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Herstructurering
Sat it no liket sil der ynkoarten in oan-

bijboud. As de bouoanfraach dien is, du-
orret it noch wol 8/9 moanne eart der
boud wurdt, öfhinklik fan beswieren.

nietsje fan er
komme yn e-
panelen tus n,

Boartersobjekten yn Teebusbosk
Der komme fan t maitiid objekten foar
bern yn it Teebusbosk. Se binne makke
fan beamstamman, dus 0ndershàlds-
freonlik. Yn beide bosken komme ek
picknicktafels. De tagongspaden by it
Iisbaanbosk wurde oanlein tagelyk mei in
rioelbergingsynstallaasje, dat sil wol nei
de simmer wurde.

Fernielingen bushokjes
De beide bushokjes binne de öfrtne tiid
wer fernield, hielendal as foar in diel. De
gemeente hat oanjCrn dat as in bushokje
Ërnield wurdt der ien kear fernijd wurdt
en dërnei net wer. Doarpsbelang hat ek
skjin en fre-
get o om, as

men docht,
dit troch te jaan, it mei strnder narnme te
br0ken, oan doarpsbelang.

Te hurd ride yn 'e Prof. Holwarda-
striitte
Nei klachten Ít de Prof. Holwardastrjitte
is der okkerdeis in kastke pleatst dyt de
gong (snelheid) en it oaÍrtal autot dyt der
làns rydt registrearret. De gemeente is der
noch net ót wat foar maatregels der troË
fen wurde moatte. Sy tinke net oan fer-
kearsdrompels ensf. mar mear oan in
eksua ferkearsstrook oan de kant fan de
skoalle. Koartsein, jim sil der wol mear
fan hearre.

Dat wie it wer. Ideeën, kompliminten of
oar kommentaar binne wolkom.
In moaie maitiid tawinske!

Sara Hofman

JÀARVERSI.AO ()V[R 2()()3

Ook dit keer zal ik de belangrijkste pun- "Kern met Pit" in ontvangst genomen.
ten weergeven wat er dit jaar zoal heeft De prijs van 1000 Euro. Dorpsbelang zal
plaatsgevonden. er een goede bestemming yoor vinden

voor de jeugd in Holwerd.
Speelveldje aan de Iest:
Dit .iaar is er een speeltuintje aangelegd
aan de Iest. Er zyn een paar speeltoestel-
len geplaatst met een bankje, struiken en
enlele boompjes. Het ligt in de bedoe-
ling dat vrijwilligers het speeltuintjes
onderhouden.

Kern met PIT:
Do1psbetang heeft in november een prijs

Holwert op paed:
Een enthousiaste club mensen is bezig
met een wandel/fietspadenplan rondom
Holwerd. De club heet HOP: Holwert
Op Paed. In januari 2004 is de eerste
snert/wintertocht geweest Iangs de
Tsjerken/Stinsen in de omgeving. Deze
route was 7 à 8 kilometer en ging van
Holwert naar W'aaxens-Tonnebrëge-
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Medwert en weer terug... Het was een
succes en voor herhaling vatbaar. Loopt u
volgende keer ook mee?

Verkrotting:
Dorpsbelang h
gestuurd over
Holwerd die in
de Voorstraat en §( Dijkstrastraat. \7e

en omwoners om de stituatie te bespre-
ken.

flerstructurering:
In september is er een inspraakavond ge-
weesi. Het laatste nieuws hierover is dat
a-s. donderdag er een bijeenkomst is met

Holwerter vaart in. Dit probleem zal in
de toekomst opgelost worden met de
nieuwe installatie. Tègelijkertijd zullen er
dan paden naar de haven, het bos en de
ifsbaan aangelegd worden. '§í'e hopen dat
dit na de zomer gerealiseerd zal worden.

Paden in de Holwerter Boskies:
In september zljn er paden aangelegd in
de Holwerter Bos. Jammergenoeg zijn ze

van beton geworden, omdat er geen
schelpenpaden meer aangelegd mogen
worden. Het volgend jaar komen er ook
nog pick-nick tafels en speelobjecten
voor kinderen. '§7'e verwachten dat er
meer mensen even een wandel- of
Gersrochtje door het bos gaan maken...

en de laarzen hoeven niet meer aan.

Holwerter Vaart:
Het uitbaggeren van de Holwerter Vaart
stond gepland in 2004, maar we kregen
bericht dat dit helaas niet door kan gaan.
Er was subsidie voor aangevraagd, maar
dat is niet toegewezen.'\W'el worden de
oevers opgehoogd en wordt op sommige
plaatsen een oplopende wal gemaakt. Dat
is voor \Taterschap Fryslàn voldoende.

Buslus:
De Gemeente zegt dat wat hun betreft er
zo gauw mogelijk een begin kan worden
gemaakt met de aanleg van een buslus in
de Haniastraat. Dat zal betekenen dat
bus 60 en 66 niet meer door het dorp rij-
den, wat een hele verbetering zal worden.

De ijsbaanoveÍsteelc
Dit probleem hebben we aangekaart bij
de verkeersadviesraad en het beste is wan-
neer de ijsbaan open is, er 2 dranghekken
te plaatsen... 80 meter voor en na de ijs-
baan... met bordje: LET OP - IJSBAAN
OPEN... Dorpsbelang heeft dit doorge-
geYen aan het ijsbaanbestuur.

Bijeenkomst met OVH:
In september is er een jaarlijkse bijeen-
komst geweest tus;en Dorpsbelang en
OVH. Een aantal punten zijn besproken
waaronder het publicatiebord. Er zijn nl.
3 nieuwe publicatieborden gesplaatst in
Holwerd. Tevens komen er 3 nieuwe
plattegronden bij. Ook is uiwoerig de
Sinterklaasintocht besproken en OVH en
Dorpsbelang gaan beiden hun medewer-
king verlenen aan de intocht van de Sint
met als voorwaarde dat er ook 1 persoon
van de OVH zitting neemt in de activi-
teitencommissie. De financiële regeling
van de activiteitencommissie is nu opge-
lost d.m.v. een nieuwe overeenkomst tus-
sen OVH en Dorpsbelang en de activitei-
tencommissie. Er is een verdrag opgesteld
en ondertekend door de betrokken partij-
en.
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Bijeenkomst met Stichting Recreatie
en Toerisme:
In deze bijeenkomst hebben we gespro-
ken o:a. over de trekkershutten / vw-lo-
catie I Project Holwerter yaaÍt I een in-
formariemap met Ferwerderadiel I cam'
ping De Dobbe. De bijeenkomst werd als

zeer nuttig ervaren.

