddels een
Briefie van Sippie waarin staat:

Hallo Alie (Patouillz)
Het heefi eaen geduurd uoordat ih jou brief
hreeg. Ih uas ee/, paar utehen aan het
reizen. Ih uind ltet trouwens fantastisch
hoeueel gelà jullie bijelhaar hebben opge-

haaU. Leuh troilwens de foto\ die je hebt
gestuurd. Via mijn moeder heb ;h de

hrantenartihek opgestuurd gehregen. Ih heb

dus een aardige indruh gehregen. Ih
tail je nog euen zeggen dat ih zeher zal
hten weten waar het geld uiteindelijh uoor

gebruiht wordt.
groetjes, Sippie

Het is de bedoeling dat in het eerswol-
gende dorpskrantje bekend zal worden
gemaakt wat er precies met het geld is ge-
beurd.

Vanaf deze plaats willen we bedanken:
Fam. v.d. Heide, Sporthal
Dorpsbelang, Herv. kerk, Doopsgezinde
kerk, Geref. kerk (voor het gratis
beschikbaar stellen van de kerstbomen en
de giften.
Alle sponsors uir Holwerd.
Licht: Henk v.d. Berg, Hallum
Geuid: The Rock, Bergum
de deelnemende groepen
alle bezoekers
narnens de Sing-in commissie 1997

Laarzen, klompen enz. enz. zeer voordelig I oliviers

- I voordeelhal
Í1,50 P.P I v. Ayrvawar24Bijv. veters van 3,25 voor

Schoensmeer van 4,25 voor f 2,OO p. potie I nouera
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Uitnodiging aan alle 55-plussers in
Dongeradeel.

De activiteitencommissie van de
stichting'§(i'elzijn Ouderen Dongeradeel
nodigt u uit voor een gezellig avond op
woensdag 22 qril1998.
De avond wordt verzorgd door
Intermezzo uit Beetgumermolen (met
hun nieuw programma)

Aanvang 19.30 uur
Plaars't Sintrum, Holwerd.
Toegangsprijs f 7,50

Tot ziens activiteitencommissie

Vaste activiteiten in de Nije Nijhof
Holwerd:
Iedere dinsdagmiddag 13.30 uur
Klaverjassen, inleg f 3,-

opEililo$uDtlt BtBl!()IHEEl( HottrERD

Elke dinsdag van 13.00 - 14.00 uur
kunt U boeken lenen in de bibliotheek
in het dienstencentrum de "Nije
Nijhof". Ook grote letter boeken zijn

ruim voorradig. De kosten voor het le-
nen zijn f 0,50 per 4 boeken. De boe-
ken mag u dan 4 weken houden.

V()ETBÀIVEREI{IOIIIO H()TWERD 50 JAAR !!!!

De voorbereidingen van het jubileum-
feest zijn in volle gang, er wordr druk
gewerkt aan het jubileumboek, voor de
expositieruimte worden al volop foto's
films, materialen ed. verzameld, het pro-
gramma staat grotendeels vast en de uit-
nodigingen voor de retinie zijn verstuu-
rd.
§7'e hebben geprobeerd om alle leden,
oudJeden, berokkenen die 18 jaar en
ouder zijn persoonlijk uit te nodigen
voor de reilnie, mochten er onder u een
aantal zijn die geen uitnodiging hebben
ontvangen en toch aan de reiinie willen
deelnemen of een jubileumboek willen
hebben, dan kunt u contact opnemen
met Lieuwkje Hoekstra tel. 561793, u
krijgt dan alsnog de benodigde infor-
matie toegestuurd.

§í'at betreft de reiinie en her jubileum-
boek willen we toch een aantal punten

onder uw aandacht brengen, de rei.inie is
's middags en tijdens het koud/warm
buffet alleen toegankelijk voor diegenen
die zich voor de reiinie hebben opge-
geven, de dansavond is voor een ieder
toegankelijk, echter diegenen die zich
niet voor de reiinie hebben opgegeven
dienen entree te betalen.
Voor het jubileumboek het volgende: be-
stel tijdig want i.v.m. herdruk kost het
na 23 mei f 30,- excl. evt. verzendkosten
en zolang de voorraad strekt.

