
SEPIEMBER 2OO I

VAil DE V(}()RZIIIER

Na deze prachtige, wafm.e zomer be-
ginnen ook voor dorpsbelang de acti-
viteiten die zij belangrijk vindt.
In de eerste plaats vindt doarpsbelang
het erg jammer dat de discotheek
"Het Hoogstepunt" haar deuren in-
middels heeft gesloten. De discotheek
bood voor jong en oud uit Holwerd
en omstreken een gezellige uitgaans-
gelegenheid. Groot voordeel was dat
de jeugd in eigen dorp kon blijven.
Daar is nu een einde aan gekomen.
'§7.e1 zijn we blij dat het pand 'àlde
postkantoar'opgeknapt gaat worden.
'§7'e wensen de nieuwe eigenaar daar

Over het dorpsvernieuwingsplan is
weinig nieuws. De werkgroep dorps-
vernreuwrng vindt dat het bestaande
plan in zi)n g
worden. Van
caondernemer
naar scharring

per jaar in Holwerd zijn! De touristen
die hier overnachten zijn verspreid
over een aantal accommodaties zoals
de hotels en de campings. Der is in
nije meander foar de boartersttín f0n
yn de persoan àn Douwe Botma. '§V'y

binne der fansels tige bliid mei. Sa
dat wie it earst wer. Noch neitinkend
oer de simmer, wy $rtsten tr.o. làns de
'W'aal, 

Iies ik dèr in moai gedicht oer
fan H. Marsman.

Landschap

In de weiden grazen
de vreedzame dieren;
de reigers zeilen
over blinkende meren,
de roerdompen staan
bij een donkere plas
en in de uiterwaarden
galopperen de paarden
met golvende staarten
over golvend gras.

LJt namme fan doarpsbelang
Sara Hofman
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DUURZIÀMHTIDÀV()ilD DI}ISDAO 25 SEPÏEMBER 2O()I

Alweer enige jaren wordt in de gemeente
Dongeradeel door een groep inwoners

. Het doel
gemeente.

belang. In het Platform JÍÏ.tt"ï:
Ontwikkeling (DUO) kan de burger
meedenken en meepraten over duurzame
ontwikkeling en acties opzetten die bij-
dragen aan een duurzame gemeente. Een
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de eni-
ge tijd geleden gehouden de regentonac-
tie, waarop de inwoners van
Dongeradeel massaal reageerden. Verder
verzorgt het Platform de milieuvriende-
lijke tips in de Huis-aan-Huis editie van
de Nieuwe Dockumer Courant. Het
pladorm probeert mensen te bewegen
om mee te praten over ons lokale leefmi-
lieu.

Een van de nieuwe acties, die het plat-
form in samenwerking met de gemeente
Dongeradeel is gestart is de Milieuprijs
Dongeradeel 2001. De uitreiking van de

Milieuprijs 2001 is onderdeel van de
Duurzaamheidavond. Deze avond zal er
en Forum zijn die aan de hand van enke-
le stellingen met de zaal tn discussie
gaan. Voorts is voor deze avond een
info/eco markt samengesteld.

Om 19.00 uur is de zaal open en kunt u
de info/eco markt bezoeken. Om 20.00
uur begint het programma. Om onge-
veer 22.00 uur zal de avond afgesloten
worden. Er z4n geen kosten aan de
avond verbonden. Hier nodigen wij u uit
om op dinsdagavond, 25 september, aan-
wezig zrjn. Uw aanwezigheid stellen wij
zeer op prijs. Bijgaand treft u het pro-
gramma aan.

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Henk Bos, Tsjerkestrjitte 4,
9145 RE Ternaard (tel. 0519 - 571394)
of aan Dirk Albert ZrJls;ua van de ge-
meenre Dongeradeel (tel. 0519
298732).

I(»,t]tEl/tíRUMÀRlfi

Z.arcrdag I september hadden we een
rommel/vrijmarkt georganiseerd. Aan
handelalent geen gebrek in Holwerdl
Ook aan bezoekers ontbrak het niet dus
we kunnen spreken van een geslaagde
dag- Het weeÍ zat ons goed mee; op een

Namens de activiteitencommissie,
Pera v.d. Holst-Dol rcL. 562146

()Pr.ossrilo REBUS

De oplossing van de rebus in de vorige
doarpsbèl was:

"veel zon en plezier in de zomervakantie"

Omdat er maar 2 inzendingen waren
hebben ze allebei een prijsje gehad n.l.
een waardebon t.w.v. f 7,50

De winnaars waren:

Meinie Vellema

Jornt Schaap

Gefeliciteerd!
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Busa*an''"-'$fÀï 
lN ïEÀïER! Michaer Frayn

Even achter de skermen sjen
Bv de feestlike iepeningsfoarstelling \X7ít in teater! Krije jo de kans even achter de sker-
men te sjen by Tiyater. Letterlik en figuerlik. '§7at jo binnen krekt op 'e tiid om de ge-
nerale repetysje mei te meitsjen fan it stik 'Neat om it liif'. In pikante klucht oer in
Ieechsteand fakànsjehirs dat ferhierd wurdt troch makelderskantoar Hoekstra, Hoekstra,
Hellema en Popma.

toanielselskip as Tiyater. Sjoch de regisseur

'Ut en thus', mei it busarranzjemint
Ir begjint krekt as by oare ïyaterfoarstellingen gewoan yn it eigen wenplak. Dër steane
ien of rwa bussen klear om jo nei Ljouwert te bringen. De foarstelling begjint om 20.00
oere. Om 23.30 hinne rydt de bus werom.
I(earten
Kaarten foar de bus kinne jo tusken 7 maaie en I juny keapje by it foarferkeapadres. Ek
dar.sriet yn de tabel. Kaarten kostje f 30.r . Om't der mar beheind plak is, advisearje
st jo om sa gau mooglik kaarten te keapjen

Kaarren zijn nog te bestellen bij 't Sintrum telnr. 0519 - 561517,0519 - 562363.

rH§u0 Àfi tvtlEtlElttoMMtssr E

\Faar de activiteitencommissie dit jaar
het meest tegenaanloopt is het gebrek
aen vriiwilligers. Dit probleem zullen
meer veren igingen hebben.
flit is best heel jammer want mer 2 à 3

IErsonen kun je voor een heel dorp nier
rveel organiseren. Het moet natuurlijk
rd re doen zijn.
\Ëndaar dat ik via "de doarpsbel"probeer
orrr aan een aantal enthousiaste vrijwilli-
tEÍs te komen. Mensen die het leuk vin-
d-r om sarnen leuke activiteiten te be-
J.nken en te organiseren.

