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Dat wie my de simmer wol. Earst in tige
waaÍme j"ly, -y soms te hyt, en dernei dy
koele, wiete augustus. No mar hoopje op in
lekkere hjerst.

Op ís §rtstochte troch Fryslàn ha wy wer
in soad Fryske doarpen besocht en besjoen.
It falt op hoe moai bewarre de doarpen
binne en hoe authentyk se binne mei har
sadeldaktourren of ,pit.. torr.en. Mei
narnme yn de greidhoeke binne der goeie
foarbylden fan byg. in doarp as Easterein is
in beauty.

Der siet fanewike in grote bonte specht yn
'e tín te hakken op in deade beam, in
prachtich gesicht. As jim ek ris wat bisrin-
ders sjoche yn de natoer, wolle jim dat oan
my troch.jaan?

Op de webside fan Holwerd is s0nt dizze
simmer in diskusje geande om ynitiativen
te nimmen ta it kommen fan ien doarps-
feest. Der steane nijskjirriche stikken yn.
(klik op forum Holwerd) Der binne wol
mear doarpen dy 't mei ditselde probleem
dwaande west ha en dy binne der ek ót-
kommen byg. yt Bigum/Bitgummole, der
is men sfrnt 1996 byinnoar. Op És kom-
mende doarpsbelanggearkomste sil ik dit
oan de oarder stelle. Ik hàld jim,op 'e hich-
te fan de ideeën.

Fan Tonny vd Hoop lrigen wy it idee om
de Foarstrjitte op te fleurjen mei byg. lei-
lindes, jim witte wol linebeammen dy 't
men sa snoeid dat se làns in htrs en foar ru-
ten goed steanne en as sinneskerms tsjinje.
Fine jim dat ek in goed plan? Binne der
beswieren tsjin dan hearre wy dat graach.
Sa dat wie it wer foar dis kear. In goeie
hjerst tawinske fan it bestjoer fan doarpsbe-
l*9.

Sara Hofman

4 septimber.

OEDITHÏ

Blozendt uangen in het morgenlicht

Een ztnnebril spiegelend mijn gezicht

Ih hijh in mijn ogen en u'aag heel zacht

Blijfje bij ma uoor I nacht

I-achnde ogen hijhm mij aan

Ze kcht nog steeds ak ze gaat staan

De mnnebril op het donherbhndc haar

Loopt ze weg en ih hijh haar na

IGn ih het dan maar luidop zegen

Je bent dc mooiste, snap het dan

Je bent de alltr..allermooiste

Dat ih uanmorgen tegen hwam

Je heupen wiegend op het ritme uan mijn hart

In mijzelf lulltnd" opgewondcn en oerudrt

Blijf ik zitten op het banhje bij dc bas

Zo begint de morgen, in de zomer. . .. dus

Bhzendt wangefl in het auondlicht

Een zonnebril spiegeb rnijn gezicht

Ih hijh in mijn ogen en uraag heel teer

Ben je er norgntochtmd ueer

JeVe@
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I]IIERVIftT

Een stukje schrijven voor de rubriek interview is

natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.
Hoewel ik het ook nog niet eens gezegd heb,
moet ik er toch aan geloven. Goed we zullen het
dan maar proberen.

Zoals u heeft kunnen lezen ben ik geboren en ge-
togen in Holwerd. Na eerst de kleuterschool en
de oude christelijke school aan het Stjelpspaed te
hebben bezocht, heb ik de laatste jaren van de la-
gere school nog doorgebracht op de nieuwe
school "De Ploos van Amstel". Na de mulo in
Dokkum, kwam ik terecht bij de Radeko, waar ik
enkele jaren op kantoor heb gezeten. In 1970 i4n
we getrouwd en hebben een achttd jaren in de
Fonteinstraat gewoond. Na het overlijden van
mijn vader zynwe in mijn ouderlijk huis aan de
Voorstraat komen wonen. Samen met oÍrzÉ zo-
nen, proberen we ons bouwbedrijfFa. S. van der
'§Tielen &Zn. dtaiende te houden.

