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VAN HET BESTUUR

Alweer bijna zes maanden in het nieuwe jaar en de verbetering van het weer in
de maand mei bracht wat meer leven naar buiten, zodat het overal wat gezelli-
ger aandoet.
De wintermaanden ziln in een agrarisch gebied toch altijd voor het oog wat stil.
Wat wel voortging was de invul-bouw in het dorp in de Fonteinstraat en de

Moppenbuurt. De huizen naderen hun voltooiing en de leliike kale plekken in
de bebouwing beginnen te verdwijnen.
Ook het huis in de W.Diikstrastraat naast de fa. Bron zal in de oude staat wor-
den hersteld, hetgeen een hele verbetering zal zijn. Wanneer alle plannen door-
gaan zal de kern van het dorp ook nog worden gerenoveerd op die plaatsen

waar nodig is. Mogeliik kan Holwerd binnen de bebouwde kom wat meer groen-

voorziening krijgen daar het toch wel wat kaal is. We zullen in ieder geval met
de gemeente hierover praten, mogelijk is de volgende boomplantdag een goede
gelegenheid. Wanneer u suggesties heeft wilt u ons dit kenbaar maken?

Op sportgebied is het nog wat rustig in Holwerd door het opnieuw aanleggen
van de voetbalvelden maar ook hier schiet tn€o Él aardig op, zodat ook daar
straks weer gezellige drukte zal heersen.

Ook de organisatie van een aantal evenementen op 30 april j.l. is goed verlopen.
's Morgens konden de kinderen hun speelgoed ruilen. dan wel verkopen of kopen.
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Er waren niet al te veel ouderen maar we zullen maar denken dat de kinderen lie-
ver alleen zaken doen. Ook de windhondenrennen waren een groot succes, en hier-
voor dank aan de organiserende klub. Vele toeschouders werden geteld op de cam-
ping, op deze zo verrassend mooie dag. 's Avonds kon door vele mensen toch
nog worden genoten van een vuur op Achtienshoeke, ook al hadden onverlaten
de lafheid gehad de oorspronkelijke takkenbult een avond taroren aan te steken,
en hiermede vele kinderen de vreugde ontnemend van een echt groot vuur te
zien. Dankzij de inspanning van een aantal mensen die op 30 april zelf nog rond-
gingen om hout op te halen kon nog van een klein vuur worden genoten.

Slechts een achttal mensen heeft maandag 29 april het grote vuur kunnen aan-

schouwen, en wees overtuigd dat dit een fraai gezicht was, een soort privé voor-
stelling dus.
Daar 5 mei op een zondag viel was er niets georganiseerd in Holwerd en 6 mei
bleek een gewone werkdag te ziin, een vreemde situatie derhalve. Wel was er een

dodenherdenking georganiseerd door de gezamenlijke kerken, waar behalve de
Stichting 40-45 en de gemeente, ook dorpsbelang een krans heeft gelegd op de
graven van een aantal geallieerden, Door het neutrale karakter van deze bijeen-
komst konden vele mensen worden verwelkomd.

Nog even willen we ingaan op een brief die we kregen naar aanleiding van de
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VLEESWAREN

BLOEMEN

BROOD

FRUIT

Fam. J. Schaap
Holwerd
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door dorpsbelang op 30 april te orgnniseren aktiviteiten. Om werd hierin venve
ten mede te werken aan een monarchistische feestdag, hetgeen we zouden moe-
ten overlaten aan de daarvoor in het leven geroepen vereniging. Uiteraard is dit
juist, ware het niet dat er dan voor met name de kinderen wiens ouders hier
niet lid van ziin niets te beleven zou zíjn. Op 30 april - ook wel konninginnedag
genoemd - is iedereen vrij daar het een nationale feestdag is en dorpsbelang heeft
gemeend voor alle mensen iets te moeten organiseren. Wanneer 1 mei toevallig
deze vriie dag geweest was hadden we het programma op deze dag gezet. Natuur-
lijk had dorpsbelang nooit mogen spreken over koninginnevuur of viering van

koninginnedag, dit had moeten zijn 3O april vuur en toevallige festiviteiten op
30 april.
Hiermede hebben we deze brief beantwoord.

Rest ons u een fijne zomer toe te wensen.

OPBRENGST KOLLEKTE. 
*****

De kollekte voor de'Hartstichting'in Holwerd heeft opgebracht f 1.497,5O.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank!
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LENTECONSE BT'CR ESCENDO'.

Op 1 juni 1985 wordt er een populair
lenteconsert georganiseerd door de mu_

ziekvereniging'Crescendo, Holwerd.
Aanvang 20.00 uur in de Sporthal te Holwerd.