,ilfissóien vindt jelu het wel leuk om
hr: alleen mee te helpen aan het sint-ni-

colaasfeest of met een rommelmarkt, dit
is ook prima, alle hulp is welkom!

'§í'aar we ook de nodige vrijwilligers voor
nodig hebben is het volgende:
ln 2002 bestaar "het dorpsbelang, 40
jaar, qd voor een swingend feest dachten
*r!
Dit naruurlijk voor alle inwoners van
Holwerd.
Dus; heb je zin om mee te helpen aan
een leuk feest? Laat me dit dan weten.
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Advertentie uit het 2e nummer van kontaktblad voor Holwerd en omstreken fit 1972

kinne jim helpe oan all-erhànd.e guod., sa as

SIERGAAS - IIETTERSLA}1G
BIO}fl,MSKERI{KES TSJIN DE SINNE

I-É-l-s-r-E:
Gersmesinen = Hageskjirren
Snoeiskjirr€r = Houken = SkoffeLs
B1ëdharken ensfh.

Dit aI1es en noch mear fi-ne jo yn

HOLWERT

"'r §írinke ltsje -

SÍoerd, Dyknren
Til. 05197-312

BtlAiloRtJt( iltEUWS!!!!! DE t3E p[ÀyBÀ06H0W.

floe mee als je durft!!
Op zarerdag r
rideotheek - r
Henk en Maai
§-ie doet er m
zen ud.
De ge-
hou ver-
der in samenwerking met Satelite Sound.

I}c prijzenschema's zijn dit iaar.
Deelnemers Basisschool
le prijs f 100,-, 2e prijs f 50,-,
3e pnis f 25,-

Volwassenen t/m 88 .iaar
1e prijs f 100,-
2e prijs f 50,-
3e prijs f 25,-

Verder de wisselbeker

Dit.iaar nieuw de publieksprijs
Inlichtingen en opgave bij videotheek -
musicshop't Hoekje rcL. O5l9 -562079

DOE MEE, AI§ JE DURTT

Groetjes, Maaike en Henk

!flffT YÀII DT BÀAR.ROMMEI.MÀRIfi (()MMISSIE

Vorig iaar hebben wij de Rommelmarkt
urgesreld omdat Cresendo rommel-
nark hield, en in april j.l. hadden wij
JLes klaar r'oor onze rommelmarkt, van-
rcge de m.k.z. crisis moest het weer uit-
6rsdd s'orden. Nu hebben wij de da-
tm',n r-oor de rommelmarkt vastgesteld

op 13 oktober a.s. in 't Sintrum
Elbasterweg. FI i. weer van alles
pen, van naairing tot bankstel.
wij op U allen rekenen.

Tot ziens namens de Commissie.

aan de
te ko-

Mogen
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IIIITRVIEW . PITIJT I(()()PMÀilS

Muziek
Heeft een jaar lang pianoles gehad,
mocht wanneer ze maar wilde
Dijkstra van de Gouden Klok spelen

sering zit) van 1970 - 1974. Daarvoor
ginqztj 4x per jaar naar Amsterdam voor
het hulPwerk

Krant
warder
familie
op de

Alles wordt door haar nauwkeurie sele-
zen. Ook leest ze de huis-aan-huis"k"rr.rt
vooral de gemeenteliike berichten zijn
voor haar bËlangrijk. '

l*zen
Dit doet ze een enkele keer maar vooral
geen dikke boeken.

de piano nd. Die
piairoles van de
gymnasti en voor
rttmtsche

Hobby's
Van ianuari 1979 tot heden zftzebii de
handwerkclub. In de zomer komen ze lx
per maand bijelkaar en in de winter elke
maandaemiddae.
Het laaíste weikstuk wat de 12 dames
hebben gemaakt is 100 paar kinderslof-
fen.

Söort
IË ben altijd in beweging. Per dag ga ik
soms wel lOx van beneden naar boven
traplopen. Dit is voor mij sport.

Drank
's morgens I glaas.ie wijn voor het mid-
dageten.

Hekel aan
Deze vraag laten we open.

Wat vind u van het dorp
Vroeger was er meer pit en gezamenlijke
aktie. Simmer 2000 was prachtig met el-
kaar.

Dorpskrant
Die wordt helemaal uitgeplozen.

tmoeten?

ï:ï "i,:ï:Wichita, Europa Straatsburg en Canada'§7'innip.;g. Znu e,r nog graag wel eens
neen wlllen maar dat Kan nlet meer.

w1ie moet er de volgende keer worden
geinterviewd?
Durk Geertsma.

Vrrrs aan diesene?
Zou"u iets willen vertellen over de Herv.
Kerk en de besraafolaars?
Vil je ook *ríueràllen over de fiets.

en
bii
oP
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ilIEUU'S VÀl{ DE RESIÀURÀIIEC()MMISSIE }IED. HERV. IfiRI( IE H()TWERD

De restauratie werkzaamheden vorderen
gestaag, zo zijn de goten aan de west- en
zuidkant van de kerk voorzien van koper
in plaats van zink en ze zijn geverfd. Ook
de kozijnen van deze gevels zijn gerepa-
reerd en weer in de verf gezet. Door ern-
stige vocht- en zwamaantasting moet een
gedeelte van de grote diagonaalbalk wor-
den vervangen. Inmiddels is men hier-
mee al begonnen evenals het stuka-
doorswerk aan de zuid- en \Mestmuren
van de kerk.
Ook zal de elektrische installatie en ver-
lichting worden aangepast en er komt
een aanvullende verwarming binnen in
de kerk.

Op bankrekening (.,.. 69.97.69.426)
voor de Restauratie Ned. Herv. Kerk
Holwerd komen nog wekelijks bedragen
binnen die toegezegd zijn bij de huis aan
huis actie in april. Het is wel aardig te
vermelden dat er o.a. een gift is onwan-
gen met de mededeling: "Gift i.v.m. de
gastvrije opvang in de Holwerter dorps-
gemeenschap, winter 1944-45 van mij
en mijn tweelingbroer".

