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Op de achtergrond de trekkershutten, waar veel gebruik yan wordt gemaakt.
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ilus tÀ]t DoÀRPsBEtÀ]to

bnin ferve. As de boel stikken is kostet it
net folle om in nije del te setten. Noch
wat aardichs: op in kamping yn Nederlàn
siet neist ris tinte in Goudvink syn jongen
te fuorjen.

Boarterstrin Iest

Der is sfrnt koart in boarterstóntsje oan
de Iest kommen.'W'e hiene it tón§e wol
graach wat grutter ha wolle mar binne
dochs bliid mei it resultaat. It boarters-
plak is bedoeld foar de lytsere bern.

Ferkrotting
Doarpsbelang hat in brief skreaun oan B.
en'§í'. en oan de riedsfraksjes oer de pan-

den yn Holwert dyt fierhinne yn ferfal
binne, mei namme oan de Foarstrjitte en

reaksje kommen. Doarpsbelang wol no
probearje in petear oan te freegjen mei B.
en \V..'§7y hoopje dat der gau in ein komt
oan druze srtewaas;e.

Werstru-kturearing

Rio elopfan g/bergingsynstallaasje
Tichtby de haven "It Mounerak" komt in
nij rioelopfang/bergingsynstallaasje. Der
wiene problemen mei it rioeloerstoart
mei it gefolch dat alle fisken dea wiene yn
de haven. Dat probleem sil yn de takomst
oplost wèze mei dizze installaasje. Der sil-
le tagelyk paden nei de haven, it bosk en
de iisbaan oanlein wurde.

It oare jier komme der ek noch picknick-
tafels ensf by. Dan ferwachtsje wy dat der
mear minsken ris even in kuier of
§nstochtsje troch de bosken meitsje sille.
De learzen hoeve net mear oan!

Sa, dat wie it wer foarearst. Foar fragen of
reaksjes kinne jimme alryd by ris telàne.

Sara Hofman
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ATSCHEID D()RPSBEI.ÀNO / SÏIfiÏIilO RECREÀIIE Eil IOERISME

Doordat ik, Leo Smidt, voor gymleraar
leer, was ik genoodzaakt om af te haken
bij dorpsbelang en stichting recreatie en
toerisme omdar ik vanwege de studie de
verschillende karren niet meer kon trek-
ken.
Ik ben 2,5 jaar bestuurslid geweest en
vanuit dorpsbelang zat ik als secretaris in
stichting recreatie.
Ik heb dit met veel plezier gedaan (had

ook wel eens een avond geen zin in een
vergadering), maar toch is het leuk dat je
wat kunr doen voor.ie dorp in wat voor
zin dan ook.
Dus bij deze,
dankt voor de
tot over een paar jaa
rustiger heb wie weet.

Groetjes,
Leo Smidt

VOOR ÏROUWE D(}ÀRPSBEI.ÀNOIEZERS IS HIER O()!( T{EER }IIEUUJS VA}I SIITHÏIilO

REMEAIIE Eil Ï()ERISME H()TWERD E.().

Camping de Dobbe is dit seizoen volop
bezet net als de trekkershutten en het sei-
zoen is nog niet eens om. Verder moeten
wij meedelen dat camping Mfrnerak per
volgend seizoen niet meer als camping
functioneerd dit mede omdat het finaci-
eel niet meer haalbaar is en omdat er van

ge-
sen

Pe-
an-

eendel«oos uit elkaar te drijven met de
maaiboot. Dit is een probleem dat in de
Holwerter-feart al jaren speelt en komt
omdat de vaart doorlopend is er haast
geen wind staat en omdat het bijna niet

geregend heeft. Maar mensen mogen
toch zelf ook wel beter op hun rotzooi
letten en Holwerter-feart is gjin dump-
plak, er worden onder andere broodzak-
jes, blikjes, pallets, touw, jeneverflessen
en ander menselijk afval aangetroffen.
Men moet weten dat als er een stuk
plastic een stuk touw of een tak in de
schroef van een boot komt de hele motor

gevolgen van dien.
aan of gooi het ge-
gemak in de daar-

ak.
En de diefstal die is gepleegd bij een aan-
tal boatsjeminsken op havencamping
Mrjnerak betreurd ons, wij hopen dan
ook dat de daders worden gepakt en de
bezittingen snel terug worden gevonden.