Nu alweer bijna 30 jaar geleden hebben we het
bedrijf van de gebroeders van der'§Tielen (waar-
onder mijn vader) overgenomen..§í'e hebben er-
voor gekozen de naam van het bedrijfniet te ver-
anderen, het bedrijf is in 1914 door mijn pake
opgericht, voortgezet door oom (lres, oorn

Herre en mijn heit fujen. Nu ook onze zonen
Dennis en Arnoud in het bedrijf werken, merk je
hoe snel de tijd gaat. Generatie op generatie in
hetzelfde bedrijf is toch wel heel speciaal. Het be-
drijf is sinds jaar en dag gevesdgd aan de
Voorstraat, omdat verhuizen naar de rarrd van het
dolp op problemen sruitte, hadden we er alle ver-
trouwen in om de zaak dan maar uit te breiden
op ons eigen terrein aan de Voorstraat met een
uitgang Achter de Hoven. Maar ..... ook dit
geeft problemen. De veqpaupering van het dorp
Holwerd moet doorgaan. Hard werken, nieuw
initiatief, het hoeft allemaal niet. Tegenwerking
alom.

In plaats dat we nu met zijn allen (bewoners van
Holwerd) het dorp een beetje leefbaar proberen
te houden, willen we blijkbaar alleen maar leeg-
stand. Neem nu onze Voorstraat, eens een druk-
ke straat met zijn winkels en bedri.jven, nu een
stille straat. Natuurlijk hebben we een prachtige
supermarkt gelregen, niks mis mee, maar toch
het hart is uit het dorp. Voor de mensen die nog
hun best doen om onze straat een beetje Ieefbaar
te houden is het een hele klus. Laten we de za-
ken die er nu nog in de Voorstraat zijn vooral
niet vergeten, als bewoners varr Holwerd moet
het toch mogelijk zljn dezr zaken voor ons dorp
te behouden.

Een slagzin uit het verleden "een dorp dat leeft,
bouwt aan zijn toekomst" zou niet moeten om-
slaan in "een dorp dat sterft, verliest zyn toe-
komst".

AIs we met zijn allen het gezrgde "koop in de
vreemde niet, wat eigen dorp u biedt" ter harte
zouden nemen, zou dit voor de bestaande
ondernemers een 'opsteker" kunnen zijn.

Froukje J. Haitsma-van der'§Tielen
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SÏITHTII{O OÀSI()UDERS H(I}IGARUE

De stichting bestaat dertien jaar. Het doel is
om tehuiskinderen uit het Noordoosten van
Hongarije een fijne vakantie te bieden in
gastgezinnen. Hiertoe onderhoudt de stich-
ting contacten met de tehuizen en kinderbe-
scherming in Hongarije. Elk jaar organiseert
de stióting een bijeenkomst voor gastouders
met als doel informatie uinvisseling, evaluatie
van de vakanties in de gastgezinnen. Indien
mogelijk is er ook een directielid van een van
de kindertehuizen dan wel van de kinderbe-
scherming uit Hongarije aanwezig.
Het bestuur van de Stichting Gastouders
Hongarije bestaat uit vrijwilligers. De be-
stuursleden zi.in twens gastouder. Ook ver-
zorgt de stichting begeleiding in de bussen,
zt1 reizen met de kinderen mee van en naar
Hongarije.

Het gebied waar de kinderen wonen betreft
het economisch minst ontwikkelde deel van
Hongarije. Sinds 1989 gaat het steeds iets be-

ter met Hongarije, alleen de werkloosheid in
dit gedeelte is erg hoog (minimaal 25o/o van
de beroepsbwolking is werkloos!) Gezinnen
moeten rondkomen van gemiddeld 250 euro
per maand. Drankmisbruik is een veelko-
mende oorzaak van de problematiek in dit
gebied. Eenoudergezinnen kunnen daardoor
niet voor kun kind zaÍgen, waardoor het in
een tehuis belandt ( vader of moeder is weg-
gelopen ) Een minderheidsgroep - de zigeu-
ners - wordt gediscrimineerd, ze wonen in
l«otten. Soms is er geen sanitair en water in
huis. Veel zigeunerkinderen volgen geen
yoortgezette opleiding waardoor de achter-
stand blijft. De kinderen zijn beter af in een
tehuis. Daar krijgen de kinderen onderwijs,
eten, aandacht, enz.

