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En dan is het er ineens weer.
Ondanls de sneeuw, hagel en ijs van
februari, z\n de voorjaarstekenen on-
miskenbaar.
De koolmeesjes roepen naar elkaar en
de mussen zitten elkaar achterna door
de bosjes. 's Morgens als het begint te
dagen hoor je een merel zingen. De
hazelaarkatjes begonnen in januari al
te bloeien en de eerste kieviten zijnal
vvaatgenomen. Het is een tijd van ve-
randeringen in de natuur.
Veranderingen zijn ook aan de orde
ur'at betreft de voorzieningen in
Holwerd. Maar deze veranderingen
zijn minder positief.
Zn is de uitleenpost voor medisch
hulpmateriaal opgeheven. Men kan
nu naar Leeuwarden bellen als men
iets nodig heeft en dan wordt het
thuisbezorgd.
Gelukkig is het consultatiebureau
voor Holwerd bewaard gebleven tot
2003. Er is een actiecomité opgericht
in N.O. Fryslàn die wil proberen de

consultatiebureaus en uitleenposten
in de dorpen re behouden.

Er zrln vergevorderde plannen om de
bussen niet meer door Holwerd te
laten rijden.
Er komen buslussen met goede
voorzieningen zoals verlichting en
fietsenstalling aan de Ljouwerterdyk
en de Ternaarderwei. Voor mensen
die aan de busroute wonen is dit een
verbetering, maar voor de m.n. in
zuid-Holwerd wonende busreizigers
is dit minder positief. De afstand
naar de nieuwe bushaltes is dan lan-
ger. Een halte aan de Hemmingawei
is volgens de Veonn niet aan de orde
omdat de buslijn via Brantgum op
den duur wordt opgeheven.

En het laatste bericht was dat de
Friesland Bank uit Holwerd gaat ver-
dwijnen. Ter compensatie rvordt er
een geldautomaat geplaatst. Een
voorziening waar al jaren om is ge-
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vraagd. De Friesland Bank zou op z'n
minst voorlichting moeten gaan geven
aan de m.n. oudere inwoners van
Holwerd over het gebruik van zo'n auto-
meac Zit worden vooral getroffen door
dit verlies van alweer een voorziening in
Holwerd.

Doarpsfernijing
Mar der is ek posiryf nijs. Doarpsbelang-
en is dwaande om in wurkgroep op te
rjochtsjen dyt mei doarpsfernijing oan 'e

slach giet. Dër is jild foar te }rijen Ét

Europeeske f0nsen en ít it Doarpenfrrns.
§ly hàlde jim op 'e hichte hjiroer.

It jier 2000
Yn maart sil in begjin makke wurde mei
plannen foar festiviteiten yn Holwert. Yn
it kader fan it jier 2000. Doarpsbe-lan-
gen, de Oranjeferieniging, Concordia, de
§flaling Dijlstrast. en de aktiviteiren-
kommisje sille hjir oergear. lW'at soe it
moai w&e om dit jier meielkoar as doarp
te fieren! Foar ideeën hjiroer kin jim by
doarPsbelang telàne' 

sara Hofman

JÀARVERSUO (}VER I998

Op 30 maart hielden rve onze eerste
bestuurwergadering met de nieuwe leden
Ate Lageveen en Sara Hofman. Ate nam
de funktie als voorzitter aan en Sara werd
als vice voorzifter benoemd. Ik zal u pro-
beren te vertellen wat er dit jaar allemaal
heeft plaatsgevonden. '§(i'e beginnen deze
keer maar met de middenstand.
Er is dit jaar een CD Shop geopend en
wordt gerund door de fam. Bruinsma.
Ook heeft de fam. Bergema een nieuwe
winkelwagen in gebruik Benomen,
Springer en Bergema. De Gouden Klok
is nu in handen van'Wietse Stielstra en
Hannie Broersma. De bakkerswinkel van
de fam. Boskma is gesloten.
De speeltuin komt ook elk jaar weer ter
sprake. Dorpsbelang heeft het destijds op
zich genomen om d.m.v. vrijwilligers de
speeltuin netjes re houden. Het is dit jaar
weer gelukt maar de vrijwilligers zijn wel
steeds moeilijker te vinden. Toch be-
dankt diegene die dit jaar weer geholpen
hebben. Volgend jaar 1999 zal het klim-
rek geverf<l worden, ook komt er een
container voor het afral.
Koninginnedag was ryeer een zoeÍ Be-
slaagde dag.
9 mei was weer de nationale molendag,
onderwerp was deze keer vlas.
In mei werd ook het 50-jarig jubileum
van de voetbalvereniging gevierd. De

viswedstrijd die op 3 juni werd gehou-
den en wear 36 kinderen aan meededen
was een kleine teleurstelling. Om 8 uur
\Àr'as er namelijk nog geen vis gevangen.
'W'e besloten om de wedstrijd op 16 juni
nog een keer te houden. Uiteindelijk
kwam hier een winnaar uit, Anne Jacob
Anjema.
Er werd overgesproken om een andere
lokatie te zoeken voor de viswedstrijd.
Toch blijven we deze houden op onze
oude stek i.v.m. de veiligheid voor de
kinderen.
l0 juni gingen de 55-plussers weer op
reis. De bus zat weer vol. Dit was ook
weer een zeer geslaagde dag. Het verslag
kon u lezen in de doarpsbel.
30 juni werd er voor de Holwerders een
inspraakavond over omleiding busver-
keer gehouden. Het ging om een nieuwe
lokatie aan de Visweg en de
Leeuwarderweg. Het verslag heeft in de
doarpsbel Bestaan. In eerste instantie was
het plan om een buslus aan de Visweg te
realiseren. De Visweg werd op die avond
afgewezen door de bewoners en er werd
daarom een nieuw plan gemaakt met de
bewoners en dorpsbelang, wat uiteinde-
lijk leidde tot een bushalte voorziening
voor de boerderij Pöllehoeve aan de
Ternaarderweg. De destijds gemaakte
opmerkingen op de inspraakavond zijn
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zoveel mogelijk verwerkt in de ontwerp-
plannen. Dit leidde er toe dat de
Ljouwerterdyk de beste lokatie zou wor-
den. Uiteindelijkzyn we zover dat de te-
keningen Haar zljn, en hebben we met
weth. Boersma, dorpsbelang en de des-
betreffende bewoners nog één keer van
gedachten gewisseld. Het is de bedoeling
om in mei met de plannen te beginnen.
In het vervolg worden de dorpskrantjes
bezorgd doorJan §Tillem Veldema, Enne
Erik Kuipers verzotgt de buitenwijken.
Dit jaar werd er ook weer een braderie
georganiseerd.
5 september was er weer het ringrijden.
Dit was in juni uitgesteld i.v.m. het
slechte weer. Alle deelnemers waren ook
nu weer Present.
23 september was de rondgang met b. en
w. door het dorp. Dit zou in april al
plaatsvinden maar door omstandigheden
is dit uitgesteld. Heel wat punten zijn de
revue gepasseerd. Dir kan u allemaal in
de doarpsbel lezen van december 1998.
Heel wat punten zijn weer opgelost maar
nog niet alles. In oktober verscheen er
een artikel in de krant over de jeugd van
Holwerd. Door misverstanden werd dit
artikel geplaatst in de krant terwijl de
meeste bestuursleden van dorpsbelang
hier niet van afrvisren. Dit artikel viel
niet in goede aarde bij de jeugd. Eind
oktober is er daarom een vergadering ge-
organiseerd met dorpsbelang en belang-
stellenden. De zaak is uitgepraat maar in
het vervolg moet eÍ eerst meer overleg
plaatsvinden.
In november geeft de voorzitter Ate
l-ageveen te kennen zijn funktie neer te
leggen als voorzitter van dorpsbelang om
persoonlijke redenen. Omdat we mer z'n
achten waren hoefden u/e eerst geen
nieuw bestuurslid te zoeken. '§7ij gaan
nu door met 7 bestuursleden. Sara werd
door ons benoemd als voorzitrer. Ook
hebben we dit jaar weer vele vergaderin-