Wij bieden u een gevarieerd muzikaal programma, ver-
zorgd door:
- het 70 leden tellende FRTES SENTORENORKEST

o.l.v. dhr. G. Heeringa

- muziekver'CRESCENDO, HOLWERD
o.l.v. dhr. Jelle de Vries

- Peter Dijkstra - xylofoon
- Jelle de Vries - trompet

Tot ziens op 1 juni!!
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Bii ïNEKE'Voorstraat gl te Hotwerd
vindt u veel voordeel !
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Prima 2de hands kleding
Aquarellen van Holwerd en omgeving

Antiek enz. enz.

KOM EENS KI,,KEN

GEZELLTG ! !!

Tel. 05197-2506
Tot ziens bii'Ingkg'

Open:
. wo. do. za.

wijdags
zaterdags tevens

wn 10.00-12.00 uur
ran 16.0O-18.(X) uur
van 13.00-15.00 uur



DE'POLLEHOEVE"

ln 198Í) en 194 is de boerderij van de familie Banga aan het Stielpspaed grondig verbouwd.

Omgeven door 5 dagverbtiiven is er binnen een erg knuse ruimte die sfeeruol is verlicht. ln
deze ruimte is een gezellige bar waar fijne muziek wordt gemaakt.

Je kunt er en lekker kop koffie drinken, borreltje of een pilsje, en sírmen met anderen een
pnatie maken bii het knappende ntur van de open haard.

Ook groepen kunnen er terecht voor een vergadering. Tevens gezellig om dat eens te doen met
een Buurtvereniging. Het is wel van helang vq)r gr(Eryn om even tiidig te reserveren.

ln 'De Pollehoeve' worden ook curcusen gegaven voor hen die meer willen weten over de com-
ptter. Er zijn al vele honderden cunisten die in 'De Pollehoeve' hun eeote curcus hebben gehad

Je kunt er advies krijgen over de aankoop van een Hohby-, Penonal- of Micro-Computer.
DE KEUKEN.
Sínds oktober'zvmait de heer Steggerda de *epter over de Horeca en infiissen is de kok Jite
van der Meer, blij dat de gasten zijn inspanningen waarderen.

HÍj maakt nast prima kleíne hapia vanaf een uitsmijter, gehaktbat (200 gram) tot een lekkere
biefswk of karbonade met of zonder aardappelen en groente klaar, dat wordt geserueerd door
de heer Peter Steggerda.

SPECIALITEITEN.
illaandelijks is er voor fijnproeverc een nieuwe Menu-kaart met heerliike menub, waardoor een
bzek an 'De Polleheve'eens wat anderc is dan u wellicht gewend bnt
Het is &n ook geen wonder, dat cursisten de gelrynheíd a ngrijpen on na de curcus gezellig
tp E pnen an & br m nat den @ Wulde nag op & eruguq alreer &nken aan
en nieuw bzek anr 'h Pollehee'.
De deur sÍaeit yanf lÀd) wr W, vdr iedercal.
Nafirurliik ot otwt F dar nk de bhetder Dqrwe van der Srheer en zijn vrutw Janny, die
voor in de fur*rii wotan.
Zij hebbn hard gewerkt om van 'De Pollehoeve', dat te maken wat het nu is: 'Een aanwinst
voor ons dorp'.
Er komen veel mensen van buitenaf en dat zal ook de middenstand ten goede komen.

HOTEL:ACCOMODATIE.
Voor pasanten en vakantiegangers bestaat de mogelijkheid te overnachten, voor kortere of
langere tijd.
ledereen in Holvnrd die zin heeft om het pand te bekiiken, is hierbii uitgenodigdl

TERRAS.
Voor degene die bii maoi wer 'een slag om' Wn bataat de mogeliikheid straks cot Eumpties,
waaronder ijs te nuttigen op het ír'rras.

Tot zíens in
Café - Widiteitenraburant 'De Pollehoeve'
Stielpspad lO Holwerd.
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Onderstaande VIANDO VOEDERS zijn bij ons verkrijgbaar:

Viandog hondebrok
Viandog hondebrok
Viandog hondebrok

Konijnekorrel
Konijnekorrel
Gem. kon. voer
Gem. kon. voer

25 kg - f 40,00 diner
10 kg - f 21,00 diner
5ks-f 8,50

25 kg - f 19,00
5ks-f 5,50

25kg-Í22,25
5kg-f 6,50

10 kg-f 21,00
2%kg-Í 6,00

f 20,25
f 21,0O
Í 22,00
f 23,00

Voll. legkorrel
Ochtendvoer
Gem. Graan
Gem. Graan + zp

Paardebrok 25 kg - Í 17,50
Haver 25 kg - Í 19/5
Gepl. haver 25 kg - f 20,00

Dierenpension v. d. Woude
Ternaarderweg 7 - Holwerd
Tel. O5197 -2212

Wil zijn bereid het bij u thuis te bezorgen I

viondO ktein huisdiervoeders

BRADER!E

De Holwerder Middenstands Vereniging organiseert op 21 augustus a.s. van 15.00
tot 23.00 uur een GROTE BRADERIE.
Tijdens dit inmiddels traditionele evenement zullen weer vele zakenmensen hun
beste'kraampje' voorzetten.
Voor de jeugd ook het één en ander! (luchtkussen etc.).
Nu alvast welkom! 

De H.M.V. - Horwerd.

ATTENTIE! !

'Op lok Ít'organiseerd weer een grote VISWEDSTRIJD op zaterdag 8 juni te Holwerd.
Er wordt gevist in de Holwerdervaart aan de Miedweg. Aanvang: 8 uur.
Door senioren, bezitters van een viskaart wordt gevist op maatse vis.

lnleg f 2,50 voor niet-leden.
Voor junioren t/m 15 jaar geen inleg.

- Vis mee !

- Geniet mee!



Voor uw dageliikse

KruHenbrs en Drogisterii
artikelen

ËE
Jan en Maaike

Kooistra
Wallng Dïkstrastraat 19 Holwerd Tel. l260

VOGELS IN HET VOORJAAR.

Op het vorige schrijven in dit blad over vogels in de winter heb ik vele leuke reakties
gekregen, en met de vraag van vogelwachtleden om eens iets te laten horen over het
werk van de Vogelwacht Holwerd e.o. zullen we dit voortaan doen via het blad van
Dorpsbelang. Het laatste schrijven wÍls nog van de eerste winter, waarop nog een

tweede is gevolgd met zelfs nog een elfstedentocht.
ln maart hebben we van beide scholen de klassen 4,5 en 6 uítgenodigd om een na-

tuurles te volgen, die meester Franke op ons verzoek wilde verzorgen. Hierin kon de
jeugd kennis nemen met de natuur in de Prinsenhof te Eernewoude. Samen met de

boeiende verhalen en prachtige dia's over flora en fauna werd dit een leerzame mid-
dag die zeker voor herhaling vatbaar was.
lnmiddels is het voorjaar aangebroken en een van de eerste tekens is dan de vondst
van het le kievitsei, wat op 19 maart pvonden is in Friesland. Als vinder van hetle
kievitsei van de vogelwacht Holwerd e.o. was Metske v.d.Ploeg. Op zaterdag 30 maart
kon hij mij een 'twake' laten zien. Hij vertelde dat hij er zo trots als een pauw mee

was, want dit was zijn eerste keer, dat hij het eerste van de wacht vond. Daarna heb-
ben er nog 7 personen zich aangemeld, maar zij moesten worden teleurgesteld. Voor
het vinden van het eerste kievitsei van de wacht wordt altiid een beloning uitgereikt
op de jaarvergadering.
ln deze tijd trekken er nog vele vogels naar het noorden van Europa, alwaar zij hun



broedplaats opzoeken. Het zijn niet alleen de ganzen die via Nederland doortrekken
maar ook vele soorten kleine vogels.
Koppels ganzen vallen gauw op vanwege hun grote, maar de kleine soorten vogels
zie je alleen als je goed oplet. Zo ontdek je vaak om deze tijd de prachtige tapuiten
met hun verenpak in licht-oranje en blauw-grijze kleuren en zwarte vlekken, maar
ook vaak de sneeuwgors die alleen opvalt met zijn witte pak als hij opvliegt. Vaak
zoeken ze tijdens hun trek naar voedsel op de kwelders of aan de zeedijk.
Ook zie je vaak zeldzame vogels hier in het dorp die hier sporadisch voorkomen,
doch ook wel broeden.
Van G.Koopmans aan de Fiskwei kreeg ik een melding van de Zwartkop, een pracfi-

tige zanger, net als de tuinfluiter grijs van kleur met donkerbruine vleugels en een

zwarte kap, het vrouwtje heeft een rood-bruine kap.
Een zeldzaam vogeltje voor het noorden van Friesland, maar toch komen ze hier
wel tot broeden.
Kneuen komen hier in het dorp ook wel voor. Het is een kleine bruine vogel met
grijze kop, een rode borst en een kastanje bruine kap. Het vrouwtie is geheel bruin
gestreept. Vorig jaar heb ik ze hier een paar maal nestelend gezien, maar tot broe-
den is het nooit gekomen. Het zijn doortrekkers en vermoedeliik hebben ze hun ge-

bied hogerop gevonden.