Het draaiorgelconcert l0 augustus 2001
t.b.v. de restauratie v.d. kerk:
Op vrijdagavond 10 augustus vond in de
Doopsgezinde kerk een uniek concert
plaats van een aantal draaiorgels in com-
binatie met het kerkorgel.
Initiatiefnemer van dit unieke gebeuren,
wat nog maar een of tweemaal in
Friesland heeft plaatsgevonden, is de
heer Cor Anjema. Hij kwam met het
idee om iets ten bate van de restauratie
van de Hervormde kerk te doen en aan-
gezien het orgel van deze kerk niet opti-
maal gebruikt kan worden omdat het is
ingepakt, werd gaswrij onderdak ver-
leend door de Doopsgezinde gemeente.
Hieruit blijkt ook weer dat het behoud
van de oude vertrouwde Hervormde
kerk en toren door vele Holwerters on-
dersteund wordt. Heel hartelijk dank

voor dit prachtige initiatiefl!!!
Vooraf aan het concert heeft het
Holwerter orgel De Noorderkroon te-
genover de kerk swingende muziek ten
gehore gebracht, als voorafie, wàarna om
20.00 uur het concert volgde. In totaal
speelden er acht draaiorgels en het kerk-
orgel.
Op het programma stonden o.a. een
potpouri uit Ferdi t opera "De trouba-
dour" gespeeld op het Thompettenorgel
door ten Cate uit Norden (Duitsland).
Lutske en 'Wiggele Bosma uit Ruiner-
wold speelden o.a. gedeelten uit "Die
Fledermausën La triviata'. Het blijkt een
hele kunst om de beide orgels tegelijk te
laten spelen. Vier andere orgels werden
d.m.v. een computersynchronisatie ge-
stuurd om zo met elkaar in de maat te
blijven.
Het kerkorgel werd bespeeld door Tjibbe
Reitsma uit'§Touterswoude en die trak-
teerde de vele aanwezigen met o.a. mu-
ziek uit het swingende"repertoire van de
"Gouden Hart Serenade 's en van lJ weet

gehouden is heeft f 415,00 opgebracht
ten bate van de restauratie van de
Hervormde kerk.
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen
die hieraan meegewekt hebben en speci-
aal voor initiatiefnemer Cor Anjema die
er voor gezorgd heeft dat dit unieke con-
cert in Holwerd kon worden gehou-
den!!!!

Bloembollenactie
Eind september 2001 wordt ten bate van
de restauratie van de kerk een bloembol-
lenactie gehouden met medewerkers vnl.
van jonge Holwerters. Het doel is om de
kinderen uit de midden-bovenbouw van
de basisscholen'Ploos v. Amstel en De
Tsjelke hierbij te laten inschakelen. In de
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laatste werken van september kunnen
deze kinderen bij u aanbellen met de
vraag of u tulpenbollen wilt bestellen
t.b.v. de restauratie v.d. kerk.
Met d r, initiatief-
nemer hij ook iets
wilde atie van de

kerk stelt hij een x aantal tulpenbollen
beschikbaar. Hartelijk dank hiervoor!
En nu maar hopen dat er veel tulpenbol-
len door de kinderen zullen worden ver-
kocht!
Namens de restauratie-commissie
Henny Hittema

Een schrijven uit de dorpskrant van september 1972
DORPSBELANG.

Het is nog niet d.e tijd. om terug te zj-en over het afgelo-
pen jaar; daarwoor moeten we nog even wa,chten. Maar wel wil-
1en wij even uw aandacht vragen voor het feit dat ons dorp
we1 aan zijn trekken is gekomen wat de festiviteiten betreft.
Eerst organiseerd-e ile Oranjevereniging haar feest voor d.e

ledlen, daarna was het Concordia d.i-e d'e bloemetjes buiten zet-
t,e.'Zo gaat dat in ons -Iorp; het is een gegroeid.e tracLitie.
YÍat clat betreft is het hier nogal trad.itioneel , terwi j1
iedereen tegenwoord.ig voorui-tstrevend. wiI zi-3n. Het is maar
de vraag of deze traditie gehand.haafd moet blijven of dat er
misschi-en nieuwe wegen kunnen word,en gevonclen, waarbi j het
opilelen van Hol-lverd- in twee blokken, voor buitenstaanders on-
begrijpelijk, tot het verleden zoud.en kunnen behoren. Ilanneer
van beicle kanten nu eens d.e behoefte zou bestaan, op d.it punt
met el-kaar samen te werken, rlaar elkaar te luisteren, elkaars
mening te respecteren, zow er veel- gewonnen zi1n. Het d.orps-
belang onderneemt een poging hiertoe. Z\i verzoekt beide be-
sturen dit punt aanhangig te maken op haar eerstvolgend.e be-
stuursvergad-ering, en het resultaat hiervan voor te leggen
aan hun respectieveli jke led.envergaderingen. I:ïanneer de be-
reid.heicL aanvezig Ís en cle wil om niet langer gescheiden op
te trekken, dan zou ilit perspectieven kunnen bied.en voor de
toekomst van ons d.orp. l{e komen nog even terug op d.e naam van
het b1ad.. Die is gelijk gebleven aan de eerste twee nummers,
zoals u ztet. Het bestuur heeft van één lezer verschillende
namen ontvangen. Leuke namen; rraar d.e meerd.erheid van het be-
stuur heeft gemeend het toch zo maar te laten verschijnen.
Het is maar dat u dÍt even weet. De inzend.er wiIlen we in ie-
der geval harteli jk d.ankzeggen voor de genomen moeite.
SPORI " Zaterd.ag 22 j:u.li j.1, is weer het d.orpskaatsen gehou-
den, oniler ideaa1 zomervreer, ond.anks cle laatste partij in de
regen moest worden uitgespeeld.. De publieke belangstelling
was zeer bedroevenil, zo ook d.e geringe d.eelname. Er is zeer
sportief gestreden en er waren verschillende partijen met a1-
les aan de telegraaf. Uitslag 9 tfn 13 jaar; 1e pr.; I{.Helder-
H.Oeverj-ng-D.3osch; 2e pr. : H.Joustra-K.Visser-C.v.d.IIoop; le
pr.: Ij.Stielstra-M.Bierma-A.Visser. Van 17 f/n 1OO jaar: 1e
pr3. : P.Hiemstra-C.Anjema-R.v.d.Ploeg; 2e pr.c D.Olivier-H.de
Vries-W.v.c[.Hoop1, 1e pr. : It.Colmer-J.BoItjes-J.Anjema. De vrel-
lvillend.e med-ewerking van rt bestuur van rrConcord.iat' zowel bij
het in ord,e brengen van terrein en leid.ing wecLstrijd onze har-
te 1i j ke dank, d.i t ge ld.t ook voor de i j s club rrVriends chapl voor
t t gratis in bruikleen geven van cle geluiclsinstallatie, welke
cloor de fa. Brand,er in werking werd. gestelil. Het Sestuur
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WUIíBEHEER Iil D()]IOERÀDEEI.

