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Er hebben alweer heel wat acrivireiren
plaatsgevonden vaak door of in sa-
menwerking met dorpsbelang.
* Op 8 maarr is her zwerfuuil in

iedereen beseft hebben. We ziin blii
dat,her bij 2 gevalle., in F.yílan ií
geDleven.

*Op9meiisd
opend. Het is
kel geworden
een groor assortiment. Dorpsbelang
heeft bloemen gebracht en^de eigeï

naar veel succes en een goedlopende
winkel roegewensr. En nu maàr ho-
pen dat de Holwerders veel zullen
winkelen in de E-markt want een
supermarkt in Holwerd moer blij-

* 
ven!

aanpassinge
waren de a
dat de sche
grond in
dorpsvernieuwing zal een besluit
nemen over wanneer er zal worden
begonnen met de werkzaamheden
en welk onderdeel her eersr aan bod
zal komen.

* Er.is een brief gestuurd door dorps-
belang en de OVH naar 

-de

Friesland B regeld
leegzijn van Dit is
erg vervelen en, er
is ons roch een goede service be-
loofrl?
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* Er heerst de laatste tijd een soort bor-
denterreur in Holwerd. Vooral in het
weekend worden vaak de palen van
borden gebroken of omgebogen.
Misschien kunnen we er metelkaar om
denken dat dit voorkomen gaat wor-

* 
den.

meaner
. Ploeg
hat be-
der no

mei op en wy sykje hjirby in nije gers-
meaner.'§?'a wol it gers meane .yl d.
simmermoannen yn de boarterstón?

Fierder winskje wy alle ynwenners fan
Holwert in moaie simmer ta. Genietsje
fan de natoer en alle oare dingen om
jimme hinne!

Ut namme fan doarpsbelang,
Sara Hofman.

YW t()]tcoRDtÀ 2001

is op 17 april
t de voorjaars-
i loop. De ani-
Na het instor-

ten van de tribune was het op de baan
een grote puinhoop maar met vereende
kracht was de baan voor het seizoen weer

al weer

rijs Alie

6 mei was de Jan Buwaldapartij om het
kampioenschap van Holwerd met maar
liefrt 36 deelnemers. Dit jaar was de
winnares Gea Soepboer.
Dan 27 mei de Grote Steegpartij met
Boulers uit St. Jacobiparochie. Toaal 52
deelnemers. Deze werd gewonnen door
oud-Holwerder Jetze Steensma uit St.

Jacobiparochie en Siet van Hulst uit

Holwerd.
Het seizoen is nog maar 2 maanden los
en het barst alweer van de Boulers. Maar

op 3 juli begint de najaarscompetitie
deze duurt tlm25 september met onder-
breking van de bouwvakvakantie.

willen toetre-
zonnig en ge-
en op dinsdag
kan dat, ieder

is welkom, \lrant er staat dit jaar nog heel
wat op het programma. In het volgende
boekje volgt het verdere verslag van dit
seizoen. Dus voel je er iets voor, kom
eens kijken.

De Jeu de Boule commissie.

S.U.().D.55+

Tarerdagmiddag 27 oktober 2001 in 't
Sinmrm. Toneelclub uit Hi.ium, spilet
fur jo it blijspul

,OPERAESJEJAPINGA"

In kluót yn trije bedriuwen, fan Abe
Brouwer.
De aanvang is 14.00 uur en de zaak is
olm vanaf 13.30 uur. De enrree is

nsumptie. Kaart-
S. Vrieswijk, tele-
zaal.

0PBREItGSïtlt HUts-ÀÀll -HUIS

totlf$E§
Nederlandse Astma Fonds

in 2000 f 970,00
in 2001 / 1068,05.