ten bezocht.
Softdrugsbeleid, Inspraak windstreek,

wat er mede toe leidde dat bepaalde
plannen werden opgeschort, yer-
keersonveilige situaties. Dorpsbelang en
OVH hebben vergaderd over dorpsver-
nieuwing samen met het F.L.D. dit plan
wordt verder uitgewerkt. Dirk Bergema
wordt namens dorpsbelang bestuurslid
van de federatie dorpsbelangen
D.ongeradeel, eerst voor .ljt jaar, verder
zijn we nog naar vergaderingen Beïveest
van 2s woningbeleid, struktuurvisie
Dongeradeel2025. Buro Bos hebben we
uitgenodigd om sarnen met de OVH een
dorpwernieuwingsplan op te zetten.
Op 9 maart gaan yve vergaderen met de
Oranjever., Concordia, §f. Dijlcstra-
stichting en Akt. comm, om over
Simmer 2000 een plan uit te werken.
Dit spektakel vindt plaats in juli 2000.
Dit jaar stond de verlichte kerstboom
ook weer op 't Bosma'splein en de
Hervormde kerk en molen stonden weer
in de schijnwerpers. Deze keer de kerk
niet te opvallend i.v.m. de restau-
ratiewerkzaamheden. Inmiddels is de to-
ren van de kerk weer mooi opgeknapt.
Nog even wat opmerkingen over het wo-
nen.
De laatste kavel in de Fonteinstraat is nu
ook bewoond. Er zijn aI 5 huizen ver-
rezen op de lest. Een paar huizen z1n al
bewoond en er zïl'n nog verschillende op-
ties op kavels. Op de Elbasterweg staat
nu ook een huis en er kunnen nog 2
huizen bijgebouwd worden. Verder zijn
er in de Beyertstraat al een mooi aantal
huurhuizen verkocht.
'§7ij 

dorpsbelang gaan in April met di-
rekteur Megens van de woningstichting
om de tafel i.v.m. op dit momenr veel
leegstand in de huursector. 'W'at is hier
aan te doen. Ook wil ik nog even op-
merken dat de Hegebuorren prachtig is
opgeknapt.
En die oude lantaarns wat staat dit
prachtig.
Er zryn nog steeds boekjes over oud
Holwerd te koop.
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Verder wil ik nog even opmerken dat
dorpsbelang op dit moment 520 leden
telt. Door de stichting Nijhof werden wij
eind januari ingelicht over de sluiting
van het uitleenmagazijn in Holwerd.
Door stichting Nijhof zijn wtl ingelicht
voordat zij een vergadering hadden met
Thuiszorg. Hieruit is voortgekomen dat
het consultatiebureau open blijft en dat
de uitleen zou sluiten. Inmiddels is de

stichting extra murale zoÍg er ingespron-
gen. Zij proberen om sluiting te voorko-
men.
Tot slot wil ik nog even opmerken dat
onze voorzitter vorige week medegedeeld
werd dat de Friesland Bank de deuren
gaat sluiten. '§7'ij betreuren dat zeer.
Alweer een voorziening die een dorp
wordt ontnomen. Dit komt de leefbaar-
heid niet ten goede.

()ilDTR]IEMERS YEREIIIOIilO H()IWERD E.().

Holwerd, maart1999.

Na een roerig verlopen 1998, is de OVH
in januari, onder de deskundige leiding
van dhr. A. Dijkstra al eenmalig
voorzitter van een extra ledenvergade-
ring, gekomen tot de samenstelling van
een nieuw bestuur.

Deze vergadering was nodig, nadat in
november 1998 het bestuur geen steun
bij haar leden vond over de te volgen
koers. Het is jammer te moeten constate-
ren dat, emotie en persoonlijke omstan-
digheden, een dergelijk diep spoor kun-
nen trekken in een vereniging.

Mer het verleden achter zich, hoopt het
nieuwe bestuur met een schone lei te
kunnen beginnen. In een zakelijke om-
geving te kunnen opereren, zoals het een
goede ondernemersvereniging betaamd.

Onze doelstelling, het bevorderen/be-
hardgen van de belangen van haar leden,
in de breedste zin van her woord. Dekt
wellicht niet de gehele lading, ook met
name de mensen die rond lopen met de
gedachte een eigen bedrijf te starten of
net zijn gestart kunnen zich richten tot
de Ondernemers Vereniging voor advies
en mogelijk zelfs bemiddeling in bepaal-
de zaken.
Het nieuwe bestuur bestaat uit:
Dhr. O. Haitsma
Mevr. G. Dijkstra
Mevr. E. Grijpstra
Dhr. Th. Miedema
Dhr. R. v. Slooten
Dhr. J. Idsardi

De taakverdeling in het nieuwe bestuur
zal op de eerswolgende ledenvergadering
bekend gemaakt worden' 

Th. Miedema.

IHE S(IU]ID

Club the Sound voor kinderen van 8 t/m
12 jaar heeft op de woensdagavond van
18.45 - 20.15 uur nog een aantal gezelli-
ge avonden in petto.

14 april: Country linedancing
28 april: Jeu de boules
12 mei: buiten spektakel

29 mei: afsluiting, olympisch spel en
disco

Club kost voor leden f 2,50
voor niet leden f 3,50 per keer

Meer weten over de club?
Bel Tineke van Slooten, rcL.:561229.
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STICHII}IO RETREÀTIE & I()ERISME

Holwerd, maart 1999.