Servicetelefoon (05f 9) 298777
Nieuw binnen het wiikbeheer is de servi-
cetelefoon. Heeft u een klacht of een

,ï1"ï,

- het schoonhouden van de woonomge-
vine

- het"onderhoud van openbaar groen

Teamwork

verkeersborden. Behalve teamwork van
wijkbeheer

go, gemeen-

Hoe werkt het servicgnummer (05f 9)
298777

gp all_e werkdagen tijdens kantooruren
bereikbaar.

Samen houden wq de wijk leefbaar!
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gevlogen. Dit geldt qua drukte voor de
beheerdsters, maar , ok voor inkomsten
stroom voor onze Stichting. 

.§í'e 
moeten

ons realiseren dat het meesre geld binnen
is. Goede september- en oktober maan-
den kunnen trouwens nog leuk bijdra-
gen aan het resultaat. Eigenlijk boven
verwachdng zitten we (eind augustus) al-
weer boven de honderd overnàchtingen

SIIffIIilO RECREÀI]E Eil I()ERISMT

Het vakantie seizoen is weer over zijn
hoogtepunt heen.
Hopelijk hebben de gasren, welke
Holwerd aansedaan hebben. het naar

'§í'ierstra. Een man die tevens de grootste
bezoeker van de camping is, ii Melle
I,eegstra. Hij h.eef1 achter-onze. cam.ping
zijn eigen territorium. Melle houdt de
zaak goed in de gaten en zorgt ervoor dat
het gras meestentijds kort wordt gehou-
den door zijn pony's,
Dan nu een geheel andere zaak.
Onze beheerster Dettie Sceeman heeft
gemeld, dat ze wil stoppen met het werk
eind dit seizoen. Dit is voor de Stichting

nieuwe beheerster of beheerder te zoeken
voor het volgende seizoen. Echter de
boekingen vinden soms al ver vooraf
plaats, vandaar dat we nu alvast een
adreswijziging doorgeven aan diverse in-
stan
enz.
ons
tjes voor boekingen via ons mobiele
nummer, het toestel is voor de volgende
beheerder of beheerster.
Met deze bovengenoemde akties hopen
we overlast voor Dettie, Gerard en kin-
deren te voorkomen. Het hele gezin
Steeman staat als een rfr'at werkzaamhe-
den op de Dobbe betreft.

Dan volgt nu een OPROEP aan u als
dorpsgenoot om bij belangstelling
voor een baan als beheerder, beheer-
ster of eventueel beheerdersechtpaar
op beide campings.
Het is van begin april tot eind okto-
ber, met een goed C.A.O. Loon
§Terkzaamheden zijn o.a. schoonma-
ken toiletgebouwen, klein onderhoud
veld en gebouwen, boekingen aanne-
men, enz.

Sollicitatie gÍaagzo spoedig mogelijk in
kort briefie met naam en adres aan:

Holwerd aangedaan hebben, het naarrlolwerd aangedaan hebben, het naaÍ
hun zin gehad. De zomer is weer voorbij

in de trekkershutten op camping
Mo un erak". H., grooÏr r.""ï"011Ïfl,Li

van wordt gerealiseerd door vele fierseers
die langs kómen,'als ze de diverse roures
lanes de '§7'addenkust volsen. De mkz-langs de 'Waddenkust volgen. De mkz-
crisis in de veehouderi.i begin dir jaar
heeft ogenschijnlijk ror op heden geen
crisis in de veehouderij Segin dit jaar
heeft ogenschijnlijk ror op heden geen
rampzalige gevolgen voor ons. W'e kun-
nen dit niet zelier stellen, want als er
geen mkz-crisis geweest was hadden we
misschien wel meer toeristen gekregen.
Wat in ieder geval wel zeker is, dat we er
niet onder geleden hebben. Camping "de
Dobbe" heeft ook geen klagen wai het
bezoekersaantal betreft. Alhoewel we de
grote groep "Nomaden camper-club",
die vorig jaar met er n honderd tal cam-
pers aanwezig waren, financieel gezien
missen. '§íe zijn als bestuur dan ook be-
zig met het proberen re benaderen van
zulke clubs om deze iets aan te bieden
binnen onze mogelijkheden. Een soorr
grote SroePen arrangemenr voor een paar
dagen vertier in en rondom ons dorp.
Op camping "Mounerak" is een akrief
team vrijwilligers altijd bezig om het
aanzicht zo goed mogelijk te doen zijn.
Het noemen van namen is altijd een ha-
chelijke bedoeling, ur'ant voor je het weet
vetgeet je namelijk iemand. Toch willen
we het melden niet achterwege laten.
Het zijn veelal deze mensen die het
doen: Gerrit Stienstra, Cor Boersma,
Tjipke de Graaf, Jitse Ekkers, Alie
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Srichting Recreatie en Toerisme, postbus
17,9150 AA Holwerd

Als bestuur willen we graag zo snel als
het kan een opvol
komend jaar. 'W'e

ook met grote be
Zodoende kunnen we samen de toeristi-

che aktiviteiten in de benen houden.
In de volgende Dorpsbel kunnen we ho-
pelijk de naam bekend maken van de
nieuwe beheerder(s).

Rinse van Slooten, Leo Smid, Joop
Venema, Klaas van der \Val en Upt
Hiddema.

REÀIfiIES OESTHREYEil Iil HEI OASIEilBOEI( VÀ]{ HEI ÀMEI.AilDER VEERHUIS

26-5-200r
Het was inmiddels een iaar eeleden, dat
we hier waren. Er is veel'veraËderd in die
tijd, maar de gastvriiheid en kwaliteit
van het AmelaÀder Veerhuis zeker niet.