Bijeenkomst met bestuur van De
Sound:
Hok-Roc: het subsidie bedrag is weer toe-
gewezen en gaat dit jaar weer door. Er is
afgesproken dat er een bijeenkomst moet
komèn met Dorpsbelang / De Sound /
Rob v.d. Holst (jongerenwerk Dongera-
deel) / de gemeente en natuurlijk de be-
treffende .ieugd. Onderwerp van gesprek
zd. z\n om De Sound weer goed draaien-
de te krijgen en de positie van de caravan
op Lands'§7'elvaren.

Snelheid in Prof. Holwardastraat:
De gemeente heeft een djd geleden in
deze straat een kastje geplaatst dat de
snelheid meet en de passerende autot
telt. De conclusie: de snelheid is te hoog
en hun advies is om een parkeerstrook te
maken in de straat. Dorpsbelang heeft z'n
r§riifels hierover en een brief gestuurd
naar de verkeersadviesraad. Hierop is nog
geen reactre geweest.

Frr kele aandachtspunten:
. Er is een brief gestuurd naar B6c§7 be-

treffende de klacht van de leden voor
het tonen van weinig interesse van
B6a\7 en de raadsleden op de ledenver-
gadering 2003. Juist dan behoren er aË
gwaardigden van de gemeente te zijn.

. De jaarlijkse schornmaak van de speel-
tuin is geweest op 10 juni 2003.

. Goals in de Prof. Holwardastraat:
dorpsbelang wil op korte termij n deze
goals laten opknappen.

. Er is een flauwe bocht in de Voorstraat
gerealiseerd.

. De bankjes op Bosma's Plein staan er
weer.

. Er komt een contributieverhoging voor
de leden van Dorpsbelang. Dit komt op

.'orrtt* 

is een blauwe ^:t.rïï;

r konden de
cheid van de

kinderen nemen. De kinderen hebben
met veel plezier in Holwerd gewoond.en 

vonden het spijtig om afscheid te ne-
men.

. Henkie heeft voor de 15de keer de play-
backshow georganiseerd. Dorpsbelang
vond dat hij hiervoor wel een bloeme-
tje had verdiend.

. Holwerd staat ook weer op de recreatie-
ve elfstedentocht-route. U hebt onge-
twijfeld de bordjes al zien hangen!

. Als laatste punt willen we vermelden
dat het B&\7 werkbezoek aan Holwerd
staat te gebeuren in april of mei.
Datum is nog niet bekend.

Tot slot wil ik melden dat het aantal le-
den van dorpsbelang x 525 is.

Henny Hiddema-Siegersma,
secretariaat.

í---ï,ï*-;;*;----i
I wilt u dit dan doorseven I

I """ één van d. b..torrïrleden. !
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Toen mij gevraagd werd om een stukje te
schrijven oven mijn muzikale bezigheden
heb ik wel even moeten nadenken wat ik
zoal gedaan had.
Ik begin maar in 1993, toen ik als grap

;I:il
was de

bedoeling dat ik zangeÍ zou worden,
maar ik haram er al snel achter dat zingen
nou niet een van mijn sterkste punten
was. Puur om die reden ben ik toen maar
basgitaar begonnen te spelen.
Vanaf die tijd is het snel gegaan. De band
kreeg de naam Disorder mee, eigen num-
mers werden er geschreven en de eerste
aanbiedingen van optredens begonnen
snel te komen. Na het opnemen van de
eerste demo's "Promo 94" en "Mani-
festation of imagenation" begonnen we
sreeds meer aandacht in het Friese pop
(metal) gebeure
l-ater hebben w,we nog de-langspeler "

n te krijgen.
later hebben we nog de langspeler "A go-
rhic dream" en de succesvolle sinsel "Therhic dream" en de succesvolle singel "The
sign of Horus" opgenomen.

ziek overal te promoten. De contacten
met Paul di'anno hebben we wel op een
Ieuke manier gekregen, door dat we hem
samen met zijn band uitgenodigd hadden
om op ons Dokk'em open air festival te
spelen. Dit beviel van beide kanten en

dit festival komen! '§í'at ik verder naasr

lig net klaar was met een opleiding in ge-
luidstechniek. Deze opleiding heb ik ge-
volgd in Rotterdam omdat ik graag wat
meer over het studio en live gebeuren
wou weten.
Als muzikant hang je akijd af van degene
die achter de schermen werken, en dat

no en ben ik

H'#ïï:;
voor korte duur wegens tijdgebrek maar
in de toekomst zal ik hier zeker weer mee
bezíg gaan.

:

:
atie in.
Een hobby (als je het zo nog kan noe-
men) die dus erg veel tijd kost maar je er
ook weer veel voor terug krijgt.

Na die singel is de band wegens muzika-
le redenen uit elkaar gegaan en zijn de
dmmmer en ik verder gegaan met mijn
huidige band Methusalem. Met deze
band gaan we echt terug in de tijd door
dat we traditionele heavy metal uit de ja-
ren '80 spelen. Dit natuurlijk wel met ei-
gen composities, maar we steunen toch
wel veel op het succes van bands als
Helloween en Iron maiden.
Dankzij de eerste zangeÍ (Paul di'anno)
rzn de laatst genoemde band (Maiden)
krijgen wij nu ook de kans om voor het
eersr in verschillende landen als voorpro-
gramma van hem en zyn band Killers te
spelen. Hierdoor zyn we vaak onderweg
en krijgen we de kans om onze eigen mu-

Lijfblad:
Lezer':
Muziek:

Sport:
Drank:

Wilto uan der Meij

Aardschok, Donald Duck
te weinig
Metal, klassiek en musical
actige stijlen
Escrima
Een lekker koud biertje
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'§7'at vindt u
van Holwerd: Een leuk dorp om in te

\MOnen
De andere keer
intervieuwen: Anneke Hemmes

Of ze wat wil vertellen
over haar honden en over
de wedstrijden waar ze aen
mee doet.

Vraag aan
diegene:

H()[T'JERD VERilIEUWI, DÀI IS SUPER!