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Deze
wijsheid geldt voor een ieder, dus ook
voor de Stichting Recreatie & Toerisme.
Het jaar 1999 geldt voor de stichting als

een springplank naar een verdere uitbrei-
ding van haar aktiviteiten.
Immers door de aankoop van de cam-
ping "de Dobbe" heeft de stichting zich
een grotere rol aan kunnen meten met
betrekking tot het Toerisme in Noord-
Oost Friesland.
Door plaatsing van de kampeer-moge-
lijkheden in Holwerd, in de ïekkers-
humen gids 1999. De AN'§7B Kleine
Campinggids en de AN§7B Landelijke
Campinggids, denken wij Holwerd de
plaats te geven welke het naar onze me-
ning verdient.
Immers Holwerd is de plaats, waar jaer-
lijks honderdduizenden toeristen de

overtocht maken naar Ameland, hetzij
per boot dan wel te voet onder de des-
kundige leiding van wadloopgidsen uit
de eigen regio.
Met name deze laatste groep "eilandgan-
gers" is door de stichting in samenwer-
king met de reeds genoemde wadloop-
gidsen via een mailing op de hoogte ge-
bracht van de verblijfsmogelijkheden in
Holwerd en omstreken.
De reeds aangekondigde uitbetaling aan
obligatiehouders zal zijn beslag vinden
aan het begin van het toeristische seizoen
op Camping de DOBBE waar een pro-
minent regionaal persoon de loting zal
verrichten.
Rest mij nog, een oproep te doen aan
een ieder die op welke wijze dan ook
meent een bijdrage te kunnen leveren
aan de enthousiaste groep vrijwilligers,
dit kenbaar te maken *" nïrlïïH;-"

BUS1US WÀAR!!!

Geachte dorpsgenoten,

Onder de inwoners van Holwerd schij-
nen de meningen te verschillen waar de
nieuwe bushalte (buslus) moet komen.
Naar onze mening heeft het dorpsbelang
in deze zaak de verkeerde keuze ge-
maakt door in eerste instantie te kiezen
voor de Ljouwerferdyk als plaats voor
zo'n nieuwe centrale bushalte. '§íij vin-
den het een gemiste kans en begrijpen
echt niet hoe men tot deze keuze heeft
kunnen komen. Deze halte lijkt ons niet
echt in het belang van het dorp en de
busreizigers. Als er nu geen andere mo-
gelijkheid was!!
§7ij willen in het kort weergeven wat
onze bezwaren zijn tegen deze plek en
waarom volgens ons een bushalte aan de
Hemmingawei veel meer Yoor de hand
ligt.

De Ljouwerterdyk ligt helemaal aan
de rand van het dorp. De meeste in-
woners wonen op 500 tot 1000
meter afstand. Dit is toch veel te ver!
Men zal eerder de bus gaan mijden,
met de kans op een neerïtr'aartse spi-
raal wat betreft busvoorzieningen.
De Hemmingawei daarentegen ligt
mooi centraal op korte afstand van
het bejaardencentrum, de scholen,
huisarts en het merendeel van de
huizen.

Ljouwerterdyk is wat verkeersveilig-
heid betreft een slechte plek. Fietsers
en voetgangers moeten over de rij-
baan de halte bereiken. De weg is
smalen er is eigenlijk geen ruimte
voor een fiets-/voerpad.
Hemminga-wei is daarentegen prima
re bereikenl

l.

2.
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3. Een ieder die een beetje bekend is in
Holwerd zal het met ons eens zijn
dat met harde wind de Ljouwerter-
dyk een bijzonder gure plek is om op
de bus te moeten gaan wachten. Met
storm kun je je amper staande hou-
den! Komt nog bij dat men een hel-
ling op en af moet urat met gladheid
en wind nog voor meer ongemak
zorgt. Op de Hemmingaweizyn deze
omstandigheden veel gunstiger.

De entree van het dorp wordt met de
aanleg aan de Ljouwerterdyk voor-
goed vernield! Dit gedeelte valt onder
beschermd dorpsgczicht! Door de
diepe ligging van het weiland moet
de pleg worden opgehoogd. Het pro-
fiel van de weg (een oude slaperdijk)
wordt dan aangetast. '§7ij vinden dat
zonde!
De Hemmingawei bestaat uit aange-
legd plantsoen.

Door de geïsoleerde ligging van de
Ljouwerterdyk zal er ook praktisch
geen sociale controle zijn op deze
bushalte. Kans op vandalisme neemt
dan toe! Tevens geeft het de toe-
komstige busreizigers een onveilig
gevoel.
Bij de Hemmingawei speelt die nier!
(zelfs telefoon in de buurt).

6. De aanleg aan de Ljouwerterdyk zal
waarschijnlijk een paar honderd-
duizend gulden meer kosten als een
aanleg aan de Hemmingawei (grond
is al eigendom van de gemeente). Dit
geld moeten wij allemad indirect op-
brengen!
Laat anders het bedrag wat men uit-
spaart ten goede komen aan andere
voorzieningen in Holwerd!

Conclusie:
Uiteraard zullen er aan de Hemmingawei
ook wel een paar bezwaren kleven maar
naaÍ onze mening is het duidelijk dat
voor Holwerd in het algemeen en met
name de busreizigers de Ljouwerterdyk
niet de aírnge\trezen plek is voor zo'n
hdte.

Binnenkort is er weer een inspraakavond
over dezezaak,
§7ij hopen dat u zich met behulp van
bovenstaande een mening kunt vormen.

Vriendelijke groeten,
Fam. Bergmans, fam. Hinke,
fam. v.d. Veen, fam. J. Visser,

fam. P Visser
p/a Ljouwerterdyk t4.

4.

5.

LAST VAN:
LIKDOORNS
EELT

KALKNAGELS
INGEGROEIDE NAGELS

KLOVEN

Neem don eens vrijblijvend contoct op met:

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

Ringweg34 - 9153Bt Brantgum - Iel.(0519)5ó1594
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ïusr u DÀI...

..... De flessenaktie van kinderkoor
"Sjong mar ta" meer dan Í 500,00
heeft opgebracht, bedankt!

..... De bankjes in de Beyertstrjitte zijn
weggehaald, maar dat het wel de be-
doeling is dat ze weer terug komen.

..... Er ook een aktiviteiten informatie-
bord aan de Hemmingawei geplaatst
zal worden.

..... De toren van de Hervormde kerk in
de steigers heeft gestaan en deze is
opgeknapt.

-.... Het \Meggetie bij de Nije Nijhof t
mei geasfalteerd zal worden.

§7e bezig zijn met een plan voor
"simmer 2000" en ideeën daarvoor
van harte welkom zijn.

Er nog steeds boekjes van "ald
Holwerd" zijn en dit te krijgen zijn
bij D. Bergema in de winkel of rij-
dende winkel en bijAnke Hoekstra,
Fonteinstrjitte 74. De prijs is

f 20,00.

Sara Hofman de nieuwe voorzitter
van dorpsbelang is en zij proberen
zal dit zo goed mogelijk te doen.

Ik (Anke Hoeksra) graag samen mer
u dit krantje wil maken en daarvoor
eÍgEraa1materiaal van u onwang.

oPRotp Y00R ss-pr.us REts

Op woensdag2 juni 1999 ligt het in de
bedoeling om de jaarlijkse 55-plus reis te
houden. De kosten voor deze dag bedra-

3en f 60,00. Over hoe laat we vertrek-
Lcn is nog niets bekend, dit hoort u nog
ran ons.