U IIVÀÀRIVEREilI OI ilO''DE IAÀISIE EER'" H()TWERD

Secretariaat: Pölewei 11, 9151 HX Holwerd, tel. 0519-562086
Correspondentie-adres: Postbus 3, 9 | 50 AA Holwerd.

De amfi dromische dodenbezorging
Hoe interessant het op zich ook is, het
zou te ver voeren om hier diep in te gaan
op de wijze waarop men vroeger in
Friesland de doden begroef. Daarom be-
perk ik me maar tot een aspect, de amfi-
dromie.
'§7'ar de feitelijke begrafenis betreft valt
een begrafenisceremonie, zoals die vroe-
ger in Friesland plaatsvond, in vier delen
ulteen:
l Het luiden van de klokken (hier be-

gon men mee op het moment dat het
sterfhuis of het mortuarium werd ver-
laten);

2.É{et in processie omschrijden van de
begraafruimte met de dode;

3. Het bijzetten van de dode in het graf
(hierna stopte men even met het lui-
den van de klokken om de dominee
de gelegenheid te geven enkele woor-
den te zeggen; na het bidden van her
Onze Vader begonnen de klokken op-
nieuw te luiden);

4.Het in processie omschrijden van de
begraafrufmte zonder dode.

lVandeling
Gedurende de ceremonie werd de be-
graafruimte dus twee maal omschreden.
Op de kerkhoven was hiertoe tussen de
gracht ofde heg en de eigenlijke begraaf-
rulmte een Pas van ongeveer twee meter
breed aangelegd. Dit liep helemaal rond
en vormde, omdat het noch tot het kerk-
hof noch tot de gemeente behoorde, een
soort 'niemandsland'. Het werd gebruikt
als processiepas. In Friesland noemt men
het de 'wandeling'.

Bij de begrafenissen wed de dode langs
dit pad om het kerkhof gedragen.
Hierbij liep men in de richting van de
omgang van de zon. Pas wanneer de
rondgang helemaal voltooid was (..
moest een gesloten cirkel worden ge-
vormd), betrad men de eigenlijke be-
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BRIET OESIUURD ÀÀ1{ DURK Eil JIÏSIft VÀ}I I()URISIE}I

Geachte vrouw,

\Wij hebben fotograferen u in buitengewoon mooi kaas-winkel (drie week geleden...)
Hier zijn de foto's voor ul §7ij hebben een verzoek: er zljn in Friesland het lekkere ge-
bak "Friesche Duimpjes"(of Duimjes). \Xzij hebben vergeten te kopen in Friesland het
"Duimpjes", en in de provincies Groningen, Overijssel en Drenthe dat bestaat niet het
"Duimpjes". U kennen het gebak? U kunnen zenden rwee of drie zakjes, astublieft? ( al
naarmate het prijs).
\flij bedankt voor het vriendelijkheidl Vij hopen, u verstaan onze Nederlands... (wij
schri.iven met een woordenboek).

Hartelijk groet, Marie en Falk Landgraf

p.s Het rest van de geld is voor uw moeite!

Dat zrjn wij . . . u herinneren? (Friesland - mooi en wel voor het recreatiel).§í'ij 
zijn met fietsen en tent door de Nederlands.

t

i

À1{00-(0u.EfiE

De totale opbrengt van de
lecte in onze woonplaats
jaar f 930,-
Hartelijk dank en hopelijk
jaarl

MAÀO I.E\íER DÀRM SÏICHIIilO

Opbrengst collecte van 17 tl m 23 juni in
Holwerd van de Maag Lever Darm
Stichting is f 1349,30

T. Idsardi, Hemmingawei 2
Tineke Veldema, Polewei l6

I
IANGO-col-

bedroeg dit

tot volgend

Met vriendelijke groet, Tineke Veldema
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sïtffiïtilo trtulJlr ()uDERElt D()ilGtRÀDtEr.
Oranjewal 28 - l,9f 0f fV Dokkum, tel. 0519 -292223
Cursussen in het seizoen 2OOl.l2OO2

Al jaar en dag organiseert de S.§í.O.D.
verschillende activiteiten voor 55 +.
Ook dit seizoen ziin we er weer in ge-
slaagd een boeienà en gevarieerd pi"-
gramma voor u samen te stellen. Er zi)n
bekende activiteiten bij, maar ook de
nieuwe zullen uw aandacht trekken.
V'ij verwijzen u ook gÍeeg naar de bulle-
tins van Dokkum/Ee en Morra. Verder
geven de Reis- en Culturele Commissie
dit jaar gezamenlijk een boekje uit.
Al deze boekjes zijn te verkri.jgen aan de
balie van de S.\7.O.D. te Dokkum.

Ideeën

Deze cursus is bedoeld voor mensen die
door kleine geheugensteuntjes beter din-
gen kunnen onthouden. Dit heeft niets
met dementie te maken, maar meer met
concentratie. Een voorbeeld is misschien
dat je net je autosleutels ergens neer hebr
gelegd, maar nu niet meer weet waar ze
z\n.
'§l'anneer u
even aan ons
Ook andere
of cursussen
ze in.

Vaste activiteiten
Elke dinsdagmiddag klaverjassen
14.30 - 16.30 uur
De eerste donderdag v.d. maand bingo
14.30 - 16.30 uur
De tweede donderdag v.d. maand sjoelen
14.30 - 16.30 uur
De derde donderdag v.d. maand koersbal
14.30 - 16.30 uur
De activiteiten starten weer in de eerste
week van september, en wanneer u hier

erust eellE

aand hat
ie haar --tiviteit. '§l'at 

er dan precies te doen is zia
u hier onder vermeld.

De Bibliotheek
Na dit seizoen is er besloten om de bibli-
oteek toch andere openingstijden te te-
ven. De tijden zijn nu: dinsdag van
13.00 - 14.00 uur.
Verde
biblio
van al
zijn. Zo kunr u gemakkelijk zien welke
boeken er bv. Nog meer van een bepad-
de schri.iver zijn.