U kunt nog spullen ter beschikking stel-
len voor de expositieruimte, heeft u nog
fotot, films, materialen o.i.d. neem dan
contact op met Janrsje Stielstra tel.
561818.

Binnenkort hoort u meer oveÍ het 50-ja-
rig jubileumfeest van w Holwerd.

Jubileumcommissie w Holwerd
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Agenda kaatsen
zarerdas 9 mei
federatie Dongeradeel regio jeugd
zondw l0 mei
leden kaatsen
zarcrdag2? mei
I,C\KB jongensaftleling
zaterdas 6 iuni
kind-ouderpartij
zondasT ilni
leden senioren (geen jeugd)
zercrdap 27 iuni
Heren hoofclklasse
zondas 28 iuni

-

ledenkaatsen
woensdag 8 juli
diplomakaatsen
zercrdas 1l iuli
federatie Dongeradeel afd. competitie
zond.as l2 iuli
pearke keatsen en jeu de boules
met barbecue

zaterdrs 8 ausustus
I.OIKB schoolmeisjes
zaterdag lí augustus
leden jeugd + beginnersspel6 en7 jnr
nachtkaatsen senioren
woensdas 2 seotember
leden jeugs + beginnersspel6 en7 jaar
zaterdas 5 seotember

-

KNKB heren le klas
zondas 6 seotember

-

ledenkaatsen

Verder wordt er op donderdagavond
weer competitiekaatsen voor dames geor-
ganiseerd, zie voor verdere gegevens de
aanplakbiljerten straks in het dorp.
En natuurlijk worden er dit jaar voor alle
jeugdcategorieën weer trainingen georga-
niseerd in het Keechje. Kom gerust eens
langs, je mag altijd vrijblijvend meetrai-
nen.

ilttulff llÀÀM

Vorig jaar juni plaatsten we een oproep
om een nieuwe naam voor ons dorps-
l«antje te bedenken.
Echt veel narnen kregen we niet binnen,
maar aan een ieder die wel heeft meege-
dacht, onze hartelijke dank.
Op onze jaarvergadering van dinsdag 3
maart is aan Dhr. M. de Boer uit de
Beyertstraat een kadobon van f 25,- luit-
gereikt.
Hij bedacht de naam "De Doarpsbel" en
gaf als arBumentatie daarbij:
Vroeger werd al het nieuws in het dorp

door de dorpsomroeper met de bel rond-
gebazuint.
Dus... vandaar dat u nu voortaan het
krantje onder de naam "De Doarpsbel"
door de bus krijgt.

VerÍ - Supralatex p. bus 750 mt

- Acryllatex 2,s Iiter

ALLE behang per rol

Í 9,00

Í 9,00

f 2,oo

Oliviers
voordeelhal
V. Aylvawal24
Holwerd
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Op koninginnedag 30 april worden er
weer diverse aktiviteiten georganiseerd
door de aktiviteitencom issie in sa-

menwerking met de oranjevereniging.
Sporthal de Ynset is de lokarie waar alles
zal plaatsvinden.
Om 9 uur zal deze feestdag worden be-

gonnen met een rondgang door het dorp
van het muziekkorps.
Iedereen die eens een keer gek ofcreatief
wil zijn kan meedoen aan de optocht die
dan gehouden zal worden.
Gedacht wordt aan versierde fietsen,
voewolk en dergelijke. Een deskundige
jury gaat beoordelen wie het mooiste of
creariefste is geweest tijdens de optocht.
Er zln mooie pryzrn mee te winnen.

Gevarieerd progrírmma
Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur wordt
weer de traditionele vrijmarkt gehouden.
Ook is er deze dag een HOBBY beurs.
Creatieve mensen, geef u op, u kunt hier
uw gemaakte creaties laten zien of verko-
pen. Thfels zijn beschikbaar tegen een
kleine vergoeding. Ook is er ruimte voor
Ruilhandel.

De vrijmarkt sluit om 15.00 uur. De ent-
ree is f 1,00.

Shantykoor.
Om 16.00 uur zal shantykoor "de
Slykstappers" uit Blija een opmeden verz-
orgen. Met hun zeemansliederen brengen
zíj een gezellige sfeer op konin-ginnedag-
middag.
Dit optreden duurt tor 17.30 uur. De
entree is gratis.
Tijdens het optreden van het shantykoor
is er een film voor de .ieugd.