H,e'rstru'(tuÍèring:

serk aËreemt.
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Op langere termijn is dit woningrype ook
interessant voor andere doelgroepen op
de lokale woningmarkt. Om te zorgen
voor voldoende doorstroming in het dorp
zal tegelijkertijd een nieuwe uitbreidings-
locatie aan de Morgenzon in onrwikke-
ling worden gebracht.

Super!
Samen met een lokale ondernemer en een
landelijke supermarktketen is getracht de
nieuwbouw van een supermarkt in het
herstructureringsplan te integreren. Het
is gelukt om hiervoor een passende ste-
denbouwkundige en architectonische in-
vulling te vinden. De nieuwbouw van de
supermarkt en de realisatie van een win-
kelplein aan de Fonteinstrjitte in 2004

vormt de opmaat voor de herstructure-
ring in het dorp. Aldus blijft een belang-
rijke voorziening voor het dorp behou-
den. De realisatie van het plein is mede
mogelijk dankzij een stimuleringssubsi-
die van de Provincie Fryslàn.

YERtft ERSVH LToH EIDSpR0J EtT ]r00R000$ rR[SU]rD

De afgelopen maanden is heel wat werk
verzet in het kader van de verschillende
onderzoeken onder bewoners van
Noordoost Friesland. Niet alleen door
ons, maar zeker ook door de deelnemen-
de basisscholen en de Verenigingen voor
Dorpsbelangen.
7.o'n 25o/o van de basisscholen heeft mee-
gedaan aan het leerlingenonderzoek van
groep 8; uit ca.30o/o van de dorpen in het
gebied zij n gegevens binnengekomen.

Alle gegevens ztjn verwerkt in de
\rerkeersveiligheidsatlas van Noordoost
Friesland. Vanaf heden zal deze op onze
hrernetsite te bekijken zijn onder de
na, m: www. noËverkeer. nl

Wij hopen dat de website zal bijdragen
aan meer begrip voor de verkeersveilig-

heidsbeleving in het algemeen en in het
bijzonder die van de bewoners in uw ei-
gen dorp. Voor.ons is het het uitgang.s-
punt voor activiteiten en campagnes die
dit jaar gestalte zullen krijgen.

§7ij hebben de resultaten bekend ge-
maakt aan de beleidsmakers en direct be-

en
de
en
ok

(weer) een beroep te mogen doen op uw
tnzet.

Dorpsbelang bedankt voor uw medewer-
king en een veilig 2004 toegewenst.

3VO District Frieslarud en
ANWB Regio Noord
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Een bordje meer op tafel kost niet veel.
Door bemiddeling van Europa Kinder-
hulp komen jaarlijks ruim 2000 kinderen
naar Nederland. Onze gastkinderen ge-
nieten hier drie weken van een heerlijke
en onbezorgde vakantie.
Kinderen tussen 5 en 12 jaar, die in kind-
onvriendelijke woonwijken opgroeien in
de grote steden van Europa.
Kinderen met een andere achtergrond,
met andere leefgewoonten, met een ande-
re cultuur. Kinderen ongeacht nationa-
liteit en levensbeschouwing die geholpen
moeten worden.

'§(i'at voor uw kinderen misschien heel ge-
woon is, kan voor deze kinderen heel spe-
ciaÀ zyn. Een spelletje doen, een bos-
wandeling en gewoon meedraaien in het
gezin is al genoeg. Het is niet nodig om
er een dure logeerpartij van te maken.
Alles wat deze kinderen vragen is aan-
dacht, een liefdevol plekje, maar vooral
een situatie om even kind te mogen zijn.
Voor deze kinderen is het waardevol dat
ze mogen ervaren wat een gezinsleven is.

Een van de doelstellingen die Europa
Kinderhulp nastreeft is dat de gastouders
hun gastkind mogen terugYragen.
AIs na het eerste jaar blijkt dat het goed

klikt binnen het gezin heeft u de moge-
lijkheid om een speciale band op te bou-
wen met uw gastkind.
Het spreekt voor zich dat dit heel belang-
rijk is in hun jonge leven.
Om eventuele problemen te voorkomen
besteedt Europa Kinderhulp veel aan-
dacht aan de voorbereiding en begelei-
ding van de vakantieperiode.

Bent u geïnteresseerd, wilt u uw hart
openzetten voor een kind en heeft u een
extra bordje?
Bel voor meer informatie met:

Joke de Vries, tel. 058 25736 1.2

5r9 292092

Op onderstaande
naar Friesland:
Duitsland
Reis Oldenburg
Reis Hannover
Reis Schneeberg/Delitzsch
Frankrijk
Reis Croix Rouge O2 - 23 jlul,i

Reis Secours Populaire Fr. 17 juli - 07ary.
Nederland
Reis Amsterdam
Roemenië

data komen de kinderen

09 juli - 30 juli
26 juli - 14 arg.
26 jrii - 13 aug.

12 juli - 30 juli
26 jr:Ji - 13 aug.

ROORAM MÀ pÀ§5À0E 200 4t ff RISïEL! Jl( MÀÀïSIHAPPE tlJ lft VR() UwEll BEWE0 I llG

il eoril2}O4:
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Dhr. S. de Boer uit Bergum
Onderwerp: Symbolisch bloemschikken

mrir2004:
Excrusie of reisje?

Doel van Passage:
'§?'erken 

aan de vorming en ontwikkeling
van haar leden in aI hun verscheidenheid
op het brede terrein van nationale en
internationale maatschappelijke yraag-
stukken.

Het Bestuur

IIRPR()ORÀMMÀ 2()()4 BVPT VROUU'E}I VÀil ilU

7 aoril: §7'oensdagavond 19.45 uur in
dorpshuis Tunawerth te Ternaard. Us lid

Afke Fokkema sil És wat fertelle oer it
*Frysk kostuuni'.
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W!$ U DÀI...

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

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

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

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

,,, 

t"' 
*ï:.t1.

... samen met bestuursleden van dorpsbe-
lang een rondje Holwerd maaki bij
eventuele knelpunten?

. -. u misschien ook met iets zítwat anders
moet en dit aan bestuursleden van

els nr. 2
de Boer

... op 6 december een groep vrijwilligers
van de groencommissie het Teebusbos
heeft opgeruimd van snoeihout en dat

ming voor heeft De Seedykfiets?
... hij altijd alleen maar rechterschoenen

vindt, dit te maken heeft met de stro-
ming?