Geef u op bij:
Margit Dijkman, Pollewei I l,
rcl.:562086 of bij
Anke Hoekstra, Fonteins trjirte 7 4,
rcL.:562459

t

a

! ïèldoon:
a
I

! Dieec
t

! ."a.r. belangrijke d.ingen:
L-----------
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De grond tussen de woning van de fami-
lie Vellema en de bestaande parkeer-
plaatsen is in het verleden niet meever-
kocht, om hieraan een openbare bestem-
ming te geven.
Afgesproken is destijds dat er parkeerge-
legenheid zou worden aangelegd en dat
het resterende terrein als speelterreintje
zou worden ingerichr.
Er bestaat thans weinig behoefte aan een
speelterrein en ook maakt de gemeente
ons er op attent dat zlj geen middelen

beschikbaar heeft voor de aanleg van
parkeerplaatsen. Als er nu vraag is naar
garageboxen dan stelt de gemeente de
grond tegen een nader te bepalen grond-
prijs beschikbaar. Een nader uitgewerkt
plan zal in eerste instantie van een aantal
belangstellenden dienen te komen.
Ten aanzien van de stedenbouwkundige
aspekten van deze invulling kan contact
worden opgenomen met de Heer J.
Hermes van de Dienst Openbare werken
te Ternaard. (0519-57 4415)

suPp()RIERSVtRtlilGtilo W H0IWIRD

De supportersvereniging v.v. Holwerd is

al een Broot aantal jaren actief in
Holwerd, aeingezien het ledenaantal sterk
groeiende is, heeft het bestuur besloten
de vereniging een officiëlere vorm te
geven, er is een huishoudelijk reglement
opgesteld, de activiteiten zullen worden
uitgebreid en het bestuur is uitgebreid
met twee personen. De leden zijn inmid-
dels van bovenstaande op de hoogte ge-
bracht.
De functies in het bestuur zijn alsvolgt
verdeeld:
Voorzitter: Johannes Anjema
Vice-voorzitter: Auke van Slooten
Secretaris: Tjeerd van der'W'eg
Penningmeester(es):
Anna Thea van der Velde
Overige bestuursleden:
Lieuwkje Hoekstra
Doeke van der Galien
Tine van der Heide

Klaverjassen.
Vri,idag 5 februari deden er zestien Perso-
nen mee aan het klaverjassen welke de
supportersvereniging maandelijks orga-
niieert in de kandne van sporthal "de
Ynset", de uiteindelijke prijswinnaars
waren:

2e Rinze Liezinga, 6931 punten
3e Doeke van der Galien 6801 punten
4e Kees de Vries 6751 punten
De tussensrand van de competitie ziet er
na deze ronde alsvolgt uit, (alleen de
deelnemers die 4 ronden of meer hebben
meegedaan sraan in de tussenstand ver-
meld)
le Saakje Akkerman 39951punten
2e Hennie Stielstra 36664 punten
3e Doeke van der Galien 36072 punten
4e Dirk de Jager
5e Foeke Talsma
6e Ruth Bouma

35786 punten
31678 punten
27794 punten

7e'§Timkje Vellema 26298 Punten
8e Siebren Dol 24956 punten
geJohannes deJong 22836 Punten
Door de slechte weersomstandigheden
kon er op zaterdag 12 februari niet
Bevoetbald worden, reden v.oor {e. sup-
portersvereniging om 's middags klaver-
jas.sen. te organiseren, de uiteindelijke

PI 5945 punten
2 5922punrcn
3 5793 punten

Bingo
Vrijdag 19 februari zart de kantine van
sporthal "de Ynset" weer gezellig vol
voor de Bingo, welke regelmatig door dele Siebren Dol 7003 punten
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supportersvereniging v.v. Holwerd wordt
georganiseerd, 45 personen waren
aanwezig en streepten heel wat nummers
weg in de hoop een van de vele mooie
pijzen te winnen, de hoofclprijs, vier
waardebonnen à Í 25,00, werd gewon-
nen door Saakje Akkerman en Sipke v.d.
Heide welke beide bingo hadden en be-
sloten de prijs te delen.

Data activiteiten supporterwereniging
v.v. Holweld
26 maarc Bingo, aanYang 20.00 uur.

9 april: Klaverjassen, aanvang 20.00
uur. (laatste klaverjasavond
van dit seizoen, was eerst
vastgesteld op 2 april, maar
i.v.m. Goede Vrijdag is deze
verplaatst naar 9 april)

23 aprll Bingo, aanvang 20.00 uur.

Na afloop van de thuiswedstrijden van
Holwerd I (alleen comperirie), om 16.45
Draaiend Rad, er worden vier ronden ge-
draaid, drie prijzen per ronde.

Zarcrdagsmiddags zal door de sup-
portersvereniging Klaverjassen worden
georganiseerd indien door slechte
weersomstandigheden het voetballen
wordt afgelast. Aanvang 14.30 uur, kijk
's morgens op de publikatieborden in de
spoÍthd of in het voetbdkastje.

Alle bovengenoemde activiteiten vinden
plaats in de kantine van sporthal "de
Ynset". Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom, voor maer f 5,0O ljaar bent u lid
Yan de supportersvereniging v.v.
Holwerd, u kunt zich opgeven bij: J.
Anjema, Gernierspaad 1, tel.: 05L9-
562105.

f

DE WllrIER tAil t92E-1929

In skoft fn hat omro? Fryslàn in oprop
dien om oer de winter fan 1928-1929 te

fertellen. Tiua Holuterters hautwe derop
reagedlre en ury meie der eh fan genietsje.

Omstànnichheden yn 'e winter fan
'29-'29
It kin wëze dat it de lèste dagen fan 1928
beg0n is te friezen, mar yn jannewaris
wie it tige kàld. Nachten fan 15-18 gra-
den froast! Hiel gau de feart rit te reed-
riden, faeks hurde wyn. It'§flàld rekke
richt fërzen, prebearje oer te rinnen,
letter mei sliden. Amelànners helje iten:
fleis en vet, moal en oalje, der kaem
krapte oan fan alles. Lemer belslydzje op
sé. Yn it doarp koene wij ek ris reedride
op 'e dyk. Dër waerd wol sàn struit "mei
de hàn", in paedsje midden op 'e

strjitten. Yn 'e hózen wiene alle rÍten
lang befërzen mei "blommen'. Us àlde
Beppe hie in tést mei in koaltsje $fir foar
it rÉt om in bytsje rit te sjen.
'W'etterpompen wiene ek befèrzen,

reinwetterbakken net, dat wie yn 'e

groun. W'etterlieding wie der noch net.
Petroalje kacheltjes as help om romten
bij te waermjen. Frachten waerden mei
slieden ferfierd, hynder "op skerp" der
foar. De train wie der noch! Der kaem
oanfier mei fan slvarte branje: antrasiet,
cokes, eierkoalen, briketten. De turfskip-
pen wiene wol 3 moanne fëstfërzen yn 'e