Echter de tehuizen zijn anders dan in
Nederland. In de vakanties moeten de kin-
deren erg vroeg opstaan en werken in de
tuin. Vrije tijd welke ze hebben brengen ze

verveeld door. Gelukki gzljn er speeltoestel-

len voor de kleine kinderen en voor de gro-
tere een voetbal- en speelveld. De zomer-
vakantie duurt in Hongarije l0 weken. Er
wordt wel iets geregeld voor de thuisblij-
vende kinderen, maar de meeste tijd bren-
gen ze in en om het tehuis door. Dagen du-
ren erg lang, van 6.00 - 22.00 uur.

De kinderen waar wij gastgezinnen voor heb-
ben gevonden hebben een voorsprong op de

achterblijvers. Het allerbelangrijkste is dat ze

een gezinsleven meemaken. Dezn kinderen
hebben dit zo nodig, zn l«r1gen er zelfver-
trouwen door. In de afgelopen 13 jaar is

steeds maar weer gebleken dat de kinderen
welke al jaren komen, beter op school preste-
ren en vaak ook goed terechtkomen in de
maatschappij. Het beheersen van de
Nederlandse taal is voor hen een pré bij het
betrekken van bijvoorbeeld een baan in de
toeristische sector.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Helaas zijn
er ook kinderen welke hun school niet afrna-
ken en onder aan de maatschappelijke ladder
moeten beginnen. Probleem is echter dat er
dan geen werk voor ze is. Zr belanden in de

werkloosheid, I«ijgen kinderen en raken zelf
aan de &ank of drugs.

Er blijven nog kinderen in de tehuizen welke
ook graag naar Nederland zouden willen ko-
men. Hopelijk vinden we voor hen ook een

gezin in Friesland, of zelfs in Holwerd, dat
zou FANTASTISCH zijn....'We willen u
graag meer over ons werk vertellen.

Mocht u geihteresseerd zijn in onslverk kunt
u meer informatie naleznn op onze website:
www. sdchdnggastoudershongarij e. nl

Met vriendelijke groet,
Marijke van der Laan

TeL.562478



Yoetbalvereniging
ooh /// 1/dh 

^oh 
lol2hLlrLhí

Al sinds 1948 is de voetbalvereniging Holwerd actief bezig met de voetbalsport in
Holwerd.

Alhoewel onze vereniging bloeiende is, ven',uelkomen wij graag nieuwe leden
binnen onze vereniging. Wij hebben altijd plaats voor nieuwe spelende jeugd- en
seniorenleden, maar ook voor enthousiaste vrijwilligers is er altijd iets te doen.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de voetbalvereniging door het formulier
"ledenmutatie en opgave nieuwe leden" in te vullen en vervolgens in te leveren bÍj
de ledenadministratie. (e-mail: f.talsma@wholwerd.nl)

Wijzigingen:
Om de gegevens in ons ledenbestand actueel te houden wordt het zeer op prijs
gesteld dat alle veranderingen doorgegeven worden aan de ledenadministratie.
Te denken valt aan verhuizing, foutieve vermelding in presentatiegids (b.v.

telefoonnummers)

De ledenadministratie wordt beheerd door: Foeke Talsma, Beijertstraat 73 te
Holwerd (Telefoon 051 9-56227 6)

Kiik uoor meeÍ info op onze website:
li,ww.uuholwerd.n!

VANAF HET SEIZOEN 2OO5-2006 GELDEN DE VOLGENDE CONTRIBUTIETARIEVEN:

Per maand Per kwartaal Per halfjaar Per jaar

Senioren veld € 10,50 € 31,50 € 63,00 € 126,00

Senioren zaal € 8,50 € 25,50 € 51,00 € 102,00

Senioren veld en zaal € 15,00 € 45,00 € 90,00 € 180,00

Jeugd (Um 17 jaar) veld € 6,00 € 18,00 € 36,00 € 72,00

Steunende leden € 2,00 € 6,00 € 12,00 € 24,00
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Hallo inwoners van Holwerd,

Ik ben Frans Fennema, ik ben twee en veer-
tig jaar, ben ongehuwd, kinderloos en
woon samen met een alleraardigste vrouw
die ik zo'n tien jaar geleden heb mogen
ontmoeten.'il7ij wonen op de Hegebuorren
nr 1.