... hij wel 200 brieven heeft verzameld en
allemaal heeft beanwoord?

OEDITHI

de Debadyh
werhe
beperhe

oord.

ï Fhedmerb tekent 't minslih leuen
de ballast gaat ltier ouerboord
dc stibefoar de stom hew ih d'r hoord.

fiuingir$ HolrrrJ
zaterdag 27 maart a.s.

Kroegentocht
Aanvang 22.00 tot 02.30 uur

HCR De Gouden Klok
Peter & Sylvia

HCR 't Amelander Veerhuis
Jean Paul Rena's Terrawheel

Cafe Cafetaria De Steeg
Road House

Voorverkoop: € 8,00, aan de deur € 10,00
Leendert Ferwerda
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Secretariaat: Pólewei 11, 9151 HX Holwerd. Tel. 0519-562086 opgericht
Correspondentie-adres: Postbus 3,9150 AA Holwerd 8 december 1904

Jaarvergadering
ergaderingen is weer
turen maken de jaar
aan de leden te pre-
uiwaarwereniging.

De algemene ledenvergadering vindr
plaats op dinsdag 30 maart in Het
Amelander Veerhuis.
Op de agenda prijken de geijkte agenda-
punten. Heel normaal en het zal u alle-
maal bekend voorkomen. Maar weet u
ook de achtergronden? De jaarlijkse ver-
gadering is zeer geschikt om uit te leggen
(en aan de weet te komen) wat de taken
van het bestuur zrjn en waarom bepaalde
regels gelden.
De agenda wordt (of is, als De Doarpsbel
Iater verschijnt) bij de leden thuisbe-
zorgd.
Op deze vergadering zal notaris S.
Hellema van Dokkum als gast aanwezig
zijn. Twee jaar geleden is de heer Bakker
van notariskantoor Miedema (inmiddels
samenwerkend met notariskantoor
Hellema) uitgenodigd om enige duide-
lijkheid te geven over het nieuwe erfrecht.
Dat heeft hij voortreffelijk gedaan. AIle
\Tagen konden echter door tijdgebrek
niet door hem worden beantwoord.
Reden waarom wij notaris Hellema heb-
ben uitgenodigd om hier verder op door
re gaan. De wet is inmiddels zo'n ander-
half jaar in werking.

I)e vereniging
Mocht u interesse hebben voor het werk
ran onze vereniging en de jaarvergade-
ring willen bijwonen, overweegt u dan
ar» het lidmaatschap met alle voordelen
randien. Voor informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris M. Dijkman-
Fbinga, rcL 562086 of de penningmees-
rer S. Vellinga, tel. 561759.

Denken aan de dood
(Bron: "Het Uituaartwezen", maart 2004;
duteur: Jo, Robbemond, redacteur
Algemeen Dagbkd)

Funeraire zaken hebben mijn meer dan
gemiddelde belangstelling. Sinds het ver-
zoek om een column te verzorgen voor
Het Uiwaartwezen denk ik vrijwel dage-
lijks aan de dood. En net als de begrafe-
nisondernemers heb ik vooral belangstel-
ling voor de dood van anderen. Iemand -
vast een beroemd iemand, maar ik heb
even geen idee wie - zei ooit: "Ik ben er
als de dood er niet is en als de dood er is
ben ik er niet." De vrienden van de
hoofclpersoon in Tolstojs prachtige novel-
Ie De dood van Iwan Iljits wisten dat ook.

via een adver-
krant, gezeten
cafe, waar een

loeiende potkachel bescherming bood te-
gen de winterse kou. Zij wreven in hun
handen en dachten: Gelukkig zijn wij het
niet.
Ik ben opgegroeid op een Zuid-Hcillands
eiland in een dorp waar de begrafenis-
ondernemer nog gewoon doodbidder
werd genoemd. Hii was een statige ver-
schiining met een strenge uitstraling.
lemand van wie je zou verwachten dat de
dood er een straatie voor om zou gaan.
Dat was een kinderlijke misrekening. Die
doodbidder liep altijd vooraan de begra-
fenisstoet, het verkeer stopte langs de
kant van de weg, fietsers stapten af voet-
gangers bleven staan, mannen namen
hun pet af en de klok luidde op zijn on-
zichtbare bevel.
De rouw- en begrafenisrituelen, waarvan
de meeste in de vergetelheid zijn geraakt,
werden dankzij deze doodbidder stipt
uitgevoerd. Thuis bouwde hij een draai-
orgel en stanste de noten van zijn klassie-
ke lievelingsmuziek eigenhandig in een
draaiboek. Dit had een verbluffend resul-

S. Vellinga

l0
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taat dat overigens alleen bij hem thuis te
beluisteren was. Ook deed hij diepgaand
g,enealogisch onderzoek naar talrijke ge-

ilachren-, waarbij hij het voordeel had van
de eerste druk van alle rouwkaarten op
het dorp. Hij was overigens veel liever
met ietJ anders bezig dan met de dood,
die hij volstrekt vond en
waarvan hij zeke dat erna
niets is. Toen hij ging wist
hij dat hii de dans niet zou onrspringen

en vroeg om een grafals afscheidscadeau.
Inmiddels heet de doodbidder begrafe-
nisondernemer. Er is nog veel meer ver-
anderd en lang niet alles ten goede. \tVat

niet goed is. is dat de dood voor veel
mensen niet meer onontkoombaar bij het
leven hoort. \Vat wel goed is, is dat nabe-
staanden meer keus hebben in de manier
van begraven of cremeren en dat z1j 6ete-
re adviezen krijgen over het afscheid ne-
men van hun overleden dierbare.

De deelnemers lopen nabij de Tonnebrège in de Holwerder Mieden. Foto: Alex Bouma

Snertwandeltocht blijkt voltreffer
HOLWERD - De eerste snert-
sr-andeltocht vanuit Holwerd is
gistermiddag duidelijk aange-
siagen. Ruim 40 personen kwa-
rcen af op het evenement.