fearr. Yn skoalle wie de grutte kachel yn
'e midden fan it lokael, fuol stoke mei
cokes. Dy't der dchte by siet skroeiden
de klean benei, dyt fierder öf wie, waerd
noch net waerm, mar wy hiene mear kle-
an as oars en breid'ne hoazz*n en sok-
ken. De rnölkeman mei de karre (en
hynder) koe de luanen net brírke. As de
bussen goed ynpakt wiene mei sekken
der om hinne, gie it mingel der yn om
hwat op te skeppen. Mar Mulder, fan
Betterwird bij Dokkum, rëdde dat net
op! Hy wie 9 km tnderweis.
As de wyn Ét in oare hoeke kaem,
ferwachte "men" taeiwaer, mar dat barde
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net. Dernei seine de minsken: as it frieze
wol, friest it mei alle wynen. AIle am-
bachtslju hiene fansels muoite mei it
wurk. De bakker, de smid, de timmer-
man en de slachter. As slachters-dochrer
wit ik noch wol dat de bouten fleis wol
yn it koelh0s op burgen waerden, mar de
mesine hoegde net te wurkjen. Ir "ót-
bonkjen" koe bij ós yn 'e kelder dien
wurde, dér frear it net!
Dit binne herinneingen fan Pietsje
Koopmans

"De strenge winter van 1928 -1929"
Dit is t 70 jear geleden en veel weet ik er
niet meer van, wel dat het "roetkàld
wie". Ik meen nog te u.eren dat de ther-
mometers overdag wel eens op l8' ston-
den. §?'e konden alle dagen schaarsen,
maar het duurde zo lang dat de aardig:
heid er af ging, Voor de bevolking een
moeilijke tijd: W'aterleiding was er nog
niet, pompen waren bevroren, de turf en
kolenkachels moesten snorren om je een
beerje te kunnen warmen. Voor de
verschillende vervoersbedrijven was het
ook een moeilijke tijd: De bootdiensten
naar Leeuwarden en Ameland lagen stil.
'§?'anneer je buiten was en je snuitte je
neus, dan plakten je neusvleugels aan el-

door, on-
Liemburg

g.'i.Ïi:;
bevroren ledematen. Ik herinner me nog

dat 3 jongens uit Holwerd naar Dokkum
schaatsten en één van hen in een wak
reed, hij is gelukkig niet verdronken. Dat
wak werd veroorzaakt door warmwater-
lozingvan de melkfabriek Betterwird.
Nog een ongeval: 2 jongens uit Holwerd
zakten door het ijs van de Geastmer-
yaart. De grootste yan de twee stond op
de bodem van de vaart en de kleinste
rrok zich aan hem op. Ze zijn schaatsen-
de in Holwerd aangekomen, tor op her
bot verkleumd. Op de Holwerdervaarr
kwamen wij een arreslee voorbij met 2
paarden ervoor. Een man of 4-5 zaren in
een open "coupe". De bedoeling was om
eens achter de zeedijk te kijken waar een
wedstrijd was gepland. Het ijs \ /as toen
overal "yertrouwd" en vanaf de vaart
ging het verder op de wegen, waarop een
dik stuk ijs lag. Zondags, en ook wel
door de week kwamen soms wel l0 ar-
resleden over het Vad naar de vaste wal
om etenswaren te halen. Er waren toen
geen "helit" beschikbaar. Toen de dooi
inviel zagen wij jongens fietsen door het
water over het ijs, dat vonden wij maar
wat gevaarlijk. Met de beurwaartboor
werd dan geprobeerd om het ijs in de
vaart open te breken. De achtereind van
de boot werd zwaarbeladen zodat de
voorsteven op het ijs kwam te liggen en
er doorzakte, daarna weer opnieuw be-
ginnen.
Dit zin herinneringen adn Sjoerd
Dijhman.

illEl,tïs vÀil HEI ÀotvtntEltltÀM

Het akdviteitenteam dat onder ver-
antwoordelijkheid van Dorpsbelang staat
bestaat op dit moment uit de volgende
personen; Tjitske van der \7a1, Erik
Pruis, Marten Plantinga, Durkje Bierma,
Ate Glazema, Are Lageveen, Margit
Dijkman en Anne Bron.

Zomerprogamma:
Koninginnedag 30 april

5 juni
17 juli
25 augustus

Het aktiviteitentearn organiseert traditie-
getroulv in samenwerking met de
Oranjevereniging op Koninginnedag
weer verschillende aktiviteiren.

Ringrijden
Buikschuiven
Braderie
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Programma
09.00 u. Optocht loopvolk, fietsen, enz.

onder begeleiding van de beide
muziekkorpsen.

11.00 u. Hobby en Vrijmarkt met deel-
narne van buitenlandse cultuur.

16.00 u. Optreden Visvrouwenkoor'De
Spitsters' uit Harlingen.

16.00 u. Kinderdisco in de kantine
21.00 u. Freeway, support ect Prime

Suspect
Voor opgave Hobby en Vri.imarkt kunt u
bellen: Margit Dijkman 0519 -562089
Bij genoeg deelname wordt de hobby-
markt in een aparte ruimte gehouden.

Indien u zich wilt opgeven voor de bra-
derie van 25 augustus dan kunt u ook
hiervoor terecht bij Margit Dijkman tel.
0519-562089

Ons team veÍzorgt ook aankondigingen
op het bord aan de Dokkumerweg.
Indien u wilt dat een aktiviteit van uw
vereniging hierop vermeld moet worden,
dan kunt u dit kenbaar maken aan Henk
Bruinsma van Music en Videotheek 't
Hoekje te Holwerd. Kosten 30,- per
plaatsing.

Het Aktiviteicenteam

T()E]I E}I WETR

De kop boven ons vorige artikel was:
"Nu of nooit (weer)". Vandaar dat we nu
T.eBBeni
"Toen (8 januari 1999) en weer".
Dit moet een conclusie zijn gezien de be-
langstelling die er 8 januari was tijdens
de toneeluiwoering in't Sintrum. Gezien
de opkomst van de laatste jaren hadden
we nu een "zaal vol" en ook na afloop
van het toneelstuk bleven gelukkig veel
mensen "hangen", zodat deze avond voor
ons ds toneelclub als zeer prettig en
gezelligwerd ervaren.
'§7'e willen al die Holwerders (en daar-
buiten) hiervoor bedanken. Het geeft
ons toch dat sreuntje in de rug om door
te gaan met de "nieuwjaarsuiwoering" in
Holwerd.
Om heel eerlijk rc zrln hadden wij ons
bijvoorbaat al een beetje neergelegd dat
dit waarschijnlijk het laamte optreden
van Pro Rege in en voor Holwerd zou
zijn. Des te groter was dan ook de ver-
rassing dat al vrij spoedig er stoelen bij-
geplaatst dienden te worden in de grote
zaaJ.

Gezien en gehoord de reacties kan ge-
steld worden dat de eerswolgende vrijdag
na I januari de meest geschikte avond is

voor velen. Niet in de laatste plaats om-
dat velen op 1 januari toch al redelijk
"Totd loss" zijn.