Ik ben bestuurslid van dorpsbelang via de
stichting SRTH. Deze stichting heeft tot
doel het bevorderen van toerisme in onze
streek. Een van de belangrijkste dingen
waar de SRTH momenteel mee bezig is is
het exploïteren
groot meer vl
groots plan doo
factoren. Feit is
veel voordelen biedt met name als we het
hebben over waterberging, ontzilting, en
voor ons het allerbelangrijl<ste: Het toe-
risme en de werkgelegenheid. Hiervoor wil
ik me graag met de stichting inzetten. Ook
beheert de stichting twee campings name-
lijk De Dobbe en It Mounerak. Op dit ge-
bied kunnen wij aI toeristen tegemoet ko-
men, met name voor degenen die voor
hun rust hiernaar toe komen.
Verder ben ik dit jaar voorzitter geworden
van De Activiteiten Commissie Holwerd.
De naam zegt het natuurlijk al. \fij organi-
seren sinterklaasfestiviteiten, bingo-avon-
den, viswedstrijden en dragen een steentje
bij aan het oranjefeest. Met deze bestuur-
lijkheden hoop ik voor jullie van nut te
kunnen zijn. Ook wil ik mij graag inzetten
voor de wens die momenteel bij een over-
grootdeel van de inwoners leeft; namelijk
het organiseren van 1 dorpsfeest voor dlle
mensen. Hierover is op het forum van
www.holwerd.nl momenteel een levendige
discussie over het hoe en \il'aarom van een
dergelijk project. Ik wens iedereen toe hier
met plezier te wonen. Mocht u hiervoor
ideeën hebben hou ik me van harte aanbe-
volen.

SP()RÏ Eil SPEI.OEI{()IE}I

De vakantie zit er inmiddels weer op en
het Bestuur van de Supportersvereniging
heeft de nieuwe data voor de te houden
activiteiten weer voor u op een rt1 gezet.
'§í'e hopen op al onze activiteiten veel
deelnemers te mogen begroeten.

'§í'at de activiteiten betreft verandert er
niets, we gaan gewoon op de oude voet
verder. Aanvangstijden en inleggeld wor-
den niet verhoogd !!!!!!!!!!

Programma tot en met december 2006:
1 september Klaverjas-avond

aanvang 19.45 ur
22september Bingo-avond

6 oktober
aanvang 20.00 uur
Kraak-avond
aanvang 19.45 ur

24 oktober Jeugd-bingo
aanvang 19.30 uur
(herfswakantie)

27 oktober Bingo-avond
aanvang 20.00 uur

3 november Klaverjas-avond
aanvang 19.45 usr

lTnovember Ledenvergadering
aanvang 20.00 uur

24 november Bingo-avond
aanvang 20.00 uur

1 december lGaak-avond
aanvang 79.45 aw

Tijdens de thuiswedstrijden (competitie)
van Holwerd 1 om 16.45 uur:

oooplaaisld ftad ooo

(vleesprijzen)

Al onze activiteiten vinden plaats in de
kantine, graag tot ziens !!!!!!!!!!!!!!!!

bestuur supportersvereniging

Wist a dat je uoor maar 3 eurootjes per jaar
al dtze boaenstaande actiuiteiten hunt be-
zoehen??'W'ord snel lid en horu o? znze ge-
zellige auonden.

Vriendelijk groetend,
Frans Fennema
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AililEIfi'S LITE§TYI.E SIUDIO

Hallo in- en omwonenden van Holwerd,

Misschien heeft u al ergens iets opgevangen
over Anneket lifesryle studio in Holwerd.
Vanaf l3 september a.s. is het inderdaad zo
ver en start ik met het geven van diverse
workouts en trainingen. Aangezien ik nu de
kans krijg om mijzelf aan u voor te stellen,
zal ik hier wat over mezelf vertellen.