Joop Wnema, Upt Hiddzma,
Rense uan Slooten en Ronnie Wldzma

[() SIIÏEN

It wie wol gesellich, mar dt wiene spitich
genoch net safolle minsken om te sjen.
De ko hat 3 kear skite moatten foar de
haadpriis.

le (€ 100,00)'Wl Stielstra ít Holwert
2e (€ 25,00) D. Geertsma Ét Holwert

3e (€,25,00)'§7'. Boonstra ít Holwert
4e (€ 25,00) C. Zelling ót Paesens
5e (€ 25,00) J. §7'alsma rit Holwert

Ac ti u ite ite n c omm is s i e,

Sita
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Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is
Sita Dijkstra geboren op 2l-02:64 rc

met Jaap
borg passa-
ben ik in

Holwerd komen wonen. Samen hebben

mgd-" Maar dat is dtijd afwachten
hffid mensen erop af komen. (valt
me tqen)-

r de week
b ik maar
versieren

(vooral met kerst). Voor meer hobbies
heb ik geen tijd, want met 5 kinderen
heb je zat werk te doen. '§7'at ik overigens

er doe. Met 3 pubers onder
het niet altijd van een leien
kinderen en kleine zorgen,

., grote zotgen. Je be_nt snel
je vroeger zelf was. Je pro-
beste van te maken, in de

iets van thuis
eerd hebben.
Holwerd dat

over mij verteld heb.

De hartelijhe groeten
uan Sita

Liifblëd: Ljouwerter krànte

Lèze: Roddelblëden, Vriendin,

Muzylc p 40, jierren 80 en trance

Sport Keatse, fuotbalje

Dranlc Cassis

§írat fine jo fan Holwert?
k moast earst wenne yn it

mar alles went. Twa
frn ik hiel nuver,

ar ik haw it no wol nei
yn sin.

'§(i'a soene jo noch ris moetsje wolle?
ud Gullit, de bear fan

emmer

De oare kear ynterviewe:
ne Koopmans

Fraach oan digene:
ne soest do wol wat skriu-

we wolle oer dien wurk as' eamfersoarchster.
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TïIST U DÀT...

... de laatste ti.id de pinautomaat wel erg
vaak buiten werking is

... wij daar tot nu toe geen verklaring voor
kunnen vinden.

... dit toch wel erg vreemd is

... de ca.mping de Dobbe erg goed bezet
deze zomer

leiding het haventerrein niet mogen
betreden en het verboden is om van de
steiger tussen de boten te vissen.

... de stichting recreatie en toerisme werkt
aan een vissteiger voor de jeugd.

... de Holwerterfeart in 2004 wordt ge-

... u ideeën kunt inzenden aan stichting
recreatie en toerisme, postbus 17,9150
AA Holwerd.

... de stichting een informatiemap geza-
menlijk met sdchting recreatie en toe-
risme, Ferwerderadiel en het tolhuis-
bad Dokkum heeft uitgebracht.

... dit een geweldig succes is.

... er nog enkele boekjes te koop zijn over
Oud-Holwerd geschreven door
M. Geertsma voor € 9,00?

... er ook nog boekjes verl«ijgbaar voor
€ 3,50 zijn over wapens .n vl,ggen
van de stad en dorpen in de gemeente
Dongeradeel?

... deze boekjes verkrijgbaar zijn bij
Tineke Veldema, Pölewei 16?

... in de bebouwde kom maar 30 km. mag
worden gereden?

... fiets- en wandelroutes nog verkri.igbaar
ztlobij ïneke en Sara?

... u deze gratis kunt ophalen?

... u data van activiteiten kunt doorgeven
aan Tineke?

... zij die dan laat plaatsen in de doarps-
bel?

... iedereen er dan van op de hoogte is?

... u bi.i Henk Bruinsma op het publica-
tiebord alle activiteiten kunt lezen die
niet opgenomen zijn in de Doarpsbel?