Pleasure
Het is de organisatiecommissie weer gel-
ukt om een zeeÍ goede band naat
Holwerd te krijgen nl. de top 40 for-
matie Pleasure uit Sneek. Vanaf 21.00
uur tot 1.30 uur.
Entree voorverkoop (sporthal en garant-
markt) f 12,50 aan de zaaJf 15,00.
Opgave indien u zich wilt opgeven
voor de vrijmarkt, hobby en ruilbeurs
kunt u dit doen bij Margit Dijkman.
tel. 05r9-562089.

Het aktiviteitenteam

VIDE()IHETI(
,I 

H()EIUT MUSrt-SHop

war voor hun zou
branden en was

Vrijdag 27 februari ben ik op de koffie
geweest bij Henk en Maaike Bruinsma.
Ze zljn druk bezig in hun nieuwe win-
kelpand aan de'§lalingdykstrastrjitte,
waar voorheen Bakkerij Bouma was.
De oorsprong van de platen-CD handel
ligt zo'n 12,5 jaar geleden, toen Henk
aan huis begon met de verkoop en een
klein hokje als winkel kreeg.
Dit werd nu wel klein en ... enthousiast
verrelt Henk over het ontstaan van de
gedachte om zich in dit pand te gaan
vestigen. Door de opmerking van ie-

mand dat dit nou net
zijn, ging het vuurtje
niet meer te doven.
Alles bekijken en beregelen of het haal-
baar zou zijn... het bleek te kunnen en
nu is het dan al zo yeÍ dat vrijdag de l3'
maart de opening zal zijn (bij verschij-
ning van ons krantje is dit al geweest).

Intussen komt dochter Janneke binnen
en trots vertellen Henk en Maaike dat zij
het computerbrein achter de nieuwe
winkel zal zijn.
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"Dèrfan h" *y gjin ferstàn; seit Henk,
mar sy wit der hiel wat fan'.
Over hoe het pand er uit komt te zien
maakt Henk mij nieuwsgierig, maar over
hoe de naam van de nieuwe winkel gaat
worden, verklappen Henk en Maaike dat
dit "'t Hoekje" zal zrjn.
Op de oproep aan de inwoners van
Holwerd om een naam te bedenken, zijn
77 reacties binnengekomen. 't Hoekje of
iets wat daar op leek kwam 6 keer bin-
nen en tussen die 6 is geloot. Jenny Bron
is als winnaar uit de bus gekomen.
Tot nu toe verkochten Henk en Maaike
CD's op alle gebied. In de nieuwe winkel
wordt het assortiment aangeyuld met
zo'n750 - 800 videot die kunnen wor-
den gehuurd. Verkoop is ook mogelijk.
Mocht er iets niet zijn ... op aanvraag is

veel mogelijk.
Ik doe er alles voor om bij te blijven en
het nieuwste van het nieuwste te kunnen
bieden; aldus Henk.
Ook verkoop ik m n artikelen niet duur,
ergens anders betaal je er bijna altijd
meer voor.
De winkel zal dagelijks geopend zljn van
's morgens l0 tot 's avonds 9 uur en op
zon- en feesrdagen is er de mogelijkheid
om video's te huren van 's middags 3 tot
's avonds 9 uur.
Over wat de winkel te bieden heeft, zeg-

gen Henk, Maaike en Janneke; stap maar
gerust eens bij ons binnen en bekijk onze
grote verscheidenheid in CDt en video's
of kijk in de advertentie elders in dit blad

A. Hoekstra

JEU DE B()UIE, ÀOE}IDÀ

April
2l Jeu de Boule start compt. voorjaar
26 Jeu de Boule zondagspartij
28 Jeu de Boule compt.

Mei
5 Jeu de Boule compt.

12 Jeu de Boule compt.
17 Jeu de Boule zondagspartij
19 Jeu de Boule compt.
26 Jet de Boule compt.
31 Jeu de Boule zondagspartij

Juni
2 Jer de Boule compt.
9 Jeu de Boule compt.