Mijn naam is Anneke Marinus-Kroodsma,
ik ben 38 jaar en moeder van 5 kinderen.
Met mijn man en kinderen wonen wij op
een boerderij in Bornwird. Naast deze pas-
sic heb ik nog een tweede grote passie, na-
melijk het lesgeven in aerobic en alles wat
hier mee samenhangt.

Na jarenlang bij diverse sportscholen te
hebben gewerkt, komt nu deze uitdaging

op mijn pad, mijn eigen studiol De sport-
hal in Holwerd aan de Morgenzon is pre-
cies mijn plekje voor het geven van al mijn
lessen. Inmiddels is het bijna zover en ik
vind het allemaal ontzettend spannend. De
lessen die je vanaf september kunt volgen
hebben allemaal te maken met muziek en
bewegen. Ze gaan van eenvoudig tot moei-
Iijk, van danspasjes tot spiergericht en van
middelmatig tot een zeer pittige intensiteit.
Er zit vast een passende les voor je bij, daar-
om nodig ik je van harte uit om langs te ko-
men! Voor meer informatie kun je ook even
een kijkje nemen op mijn spiksplinternieu-
we website: www. annekeslifes rylestudio. nl!

Hopelijk tot ziensl

Met sportieve groet,
Anneke Kroodsma

Houd 1ij van bewegen, plezier en kwaliteit?

Kom dan tlanaÍ 1 3 september. a,s, spoten bij Anneke s lifestyle studio rn Holwerd, met o,a, bodybalance,

steps 1&2 salsa-aercbic, body,vave, interualtminrng en BBB 0ftewel, allemaal leuke w0rk0uts 0p populaire

muziekl Energieke trainingen, hard wenken, lekker zweten, maar trooral,., veel plezierl

I(OPU DOÀRPSBTI.

r+>

-/

-l
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Op zaterdag l1 november organiseren wij
weer een playbackshow. Vorig jaar kon
deze helaas niet doorgaan omdat er zich
maar 2 artiesten zich hadden opgegeven,
en daar konden we natuurlijk geen avond
mee vullen. Jammer voor diegenen die er
al zoveel voor hadden geoefend.

Maar goed, dit jaar organiseren we het op-
nieuw en hopen we dat er veel artiesten
mee gaan doen.

Iedereen van jong tot oud kan er aan
meedoen, want in Holwerd is best wel
talent. Geef je zo snel mogelijk op en
dan maken \À/e er met zijn allen een ge-
zellige avond van.

Je kunt je opgeven op tel nr 562363.

Tot 11 november.

VERMISI

'§7'ie weet waar het bord van '§7'aling

Dijkstra, wat aan het pand Hegebuorren 8

was bevestigd, is gebleven? Dit zouden we
graag terug zien. '§7ie weet hier meer van?
Geef het door aan iemand van het bestuur.

Als u gaat verhuizen

wilt u dit dan doorgeven

--r-é:"-"::1'-L::y1"-*:--
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0EÀ$l0t srGïs ()ER tlr tYts Mtl{sUt( DRÀMÀ

Bertus Schweigmann stiet midden yn de
mienskip. Hy is írnmisber as koster, foar it
fuotbalkrantsje en as Sinteklaas. Syn frou
Anny stipet him sa goed se kin. Syn wràld
stoart as in kaartehírs yn elkoar as er in nije
froulike dömny yn it doarp komt. Syn frou
firnt wurk, en sjocht Crnferwachte perspekti-
ven. Sa binne der ynienen waarme gefoe-
lens foar de nije dfrmny. Bertus fielt hoe't
him de gr0n irnder de fuotten weisakket.
Yn dizze tastàn kin hy net mear Sinteklaas
wèze, fynt er; en dat spyt him noch wol it
meast...

De humor fan de werkenberheid
Regisseur Anny van Hoof waard by it lézen
fan Lette Ropping foaral rekke troch de
werkenberheid. En werkenber is it! Twa
minsken, al jierrenlang troud, bern grut
brocht... en se kinne net mei mekoar prate
oer dat wat har werklik rekket. En dëryn sit
foar har ek de humor. De humor fan de
werkenberheid.