BRÀDERIE ''HÀRIJE HOIIIIíERD" WAS TEN

Na de prachtige braderie in2002, had de
braderiecommissie er weer zin in om ook

slagen en dat

. 
erking ."a.n

tlvltertencomml§sle

t werkbezoek aan
Noordoost Friesland (o.a. Dokkum) van
de koningin. Er waren t 60 l«a.men op
de braderie en op de kinderbraderie wa-
ren t 20 kinderen n en de

ok en-
beste

om de kas van hun
vereniging wat te spekken en zoals er is
gezegd zeer geslaagd. Ook de muzikale

ORO()Ï TEESI

half
kin-

"ïx:vin-
den, dat het mooi voor
herhaling vatbaa
op de laatste woe
Iedereen die aan
Holwerd" heeft
harteli.ik dank daarvoor, want SAMEN
kunnen wij in Holwerd heel veel doen,
want Holwerd is een DIJK van een
DORP

Dirh Geertsma, Villem Hendrik Wrbeek
en Henh Bruinsrna

5



D0PPSBEUNG o septenher 2003

PÀSSÀO E; tH Rl SIE LlJ l( MÀÀISCHAPPE LU lG VR() UWEil BElrE(i N 0

Programma Passage Afdeling Holwerd
2003 - 2004

2 seotember 2003:
Natuurexcursie met de boot met dhr.
Bijlsma van Staatsbosbeheer uit Broek-
sterwoude.
Start 'it Sintrum' om 12.30 uur.

21 oktober 2003:
Mevr. R. v.d. §7ijk uit Veenwouden
Onderwerp: Het leven en werk van
meestervervdser: Han van Meegeren.

l8 november 200.a:
Ds. G. Postma uit'§7'outerswoude
Onderwerp: Israël met diat en reisverslag

rk
Aanvang: 19.00 uur.

Maandae l5 december 2003:
Gezamenlijke Kerswiering in het gebouw
Bosma's plein. Aanvang: 19.45 uur.

20 iarr.tari 2004:
Dhr-. Bilk* ,it Kollum
Onderwerp: De Friese Nassau's

17 februari 2004:
Jaarvergadering.

de Doopsgezinde
uur.

16 maart2004:
Mevr. T. Katsma-v.d. Meulen uit Coe-
vorden. Onderwerp: Weten van het verle-
den, staande in het heden, hoopvol naar
de toekomst.

20 aoril2oo4:
Dhr. S. de Boer uit Bergum
Onderwerp: Symbolisch bloemschikken

mei 2004:
Excursie of reisje?

Doel van Prcsage:
'W'erken aan de vorming en ontwikheling
van haar leden in al hun verscheidenheid
op het brede terrein van nationale en
internationale maatschappelijke yraeg-
stukken.

Het Bestu.ur

rRYSI( HYilDER

Hy d,tr.nset

as er rint
Heech tib er
$m boaten ob.
bri;n* blirht

Sara Hofman

()PBREilO$ TOtTEfiE}I

De totale opbrengst van de ANGO-col-
lecte bedroet 4",ï_U 483,00.

De opbrengst van de collecte van de
Maag Lever Darm Stichting is € 755,16.

----rr--rl

Als u gaat verhuizen i
wilt u dit dan doorgeven i

aan één van de bestuursleden. 
!

lrrrrrr----rr-rrrrrrrrl
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oïHvEREl{ I 0t 1{0 ff ÀRtEtt()

oor.

Ikben Jitshe en woon
in Blije, ben kinderen.
Ik ben gymj kinderen
wn de lagere school.
Ook geef ik les in bewegen voor ouderen.

::

20.00 tot 21.00 uur aan de tri-/fitg.o.|
Ook help ik, samen met gymjuf Anna,
ko om zijn diploma voor gymleider te
halen.

Jitske Dijkman

Gymnastiekvereniging Charietto vroeg
mij om een stukje te schrijven in het
dorpskrantje De Doarpsbel. Dit is na-
ruurlijk altijd mogelijk dus bij deze.

Mijn naam is Leo Smidt en woon op de
Fellingen 18 te Holwerd. De meeste
mensen in het do ken-
nen, maar voor die niet
kennen en natuurlijk o, nde-
ren komt hier een klein verhaaltje.
Tnals je hierboven kunt lezen, ik ben Leo
en ben getrouwd met Marianne en samen
hebben we 2 kinderen, Hidde en Femke,
en er is nog een op komst en hoe hr1 of zy
gaat heten, dat hou ik nog eventjes rroor
mu.