Simavi f 1.010,35

z.o.A. Í 865,00

Nationale Fonds Kinderhulp f 870,00

Nederlandse Hartstichtin g f 1.568,50

Aniercollecte f 1.459,10
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Mi.in naam Bindert Verbeek is bij de
meeste mensen van u bekend en voor de
mensen die dat nog niet weten nog enke-
le weetjes.
Ik zit al sinds 1975 in het vak hoewel
niet alleen in de supermarkt en buurt-
winkel. Ik ben 20 jaar melkboer geweest
in Blija e.o. \Maarna ik de stap heb gezet
naar de buurtwinkel die ik heb overge-
nomen van Fam. de Jong in Blija.
\íe hebben bijna altijd ds gezin metel-
kaar het gerund in Blija en nu brak dan
de tijd aan dat Marco en'§Tillem verder

en groter wilden. Onlangs namen wij de
supermarkt van A.P. de Jong over.

dat wij ds mo-
r wilden gaan en
ondig te verbou-

wen. §71j zijn nu echt trots op onze E-
markt en denken dat dit voor Holwerd
een prachtige supermarkt is die voorziet
in alle behoeften. Vij vanaf onze kant
zullen ons uiterste beste doen om het zo
goed mogelijk te doen.

u' 
" 
t"'.ii,[i'l 

Jnï::5:

IÍIRI ilIEUWS VÀ]I DE RESIÀURÀIIET()MMISSIE J{ED. HERY. IffRI( IE H()TWERD

Alweer enige tijd staan de zuid- en west-
muren van de kerk in de steigers.
Onlangs zijn vele eeuwen oude dakpan-
nen (+ 1777) verwïjderd en vervangen.
Over het algemeen vallen de restauratie

I" 
"pril 

is er een huis-aan-huis actie voor
de restauratie geweest. In Holwerd zijn
men kleurenfolders over de restauratie
wrspreid op 72O adressen. De belang-
dling bleek groter dan verwacht en is

EEÍEstaureerde kerk te Holwerd. De res-
auradecommissie had voor de afgelopen
mo.dep meerdere activiteiren op hun
Irogrznma, maar helaas door de I|uíl<Z-
rirrarie kwam dit alles even op een laag
riric tc staan.
Yr| .lr resraurariecommissie steken de
h"?cn nu woer bijelkaar om een verdere
Errgeng van de activiteiten te bewerk-
c.rbÍï Een van de zomer activiteiten is

dat er l0 augustus a.s. een draaiorgelcon-
cert wordt gehouden t.b.v. de restauratie.
Als laatste willen we u attenderen, dat er
voor de dorpsgenoten leuke dingen te
koop zijn in de N.H. kerk voor u zelf of
om cadeau te geven, o.a.: handdoeken
met opdruk, kaarsen met opdruk en
kaarten (met pentekeningen).

Namens de restauratiecommissie,
Henny Hiddema

narne van een aantal buitenlandse deel-
nemers.
De deelnemers zijn: Draaiorgelorkest
"Musica Romantica" uit Rhauderfehn
(D), dit orkest bestaat uit 4 synchroon
spelende handdraaiorgels; Lilo ten Cate
uit Norden (D) met een 45-er trompet-
tenorgel; Echtpaar Bosma uit
Ruinerwold met 2 synchroon spelende
orgels. Er zal een populair-klassiek pro-
gramma ten gehore worden gebracht.
Her kerkorgel zd worden bespeeld door
organist Tjibbe Reitsma uit Broelster-
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re kant te leren
kennen.
O.a. zal de heer
Reitsma een tF-
pisch draaiorgel-
stuk ten gehore
brengen op het

BÀZÀRT()MMISSIE

In verband met de MKZ-crisis is de
rommelmarkt van 2l april jl. niet door-
gegaan.'§7ij hopen in de herfst een nieu-
we rommelmarkt te houden. W'ie niet
zolang kan wachten, kan in de komende
zomeimaanden voor aantrekkelijke
koopjes terechc in het Sneuperckarnertje
aan de Elbasterwei 3 naast It Sintrum.

zaterdag 2 juni a.s.
n:
- 12 uur en van 14

- 16 uur.
- Op donderdagmiddag van 14 - 16 uur.

LJ weet, de commissie houdt zich aanbe-
volen voor tweedehands artikelen, die u

Onze contactpersonen zijn:
- §?l Douma, tel. 0519-562133
- C. v.d.'§0'eij, tel. 0519-562016
- M. Boonstra, rcL.0519-562140

De commissie

201{DA0 8 JULrÀ.S. ZÀiloto}lcERï

Op zondag 8 juli om 4 uur's middags in
't Sintrum te Holwerd een zangconcert.
De volgende zangverenigingen doen
mee:
Chr. Zangvereniging "Looft den Heer"

uit Holwerd, o.l.v. mevr. A. Bouma
Chr. Ztngvereniging "God is mijn Lied"
uit Reitsum, o.l.v. dhr. P. Lautenbach.
Chr. Muziekvereniging "De Bazuin" uit
Holwerd o.l.v. dhr. P. Lautenbach.