Telct: Bouke Oldenhof

Regy: Anny van Hoof

Spilers: Aly Bruinsma,
Marijke Geertsma
Joop 

'§Tittermans

Op sneon 2 desimber spilet
Lette Ropping yn It Sintrum
yn Holwert.

Kaarten: O5l9 56 23 63.
Lette Ropping begjint om
20.00 oere.

Foar mear ynformaasje kinne
jo hontakt opnimme mei An de
Wrede
(058) 288 23 i5

t0
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SH()U'PR()ORÀMMÀ IOPPERS UI TRYSI.Àil

VRIJDAO I DEffMBER Iil [ SII{TRUM Iil H()IU'ERD

Toppers rit Fryslàn is de naam van het
showprogramma \Maarmee de populaire
feestband Lays de provincie intrekt. Maar
dat doet de Beetgumer band niet alleen en
ook zeker niet op een manier die het pu-
bliek is gewend van Lays.
Lays laat een geheel andere muzikale kant
zien. In het programma Toppers ít Fryslàn
speelt de band veel favoriete nummers die
de Friese muziek heeft voortgebracht. Soms
authentiek, soms met een geheel eigen uit-
voering.
Maar Lays doet het niet alleen in dit splin-
ternieuwe avondvullende programma.

Jan de Haan treedt ook op. De Haan is be-
kend van zijn Paul de Leeuw imitatie, waar-
mee hij de finale van de Soundmix Show
haalde. In dit verrassende programma laat
ook Jan de Haan echter zien dat hij meer in
zijn mars heeft dan Paul de Leeuw imiteren.
Hij schittert op het podium met de vertol-
king van diverse tJpes. Siebe Zwerver,
Foeke Ít Feinsum en de Friese zanger
Rommy Henstra worden op onnavolgbare
wijze gestalte gegeven.
Kobus Algra is ook één van de Toppers tit

Fryslàn. Algra is natuurlijk bekend als zan-
gerlorganist van De \7iko's, maar ook hij
laatzich in dit theater/showprogramma van
een heel verrassende kant zien.
De avond wordt gepresenteerd door Geert
van Tirinen. Ook de Omrop Fryslàn pre-
sentator doet in dit programma iets wat hij
normaal nooit doet, namelijk zingen met
Lays en Kobus Algra. En hij speelt een
interactieve quiz met het publiek.
In de finale van de Toppers ót Fryslàn ko-
men alle muzikanten, inclusief de presenta-
tor, op het podium voor een spetterend slot
van de avond. 

'§7'ant uiteindelijk wordt het
toch weer een groot feest.
Toppers ót Fryslàn is dus echt iets anders.
Een avondvullend programma voor jong en
oud.
Toppers Ét Fryslàn is vrijdag 1 december te
zien in It Sintrum te Holwerd. De avond
begint om 20.30 uur precies!! Kaarten in de
voorverkoop (bij It Sintrum) kosten tien
euro; aan de zaal zijn op de avond zelfook
nog kaarten te koop. Maar: vol is vol, dus
kom op tijd.

1t
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WI$ U DÀI...

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

... zi1 die dan laat plaatsen in de doarpsbel?

. . . Afgelopen 13 iuli 2006 's morgens vroeg een dildo uit de .lucht kwam vallen.

... Op de moppenbuurt in Holwerd.

... Dat is toch lachen.

... Henk Bruinsma met zijn videotheek is gestopt.

... Hii ook gaat verhuizen per I oktober naar de visweg.

... Hij ook altijd de mededelingsborden die bij alle ingangen van het dorp staan verzoÍgt.

... Hi daar eigeàlijk wel mee op wil houden.

... Hii bij dezen :vÍaagt of er iemaad is die dit van hem wil overnemen.

... U dit bij Henk kunt melden.

... 't Blomke in de maand september op maaadag, dinsdag en woensdag is gesloten.

... Hopelijk komt daar in de toekomst weer verandering in.