Maar waarom ik nu een stukje in de
Doarpsbel schrijf is deze gymnastiekvere-
niging Charietto is een jaar geleden in
nrste gegaan vanwege het ontbreken van
een leraar/res, omdat het zoeken naar een
nieuwe leraar/res nogal wat voeten in
aarde had heb ik aangeboden wel te wil-
len leren voor gymleraar (omdat ik
grm/turnen een prachtige sport vindt).

Charietto zag dk wel zirten en heeft mi.i
de opleiding aangeboden zodat ik nu mo-
menteel met een cursus/opleiding bezig
ben. Maar het zal nog wel een tijdje du-
ren voor ik geslaagd ben, maar het zal wel
goed komen.
En terwijl ik de studie doe geeft Anna
Hoekstra les in Holwerd waar ik haar as-

Dijkman dat ze met mij in zee willen
ga2.n.

Groetjes Leo Smidt

Beste gymvrienden/vriendinnen,

Hier even een kort berichtje van jullie
nieuwe gymjuf. AIs nieuwkomer zal ik
me even voorstellen.

Mijn naam is Anna Hoehstra.Ik ben 21
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staart te binden en erop toe te zien dat
eventuele armbandjes, kettinkjes of grote
ringen thuis blijven; dit alles ter voorko-
ming van ongelukken. Heel vriendelijk
bedankt en tot in de volgende gymles!

Anna Hoekstra

zijn het drie
eugdgroepen
volle toeren,

De aanvangstijden van de lessen zijn als-
volgt:

9.00 - 10.00 u. recreatiegroep
14.30 - 15.30 u. 6 jaar en ouder
15.30 - 16.30 u. l0.iaar en ouder
16.30 - 17.I5 't. kleutergym

(vanaf 3 jaar)
20.00 - 21.00 u. keep fit groep

Al deze lessen vinden plaats op de woens-
d^8.
Dus misschien tot ziens!

Bestuur Charietto

ZÀïERDÀO 8 il0VEMBER: DE l5E PLÀYBA(I$H0W

Na de afgelopen 14 playbackshows heb-
ben \rye dit jaar een Jubileum
Playbackshov/ met een grote verrassing.
Maar het evenement kan natuurlijk al-
leen weer doorgang vinden als er weer
voldoende deelname is, maar wij als
Holwerters hebben ons aldjd laten zien
en dus dit jaar op de 15e Playbackshow
zal het wel weer doorgaan. Natuurlijk
zijn er weer grote pryzen te winnen, zo-
wel voor de jeugd tot en met 12 jaar en
voor de volwassenen van 13 t/m 88 jaar.
En ook krijgt iedereen na afloop weer een
herinnering van dit grote gebeuren.

De prijzen zijn dit jaar:
Minit
1e prijs: 50 Euro
2e pr\s:25 Euro
3e prijs: 12,50 Euro
en voor iedereen een verrassing met her-
innering.

Volwassenen:
1e prijs: 50 Euro
2e prijs: 25 Euro
3e prijs: 12,50 Euro
en voor iedereen een verrassing met her-
innering.
Verder nog de §TISSELBEKER die nu bij
Anne Thea de Vries staat.
Nu moeten jullie je nog opgeven en is de
l5e Playbackshow geslaagd door
Holwerd en voor Holwerd.

Inlichtingen en opgave kan vanafheden
bij: Videotheek 't Hoekje, tel. 0519-
562079

Doe mee als je durft
Maar vol = vol.

Tot ziens op zaterdag 8 november in 't
Sintrum.

Maaike en Henk.
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UIIVÀARTVEREilIOIilO "DE I.AAÏSIE EER", H()TWERD
Secretariaat: Pölewei ll, 9151 HX Holwerd. Tel. 0519-562086
Correspondentie-adres: Postbus 3, 9l5O AA Holwerd

Opgerichr
8 december 1904

doodse boel en dat is iets wat weinigen
zich realiseren.

te komen.
'§7'at te denken van "lyofilisatie" oftewel
"vriesdrogen". Of "hydrolyse", een me-
thode om onder invloed van alkali en lva-

het milieu het minst belasc "groen begra-
vent'.
Of onze leden zitten te wachten op der-
gelijke metloden waag ik te benvijfelen.
Gebruiken en rituelen behoren tot onze

den.