Lustrum
Het is aI weer 5 jaar geleden dat de
S.\í.O.D. is begonnen met activiteiten
in Holwerd te organiseren. Dit heugelij-
ke feit wilden we bescheiden vieren met
een hapje en een drankje, zang en mu-
ziek. AIle (ex) vrijwilligers en deelnemers
nodigen we bi.i deze uit om dit samen
met ons te vleren.
Noteer al vast in de agenda:
27 september van 14.30 - 16.30 uur in
de Nije Nijhof

Rouwverwerking
Een ieder krijgt hier vroeg of laat mee te
maken. Deze cursus helpt mensen op

king. Na verloop
ng er van uit dat

on wordt opgepakt.
iet alleen en is daar

hulp bij nodig.
'§?'anneer er voldoende deelname is gaat
deze cursus door. De cursus staat onder
deskundige leiding.
Het ligt in de bedoeling dat de cursus in
oktober van start gaat. Inlichtingen en
opgave bij mevr. J. Ariëns Kappers, tel.
0519 - 292223.
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Sportief wandelen
Op I oktober gaat de sportief wandel-
week van starr. Sporrief wandelen is een
geschikte sport voor iedereen, gezond of
minder gezond. Eer training vindt in
groepsverband plaats en duurt één tot
anderhalf uur. Het is bovendien een heel
gevarieerde vorm van bewegen. Een trai-
ning begint met een warming-up om de
spieren los te maken. Daarna volgen een
stukje stevig doorwandelen en oefenin-
gen met tempowisselingen. Daarna loopt
u goed uit om de volgende dag geen
spierpijn te hebben.
In deze week wandelen we drie keer en
de start is bii het verpleeghuis
Tàlma/Sionsberg te Dokkum. Te weten
op 1, 3 en 5 oktober om 14.30 uur. De
derde keer is er een wandeltest, zodat ie-
dere deelnemer naderhand weet hoe het
met zijn conditie staat.
Geeft u zich vooral op, deze week wordt
u kosteloos aangeboden door het Lokale
Comité in het kader van de Dag van de
Oudere.
Inlichtingen bij Reina Hes, tel. 0519 -
292223.

Schilderen
Iedereen heeft wel eens met een penseel
in de hand gestaan. Maar om dan toch
iets zichtbaars op het doek te laten ver-
schijnen valt lang niet altijd mee.
'§í'anneer u als beginnend schilder(es)
nog nuttige tips wilt krijgen geef u dan
snel op..§l'anneer: 

I I oktober 10 lessen.
ïjd: 9.30 - I1.30 uur
Plaats: de Nije Nijhof te Holwerd
Docent: zljn we nog mee bezig
Kosten: f 75,- p.p.

Kookcursus
Deze kookcursus is niet alleen bedoeld
voor mensen die iets nieuws op kookge-
bied willen leren. Er zijn steeds meer
mensen die alleen door het leven gaan.
Vaak is alleen eten en dus ook kokeÀ een
vervelende bezigheid. Om hieraan iets te
doen geven we een cursus, waarbij koken

en samen eren cenrraal staat. Schroom
niet om u op te geven, want gezelligheid
is troef.
'§?'anneer: 16 oktober 6 lessen.
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Plaats: kampeerboerderij
Docent: dhr. H. Veenema
Kosten: f 17,50 per keer p.p.

Boeklezing
Het blijkt dat mensen het prettig vinden
om met elkaar over een bepaald boek te
praten. Vaak verduidelijkt of verrijkt het
des
\Vij en die zeer
boe is zeker de
moeite waard om het boek "de leafde kin
net swije"(ds. Kuiper) van tevoren te le-
zen.
'§0'anneer: donderdag 25 oktober 2001
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Plaats: de Nije Nijhof te Holwerd
Docent: mevr. J. Krook
Kosten: f 5; p.p.

Sinterklaasmiddag'§?'anneer: donderdag 22 november
ïjd: 14.30 - 16.30 uur
Plaats: de Nije Nijhof te Holwerd
Kosten: f 5,- p.p.

Kerstbakjes maken
'§í'anneer: donderdag 13 december
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Plaam: de Nije Ni]hof te Holwerd
Kosten: f 5; p.p.

Kerstactiviteit
Geef u vroegtijdig op, want vol is vol!.§í'anneer: 

donderdag 20 december
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Plaats: de Nije Nijhof te Holwerd
Docent: mevr. J. Krook
Kosten: f 7,50 p.p.

Ouderenadviseur
Spreekuur elke woensdag van 9.00 -
11.00 uur in ons kantoor in de Nije
Nijhof.
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UIIVÀARIVERE}IIOIilO''D[ IÀAISIE [ER", H()IWERD
Secretariaat: Pölewei ll,9151 HX Holwerd; tel. 05f 9 - 562086
Corresp.adres: Postbus 3,9150 AA Holwerd

Secretariaat

B. Boonstra vermeld. Aanpassing kan
plaatsvinden inhet jaar 200I.
Zoals u weet is mw M. Dijkman-Elzinga
onze nieuwe secretaresse. Voor alle dui-
deli.ikheid melden we dat elke keer maar

ing totdat de ad-
aangepast. Haar
zij is bereikbaar

Aula

vragen.
Het bestuur heeft daarom besloten om
op diverse plaatsen in ons dorp bordjes
op de bewijzeringspalen te laten aanbren-
gen met verwijzing naar de aula.

Wat is een
Op de dir j
van de Frie
nigingen heeft de heer Arie de Jong uir
Amsterdam een toespraak gehouden over
bovengenoemd onderwerp.
Aan de opleiding voor uiwaaÍtverzoÍ-
ging van de STIVU (Stichting
Vakopleiding Uiwaart-verzorgin g) geeft
hij mondelinge lessen in de vakken uit-
vaartverzorging en materialenkennis.
Een opleiding die ook onze uiwaartleider
K. Elzinga-Dijkstra heeft gevolgd.
Een goede gelegenheid om het werk van
een uirvaartleider bij u onder de aan-
dacht te brengen.

Onderstaand geef ik u een samenvatting
van z\Ír toespraak.
Spreker begon - o
strekking niet mis
"Zegt u het maar
worden, begraven
"l.J kunt met ons alle kanten op; u
vraagt, wij draaien."
"En kan die buurvrouw even weg, want
dat houdt allemaal maar op en ik heb
nog meer te doen."