... Sinds de bewoner van Hegebuorren 8 is verhuist, het bordje van'§Taling Dijkstra is ver-
dwenen.

... Dit een z€er vreemde zaak is.

... Dorpsbelang dit in Simmer 2000 heeft onthult.

... En er dan ook alles aan zal doen om het terug te vinden.

... Er een bewonersonderzoek in het kader van een verkeersveiligheidsprojekt Noord Oost
Friesland bij ongweer 80 bewoners in de bus is gedaan.

... Hopelijk dit door iedereen ingevuld en \Meer ingeleverd is bij Anneke v.d. §7eg.

... De uitslag in het decembernummer kunt vinden.

... U persberichten voor de Sawn Stjerren kunt laten plaatsen.

... Dit de vrijdags voor 6 en 20 oktober 1 en 15 en 29 november en 20 december door-
gegeven kan worden aan bram.buruma@planet.nl.
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PR00RAMMA pÀSSÀ08 200612001 ÀtDEUl{o H0IWERD

19 september:
Excursie zorgboerderij "Mooi Seldsum" te Oenkerh daarna naat "De Vertakking"
Groe nvoorziening.
Bezichtiging tuinen, kas en winkel.

17 oktoben
Mw. I. Bolt, KollumeÍz.i{eag.
Thema: Een goed gesprek doet wonderen.

2l november:
Boekbespreking: "Sietske" van Ds. J.A. Visser door Mevr. Jellie Krook Merkus.

18 december:
Gezamenlijke kerswiering.

16 jalnurari2OOTz
Ethiek en Journalistiek Dhr. A. Zeldenrust (Omrop Fryslàn).

2O februari2007z
Jaarvergadering.

2O maart2}OTz
Koerierster "Open Doors" (Bijbel-verspreiding in Azië). Spreker: Diny Ruiter

17 qtrl2OOTz
Cornelis Jetses (Leesplankje "Aap - Noot - Mies") Dhr. F. v/d Mei.

m.ei2OOTz
Reisje

Doel van de Passage'§(/'erken aan de vorming en ontwikkeling van haar leden in al hun
verscheidenheid op het brede terrein van de internationale vraagstukken.

Grondslag: de vereniging gaat uit van de overtuiging, dat Gods woord op elk levenster-
rein en voor elke levensuiting toetsing en richtsnoer moet zijn.

Het bestuur.

It
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HUISÀRIS

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

Dr. Ch.F. van der Lugt,
tel. 0519-571316
Dr. Stender
tel.0519-571436

TYSI()IHERÀPIE

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

H U I SARISEI{ I.ÀB() RÀIO RI U M

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

ÏÀ1{DÀRIS

Dhr.'§7. Roux, Beyertstraat 101, tel.
562300.

PEDICURE

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

WIIIOEHEER

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

DE BIBTI()BUS
Volwassenen
ljetgd: di. 16.00 - 16.30 u.

bij de Geref. kerk
OBS: di. 09.25 - 10.35 u.
CBS: di. 10.40 - 11.10 u.

ÀP()IHEEI(

Bestellen
AÍhalen

08.00 - 10.00 uur
16.30 - 17.30 uur

tRtEsE tÀ]{D

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- Kraamzorg
- 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,
Birdaarderstr aatweg 7 0 .

Friese zorgwinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH
Leeuwarden, Postbus 417, Leeuwarden.
058-265 56 10. Geopend ma. t/m vrij.
8.30 tot 17.00 uur en zat. van 10.00 tot
17.00 uur.

t0]rrAtïÀDREssEl{

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

Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

r-rl
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TEGEN DE
\r/ 71Y1 v/:{ll3llt V =\ ll t -{J. lr

i:Yll I I il.III I ltl=:

Met o.a.
. extra lage en ruime instap
. 8 shimano nexus-versnellingen
. dichte kettingkast
. verende voorvork en zadelpen
. lithium-ion accu

. digitale fietscomputer
o automatische verlichting
. 1 sleutel voor accu en fietsslot
. leverbaar in 3 frame hoogtes

Holwerd,W. Dykstrastrjitte 7, tel 561555
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