VÀ]I DE REDÀfiIE

dereen die op wat voor manier dan ook

alle zaken die ze tegen komen aangaande
ons dorp.
Voor iedereen een vriendelijke groet van

Anke Hoekstra-Rondaan.
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RTBUS

Dir is een rebus voor de jeugd t/m 12
jaar Zoekde oplossing, schrijf dit op een
brie$e en lever dit in vóór 30 juni bij:
Petra v.d. Holst, Prof. Holwardastrjitte
53. Onder de goede inzendingen wordt

,.,,^ -, I -cO -Ur
Scr, 'Y 

t

een leuk prijsje verloot. De winnaar
krijgt berichtvóór 7 juli. Succes!!

PS. vergeet niet je naam, adres en leeftijd
te vermelden!
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UAII SIICHIIilO REMEÀÏIE Eil Ï(}ERISME

Als beheerders van beide campings in
ons dorp hebben wij zo langzamerhand
É-n vaste rubiek in de dorpskrant gekre-

3en- Hieruit volgt dat er iedere keer ook
rar van ons ln moet staan. Liefst iers
zinnigs, wanr anders is voor u als lezer de
grap er snel af. Doordat dit fenomeen al
ctÍr paar jaar loopt, val je automatisch in
-."t bepaald ritme. Het vakantie seizoen
ir ook in tijdvakken in te delen, nl. het
uDor-, hoog- en naseizoen. Dat het voor-
iaer van zich deed spreken, kon je wel
mken op camping "Mounerak". De
booóezirters zijn dan druk met de voor-
bcreidingen bezig om de boot weer zo
moi als mogeli,ik in het water te krijgen.
Tzrerdag2l ap:-il 's morgens vroeg heefr
dc firma Vrieswijk alle op het terrein ge-
sane boren te water gelaten. Het liep zo
ak aftijd weer vlekkeloos, want er hoeft

en je hebt de pop-
De bevestiging aan
aan wordt dan ook

rtrieus aangebracht. Vele boten zijn in-
nitdels uit gevaren om elders een leuk
snllrie te zoeken, van waaruit men dan
's seekend ofvoor vakantie kan vertrek-
lsr [2ggn we hopen dat de boten in de
LerGt weer richting Holwerd varen, na
GE moole zomer met veel vaarplezier en

enthousiast veel afgelegde vaar-mijlen.
Ondanks de MKZ-crisis is de komst van
toeristen gelukkig doorgegaan, maar wel
in mindere mate. '§7'e zullen op het eind
van de vakantietijd wel zien, hoe we er
financieel voor staan. Een mooi hoogsei-
zoen kan nog veel goedmaken.
Vorige keer meldden we, dat er twee be-
stuursleden afgetreden waren. Het is ons
gelukt
Dorps
tevens
met d
vaak hm meeste werk.
Het tweede nieuwe lid is Joop Venema
uit Blije. Een man uit hetzelfde dorp als
zijn voorganger. Hij gaat her voortouw
nemen bij de aanleg van de nieuwe stei-
ger. Er zijn vrijwilligers, welke o.a. een
boot in de haven hebben liggen, die hier-

ijn. Door omstandighe-
kzaamheden er een tijd-

ide bestuurders snel aan
onze Stichting zullen wennen en met
veel plezier recreatief Holwerd mee in
opwaartse richting duwen.
Verder is er nog werk verricht door der-
den, nl. Jan Buwalda heeft de picknick
bankjes op het haventerrein geschilderd.
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7* xaan er weer als nieuw voor.
Op de Dobbe zijn behulpzaam geweest
bij het hoge gras maaien en opruimen,
de heren Iepe Malda, Gabe Faber en
Klaas Rozema. Een ieder bedankt hier-
voor.
Op 2 en 9 april jl. heeft uitbetaling van
de obligaties van onze Stichting plaatsge-
vonden. '§í'e moesten qua aantal een
Í 3500,00 uitbetalen, ware het niet dat

de vorige keren zijn we u daar erg dank-
baar voor, Het geeft ons weer extra steun

g het volgende
ung met cam-
Keegstraat, zo

Oproep aan ouders door ex-yerslaafde en q-crimineel Jan ten Berge

ElD IIW IflilD WEERBÀÀR IE ZU}I

do. Op het dieptepunt in zijn leven was
hii naast crimineel ook verslaafd, aan

a,"-r vol. Hij wilde wat anders en bereik-
c uiteindelijk wat anders. Na een on-

werknemer en een ex-crimineel en ex-
verslaafcle dan ligt de keuze voor de
hand". "Ik heb er voor moeten zorgen
dat ik beter was dan een ander, dat ik iets
extra's had".