14 Jw de Boule de Steegpartij zondag
l6 Jeu de Boule compt.

23 Jeu de Boule compt.

Jrrli
7 Jeu de Boule compt.

12 Jeu de Boule Pearke Boulen zondag
Augustus

9 Jeu de Boule zondagspartii
18 Jeu de Boule start najaars compt.
23 Jeu de Boule zondagspartij
25 Jeu de Boule compt.

September
I Jeu de Boule compt.
8 Jeu de Boule compt.

l3 Jeu de Boule zondagspartij
15 Jeu de Boule compt.
22 Jeu de Boule compt.
29 Jeu de Boule compt.

Goedkoop en zeer voordelig
Oliviers
voordeelhal
V. Aylvawal24
Holwerd
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De kwekerij van Oostergo Bedrijven is

per l-l-1998 overgenomen door Jan'§7'egeling en heeft de naam Sea Sun
Plant gekregen. Deze overname maakt
deel uit van een omvangrijk sanerings- en
veranderingsproces in de sociale
werkvoorziening en bij Oostergo
Bedrijven.
De sociale werkvoorziening gaat steeds
meer het karakter krijgen van een
uitzendorganisatie. Het zoeken van
passende arbeid voor de toegewezen me-
dewerkers in het normale bedrijfsleven
krijgt steeds meer de voorkeur.
Het exploiteren rran een eigen bedrijven
met dit doel zal tot een minimum wor-
den beperkt.
Overnames van bedrijfsonderdelen in de
sociale werkvoorziening begint zo langza-
merhand een normale zaak te worden.

Jammer genoeg is in onze gemeente veel
commotie ontstaan omtrent de privatise-
ring van de kwekerij. Uit een in 1996 op
ons verzoek verricht onderzoek door de
Dienst Landbouw Voorlichting, in sa-

menwerking met het ministerie van eco-
nomische zaken, bleek dat de kwekerij
door het te hoge kostenniveau van
Oostergo Bedrijven niet in staat was vol-
doende concurrerend op de markt te
zijn.
Dit terwijl zowel de produkten als de re-
putatie van het bedrijf op de
Nederlandse bloemenveilingen als zeer

goed bekend stond.
Alleen een drastische sanering in de kos-
ten en een verandering in de doelstelling
van "zoÍg model" naar "commercieel

model" zou het bedrijf in bedrijfsecono-
mische zin weer gezond. kunnen maken.
Hiervoor is door en met de direktie van
Oostergo Bedrijven een aantal scenariot
ontwikkeld, waarbij privatisering als

meest haalbaar en wenselijk werd geacht.

Door de zeer gunstige ligging aan de

kust, waar als gevolg van meer zonne-
uren een beter produkt kan worden ver-
kregen, hebben wij dit nieuwe bedrijf de
naam Sea Sun Plant meegegeven.
Het heeft op dit moment nog de status
van een eenmanszaak met Jan 

'§7'egeling

als hoofdondernemer, maar in af-
wachting van verdere zakelijke ontwikke-
lingen zullen andere ondernemingsvor-
men worden overwogen.
Enkele belangrijke bedrijfskenmerken
van Sea Sun Plant zullen zijn:
- kweekt uitsluitend compacte bloeiende

planten
- levert met name aan Grootwinkelbe-

drijven in binnen- en buitenland
- flexibel
- innovatief
- marktgericht
- topproduktie is in het voorjaar
- richt zich op energie-arme, koel ge-

kr,rreekte produkten.
Schaalvergroting of het zoeken naar sa-

menwerkingsvormen op middellange ter-
mijn worden overwogen. Verband hou-
dende hiermee wil Sea Sun Plant tr-
achten bedrijven uit het westen te stimu-
leren zich in Noord-Nederland te vesti-
gen.
Helaas heeft de privatisering tot gevolg
gehad, dat wij de bloemenwinkel hebben
moeren sluiten. Gelukkig is met de
komst van bloemenwinkel het
Sinneblomke, deze branche voor
Holwerd behouden.