De tocht is een initiatief van de
\-ereniging van Dorpsbelangen
tols,erd. Zoals de naam al doet
rermoeden werden de vermoeide
i.eelnemers na afloop getrak-
:eerd op erwtensoep.
De tocht is onderdeel van het
Padenplan. Vertrekpunt was
lebouw 't Sintrum aan de Elbas-

terweg 3 in Holwerd. Volgens
voorzitter Sara Hofman overtrof
de interesse de verwachtingen.
,,VooraÍ dachten we dat er mis-
schien maar 20 mensen mee zou-
den 1open, op 40 hadden we
alleen maar gehoopt."
Volgens haar kwamen de deelne-
mers met name uit Dokkum,
Stiens, Menaldum en Franeker.
Van de kou hadden de lopers en
Ioopsters weinig last, omdat het
rustig weer was.

De afwisselende tocht ging over
10 km. Allereerst wandelde men

Iangs enkele karakteristieke
locaties in Holwerd, zoals de
molen. Vervolgens werd koers
gezet richting Waaxens, waar de
kerk en een boerderij werden
bezichtigd Via een andere route
Ilep het gezelschap terug naar
Holwerd, waar in 't Sintrum de
snert gereed stond.
Volgens Sara Hofman reageer-
den de deelnemers positief. WeI-
Iicht wordt de wens om de tocht
komende zomer te herhalen inge-
wi11igd. Zeker is dat het evene-
ment over een jaar opnieuw
wordt gehouden

l1
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Muzikale middag met Hamme Hos
Een muzikale middag met een optreden
van Het Seniorenorkest Hamme Hos.
Dit orkest bestaat uit 20 leden en is een
samenwerkingsproject van de Stichting
\Telzijn Ouderen Dongeradeel en de
Muziekschool Noord Oost Friesland. Zíj
spelen muziek uit de jaren '50 en '60 en
staan garant voor een erg gezellige mid-
dag!

Datum: donderdag 25 maart
Tijd: aanvang 14.30 u.
Plaats: t Sintrum in Holwerd
Kosten: € 4,00 p.p.

Rozen snoeien
§7e zijn uitgenodigd door de Rozen-
kwekerij 't Hoog Hof in Oostermeer. LJ
leert hier hoe u rozen het beste kunt
snoeien.

Datum: zaterdag 27 maart
ïjd: verzamelen in Holwerd:10.15 u.

aankomst in Oostermeer:
11.15 u.

Plaats: verzamelen bij de "Nije Nijhof"
in Holwerd

Kosten: bijdrage benzinekosten aan de
chauffeur

Overig: graagbij opgave vermelden of
u eigen ve 'oer heeft.

Opgaue mogelijb tot I weeb uAn teuoren.

Paashaas maken
Onder deskundige leiding maakt u een
paashaas voor in huis of in de tuin.

Datum: donderdag I april
Ti.id: 9.3o - | l.3C u.
Plaats: "Nije Nijhof" in Holwerd
Kosten: € 3,50 p.p.
Opgaue rnogeltjh tot 2 weken udn teuoren.

Voor opgave voor de activiteiten van de
S.W.O.D. kunt u contact opnemen
met de leden van de Lokale Activi-
teiten Commissie van Holwerd:

Anke Hoekstra tel. 562459
AIie Hoekstra tel. 561212
Cor Anjema té[. 561926

0RoÀillsfitE !(01{!il011{1{EDÀ0 2004 pÀ!fi ulr

Evenals voorgaande
jaren is het organisa-
tie-team rond 30

et een tweede
dat deze avond
optreden!

Het programma van 30 april ziet er als
volgt uit:
's Morgens feestelijke optocht door het
dorp, de jeugd voorafgegaan door beide

's Middass: Koninqinnefair met de vol-
g;A;;;;liulreiten ii en íond De Ynset:
Buiten: pony rijden / huifkar rit; manege
de Hvnsteoölle is ook dit iaar weer aan-
wezffi;Ie-rantal ponys en een huit-
kar, onder het toeziend oog van begelei-
ders kunnen de kinderen pony rijden en
kan een ieder die dat wil een rondrit per
huifkar door het dorp maken.

de sporthal de ko-
len, een twintigtal
aI toegezegd hun

À

april er weer in ge-
slaagd een gevarieerd
programma in elkaar

12
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medewerking aan deze middag te willen
verlenen; in tegenstelling tot vorig jaar
(blomkemerke) heeft het team getracht
een variatie aan standhouders te benade-
ren zodat er een diversiteit aan goederen
en bezienswaardigheden in de hal aanwe-
zigzullen zijn. Nadere informatie volgt.
Voor de kinderen is er in de hal een
springkussen, ballenbak en een schmink-
stand met clowns.
Gedurende de middag zal de Friese volks-
zangeres GRIET §7IERSMA, behend uan

'Frysk Hynder", een aantal optredens ver-
zorgen.
Vanzelfsprekend is er een terras aanwezig.
Zoals beloofd heeft het team de entree-
prijs voor de middag verlaagd, was deze

r bedraagt

i;ï,iïï
de activiteiten in als buiten de hall

Hopelifk TOT ZIENS
op 29 en 30 april!!

,ÏERMf'()P 
7 ÀPRIT ().S. OM 2().()() ()ERE Yil T SIilIRUM

Dit is it ferhaal
fan Yerma. Se is
jong en moai.
Se is troud mei
Juan, in sterke
kreaze man. Ze
ha alles. It ien-
nichste wat har

en op hokker í.rnderskate wizen it funk-
sjoneare kin. Toaniel moat oaral spile
wurde kinne: yn Carré, mar likegoed yn
ln
doarpshts. Yn in deiferbliuw fan in yn-

Har foarstellingen binne werkenber oan
har spesjale sryl. Sels seit se dér oer:
"Spelplezier staat altijd voorop. Beelden
en situaties dienen voor iedereen direct
herkenbaar en dus invoelbaar te zijn. Het
verhaal wordt verteld in voor de toe-
schouwer herkenbare woorden en situa-
ties. Humor en ontroering wisselen elkaar
op soms zeer onverwachte wi.ize af."

tntbrekt is in
bern. Mar Yerma rekket net yn ferwach-
ting. Nei de hoop yn it begjin groeit de
eangst, dat se noait bern krije sille, Ét ta
in waanidee.

Federico Garcia Lorca (1898-1936) jlldt
as ien fan de wichtigste dichters/toaniel-
sl«iuwers fan de 20ste ieuw. Hy hat mei
dizze trageedzje net allinne in oanklacht
rjin de maatskippij en de beheiningen
dërfan slreaun, mar fertelt ek oer de
langst fan dizze frou, oer it bttensletten
fielen en oer de man foar wa't hirs, hiem
en besit hielryd wichtiger wurde.