Op het moment van dit schrijven heeft
Pro Rege een 6-td optredens gehad, te
weten: Ternaard, Aldeboarn, Dokkum,
Ferwerd, Holwerd en Damwoude.
Naast deze 6 heeft Pro Rege nog l0 op-
tredens te gaan, te rveten:
l2l2 Dordrechr; l9l2 Marrum; 2412
Heerenveen; 213 Merslawier; 513
Emmeloord; l3l3 Grou; l7l3 Jou,re;
2313 Berlikum; 2713 Menaldum; 3/4
Akkrum.
7-nals u kunt zien "timmeren" wij be-
hoorlijk aan de weg. Graag willen wij
van deze gelegenheid tevens gebruik ma-
ken een ieder, die het als een uitdaging
zou zien ook bij Pro Rege te kunnen
"schifteren", van harte uitnodigen om bij
onze groep te komen. Kom gewoon eens
langs op onze repetitie-avond (dinsdags)
of neem contact op met een van de le-
den.

Nogmaak onze danb en grdag tot ziens bij
ean uolgend optrcdcn aan:
Pro Rege - Holwerd



D0PPSBEUiIG HOLWEPD. mat 1999

IEl{1{ISVEREI{!0til0',1vESIDo}t0ERÀDEIr

* Toernooien
* Dubbelavonden
* Clubkampioenschappen

Deelname aan:
* Bondscompetitie
* Dongeradeel Cup
* Friesland Cup

Tennis een sport voor jong en oud en op
elke leeftijd te beginnen.
Probeer het eens.
U bent van harte welkom!

Ontspan... bij Annie Tilma,
U speel tennis 0519-571454.

Banen aan de Nesser-
weg in Ternaard, achter "De
Spiker"

Het tennisseizoen begint op
I april en onze baanbe-
heerder doet zijn besr de

banen weer op tijd klaar te hebben.
Hierbij spelen altijd de weersomstandig-
heden een zeer belangrijke rol, vorst kan
een enorme spelbreker zijn.
Menigeen heeft de spieren in conditie
gehouden in de nieuwe tennishal te
Veenwouden en zal straks wel even
moeten wennen aan het gravel. Heerlijk
ontspannen tennissen in de buitenlucht
op de eigen banen in Ternaard.

Aktiviteiten:
* Tennislessen op de maandagnamiddag

en -avond. Je kunt je hiervoor opgeven

Inlichtingen bij:
Hessel Keegstra, rcl. 571893
Annie Corton, tel. 589410

PEUIERSPTE1ru1'US IÀRSIE BEOII]I''

Peuterspeelzad "lJs Earste Begjin" orga-
niseert oo zaÍerdas 10 aoril a.s. voor de
tweede keer een baby en peuterbeurs.
Iedereen kan op deze beurs zyn of haar
overtollige baby- en peuterspullen (zoals
kleding, speelgoed, kinderwagen, badje
enz.) laten verkopen.
Een gedeelte van de opbrengst is be-
stemd voor de peuterspeelzaal. U kunt
ook uw spullen schenken, dan is de hele
opbrengst yoor de peuterspeelzaal.
Heeft u nog kinderspullen op zolder
staan die niet meer gebruikt worden, en
die u voor verkoop zou willen aanbieden,
dan kunt u deze, na telefonisch contact,
tot dinsdag 5 april a.s. geprijsd inleveren
op Stasjonswei 5 in Holwerd, tel.
562308 (Jacqueline Lageveen,

PeuleÍsPeelzà.rl

'Us earste begjin'

voorzitter). Als u de spullen schenkt
hoeft u ze niet geprijsd in te leveren.
Eventueel niet verkochte spullen kunnen
na afloop, tegelijk met de afrekening,
worden opgehaald.
§7'e hopen natuurlijk op een grote op-
komst van kopend publiek!

Lokatie: Peuterspeelzaal, Fiskwei 30 in
Holwerd. Tijd: 10.00 - 12.00 uur.

È/
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"suilo|ilo H01IU[RD"

Na een rustperiode van een paer jaar,
hebben de horeca-ondernemers uit het

erd de koppen weer
Er moet namelijk
brouwerij komen.

kroegentocht op het
programmalt! 26 maart 1999 zal de tra-
ditie van 21.30 tot 2.30 uur vr'eer voort-
gezet worden, vanzelfsprekend nog steeds
onder de naam "Swinging Holwerd".
De deelnemende bedrijven zryn:
* HCR Het Amelander Veerhuis, waar

de'§7iko's, waarmee Henk en Ida een
hechte band hebben, deze avond
verzorgen.

* HCR De Gouden Klok. Hier hebben
Hannie en W'ytze, die dit bedrijf dan
bijna een jaar gerund hebben, de
Sellina's uitgenodigd.

* Café "de Sreeg". Rense en Rurhy en

Jacob hebben Pig Meat voor dit evene-
ment weten te contracteren terwijl zij
in:

* Bar Dancing Het Hoog(s)te Punt de
orginele country/folkband The Indian
tea Band hebben.

Dus voor elkwat wils!
De voorverkoop van buttons is f 12,50
bij de deelnemende bedrijven, tot 18.00
anr 26 maart. Daarna f 17,50. Ook Taxi
Centrale Dongeradeel heeft laten weten
deze avond op grote drukte te rekenen en
zal zijn best doen om iedereen veilig
thuis te krijgen. Tenslotte rest ons nog te
vermelden dat dit evenement plaats vindt
met de hulp en coördinatie van fam. D.
'§7'ierstra van Land enZeezicht en met de
sponsoring van onze leveranciers.

ÀtfilvtlEtrElt vÀil DE sItcHItlt0
tïElflr]t 0uDtRtlt v00R H()ltrtRD &
0Motytil0

Bibliotheekin de "Nije Nijhof"
In de "Nije Nijhof" is er speciaal voor de
oudere inwoners van Holwerd een bib-
liotheek ingericht. Deze is iedere dins-
dagmiddag van 13.00 - 14.00 uur Beo-
pend. Voor ouderen die moeilijk te been
zijn is het nu ook mogelijk om boeken
thuis te laten bezorgen. Informatie hier-
over kan ingewonnen worden tijdens de
openingstijden van de bibliotheek onder
rcLm.562624.

Extra aktiviteiten
Naast de vaste aktiviteiten als bingo,
sjoelen, rummicub, klaverjassen, volks-
dansen, rymnasdek en handwerken woÍ-
den er tot en met mei de volgende
aktiviteiten georganiseerd:
* Voorjaarsmarkt op donderdag 25

maaÍt. Vanaf 13.30 uur is het in de
"Nije Nijhof" een vrolijke boel. Er zyn
lrraampjes met koopwae\ eÍ worden
poffertjes gebakken, er is muziek en er
is een rad van fortuin. Kortom voor elk

wat wils. Toegang grads.
* Feestmiddag '§7'est Dongeradeel. Op

woe
Sint
plus
middag werken mee: Mevr. van de
Kuur met een declamatie uit de
"Gouden Swipe" en dhr. Rienls met
accordeonmuziek. De middag begint
om 14.30 uur.