"Het leven is eigenlijk een aaneenschake-
lin van keuzes maken", aldus Jan. "Daar
m9_et ie je bewust van zijn, wat wil je
zrlÈ".

Vaarden en norrnen: leef ze voor!

kinderen worden overgebracht.
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Luister naaÍ uw kinderen en informeer
uzelfl
Zorg ervoor dat u weet \À/aar uw kinde-
Íen mee te maken kunnen krijgen en lees
daarover! Zorgdat u er met uw kinderen
over kunt praren, dat u daarvoor de ken-
nis hebt. Denk niet: mijn kinderen heb-
ben met drugs niets te maken, "dat doen
de mijne niet!" Mis: uw kinderen hebben
er wel mee te maken. Misschien niet

len reageren?

Kinderen moeten weerbaar zijn!
De juiste keuzes kunnen maken, daar
draait het om. Daarbij zijn je argumen-

W'anneer je praat ouer urijtailligersger§. wannccr Je Praat ouer urtJwiluger!
gaat de gedaghte al snel uit naar sportuer-gaat de gedaclrte al snel
enigingen of maatschapenigingen of maatschappelijke en culturele
organisaties. Minder uoor dc.hand liggendorqanrsdtrcs. lvltnaer uoor lle ndna uoqencl
is'het urijwilligerswerk dat bij d, pËottr-
lijke ainaartuireniging wordi gertan. TotuJ Re atraaartuerentgrng wor*t ge*aa
een hleine honderd jaar gelef,en zaeen kletne honíterul. Jaar geleden rutg men
het uerzorgen uan een uituaart ah buren-

UIIVAÀRTVERENI(iI}IG''D[ IÀÀÏSIE EER'" H()TWERD

Secretariaat: Pölewei 11, 9151 [D( Holwerd, tel. 0519-562086
Correspondentie-adres: Postbus 3, 9l5O AA Holwerd.

Het jaar 2001 is het jaar uan de arijuilli-
itenvereni-

actief. 's

Avonds of in het weekend komt men bi.i
elkaar om - al of niet in teamverband -
actief te zijn en in een gezellige sfeer de
sociale contacten te onderhouden. In te-
genstelling daarmee organiseert een uit-
vaarwerenlglng geen actrvlterten, maar
verleent voor het dorp een bepaalde so-
ciale service. Desondanks mogen we ons
ieder jaar weer verheugen op de belang-
stelling var. 40 à 50 leden, die onze jaar-
vergadering bezoeken.
In de vergadering van 3 april j.l. is
teruggeblikt naar het jaar 2000 en voor-
uitgekeken naar de jaren 2001 en2002.
Vorig jaar zijn 24 uiwaarten verzorgd: l8
begrafenissen en 6 crematies.
Het ledental groeide van 1699 leden
naar l7l2;42 nieuwe leden, 29 overle-

Maar de ttap blifi groot om
areemde t, pràtrn íírr'at dooa.

met een
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de reserve. De actuariële reserve is ruim
voldoende om aan onze financiële ver-
plichtingen te kunnen voldoen.

wordt ingenomen door T. van der'Woude-Pla ken
van de 70-j s B.
Boonstra s In
zijn plaats is M. Dijkman-Elzinga be-
noemd, die ook het secretariaat over-
neem op passende
wize de kersverse
secret rwelkomd.
De contributie voor het jaar 2001 is on-
gewijzigd vastgesteld op f . 35.- per per-
soon vanaf de l8-jarige leeftijd. De le-
denkorting is gehandhaafd op f. 1.500.-.