Yn de bewurking, dy't Shireen Strooker
foar Tiyater makket, wurdt "Yerma" in
muzikale foarstelling, troch Tryater-
spilers, jonge gastspilers én sjongers en
muzikanten oaral wei.

Shireen Strooker ferliet yn 1970 it doe
fëste toaniel om mei in tal meistanners -
dèr't Hans Man in 't Veld ien fan wie - it
Werkteater op te rjochtsjen. Se trntwikke-
le in hiel persoanlike kyk op wat teater is

t3



D0PPSBEUNA . nadl 2004

I}I T()ERI§IYSil TUilÏER-WYI(EIII Yil H()TWERT

want mem .wenne yn Ljouwerl.. Not
mem stoarn is misse we net allinnich har,

fan strji{es, dër moatte we noch ris hin-
ne! "Vaut le détour", soe de Michelingids
sizze.

En sa wiene we dér it lëste wykein fan
2003. lt pieplytse hÍske foldie'poerbést,
nettsjinsteande bushalte, paedwizers en
in noch al hwat frachtferkear foar it fin-
ster. It ítsicht oer de fiilden yn'e rjoch-
ting Éan it waad makke alles goed. Yn de
lektuerbak troffen we meardere öfleverin-

Sneins reinde it de hiele dei. It dearde ós
net. It wiide ótsicht nei de sédyk die syn
wurk. Middeis makken we in autotocht-
sje rjochting Lauwerseach. Smelle dykjes,
moaie doarpkes. Soene we noch earne És

ideale nvadde huske mjin komme, lyts en
op 'e romte? Jrins iten we lekkere skol by
de Gouden Klok.

Moandeis stie der in lange kuijer op it
programma. De hagelbuien moarns be-
loofclen net folle goeds mar it waard in
prachtige tocht, mei folle sinne en helde-
re loften. Ha jimme it sels wol ris rirn,
Holwerters, dat bochtige traject fan 12,5
kilometer nei Dokkum? Fëst net 0nder
begelieding fan carbidknallen! It gong fia
Elba, de Poelewei en dan flak foar
'§í'aaxens linksóf in leantsje op. Links en
rjochts in feart en hwert we ek seagen:
prachtige pleatsen, fiere tuorkes, skitte-
rende loften. De eigener fan "De lëste
stoer" fertelde dat wy op in àlde seedyk
rfrnen want dat it làn links yn froeger ti-
den see west hie en oanslipt wie. Yndied
stie it op ós kaart oanjtrn as it Hantumer-
lee sloegen
we en doe
fia gongen
we ar öfset-
te.
Tiisdei wer op hírs oan. §7e hiene noch in
besykje 6f te lizzen en gongen mei in
grutte ombocht oer Feanwàlden nei it
Bilt en sa nei de öfshitdyk.
Tiije dagen yn Holwert, en it hiene der
bëst in pear mear wëze mochten want it
wie de muoite wurdich.'W'e kamen foar
de romte, de moaie doarpkes, de stilte.
En hoewol 't dat léste sa no en dan hwat
óffoel, binne we foar 't oare goed oan És

trekken kommen. Yn it \íaddenbulletin
li
h
d
me wy der net mear!
Ve winksje jimme sterkte mei it behàld
fan de natoer en jim doarp.

* Letter liezen we yn 'Alde doarpsgesichten" (diel
1, side 11) fan ils heit O. Santema dat dzr in sé-

earm uest hat tusben Holwert en Ternaard, hie-
lendal oan't Dokkum ta, fergell,hber mei de

Lauwersé, dt Middelsé en d.e Yselmar,

t4
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Yn 1997 is doedetiids troch it besrjoer
fan Doarpsbelang in pear minsken byin-
oar trommele , om te probearjen in
Museum op te rjochtsjen. De kommis.ie
is der kommen, foar in b0tensteander
wol in bpsje "àlden fan dagen': 5 mins-
ken, wërfan 2 alris wat mei it hart hiene
en de sekretaresse + 80 jier! En dy hawwe
meiinoar in pear kear wat organisearre
yn'e Moune op Mounedei. Dër wie in

l. Tentoonstelling: van graan naar brood
2. Oude tractoren en oude ambachten
3. Van vlas naar linnen
4. Fryslàn 2000: fotot van Holwerd; oud

en nteuw.
5. Tentoonstelling Historische Percelen

van bouwland en wejland op kaarten

en koop- en huurbrieven.
6. Een jaar overgeslagen vanwege MKZ

crisis 2003, geen activiteiten.
rWy hiene in moaie ploech minsken, dy't
elkoar misten as dër gjin aktiviteiten wie-
ne. 3 Ald-Holwerters byinoar, minsken
wat wiene der prachtige historyske ferha-
len, wër't Siger en ik as "import" fan ge-
noaten hawwe. Jammer dat de tekst fer-
lern gien is. It wie de tiid fan Foar, tidens
en nèi de wràldoarloch, doet it hiele lib-
ben him ófspile yn it doarp Holwert.
lVy binne no besluten om op te hàIden
mei M.I.O. lVy hawwe wol probearre om
der minsken foar te finen, mar dat is net
slagge.
Binne der noch lëzers dyt dër wat foar
fiele om it wer op te starten, dy kinne har
oanjaan by Doarpsbelang.
Betanke foar de belangstelling dyt der
west hat foar it moune gebeuren.