* Koersbaldemonstratie op donderd,ag 22
april. Koersbal is een balspel dat op een
speciale mat wordt gespeeld. Het is de
bedoeling om een aantal ballen zo
dicht mogelijk bij een wit doelballetje
te rollen. Er is weinig kracht voor no-
dig, zodat iedereen gelijke kansen
heeft. Het wordt met narne door oude-
ren gespeeld die hier een mogelijkheid
in zien om gezelligheid en spannig in
één sport te verenigen . Deze middag is
bedoeld om kennis te maken met dit
boeiende spel en wordt mede georga-
niseerd door de drie ouderenbonden.
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'§í'ellicht kunnen we dan in Holwerd
een eigen groep oprichten. U bent van-
af 14.30 uur welkom in de "Nije
Nijhof'. De toegang is gratis.

* Bonte middag, donderdag 27 mei. Als
afsluiting van het activiteitenseizoen or-
ganiseert de activiteitencommissie een
bonte middag met muziek en oprre-
dens. De toegang is gratis en het gebeu-
ren begint om 14.30 uur.

De S§7OD wil door middel van haar
aktiviteiten her welzijn van ouderen
(55+) in Dongeradeel bevorderen. Dit
wordt vertaald in preventieve, sociaal
culturele en educatieve aktiviteiten en in

dienswerlening op het terreinvan welzijn,
wonen en hulpverlening.

Voor informatie over de mogelijkheden
kunt u terecht bij: SVOD, Oranjewal
28-1, 9101 JV Dokkum, tel. 292223

Ook in Holwerd kunt u terecht voor in-
formatie. Op de eerste plaats is dat bij de
ouderenadviseur Coby Meppelink die ie-
dere woensdag uur
spreekuur heeft
En op donderd ij de
ouderenwerker om-
geving, Gerard Kosse. Beiden zijn re be-
reiken onder telefoonnummer 562624.

JA}IIIE BEI(I]I T()I.]EfiT

Van 8 tot en met 13 maart gaan honder-
den jeugdverenigingen in het hele land
op pad, om te collecteren voor hun eigen
club. Ook onze srichting Peuterspeelzaal
"(Js Earste Begjin' doet hieraan mee.
'§7ij collecteren onder toezicht van het
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton, de
organisatie die zich sterk maakt voor de
verbetering van leeË en speelruimte.
Vijftig procent van de opbrengst van de
collecte is bestemd voor Holwerd.
Hiervan gaat de helft van het geld naar
de Peuterspeelzaal en de andere helft gaat
naar Jongerenwerk "De Sound". De an-
dere vijftig procent wordt door het
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton be-
steed aan allerlei projecten op het gebied

Jantigffinrton
hele land; aan
laatsen, kinder-
nieuwe jeugd-

werkorganisaties enz. Vorig jaar heeft de
peurerspeelzaal van haar deel van de op-
brengst een nieuwe step en een nieuwe
driewieler (fietsje) gekocht. Dit jaar wil-
len we graag een paar nieuwe stoeltjes en
krukjes aanschaffen.'§íij willen hiermee
de dorpsgenoten bedanken voor uw gift
van afgelopen jaar en hopen dat u ons
ook dit jaar wilt steunen.

Peuterspeelzaal "[Js Earste Begjin'
Voorziter: Jacqueline Lageveen

Secretaresse: Elisabeth Broersma

AIfiIT I()I BEH()UD YÀil UIÏ.TEII MEDISTHE ÀRIIIíII.E]I

Thuiszorgorganisarie "Het Friese Land"
bezuinigt. Bezuinigt om meer en beter te
kunnen inspelen op de zorgvraag vanuit
de bevolking. Kleinschalige voorzienin-
gen sluiten is een van de maatregelen die
daarbij moeten helpen. En daar wringt
nu de schoen. Veel mensen op het platte-
land hebben grote zorgen over de ef-

fectieve hulpverlening in en rondom hun
dorpen. Vanuit die zorg probeert de
sdchdng Extra-Murale Targ Dongera-
deel voor lange tijd de uitleen en het
consultadeburo in stand te houden. Zo'n
300 inwoners van het voormalig
Dongeradeel hebben door het opzenden
van het antwoordformulier aangegeven
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ons initiatief te steunen.
Binnenkort vindt er verder overleg met
"Het Friese Land" plaats. Dan moet blij-
ken of er mogelijkheden zijn. Tijdens de
aktie bereikte ons meerdere malen de op-
merking "Alweer vijfentwintig gulden.
Hebben wij dan geen recht op deze
voorzieningen". Daarover in dit verband
het volgende: De meesten van u betalen
jaarlijks een bijdrage aan het "Friese
Land". Een deel van die bijdrage was be-
stemd om zonder entreebijdrage bijv.
medische hulpmiddelen te kunnen le-
nen. Deze bijdrage is vanaf I januari
1999 niet meer nodig. Een ander deel
gaf bijv. recht op korting bij de aanschaf
van hulpmiddelen en her volgen van

cursussen. '§0'anneer yan de mogelijkhe-
den geen gebruik werd gemaakt ver-
dween dit aanvullende deel binnen de
organisatie van "Het Friese Land". De
door gevraagde f 25,- is juist dat geld
wat u anders uitgaf aan kortingsrechten
op cursussen en medische hulpmiddelen.
Door dit geld te besteden aan onze
stichting proberen wij hiermee tenminste
dezn voorzieningen in ons gebied in
stand te houden.

'§?'ij zoeken nog 200 deelnemers. Doet u
mee? Lever dan alsnog het anrwoordfor-
mulier in of geef u schriftelijk op aan
Sdchting Extra-Mural e Zorg, Hogebuurt
15,9l5l Holwerd.

v.Y.Y. Co]l[oRDlÀ

V.V.V. Concordia afd.IEU DE BOU-
LE start met de vooriaarscomDetitie oD
dinsdas 20 april,27 epril, 4 mei,l l mei,

- 

'I

18 mei, 25 mei,l juni, 8 juni, 15 juni,
22 juni.
Aanvang 18.45 uur.
Inleg.f 5,-. Huur boules Í 5,-

gustus, 7 september, 14 september, 2l
september, 28 september.
Aanvang 18.45 uur.
Inleg f J,-. Huur boules Í 5,-

Daarnaast worden er ook nog wedstrij-
den op zaterdagen zondag gespeeld.

Zo.18 april Aanvang 14.00 uur
Zn.2 mei Aanvang 14.00 uur

Z.o.30 mei 'De Steeg Partij"
Aanvang 14.00 uur

Za. l2juni kind/ouder partij
.ranvang 17.00 uur.

7A.l3juni Jan Buwalda partij
aanvang 14.00 uur.

Zo. 4 juli Klaaiklutentoernooi
in St. Jac. Parochie
aanvang 13.00 uur

7A. ll of 18 juli pearkeboulen + B. B.
7n. I arug.

Za.14 aug. Bed8rBrochje toernooi
in St. Jac. Parochie
aanvang 16.30 uur

2a.28 aug. Nacht boulen aanvang
20.00 uur

7n. L2 sept.