42.86. De verhoging van
g (f. 42.60) bestaat bijna
voor slechts f. 0.26 extra

contributie. Daar ondervinden de leden

glng in te roepen dan beschikt onze uit-
uardeider over de vereiste informatie
un het centraal meldadres.

krsoneel.
flet is niet de gewoonte om het perso-

neel op deze plaats in het zonnet.ie te zer-
ten. In de aanhef van dit artikel heb ik
gewag gemaakt van het jaar van de vrij-
willigers. Een woord van dank is dan ook
zeker op z'n plaats voor de wijze waarop
zij als vrijwilligers de uiwaarten hebben
verzorgd en vorm gegeven. Mede door

De bezetting bestaat momenteel uit:
Uiwaartleider, 8 dragers en 1 aflegster.
Kortgeleden is dd bezetting uitgebreid
met drie nieuwe dragers.
'§(/'e houden ons echter nog graag aanbe-
volen voor nieuwe personeelsleden.

lVilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met onze secre-
taris M. Dijkman-Elz\nga, tel. O5l9 -
562086 of met onze penningmeester S.
Vellinga, tel. 0519 - 561759.

S. Vellinga

Een grafzonder dode
Midden in een plaats Veendam, achter
de grote kerk,ligt het oude kerkhof. Het
is nu een wandelpark, een oase in een
stad. Hoe
graafplaat
hier toch
historie.
In een gedeelte
schippershoek.
ven met grafst
als treurwilg, k
schepen. Twee bijzondere stenen vallen
op. De eerste steen is van Pieter H.
Hazewinkel. Op deze steen staat een we-
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reldbol afgebeeld. Hazewinkel was schip-
per en maakt in de jaren 1852-1854 een
reis om de wereld. Schuin achter deze
steen vinden wij het graf van Jantje
Hazewinkel, de zuster van Pieter. Zij was
getrouwd met Berend Jonkea kapitein
op de grote vaart. Hij nam zijn vrouw
mee op een reis naar Nederlands-Indie.

Lief
Op de terugreis, midden op de Indische
Oceaan stierf zij op 19 januari 1856,32
jaar oud, aan de gele koorts. Hij had
haar zo lief, dat hij weigerde haar li-
chaam overboord te zetten. Hij zette
haar op sterk water, spiritus en alcohol,
om haar bij thuiskomst op het
Veendammer kerkhof te kunnen begra-
ven. En Op de
grafsteen ht:

mijn teer bemindt urouta

Zij, met

o? der

Daar is haar ziel uerhuisd en

ier

God, hoop ih, maaht mij eens aan
hare zijdz wahher.

de steen van zijn vrouw werd een andere
geplaatst met als veelzeggende tekst:

J

ztjn ega s zij te rusten.

TI(() PR()DUTIEil IE I((}()P Iil H()TWERD

De moderne mens mag zich gelukkig
prljzen. Onze technologie stelt ons in
staat de wereld aan onze behoeften aan te
passen, en ons in feite boven de Natuur
te plaatsen. 'W'e "managen" de Aarde.
Echter, hoe je het ook went of keert, we
blijven onderdeel van diezelfde Natuur
uitmaken. Alles wat we veranderen, en
overal waar we
lijk direct invlo
De huidige M
drukt ons met
wijze waarop wij de v,
managed" heeft nu direct invloed op
onze maatschappij. De vraag is nu of wij
ons wel op de correcte wijze van onze

die direct ten

.tiitT*'l;
e: Mens en voeding:

een dynamische visie" van voedingsinsti-
tuut Dunamis stelt Machteld Huber in

de inleiding: "Is het organisme een
optelsom van onderdelen, als ware het

vraag wordt door zowel de biologische
als biologisch-dynamische landbouw en
veeteelt bevestigend beantwoord. Huber:
"Vanuit deze manier van denken wordt
dan ook de relade beschreven die land-
bouw en voeding hebben met de ge-
zondheid van mens en milieu.
Genoemde visie sluit aan bij de land-
bouwmethoden die zoveel mogelijk pro-
beren te werken met respect voor na-
tuurli.ik evenwicht en natuurlijke ritmes,
dus de biologisch landbouw en de biolo-
gisch-dynamische landbouw".
Nu volgens een KRO-enquéte meer dan
807o van de ondervraagde mensen van
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mening is dat er "iets" moet veranderen
binnen het huidige stelsel van voedsel-
productie, is het misschien tijd om_onze
prioriteiten te veranderen. De Aarde
moet er niet alleen voor ons zijn, om ons
te voeden en onderdak te bieden.
Op onze beurt moeten wij er ook voor
de Aarde zijn, om haar op correcte wijze
te behandelen. Alles in de Naruur heeft
een wisselwer goi'-
stisch zijn als van
onze planeet zul-

len wi.i zelf de vruchten van ons beleid
plukken. (bron: Mens en voeding: een
dynamische visie. M. Huber van voe-
dingsinstituu t Dunami)