Ik hoop hiermee kwekerij Sea Sun Plant
voldoende bij de inwoners van Holwerd
te hebben geihtroduceerd, maar mochten
er nog vragen ofsuggesties zijn, kom ge-
rust eens op ons bedrijf

Jan \7'egeling.
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()PR()EP V()()R 55.PI,US REIS

Net als voorgaande jaren wordt er door
dorpsbelang ureer een 55+ reis georga-
niseerd. Dit jaar zal deze plaats vinden
op woensdag l0 juni. '§í'e vertrekken
vanaf Bosmat plein waar u om 8.15
aanwezig moet zijn. Dan kan de bus rij-
den om 8.30 uur.
'§7e hebben geprobeerd om weer v'rat
moois Yoor u uit te zoeken.
'Wat? 

... dat blijft een verrassing.
Mocht u slecht in en uit de bus kunnen
komen, ook daar is aan gedacht. '§íe heb-
ben een bus met een lift besteld. De kos-
ten voor deze dag bedragen Í 60,00 en...

Adres:

een goed humeur.
Als u zich nu snel op
geeft, dan doen wij dr

rest.
Geef u op bij Margit
Dijkman, '§Taling-

dykstrastrjitte l3 tel.
562086 of bij Anke
Hoekstra, Fontein-
strjitte 74 tel.
562459.
Doe het, het wordt "

vast gezellig!!!

Glefoon:

Dieet:

! andere belangrijke dingen:
L---------

I
I

MEMME}I()TD

Sikt goed iltsjed na hurdjeie?
en net gehdwaan ítnderwcis?
ik sil bliid tuëze ast wer thils bist,
alle dagen wer dy reis.

en'h sei ja mem, nee mem, utier mem
mar ih sei net uat ih tocht
ih tocht: 'h hin ryt sek uol rëde

sítn gesanger'h ha m1n nocht.

m emmeno ed fo ls lein frnn edi c h
,Anbegrlplih en sa dom

gefaren sjen fu ï der net wiene
no, dat wie dochs seher stom!

en net earder koe'h begripe
uat d! memmenoed dochs taie
dan de dei dzt ik ils eigen

berntsje yn 'e earmen ltie.

silh jim uttjen? net lturdjeie?
'h sis it no elhe lnonrn
en hja roppe net begripend
wy rëde us dochs seher shoan!

Tafelverkoop t.e.a.b.
Totale leegverkoop t Í 1,00 p. stuk
Honderden aanbiedingen.

Oliviers
voordeelhal
V. Aylvawal24
Holwerd
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Na een jaar behelpen kunnen we nu ge-
nieten van luxe. Er staat een prachdg ge-
bouw met ruime kleedkamers, douches,
'§(/'C's en een heel gezellige kantine.
Leden en vooral bestuursleden hebben na
de bouw, met hulp van andere vrijwilli-
gers zelf een hoop werkzaamheden ver-
richt en het resultaat mag er zijn. Zowel
voor spelers als voor publiek een goede
reden om naar de tennisbanen in
Ternaard te gaan.
Het tennisseizoen begint op I april, maar
als de weergoden ons zo gunstig gezind
blijven, hopen we voor die tijd de banen
al bespeelbaar te hebben. Onze baanbe-
heerder doet zijn best.

Activiteiten:
. Tennislessen op de maandagnamiddag

en -avond. Je kunr je hiervoor nu op-
geven bij naaststaande adressen.

. Toernooien

. Dubbelavonden

. Clubkampioenschappen

. De'dames-tennis-ochtend' op dinsdag

. Vriendschappelijke partijen met buurt-
verenlglngen

. Extra aandacht voor jeugd en 55-
plussers.

Deelname aan:
. Competitie
. Dongeradeel Cup
. Friesland Cup

Tennis een sport voor jong en
oud en op elke leeftijd te beginnen.
Probeer het eens. Kom naar de officiële
feestelijke opening van de kantine op 1l
april a.s. (de tijd wordt nog bekend ge-
maakt) en proef de gezellige sfeer.

Inlichtinsen bii:

-

Hessel Keegstra
Gaston '\Vaterval

Annie Corton

rcL571893
rcl.571237
rcL.5894rO

5 5 -plus? beuteeg... TENNIS!

Tennisbanen achter 'De
Ternaard.