Adrrertenties
"Kies anders, kies wit"l "ambachteli.ik
werk, modern en klassieli'; "kwditeit in
hout"; "eco-line".
Tnmaar enkele kreten uit advertenties
waarin graf- en cremadekisten worden
aangeboden.
In de 'Vervoers-sector" wordt echter niet
zozeeÍ de krvaliteit alswel het mateiiaal
aangePrszen.
'W'at 

te denken van een uiwaart met een
USA Eagle Cadillac of een 7 à 8 per-
soons Lincoln limousine. Of wilt u ver-
voerd worden in een Rolls Royce stoet?
En mocht u een motorfret zijn dan
kunt u zich naar na:rÍ uw laatste rust-
plaats laten vervoeren met een heuse
Harley Davidson in een zijspan die de
vorm van een grafkist heeft.
Uw laatste gang in een koets, voorgetrok-
ken door acht paarden, behoort tot de

Familieberióten.

rouwadvertentie
roegere "aenzeg-
bericht van een

overlijden ls,r/am overbrengen. Dat is ook
nu nog de belangrijlste functie van de
meeste rouwadvertenties. Qua inhoud is

de rouwadver-
emand is over-
in christeli.ike
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kringen 'geroepen door God'.
Vooi de modelne mens volstaat het niet
meer dat de overledene dierbaar was.
Men probeert in enkele regels het karak-
ter ofde betekenis van een persoon te be-

poot of waarin kippen en konijnen ook
iot de berichtgevers of rouwende gere-
kend worden.
De dood wordt van zlr1n ernst ontdaan.

Niet alleen de rouwende familie plaatst
een advertentie. Ook de werkgever, de
kennissen, de buren, de verenigingwaar-
van de overledene lid was, de club waar

getroffen is dóór het overlijden.

S. Wllinga

Bronnen:
Maandbhd "Uinaart"
M aandb kd *Het 

Uituaartutezen"
dc Federatie uan
Friesknd.

IWEEDEHÀ}IDS SPEETO()EDBEURS

van 10.30 tot 11.00 uur. Bent u niet in

ÏWEEDEHAilDS SPETI.GOEDBEURS

de gelegenheid om de speelgoedwaren te
brengen dan kan het eventueel opgehaal
worden bel dan met Boukje Ouwerkerk,
tel. 0519-561528.
'§9'aar: Peuterspeelzaal/Sound (Fislcwei)
'W'anneer: z^teril^g 11 oktober 2003
Tifd: van 10.00 tot 13.00 uur

De gehele opbrengst is ten bate uan de
Peuurspeelzaal.

t0
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SUrEtÀt$JE 2003

De sutelaksje fan de Stichting It Fryske
Boek is fan 't hjerst fan 29 augustus oanr
en mei l1 oktober. In hiel soad frijwilli-
gers geane dan mei kroaden fol Fryske
boeken. by de doarren làns yn de hiele
Provlnsre.
Op freed 26 septimber kinne jim ós fer-
wachtsje yn Holwert.
It doel is om op die dei safolle minsken te
berikken. Wy hawwe dan fansels wol fer-
let fan sutel(st)ers. '§7olle jo meidwaan?
Jou jo dan, leafst sa gau mooglik, op by
de kontaktpersoan: Tine Koopmans, till.
0519-562176.

Foaröfgeand oan de sutelaksje wurdt in
ml kulturele j0nen organisearre. \fy wol-

Mindert Wijnstra. Neist ynformaas.ie oer
it ferrin fan de aksje komt in sl«iuwer
oan it wurd. Tirsken de ferskate program-
0nderdielen troch binne der optredens
fan iene kear Eddy Dykstra en de oare
kear Gurbe Douwstra.
Foar in dei/moarn/middei/j0n suteljen
biede wy jo graach de Fryske Skriuwers-
kalinder oan.

'§7y hoopje dat de sutelalsje yn Holwert
in slagge dei wurdt.