Dit stikje krige ik lësten trnder eagen. Ek
yn E-markt yn Holwert binnen EKO-
produkten te keap. Bijgeand yoghurt,
sfrpe (karnemelk), molke en kolemolke
binne der re krijen. En fansels d.e Zonna-
tura prod ukten dy' t .U .U",§fr,:U*ttiHL.

()TEÀ}IEil VÀil VERI.À}IOEI{ . ilP()SIÏIE MÀRI( SPIJIfiRS, ORÀAT VÀil MEDWERI

Met de expositie Oceanen van verlangen
)okkum toont Mark

keer zijn olieverf-
adeel, de gemeen-

De expositie toont een groot aantal olie-
verfschilderijen, waaronder veel Vadge-
zichten. Daarnaast zijn er portrerten,
landschappen en bouwwerken te zien.
Onafhankelijk van de voorstelling is het
thema van de schilderi.len de diverse ver-
schijningsvormen van verlangen.
De schilderijen worden gekenmerkt door
een melancholisch gevoel. Mandoline-
speelster Debby Reyes noemde hem ly-
risch op het melancholische afl Lyrisch

melancholisme is dan misschien ook de
beste rypering van zijn werk.
Mark Spijkers, woonachtig nabij
Holwerd, exposeert sinds 1999. Eerder
exposeerde hij in Menaldum, St. Anna-
parochie, Leeuwarden, Jellum en
Sliedrecht. Naast het maken van olieverf-

kers ook dichter

t]':io:1"i.
De expositie is van 1 juni t/m 31 augus-
tus te bezichtigen in de IJsherberg,
Harddraversdijk 1 in Dokkum. Tien
procent van de expositie is bestemd voor
een goed doel.

§IflPPERSM()P!fi

Heit sei "He liz dz hloet mar dzl,
des
VJ euln,
den

oArs

bisjocb:

'As dzt sa is" sei lytse Griet,
dzn utit ih net, ho't rnodt,
Hwent as dz uryn omhegen giet,
dzn wirdt ils rnëst to hoart.

OYM ]IÀSII EIUEREil !GI1{ O

ffÀRIEIÏ() IE H()TWTRD

opgerichl 1889

Iedere woensdag:
09.00 - 10.00 u. recreatie damesgroep
15.15 - 16.00 u. kleutergymnastiek
16.00 - 17.00 u. t 6 en7 jaar
17.00 - 18.00 u. i 8, 9 en l0 )aar

18.00 - 19.00 u.
keurgroep
19.00 - 20.00 u.
I 1 jaar en ouder
20.00 - 21.00 u.
dames keepfit

Monte de Boer, Gedicht ilt 1939.
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ErÍElilrEs vo0RslEttEil (t ). . .

Mijn naam is Petra van der Holst-Dol en
ik zit sinds januari dit jaar in het besruur

Buitenshuis werken doe ik momenteel
niet, maar ik hoop, volgens jaar als Nina
naar school is, weer als groepsleider aan
de slag te gaan.

In mijn vrije. tijd vind ik het leuk om
met mun gezln oP staP te gaan en te te-
kenen en te schilderen. Ook rommel-

et
et
te

denken over zaken die ons Holwerders
aan gaan. Ik hoop dan ook èen aantal ja-
ren mee te blijven doen.

Groeten, Petra van der Holst.

EIíEilIJES V0oRsïttttil (2). . .

Marianne en mijn twee kinderen Hidde
en Femke + drie katren. Ik werk bii
Radeko metaalbouw waar ik aluminium
ramen in elkaar zet daar gaar overigens
ook de meeste ti.id in zitten maar de uur-

tjes die in
de tuin tre
uit 193 og
het een Ik
zit nu sinds maart bij het dorpsbelang,
waar ik misschien nog iets voor het dorp
kan betekenen. Ik zal mijn best doen.
Tevens zit ik ook nog in de Stichting
Recreatie en toerisme waar ik de functie
secretaris bekleed. Misschien is er nog
meer te vertellen maar zo is het wat mij
betreft wel genoeg. Ik wens iedereen een
lekkere warme zomer en veel plezier in
ons eigen dorp en elders.