Germ Wnema en hommisje

SIRÀÏE}IVOTI.EYBÀT HOTTIJERD 2 (}E ED!Ï!E

Het stratenvolleybal werd voor het eerst
gehouden in 1983. In 1984 en 1985
werd er tweemaal gestreden om de bokaal
en er zyn helaas ook jaren geweest dat dit
evenement niet doorging, zoals in 1990,
1992, 1993 en 1995. De Kerkstraat wist
voor het eerst in I 988 de bokaal, aange-
boden door Het Amelander Veerhuis,
drie keer achter elkaar te veroveren. De
Klokstrjitte is hier twee jaar terug als
tweede straat in geslaagd. Beide straten

de

3J

De eerste wedstrijden werden gespeeld in

het Keechje op het feestterrein maar men
moest al snel om een andere plek zoeken
omdat de volleyballers het gras zouden
vernielen.
Een prachdge locatie is daarna gevonden
naast de kantine van sporthal De Ynset.
Dit gaf als voordeel dat bij slecht weer het
toernooi binnen door kon gaan. Ook is

er nog eens gekeken naat de locatie
"Mfinerak", mooi bij de haven, maar de
bottleneck was toch die gevaarlijke over-
steek over de provinciale weg, dus bleef
het naast de Ynset.
Al jaren wordt er gevolleybald onder het
momo van meedoen is belangrijker dan
winnen. Er mogen dan ook maar 3
(ex)NeVoBo spelers(sters) per team mee-
doen. Ook moeten de teams uit zowel
mannen als vrouwen bestaan.
Noteer alvast de datum in je agenda en
stel de tearns maar weer samen. Eind mei,
begin juni kan er weer worden ingeschre-
ven, dus we houden je op de hoogte.

l5
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I Januari 2003 was het inwonersaantal
van Holwerd 1778 bewoners, dus je
denkt dat er een mooi aantal mensen op
een activiteit afkomt... §(/e weten heus
wel dat je het lang niet iedereen naar de
zin kunt maken, maar wat we 14 februa-
ri jl. meegemaakt hebben zal ons lang
heugen. \Vaar een groot dorp zo piep-
klein in kan zijn...

De activiteiten commissie had het idee
om 14 februari jl. een gezellige stamppot
maaltijd voor alle inwoners te regelen,
met voor de kinderen gratis pannenkoe-
ken eten (gesponsord door het
Amelander Fearh0s) en aansluitend een

rigens ook gesponsord door het
Amelander Fearh&s). Het stamppot eten
was € 7,50 per persoon, waarbij je onbe-
perkt (3 soorten!) stamppot met speklap-
jes en worst kon eten. §7e dachten dat het

de

:ï

stamppot en een praatle. 
en

Er larramen (buiten ons team met aan-
hang en kinderen) 2! kinderen naar het
gratis pannenkoeken eten en 2! volwasse-
nen naar het stamppot eten. 1 Gezin die
de activiteiten de moeite waard vond om
te komen... tVat geweldig dat er zo hard
door Henk en Ida van "it Amelander
Fearhtrs" gewerkt is voor zo weinig men-
sen. Petje af dat jullie ondanfts alles mee-
gewerkt hebben! Nogmaals bedankt hier-
voor en het eten was voortreffelijk! De E-
markt nam gelukkig alle overgebleven be-
nodigdheden voor de pannenkoeken
terug, ook nog bedankt hiervoor!

\í'e hadden vanaf 20.00 uur nog een bin-
go op het programma staan, met mooie

prljzen, van bergema, It Blomke, Bron en
Brander. De inleg was € 7,00 voor 10
rondes met in elke ronde 3 prijzen. Als
klap op de vuurpijl was de laatste ronde
voor de 3 hoofdprrlzen, o.a. een senseo.

nen die aan de bar zeten, bereid om mee
te doen aan de bingo. Zoblevenwe in ie-
der geval niet met de levensmiddelenpak-
ketten en taarten van Bergema zitten en
werd het toch nog een gezellige bingo,
met dank aan iedereen!

En it Blomke, Bron en Brander hartelijk
bedankt voor het terugnemen van alle
prï1zenl Fijn dat jullie zonder problemen
beide keren mee wilden werken!

Holwerd, een dorp met veel inwoners die
volgen
denzij
lemaal
om co
als activiteiten commissie vraagt \Mat er
anders moet of beter kan is er niemand
thuis... '§í'e weten het niet en vragen het
daarom aan iedereen: Wat vind uliii een
activiteit om het huis voor uit te ko-
men?

voorzitter van de activiteiten commissie,

J. Piersonstrjitte 9, tel. 296768, e-mail:
grietje@overalweb.nl

Namens de actiuiteitencornmissie,
Grietje Oaeral-Bouma

1ó
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OVERIGE ACTTVITEITEN:

'Woensdag 26 mei
Viswedstrijd voor de jeugd bij het \il/itte

huisje. Aanvang 19.00 uur.

Woensdag 25 augustus
Braderie

Z,aterdag28 augustus
Ko-skiten

Paasmaandag 12 qril
Paaseizoeken voor kin-
deren t/m 12 jaar in

het Teebusbos. Het
begint om 1 1.30
uur.

DI77E MÀIIIID

D ilnwennige roP fdru ín iere sbries

En nat skrutene sinnestrielen

Boppe in greidr by 't Sweacbster bosk

Bringe my efbes nei de Dongeradielen

'b Bin rnei ils heit op in sneintemoarn

Oan it aaisykjen yn'e lànnen

Yn 't'fr.neind.ich uid.e keale fiild
Is gjin inkeld bosk faarhartnert

En docl)s f.elde ib drr krekt itselde as hjir
Ek al is it no *ichtich jier lener;

Dizze maityd soe it ruirnder barre...

Ih wit nocb alryd net beffer.

Froukje Annema

het is eeuwigzonde. Als de bo-
men ziek zijn, dan mag je ze -wel kappen. Maar vraag
eerst een kapvergunning
aafi.
Zonder deze vergunning
kun je geen bomen kap-
pen. Ook zijn er mensen
die takken van de bomen
afzagen, omdat ze ,oveÍ-, 

-\iJï)r
hangen. TIPI. zaag de takl<en
altijil 60 cm van de sram af. Dit voor-

den de bomen niet beschadigd. De tijde-
liike kroon moet worden opgesnoeid tot
3 m. AIs dit goed gebeurd is, vormt de
boom een moóie kroon. Deze ftroon noe-
men we blijvende kroon.

En dan nog een paar tips:
o waterloten meteen wegsnoeien

komt scheuren. En dan de kapstokken af-

' de tijdelijke kroon op djd snoeienilldeluke kroon op tlrd snoelen
. de bomen niet kappen zonder

vergunnlng
. vergunnlng aanvragen voor

boomkappen
. geen gezonde bomen om-
kappen
. zièke bomen moet je wel

' kappen
Dit was het weer. Ik hoop dat

de mensen het begrijpen.