IGAI'SAGENDA VJ/.V. Concordia

8 mei K.N.K.B. Schooljongens
9 mei Leden

22 mei Fed. Comp. jeugd
l2 juni Kind. ouderpartij
l3 juni Leden senioren en dames
l9 juni K.N.K.B. jongen pup. bond
26 juni Heren hoofdklasse
27 juni Leden
10 juli Jeugdleden + beginnersspel
l1 juli Pearke keatsen + pearke boulen
17 jlul,i Regio jeugd Federatie
2l jv,li Tsjerke Partij

2l arug. K.N.I(B jongens
22aug. Leden
4 sept. Heren le klas uirnodiging
5 sept. Leden
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IWET VERV(}ERSM()OEI.UIffiEDEil ()M ()VER IIÀ ÏE DEilI(E}I.....

MtsscHttil tEIs v00R u!
123 op stap is voor Dantumadeel,
Dongeradeel, Kollumerland en
Buitenpost. Bel: 0900-1961
Heeft u geen transport en pendelt u veel
tussen de diverse lokaties in de regio,
maak dan gebruik van l-2-3 op stap.

I-2-3 Op stap is een initiatief van VE-
ONN en is speciaal bedoeld om het
mensen zonder eigen vervoer gemakkelij-
ker te maken op reis te gaan. Om even
een middagje te winkelen, een bezoekje
re brengen aan familie of vrienden of om
snel en eenvoudig aansluiting te hebben
op bus of trein. Eén telefoontje en u
wordt van huis gehaald en weer thuisge-
bracht. '§7'anneer u maar wilt, tussen 9
uur 's ochtends en 1 uur's nachts.

7n maakt u gebruikvan 1-2-3 op Stap
U belt minimaal één uur voor uw voor-
genomen vertrek 0900-1961 (22 cent
per minuut) en geeft het volgende door:
* tijdsdp en datum \Maarop u wilt reizen
* het adres waar u gehaald wilt worden
* het adres waar u naar toe wilt
* of u een 'enkele' reis wilt of een 'retour'
* het aantal personen
* of u wilt overstappen op bus of trein

Hoeveel kost 1-2-3 op Stap?'§?'anneer u
wordt gehaald, stempelen wij uw strip-
penkaart af en betaalt u de toeslag. Deze
toeslag bedraagt vijf gulden per persoon
voor een rit van uw huis naar een halte
en acht gulden per persoon voor een rit
van uw huis naar een ander adres.

En dan nog dit Houdt u rekening met
een kwartier speling bij het halen en
brengen? U kunt mer l-2-3 op Stap
maximaal 20 tot25 km. (t 5 zones) bin-
nen het gebied reizen. Reist u buiten het
gebied dan z\n de normale taxitarieven
van toepassing. Verder is er kans dat u

met meerdere reizigers wordt vervoerd en
dus niet noodzakelijke rwilze rechtstreeks
van uw huis naar uw bestemming of om-
gekeerd wordt vervoerd.

Het vervoer in het kader van de '§í'et

Voorzieningen Gehandicapten wordt in
de gemeente Dongeradeel onder regie
van de FRAM uitgevoerd door:
* Taxi Stellema in Dokkum;
* Taxi'§íouda in Dokkum;
* Taxi Dongeradeel in Holwerd

Voor wie is dit vervoer bestemd? Voor
mensen die als gevolg van ziekte of ge-
brek geen gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer.

Hoe? Met een comfortabele taxi's en bij
rolstoelvervoer een taxibusje

Waarom? Om u in de gelegenheid te
stellen zoveel mogelijk deel te nemen aan
het maatschappelijk verkeer.

Waarheen? Naar familie, vrienden, de

soos, bioscoop, winkelcentÍum, etc., etc.
(uitgezonderd woon-/werkverkeer,
schoolvervoer en ziekenfondsvervoer.)

Wanneer? Dagelijks en ook in het wee-
kend van 7.00 tot 23.00 uur

'\W'at moet u doen?'§7'anneer u in aan-

merking denkt te komen voor het WVG
Vervoer, dan kunt u informatie inwinnen
bij:
* Gemeente Dongeradeel, 

.§íVG-ambte-

naren G. Koopmans en'Wl Meinsma,
tel: 0519-298867 of 0519-298866
(tussen 9.00 en 12.00 uur);

*'§íVG Platform Dongeradeel. Contact-
persoon Freek Abma, rcl O519-29771I
(na 11.00 uur)
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DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd: dinsdag 17.30 - 18.10 uur

bijde GereÍ. kerk
Jeugd Tsjelke: dinsdag 9.20 - 10.00 uur
Jeugd Ploos v. Amstel: dinsdag 10.00 - 10.40 uur

OPENI NGSTIJDEN POSTAGENTSCHAP
Maandag Vm vrijdag:9.00-12.00 uur

13.00-17.00 uur
Vriidaoavond: 19.00 - 20.30 uur
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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.0519-571316
Dr. P.D. Luyendijlc tel. 0519-57 l2l8

rilEst LÀltD

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging
- IGaamzorg
- Ouder- en kindzorg
Friese zorewinkel:
Voor alle informatie: 0900-8864 (24 uur
per dag, ca.22 cent per min.) Tesselscha,
destraat 29, 8913 HA, Postbus 417,
8901 BE Leeuwarden.

t()]|ilfiÀDREssEil

Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,
Stasjonswei 43, tel. 561809
Uitrraarwereniging "de I-aatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele rcl. 06-22346654
Bij diens afivezigheid: '§?'. van der Meij,
Klokstjr.4, tel. 561639

flSI()IHERÀPIT

l.R. Moorman, praktijkadres:
Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei), tel.
5624781561876.

HUISÀRISEil I.ÀB(IRÀI(IRI UM

Plaats: Nije Nijhof, tijd: woensdagmor-
gen 8.30 - 8.45 uur. Vanaf 6 april op
maandagmorgen van 10.00 - 10.15 uur.

NilDÀRIS

Mw. van der'W'oude, Beyertstraat 101,
te[.562300.

BTSIUUR

Voorzitter:
Sara Hofman
Morgenzon 12, rcL 561694

Secretaresse:

Tineke Veldema
Pollewei 16, tel. 562161

Penninsm.:
Dirk Bergema
Pollewei 2, tel. 561423

Redactie:
Anke Hoekstra,
Fonteinstrjitte 7 4, rcl. 562459

kden:
- Egbert Boonstra

Gama 3,rc1.562421
- Margit Dijkman

Pollewei 11, tel. 562086
- Marten Slager

Haniastraat 8, rcl. 562201
- Sara Hofman

Morgenzon 12, rcL. 561694

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9150 AA Holwerd.

NIwEREI{ t(0PU

De kopii @ kan
worden ingeleverd tot uiterlijk maandag
7 iuni bij Anke Hoekstra, Fonteinstraat
74, rcL. 562459.'§7ilt u bij verhuizing
uw nieuwe adres aan ons doorgeven.
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