Groetjes, Iro Smidr.

1EOE TtESSEil ATÏIE

dankt voor de snelle verwerking, het was
dik voor elkaar.

Bestuur en kinderen van het kinderkoor.
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WIST U DÀI...

... er een bladzijde informatie over

... er wandel- en fietsroutes van Holwerd
verkrijgbaar zïjn by o.a. Brander,
camping de dobbe, het Amelander

Veerhuis en VW
... Durkje Bierma en Germ Venema

hebben aangeboden om het groen
rondom het beeld van '§7'aling

Dijkstra te onderhouden
... wij van Dorpsbelang dit erg waarde-

ren.

Voon leuke tweedehonds kindenkleding kunt u

tenechi oon de Elbostenwei 5-7 (noost Genef
kenk). Von 13.00 uqn tot 1 6.00 Lrun en von 19.30 uun
tot 21.00 uu? Tijnde deonen geopend.

Korn genust eens longs, het is de rnoeite woondll

t
1{
e
e

d

4\ . *ë9

Doowino Iederno, tel. 05 1 9 -56239 5 Tcyenr nclte, oigcntijdrc, lueodolandr kleding gcvrrrgd.

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/ieuod:

Jeugd Tsjelke:
Jeugd Ploos v. Amstel:

dinsdag 17.05 - 17.40 uur
bij de GereÍ. kerk
dinsdag 9.20 - 10.10 uur
dinsdag 10.15 - 10.55 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. Luyendijk rct.0519-571218
Dr. J. Lamers, Ee, tel. 518202
Dr. R. de Vries, Anjum, tet.321286
Dr. H.M.A. '§íijmenga, Metslawier, tel.
241270

rilEst tÀltD
Thuiszorg Het Friese Land biedr de inwo-
ners uit Noord- en Midden-Friesland on-
der meer: - Verpleging en verzorging, -
Kraamzorg, - Ouder- en kindzorg
Uitleen verpleegartikelen vanaf 1 aug. ma
t/m do. 9.00 - 17.30 uur en vrijdags van
9.00 - 14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderstr aawveg 7 0.

alle informatie:
dag, ca. 22 cent
aar29,8913 HA,

Postbus 417,8901 BE Leeuwarden.

(0lriltïÀDRESSEil
Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,
Stasjonswei 43, rcL 561 809
lJiwaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, rcl.561374
Mobi ele tel. 06 -20620 647
Bij diens afwezigheid: '§7'. van der Meij,
Klokstjr.4, rcL.561639

TYSIOÏHERÀPIE

J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloem-steeg 6 (ingang àld Pölewei), tel.
5624781561876.

H UISARISE}I l.ÀBORÀIORI UM
Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.

TÀ}IDÀRÏS
Mw. van de r '§7'oude, Beyerrstraat I 0l , tel.
562300.

PEDIruRE

M. Rintjema-l3uize, Morgenzon l0
Behandeling op afspraak,
tel. 0519-561689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34
Brantgum, tel.561594

I.OO()PEDISIE

Tjitske Andringa, de Hoarnen 4,9151 AK
Holwerd. Tel. 05 19 -5 62287 I 5 61 29 4.
Behandeling volgens afspraak.

BESIUUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, rcl. 561694

Secretaresse: Hennv Hiddema
Medwert 1,rc|.561370

Penningm.: Dirk Bergema
Pölewei 2, rcL.561423

Redactie: Tineke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert Boonstra

Gama 3, tel.562421
- Marten Slager

Landswelvaren 19, tel. 562201
- Leo Smidt,

De Fellingen 10, tel. 562200
- Petra v.d. Holst

Prof. Holwardastrjitte 53, tel. 5621 46

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

NtEVEREI| t(0PU

Agenda datum en kopij uiterlijk dinsdag 3
september 2001 inleveren bij Tineke
Veldema, Pölewei l6 te Holwerd

Qea* ,ir,N,r-nl oN l,Lu,utz in,í("h,
b *"& lelàr-rit fu.4t;4,'rlll I
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