Groeten uan de tuinhouenier
Albert de Jong

zagen. Als dit goed gedaan wordt, wor-
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Op dinsdag 20 april is de start van de

De data zijn:. Zondag 25 april:

artij" aanvang

Aanvang 14.00 uur.

. Zaterdag 18 september
Kampioenschap van Dongeradeel,
aanvang 13.00 uur.

. Zaterdag 25 tepternber
Nachtboulen "Amelander Veerhuis-
partij" aanvang 19.30 uur.

De Vledder Bospartii zal hoossrwaar-
schijnlijk zíjnop Ö okíober. 

a

De najaarscompetirie is van 6 juli tlm 28
september m.u.v. de bouwvakvakantie
Q5 juli tlm 15 augustus). Ook dit jaar
strijden we om de 'T'an Hulst trofee"
welke wordt verdedigd door Gea
Soepboer.
'§7'e hopen met i n allen weer op een zon-
nig, gezellig en sportiefJeu de Boule sei-
zoen' 

oant sjen!

t8
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WORI.D SERVÀI{TS

Allereerst wil ik graag iedereen bedanken
die bij mij
bracht en oli
kocht bij mij
Servants leden.
Tot nu toe gaat het heel goed met de ac-
ties.'§7ij hebben autot gewassen bij
supermarkten in Dokkum, suikerbroden-
acties gehouden in twee verschillende ge-
meentes, een spelletjesmiddag georgani-
seerd voor de bewoners van bejaardente-
huis Erasmushiem, winkelwagentjes
teruggebracht van de winkelende mensen
bij verschillende supermarkten, maar wij
zyn er nog lang niet.
§(/e moeten nog een bedrag van ongeveer
€ 13.000 ophalen voordat wij allemaal

naar ons project toe kunnen deze zomer.
Nu staat er sinds enkele weken ook een
flessenbonnenbus bij E-markt Verbeek.
Hopelijk wilt u ons steunen door uw fles-
senbon in de bus te doen.

Voor meer informatie kunt u altijd con-
tact met mij opnemen en u kunt ook al-
tijd even kijken op onze internetsite:
www.wsdokkum.nl Natuurlijk is een gift
ook altijd van harte welkom op rekening-
nummer 3078.37.645 t.n.v. \7orld
Servants Dokkum. Bij voorbaat hartelijk
dank!

Geertje Bosch,

Stationsweg 33, Holwerd,
tel. 0519 - 561412

BEilI U ÀI. BEZIO MEI DE Z()MERVÀIfi]{IIE! EUR()PÀ IflilDERHUtP WEI..

Europa Kinderhulp is een organisatie
die aI ruim 40 jaar vakanties regelt
voor kinderen die in uiterst moeilijke
omstanfigheden leven en opgroeien in
de grote steden van Europa.

Door de inzet van de vrijwilligers worden
er ongeveer 200
nen geplaatst in
175 kinderen in
worden geselecteerd door deskundigen
van o.a. Humanitas, het Leger des Heils
en Rode Kruis in de desbetreffende lan-
den. De kinderen die worden geselec-
teerd hebben een vakantie in een gastge-
zin hard nodig.

\Vat zou u kunnen doen voor deze kinde-
ren?

. uw huis en hart openzetten

. gezelligheid van gezinsleven laten erva-
ren

. vertrouwen geven in volwassenen

. een vakantie om nog lang van te dro-
men

'§7'ij helpen u graag om het bovenstaande
te realiseren. Helpt u deze kinderen?

Voor meer informatie kunt u kontakt op-
nemen met:
Joke de Vries, e-mail friesland@europa-
kinderhulp.nl of tel. 058 2573612 of
IJkie Wiegersma, e-mail andries.iikie@
planet.nl of tel. 0519 292092

Ook kunt u terecht op onze website
www. europakinderhulp. nl

Data kinderreizet 2004:
Roemenië
Nederland

26 jr;Ji - 13 augustus
12 jrl/ri - 30 jrií

Oldenburg
(Duitsland) 9 juli - 30 juli
Hannover
(Duitsland) 26 iiuli - 14 augustus
Schneeberg/Delitzsch
(Duitsland) 26 |uJi - 13 augustus
Croix Rouge
(Frankrijk) 2 jrli - 23 j:ul,i

Secours Populaire Fr.

t9
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Thefuundocatie: Prof. Holwardastrjitte, Holwelrd
Datum: 10-1f -2003 t/m 18-ll-2003.
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I ntensiteit per snelheidscategorie

15 o/o 32 (kmlu)
50 o/o 4l (km/u)
85 o/o 50 (km/u)
90 o/o 54 (kmiu)

61 71 81

km/uur
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Openingstijden:
ma. Um do. 19.00 - 21.00 uur
wo. middag 13.30 -'16.30 uur
vrij. en za. 17.00 - 20.00 uur.
(of op afspraak, tel. 296768)

Graag tot ziens!
Grietje Overal-Bouma

Joh. Piersonstrjitte 9 te Holwerd.
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HUISÀRIS

Dokter L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561 30 I , Stationsweg 25
Uitsluitend bi.j spoedgevall en tel. 562255

Dr. Ch.F. van der Lugt,
tel. 0519-571,316
Dr. Stender
tel.0519-571436

tRtEsE LÀl{D

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
\Moners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- IGaamzorg
- Ouder- en kindzorg
Uideen verpleegartikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 uur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderst raattveg 7 0.
Friese zorswinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cerrt
per min.) Tesselschadestraat 29, 8913
FIA, Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden.

t0]tïÀfiÀDREssElr

Dienstencentrum: vacant
Uiwaartvereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afwezigheid: T v.d. '§?'oude-

Plandnga, De Teebus 8, tel. 562002.

TYSI()THERÀPIE

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

H U ISÀRISEil TAB()RÀI()RI U M

Plaats: Nije Nijhofi maandagmorgen van
f 0.00 - 10.15 uur.

IÀ1{DÀRIS

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

PEDIORE

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

WUIOEHEER

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

BESÏUUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Penninsm.: Dirk Bersema
FaG*Eí-2, t.l.5a4f3

Redactie: ïneke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert Boonstra, uertegenwoordiger

Stichting Rereatie en Toerisme
Gama 3, tel.562427

Postadres Dorpsbelang: Vl
Postbus 24,9l5O AA Holwerd. I Y v
Bankrel.: Regio Bank, nr. 694O53961

r1{LtyERE}r !(opu
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