Het is echt waar, dit zijn woorden die
uiwaarwerzorgers hebben gebruikt tij-
dens het regelen van een uiwaarr. Daar
valt je mond van open. Zo'n benadering
is het begin van een slechte uiwaarwer-
zorging. Mensen die dergelijke taal uit-
slaan zijn ongeschikt voor het functione-
ren in het uiwaartwezen en horen daar
dan ook niet thuis.
'§?'anneer kunnen wij zeggen dat een uit-
vaart goed verzorgd is?

Naar mijn mening, aldus spreket is dat
wanneer nabestaanden kunnen zeggen
De uiwaart is precies zo verlopen als wij
gewild hebben en wij kunnen terugkij-
ken op een goed en waardig afscheid van
onze dierbare.

lJiwaartverzorgers moeten goed kunnen
luisteren; luisteren óók naar wat de men-
sen niet zeggen, maar wèl bedoelen, is
van essentieel belang. Als eenmaal naar
boven is gekomen wat de wensen van de
familie zijn, is het zaak die wensen zo
goed mogelijk te vertalen naar de prak-
tijk en stipt uit te voeren. De contacten
met een kerk, een priester of dominee,
met de begraafplaats of het crematorium
tot stand brengen en daarmee goede en
duidelijke afspraken te maken is van
groot belang.
zo mogelijk,
vestigd zodat
nen ontstaan
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ten verlopen. Alles zo goed mogelijk?
Var is dan alles? Dat is datgene doen wat
de nabestaanden niet kunnen of willen
doen. Niets meer en niets minder.
Dat vraagt om het naar boven halen van
de echte lvensen van de nabestaanden.
Dat vraagt om het kunnen luisteren en
ook te horen wat er schuilt achter de
woorden die mensen zeggen. Dat is een
kunst, maar minder moeilijk dan men
vaak denkt. Het gaat erom jouw mening,
jouw gezichts-punten in te ruilen voor
die van de mensen met wie je in gesprek
bent.

Opbaring van een overledene kan ge-
schieden in een rouwcentrum, in een
kerk of thuis. Dat laatste is steeds beter
mogelijk en neemt ook toe.

thuis houden, dan is er een uiwaartcen-
trum (aula) zou moe-
ten zijn voo r.

De uiwaart reidingen
heeft getroffen voor de uiwaart, zal ook
het gehele proces begeleiden.

Op de dag van de uiwaart zal de uit-
vaartleider de mensen op een goede ma-
nier begeleiden. Onopvallend. Niet on-
nodig op de voorgrond treden. Ook niet
opvall
Geen Beri,
grote ches
dragen. Dat trekt de aandacht en die
aandacht moet gaan naar de overledene
en de nabestaanden en daar moet perso-
neel geen storende factor bij vormen.

Spreker vervolgt: Alles regelen, wat nabe-
staanden niet zelfwillen of kunnen rege-
len en toch hen zoveel mogelijk betrek-
ken bij de een-
voudig en
[J weet o zelf
sneller do uit-

legt hoe hy of zij iets zou moeten doen.
Dàarom is het betrekken van de nabe-
staanden in het hele proces van het af-
scheid nemen niet zo simpel als ik het
uitspreek. Maar dan komt weer om de
hoek kijken dat wij ons dienstbaar op-
stellen en de wens van de nabestaanden
niet veronachtzamen.
Het werk van de uiwaarwerzorger is geen
licht werk, maar buitengewoon mooi en
belangrijk werk. En mensen onthouden
je, want op een belangrijk moment in
hun leven was je er voor hen.

De drijfreer om bij dit werk, het uit-
vaartwezen, betrokken te zijn is voor ie-
der van u verschillend, maar u werkt uit
een bepaald idealisme. U spant zich in
voor uw medemensen die met een sterË
geval geconfronteerd worden of die voor
hun eigen afscheid een regeling willen
treffen.
Uit welk oogpunt dat ook gebeurt: het is
meer dan clubliefde. Het is meer dan
verlangen naar macht over andere men-
sen. Het is een gevoel van medemense-

ging dat ieder gestorven mens recht heeft
op een goede en waardige uirvaart. En
dàn maakt het niet uit met welke achter-
grond doet.
Bij we ok is aange-
sloten, r men ook
kiest, welk geloof of levensrichting men
ook aanhangt, elk mensenlichaam is het
waard om ei met eerbied en genegenheid
afscheid van te nemen.
Dat is het grondbeginsel waar uitvaart-
verzorgenden van uit dienen te gaan.

Voor meer informatie over onze vereni-
ging kunt u terecht bij de volgende be-
stuursleden:
M. Dijkman-Elzinga, tel. 0519
562086 of S. Vellinga, tel. 0519 -
561759.

S. Vellinga
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Ml{Z grijpt dieper in dan velen den-
ken.
Hoewel we voortdurend via de media Ie-
zen en horen over voornamelijk de finan-
ciële aspecten van MKZ op boerenbedrij-
ven, mogen wi.f ook de maatschapelijke
gevolgen niet vergeten.
Gevolgen die ons allen raken en ook de
politiek niet onberoerd mogen laten. Als
Toerustingscommissie van de SoW-ker-
ken in Dokkum en Aalsum/W'ersens me-
nen wij er goed aan te doen de discussie
omtrent de problematiek rond MKZ te
bevorderen. Daarom beleggen we op 20
september a.s. een forumavond "Kerk en
MKZ'',

De volgende sprekers zijn uitgenodigd
om in t l0 minuten in te gaan op een
tweetal stellingen. Daarna heeft u gele-

genheid vragen te stellen aan deze forum-
leden:
Dhr. J. Atsma - 2e kamerlid voor het
CDA
Dhr. G. Venhuizen - nerwerk kerk en
landbouw
Dhr. R. Bos - NLTO
Dhr. Sj. De Hoop - biologisch boer te
Hiaure

'§7i.i nodigen u van harte uit deze avond
bij te wonen en deel te nemen aan de
discussie.
Plaats: Kerkgebouw de Fonrein, Op de
Keppels 3 te Dokkum, Aanvang: 19.30
uur, kerk open vanaf 19.00 uur.

Met vriendelijke groet, namens de So'§7-
commissie Vorming en Toerusting,

C.J. Schaapman-Nieuwenhuijs, secr.

()PROP T.SIDE TOAR i{IJE RUBRYI(

Beste minsken,
Nei 't simmerskoft set de Fryske side
(alle wiken yn FD en LC) mei in nije ru-
bryk ut ein. De rubryk kriget de namme
Club-Leafde en sil gean oer minsken dft
alhiel gek binne fan harren eigen club of
feriening. Mar hoe komme je oan de
nammen fan sokke minsken? Vy witte
dat se der binne, mar wer?