JÀARPR()ORÀMMÀ 2(l()3.2()()4 BVPT VROUïItíEil VÀl{ }IU

4 september: Donderdaemiddas 14.00
uur willen we het seizoen 2003-2004
starten mer een fietstocht. Startplaats bij
de "Poarte" te'§í'aaksens.

introductie geven over de cursus
"Kennismaken met kunst" en mevr. T
v.d. Linde, lid van onze vereniging zal ons
iets vertellen over Apnoe patiënten.

l4 oktober: Dinsdasmiddas 14.00 uur in
e;.prh"tr d'eld §kodle"te Hantum.
Deze middag wordt georganiseerd door
trinclub "de Tínklauwers". De heer
Fennema uit Blije komt met dia's.

5 november: W'oensdagavond 19.45 uur
i. a"rprt-* TunawerÀ re Tern'""rà. De
heer Osinga, voormalig directeur van de
praktijkschool in Oenkerk, vertelt over
zijn belevenissen op school.

2 december: Dinsdagavond 19.45 uur in
de Nije Nijhof te Holwerd. "Sinterklaas-
avond" verzorgd door het ééndagsbe-

stuur: N. Dedden-Adema, G. Idsardi-
v.d. Goot, J. de Groot-Hofman, M.
Dijkstra-van Duinen, J. ".d. Voude-
Adema.

6 januari: Dinsdagmiddag 14.00 uur in
dorpshuis de Terpring te Brantgum.
"Nijjier + Jiergearkomste".

Dijkstra".

17 maart:'W'oensdasavond 20.00 uur in
dorpshuis de Terpring te Brantgum,
Gezamenlijke avond met Dongeradeel-
Oost en Dokkum. Vocaal ensemble
'Cantare" zingt bekende musical, operet-
te en opera melodieën o.l.v. Rinse
Meester.

7 aoril:'§7'oensdasavond 19.45 uur in
dorpshuis Thnawerth te Ternaard. Us lid
Afke Fokkema sil ris wat fertelle oer it
"Frysk kostuunf'.

11
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il IEUTïJÀÀRST()I{GRI 2 O 04 S. Vellinga

in I999 bij elkaar en is sindsdien dirigent
en artistiek leider van dit allround man-
nenensemble.
Ik beperk me nu tot deze korte medede-
ling over de uiwoerenden en de concert-
datum, zodat de liefhebbers die kunnen
vastleggen. 

'W'ant 
dat het een uniek con-

'cert wordt is wel zeker!
In het decembernummer van "De

nog enkele bij-
gebreide reper-
en de lovende

Het concert Ned.
Herv. kerk e de
ruimte die h van-
wege de bete

t2
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SUPP()RIERSVERE}I IOI}IO W H()ttff RI)

Klaverjassen: 3 okt. en 7 nov.
Kraken: 12 dec.
Bingo: 26 sept., 3l okt. en 28 nov.
Jeugdbingo: 14 november

Draaiend rad:na afloop competitie thuis-
wedstrijden Holwerd 1

vERrwrsflilG

rhwitend omgegaan,

ï;",::,:*"
I han alhmdal wel mindzr uoor cen deel.

In dt toehomst zitten we met een enorm tehort.

HEelijh dat ieder zich er bewwt uan wordt.
Want water is in "hcel ons hucn"
hul erg belangrijh, 't is een gegeuen.

Zondtr water is er uoor mens en dier,

beunst,
tgeblust.

Contactadres:
Supportersvereniging W Holwerd
Johannes Anjema, voorzitter
Gernierspaad l,
tel.562105

Monte.

TRYAIER TREED 7 I{()VEMBER ()M 2O.()() ()TRE ï}I I SI]IIRUM

. Ien ding
el àld. De

ï';;::§;
wràld dërt se no yn libje is foar har net
mear te begripen. Mar se litte har de kop
net gek meisje. Ek al giet it ljocht op de
raarste mominten rit en wurdt it iten
brocht yn kartonnen doaskes. Ek al
klinkt der in brànalarm as ien in sigaar
opstekt. Op humorisryske wize wurdt
sjen litten wat it àlder wurden betsjutte
kin.