Spiker'

§RV UII!ftI. MÀÀIfi P1AÀIS V(l(}R SPRI]IGER & PÀRIiltRS

Straatbeeld in Holwerd verandert.
Het straatbeeld verandert. De vertrouw-
de SRV winkel maakt plaats voor de rij-
dende winkel Springer & Partners. Alle
rijdende winkels van Nederland gaan on-
der deze naam samenwerken. Holwerd
behoort tot de eerste plaatsen in
Nederland waar Springer te bewonderen
valt.
De SRV winkel is een vertrouwd beeld
bij veel mensen in de wijk. Bekende na-
men naast SRV zijn S+K en EMHA.
Niets is gemakkelijker en plezieriger dan
voor de deur boodschappen doen uit een
ruime keuze levensmiddelen. En... om
de klanren nog meer service en gemak te
bieden luijgt de rijdende winkel een rui-
mer assortiment en een nieuwe naam:
Springer 6a Partners.

Gemak dient de mens. En dit is met
Springer zeker het geval.'W'ant niets is
gemakkelijker dan boodschappen doen
voor de deur. Maar kan het nog makke-
lijker? Zeker!In de rijdende winkel is nu
een handig overzicht verkrijgbaar met de
nieuwe rijdende winkel. Daarnaast ko-
men de nieuwe rijdende winkels op een
aantal vaste standplaatsen in de wijk. Zo
weet u precies wanneer u boodschappen
kunt doen!

Alles op een rij:
Een nieuw gezicht, een modern, fris en
helder interieur, vefs voorverpakte en
voorgesneden groente, groot assortiment
dagverse zuivelproducten en toetjes, veel
vers fruit, iedere dag vers brood en
broodjes, vaste voorrijtijden en stand-
plaatsen.
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LIKDOORNS
EELT

KALKNAGELS

IAST YAN:

INGEGROEIDE NAGELS

KLOVEN

Neem don eens vrijblijvend contoct op met:

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

Ringweg34 - 9153BL Brantgum - Tel.(05!9)5ó1594

DE BIBLIOBUS

Volwassenen/jeugd: maandag 18.20 - 19.00 uur
bijde Geref. kerk

Jeugd Tsielke: maandag 9.10 - 9.50 uur
Jeugd Ploos v. Amstel: maandag 8.30 - 9.05 uur

OPENINGSTIJDEN POSTAGENTSCHAP

Maandag Vm vrijdag:9.00-12.00 uur
13.00-17.00 uur

Zaterdags: 9.00-12.00 uur
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DE OPSLACH 2, HOL!íERD . TEL. 05Í 9-5óí 888

Vraag ook eens naar onze mogelijkheden voor
* diverse salades

* koude en warme hapies
* plate-sewice
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HUISÀRIS

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

TRIESE UilD

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

t0]tTAoADRrsstlt

Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,
Stasjonswei 43, tel. 561809
Uiwaarwereniging "de Laatste Eel':
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, rcL. 561374
Bij diens afwezigheid:'§71 van der Meij,
Klolstjr.4, tel. 561639

Tï§I()IHTRAPIE

l.R. Moorman, praktijkadresi
Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei), tel.
5624781 561876.

HUISÀRTSEI{ I.ÀB()RAT(}RIUM

Plaa$: Nije Nijhofi, tijd: woensdagmor-
gen 8.30 - 8.45 uur.

ililDÀRIS

Mw. van der'W'oude, Beyertstraat l0l,
rcL.562300.

BESÏUUR

Voorzitter:

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

Penninsm.:
Dirk Bergema
Pollewei 2, rcL. 561423

Redacde:
Anke Hoekstra,
Fonteinstrj it te 7 4, tel. 5 62459

kden:
- Klaas v.d. Val

Beyertstraar 35, tel. 561753
- Margit Dijkman

'§71 Dijksrrastr. 13, tel. 562086
- Marten Slager

Haniastraat 8, rcL. 562201
- Sarah Kuipers

Morgenzon 12, rcl. 561694
- Ate Lageveen

Achter de Hoven 20, tel. 561644

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9f 50AA Holwerd.

HLEVEREI| !(oPU

De kopij (éénzijdigbeschreven) kan wor-
den ingeleverd tot uiterlijk maandag 9
juni bij Anke Hoekstra, Fonteinstraat
74, rcL 562459. §7'ilt u bij verhuizing
uw nieuwe adres aan ons doorgeven.
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