It makket neat ír om watfoar feriening,
stifting of club it giet. It kin in man, in
frou of in bern wëze. At it mar giet om
in persoan dy 't der alles foar oer hat.
Dus witte.iim immen dy't al 25 spreien
haakt foar it Roemenie-komitee, of alle
saterdeitemoars de linen op it kuorbalf-
jrls ótset of oars altyd yn 't spier is: lit it
ris wittel

De persoan yn kwestje sil mei in foto (it
leafst yn funksje) en lyts artikeltsje op de
F-side yn it sintsje set wurde.
Der kin skille wurde mei de redaksje fan
de F-side op telefoann0mer 058-
2343072. Of skriuw nei Achter de
Hoven 23,8933 AG Ljouwert.

SÀMEil

Een heel oud echtpaar ging naar bed,
Op 'r kas{e twee bekers mer tanden.
Vol liefde keek de man naar zijn vrouw
En streelde haar rimplige handen.

Hi.i zei: "AJ meer dan vi.iftig jaar
Zrjn wij gelukkig. meid.
Geloof me als ik zeg;
Ik wil je voor een miljoen niet kwijt.

"Dat weet ik, jongen,"zei de vrouw,
"Ook jil bent niet te koop,
ook niet voor twee miljoen
en dat is een hele hoop."

Zo lagen ze daar te saam
Op de rand van hun leven.
Tkee mensen die elkaar
Zoveel hadden gegeven.

Ze zeiden "'§7'elterusten, hoor".
Hij gaf haar toen een zoen.
Zij fluisterde: "is de deur op slot?
Hier ligt voor drie miljoen!"

Monte de Boer



atie: 68
d (met betrekking
Integrale Veilig:

Maatschappelijke Relevantie: 5 I

Totaal aantal behaalde punten: 194

van
, via
van

Met het
der

tter.

... Drineend vraast om hulp. U met
Petra"vd Holst k"unt bellen?'

... Douwe Botma de soeeltuin voor ons
maait. Dit elke 2 iveken keurig ge-
beurt.

...\Vii 25 september om 19.00
soeeltuin önlauid vrii eaan
Vij rekenen op vrijwilÍigËrs.

ufl$ u DÀI...

... Dorpsbelang volgend iaar 4O iaar be-
sraaf wij dir-nier írilletjes voorbij laten
8aan.

...J"rp v. Hulst het perkie bii de pomp
onderhoud. Vij vàn dorpibelaÀg dir
erg waaroeren.

... De aktiviteitencommissie maar 3 oer-
sonen in het bestuur heeft.

uur de
maken.

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd:

Jeugd Tsielke:
Jeugd Ploos v. Amstel:

dinsdag 17.05 - 17.40 uur
bijde GereÍ. kerk
dinsdag 9.20 - 10.10 uur
dinsdag 10.15 - 10.55 uur

Voon leoke tweedehonds kindenkleding kunt u

elke tweede dondendog von de rnoond
tenecht aon de Elbostenwei 5-7 (noost Genef
kenk). Von 13.00 uon iot 16.00 uun en von 19.30 uun

tot 21.00 uut zijn de deunen geopend.

Korn genust eens lCIngs, het is de rnoeife woond//

Douwino ]ederno, tel 0519-562395 Ïevenr nclte, eigentijdre, lweedehandr kleding gevraagd.

1{
e
e

d



DOPPTBEUNG I|OLWEPD . seplentur 200 I

VRUMÀRIfi VA}I DE BÀZÀR(OMM.

De pop haar naam is niet geraden, haar
naam was IJBELTJE.

De fruitmand bij de bruine bonenpot
(raden hoeveel bonen er in de pot zaten)
is gewonnen door Sijke Vellema, te prijs
2444, 2e prijs Jac. Kooistra 2250 (een
stolpfles) en 3e prijs Hidde Geertsje,
2005 (een sírkerbóle). Er zaten 3377 bo-
nen in de pot.

De Epilepsie collecte van iuni 2001 heeft
in Hólwe'rd f l0l9,2o opgebracht.

Alle collectantes en collectanten hartelijk
bedankt voor uw trouwe hulp en natuur-
lijk ook alle gulle gevers.

Mogen wii straks weer met de grore Euro
ColËcte o'p u allen rekenen.

M. Boonstra-de Jong.
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HUISARIS

Dr. J. Lamers, Ee, tel. 518202
Dr. R. de Vries, Anjum, tel. 321286
Dr. H.M.A. lVijmenga, Metslawier, tel.
241270

rRffisr u]tD
Thuiszorg Het Friese Land biedt de inwo-
ners uit Noord- en Midden-Friesland on-

Postbus 417,8901 BE Leeuwarden.

(0]1ilfiÀDRrsstlt
Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,
Stasjonswei 43, tel. 561 809
Uiwaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaardeider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, rcL. 561374
Mobiele rcL. 06-20620647
Bij diens afrvezigheid: Tsjikke v.d. §(i'oude,
Teebus 8, rcl.562002

rÏSI()ÏHERÀPIE
rakrijkadres:
ingang àld Pölewei), tel.

HU ISÀRISE]I UB()RAI(IRI U 1'I
Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen vírn
10.00 - 10.15 uur.

ÏÀ}IDARIS
Mw. van der '§?'oude , Beyertstraat l0l, tel.
562300.

PEDI(URE

M. Rintjema-Kruize, Morgenzon l0
Behandéling op afspraak, "
tel. 05 I 9-561 689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34
Brantgum, tel.561594

I.()O()PEDISTE

Tjitske Andringa, de Hoarnen 4,9151 frK
Holwerd. Tel. 05 I 9-562287 I 561294.
Behandeling volgens afspraak.

BESÏUUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 72, cel. 561694

Secretaresse: Hennv Hiddema
tvt.d*.rt f , rel.SeiyO
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
- Pe tra v.d. Holst

Prof. Holwardasrjime 53, rcL 562146

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

llttElíERElt r(oPtJ

Agenda darum en kopij uiterli.ik finsdag 4
december 2O0l inleveren bij Tineke
Veldema, Pölewei 16 te Holwerd
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