Elkenien hat der mei te krijen: àlder wur-
de. Hoe geane jo der mei om as je àlders
nei in àldereintehfrs moatte, om't se ir al-
linne net mear rëde. Of sels net mear
autoride kinne, en fan alles ferjitte. En

hoe giet de àlder der sels mei om, hoe
stiet hy of sy yn ir libben. De iene is mei
70 d. àJd, in oaren-ien mei 90 noch net.
Mei dit tema binne skriuwer Jeroen van
den Berg en regisseur Ivar van Urk yn in
workshop oan it wurk gien mei de ak-
teurs fan Tryater.

tekst: Jeroen van den Berg
oersetting: Tryntsje van der Zee
Íegy: Ivar van Urk

13
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spilers: Jan Arendz
Aly Bruinsma
Marijke Geertsma
Romke Toering
Nynke Borgman

Ut blessuretiid
Frou Kroes:
(is wer wekker wurden) Destiids, as it
reind hie yn'e simmer dan dírnsen de
jonges yn e plassen.

Frou a.d. Hoeuen:
Destiids dfinsen we allegear yn'e rein. '§7'e

stampten troch de plassen nei in tn-
waarsbui. Dat is it libben hè, as je jong,
binne. Alryd drinsje en sjonge.

De Boer:
Dat dogge we no net mear.

Frouu a.d. Hoeuen:
Neat dogge we no net mear.

DE I.ÀÀISIE Z()MERÀfiIVIIEIIEil...

Zn.
Za.

14.00 u. Jeu de Boules "Beste ManMrouu ?artij"
?? Jeu de Boules "Bos toernooi "in Fledder

28 sept.
Il okt.

VERIfi ERSVEI I.IGHEI DSPR()IETI D()OR 3V() E}I AilWB

Aanpak
TnwelAN\7B als 3VO maken zich sterk
voor een verkeersveilige leefomgeving, in-
gegeven door een verkeersveilige infra-
structuur enerzijds en verkeersveilig ge-
drag anderzijds. Beide organisaties wer-
ken in een maatschappelijke context. De
mens staat centrad bij het zoeken naar de
optimale mix van maatregelen.

De
uitl
1.1

speerpunten die op dit moment als
gangspunt worden gebruikt zijn:
het bereiken van een effectieve ,het bèreiken van een effectieve daling
van het aantal verkeersslachtoffers
overeenkomstig de regionale taalcstel-
ling

2. het implementeren van het verkeers-
onderwijs in de onderwijsprogram-
ma's van scholen voor basis- en voort-
gezet onderwijs

t4
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hierbij zijn:nlerDu zun:
- het bewerkstelligen van een grotere be-net bewerkstelllgen van een grotere be-

trokkenheid bij burgers bij een verkeers-

3. het betrekken van de bereikbaarheid
van het platteland in het geheel

4. het veranderen van de attitude t.o.y.

Op basis van onderzoek en inventarisatie
zullen echter de geformuleerde speerpun-
ten worden bekeken en waar nodig aan-
gepast. Vanuit de visie van 3VO en

F..lelgnlF. achterliggende doelstellingen

te verbeteren.

Onderzpeh
Vanuit de visie van 3VO en ANVB is de
mening van de bewoners in het gebied
van het grootste belang. Om een goed
beeld te krijgen van de verkeersveilig-
heidsbeleving van de bewoners in dit ge-

te bedenken.

veilige leefomgeving
- het optimaliseren van

selijk belang e.d. met
den

overlegstructuren

de lokale overhe-
tuisgn burgers, Vereniging_er-r -van 

plaat-

- het
inst

- het
vante omgeving

grootste risicogroep of meest haretsbare
groep naar voren komen.

Verkeersveiligheidsproject door 3VO
en AN§78
In Noordoost Friesland gaat een uniek
project van star
Noord en 3V0
de verbetering
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ge uist de
su rkeers-
ve

zorgt ervoor dat de formulieren naar het
kantoor van 3VO/AN'§íB gescuurd wor-
den. Op basis van de verkregen informa-
tie, zullen voor de komende jaren acti-
viteiten onrwikkeld worden die de ver-
keersveiligheid verbeteren. \íij vragen u
dan ook het vragenformulier nauwkeurig
in te vullen en in te leveren bij één van de
bestuursleden van de Vereniging voor
Dorpsbelang. Uw mening telt en hoe
meer formulieren we kunnen verwerken,
hoe beter de meningen en wensen van de
burgers meegenomen kunnen worden.

Verkeersveiligheidsproj ect Noordoost
Friesland
In Noordoost Friesland gaat een uniek

Tyijerksteradiel en valt samen met het
Politie District Noordoost. Vanuit de
achtergrond van beide maatschappelijke
organisaties liggen er in samenwerking
met de provincie Fryslàn kansen en mo-
gelijkheden de verkeersveiligheidsproble-
matiek binnen dit gebied te inventarise-
ren, te onderzoeken en te verbeteren.

Voorbereiding
Na een voorbereidingsfase, die in 2003
zijn beslag krijgt, zullen voor de langere
termijn projecten en activiteiten opge-
start worden binnen dit gebied. Verkeers-

veiligheid scoort hoog op het prioritei-
tenlijstje van de burger. Uitgangspunt is
dan ook de betrokkenheid van burgers,
bewonersorganisaties, onderwijsinstellin-
gen en alle andere spelers in dit veld te
vergroten en een aan.zet te geven tot
draagvlakontwikkeling. Door een inte-
grale aanpak zal meer samenhang ge-
bracht worden in de vele activiteiten die
op het gebied van verkeersveiligheidbe-
staan, waardoor de efËctiviteit vergroot
wordt.
Met het opstellen van een verkeerweilig-
heidsatlas wordt de stand van zaken van
zowel objectieve als subjectieve gegevens
in kaart gebracht en kunnen gericht acti-
viteiten onwikkeld worden.

riesland kent een eigen ver-
idsproblematiek. Ondanks

aantal verkeerson-

3fJi,l'#:'*:;
van het gebied lij-

ken hieraan ten grondslag te liggen, waar
op ingaan.
regio dat het
opgewaardeerd
ent de Centrale

middels rondwegen mijden en
Noordoost Friesland aansluiten op het
hoofdwegennet (N31). Hier liggen kan-
sen voor het duurzaam veilig inrichten

d, immers het onder-
zal minder gebukt

rkeer. Hierdoor kan

nfrastruc-
ndere pij-
(handha-

ving en educatie) hierin te betrekken.
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HUISÀRÏS

Dokter L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgwall en tel. 562255

Dokterswacht:
's middags vanaf 17.00 uur tot 's mor-
gens 8.00 uur. Tel. OSOO ll27ll2
Ernstige situaties: I 12

rilESE I.AND

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- IGaamzorg
- Ouder- en kindzorg
Uitleen verpleegartikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 uur en vri.idags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderst raatvreg 7 0 .

informatie:
ca. 22 cent

.3;,ï#
(()}IIAfiÀDRE§SEI{

Dienstencentrum: vacant
Uitvaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 567374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afuezigheid: T. v.d. 'W'oude-

Plantinga, De Teebus 8, rcl. 562002.

TYSIOIHERAPTE

J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloemsteeg 6 (ingang àld Pölewei), tel.
5624781561876.

HUISARISEN I.ÀB()RÀIORI UM

Plaats: Nije Nijhofl maandagmorgen lran
10.00 - 10.15 uur.

TÀ}IDÀRÏS

Mw. van der'§7'oude, Beyertstraat 101,
tel.562300.

PTDITURE

M. Rintjema-IGuize, Morgenzon 10
Behandeling op afspraak, tel. 561689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34,
Brantgum, rcL.561594

WIJIBEHEER

Heeft u klachten, dan kunt u dit melden
op tel. nr. 0519-298777.

BESIUUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, rcL. 561694

Secretaresse: Hennv Hiddema
Medwerd l, tel. 561370

Penninsm.: Dirk Bersema

Redactie: Tineke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert B r

Stichting
Gama 3,

- Marten Slager
Landswelvaren 19, tel. 562201

- Sita Dijkst ra, uertegenu)oordiger
A h tiu ite ite n co m m i s s i e

Teebus 32, tel. 06-20499399
- Jelle Di.ikman

Stationswei 21, rcL. 562040

Postadres Dorpsb elang:
Postbus 24,9150 AA Holwerd.
Bankrel.: Regio Bank, nr.94O53961

I}ILEVEREil I(()PIJ

Agenda datum en kopij uiterlijk 2 de-
cember 2003 inleveren bij Tineke
Veldema, Pölewei 16 te Holwerd.
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