Siebe Boltjes bracht mij een raam-slachtoffertje, het bleek een bonte vliegenvanger

UNDERHALD KIN NET UTSTELD WURDE II
Wy fersoargje nrei ris minsken graach Jo skllder- en 0nder-
hàldswurk.
Ek op niibou binne wy berekkene.

Foar de seldoggers steane wy mei ried en died klear
mei is produkten en adfys.

Ek wy fjochtsje om És minsken oan it wurk te hàlden, en
mei Jo stipe is der noch hiel wat te berikken.

Lit Ís, en Jo houtwurk net yn'e kjeld stean.
ti:i:i:i;i:i,:ii:::iiiiii:iii.:.aïi::t:::::::.;::,::t:::iii::;i.:,: ::t::::":'::?:.ii:i:::ii:t::::a::.i:i:,:,iait 
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te zijn, een mannetje.Een zwart-witvogeltje, behoorlijk donkere gedeelten, wat er op
duidt dat het een noordelijk type is (Noord-Europa) en zeker op trek was en hier
voedsel opdeed. Het vogeltje zal geprepareerd worden.
De eerste zwaluwen zijn ook al terug {boeren-ryalutwn}. Maar vanwege het koude
voorjaar wel 2 à 3 weken later dan vorig jaar. Dit houdt z*r zeker verband met de
afgelopen strenge winter. Ook merk ie dat aan de weide vogels, want er zijn minder
kievitseieren gevonden dan vorig jaar, ten de maand maart bijzonder mooi was.
Onze vogelwacht heeft een wachtgebi«l op de Mieden tussen Waaxens en Foudgum
in de landerijen van Tj.de Groot en J. Diikstra. ln dit gebied wordt nazorg gepleegd
over de weidevogels. Voor 13 april worden er normaal eieren geraapt, maar na die
tiid gaat de nazorg in. Dat houdt in, dat vanaf plm. 20 april met verscheidene vo-
gelwachters de nesten worden gezoc*rt en gemerkt met een stok en tevens de eieren
worden geteld. Als de betreffende boeren hun vee uitlaten wordt ons dat gemeld, zo-
dat tiidig een nestbeschermer kan worden geplaatst en de eieren tegen stuktrappen Ijbeschermd worden. 

I
Moet b.v. bouwland nog bewerkt worden, dan worden de eieren uit de gemarkeerde i

Inesten gehaald en meteen daarna in een nieuw nestje teruggetegd. De vogel die i
broed zal dan zeer zeker op de eieren terug keren en verder broeden. 

r

Gebeurd zo'n nazorg niet, dan zullen er heel wat eieren vernield worden en de weide- I

vogels op den duur minder sterk deze gebieden betrekken.
Maar er zijn nog meer moeilijkheden, en dat zijn de rovers. Onder rovers verstaan we



de hermelijn, eksters, zwartekraai en niet te vergeten de meeuwen. Deze rovers kun-
nen in korte tijd heel wat vernielen en dat komt ook voor in het wachtgebied,voor-
al de zwarte kraai. Om de zwarte kraai te misleiden waar het gemerkte nest bevindt,
worden om de week de stokken van kleur veranderd zodat deze vogel ziet dat er
onraad is door verandering en hier dan niet zal neerstriiken. Ook eksters zijn z*r
brutaal, dat heeft menigeen met eigen ogen vast wel eens gezien, hoe ze nesten van
kleinere vogels en zelfs ionge vogels vernietigen in en rond het dorp. Al is het een
prachtige vogel toch zijn er veel te veel. De iagers kunnen ze wel schieten, maar be.
perkt en alleen buiten het dorp vanwege het afdwalen van hagel of kogels. Vroeger
waren er veel minder eksters en kraaien doordat de jeugd de nesten uithaalde, dit
gebeurt nu bijna niet meer.
Nazorg gebeurd vanaf een week na de sluitingsdatum 13 april en dan wordt gecon-
troleerd en geteld om de week. De gegevens worden verzameld en op een lijst inge-
vuld om de nest-dichtheid per hektare te bepalen. Tijdens de nazorg kom je ook
wel eens voor vreemde dingen te staan.
Zo was een jongen bezig met zoeken langs de vaart, toen hij opeens riep: een eend
op een nest en hij blijft ook nog zitten. Wij kijken en zagen de eend zittend met
de kop zowat in het water zodat je gelijk kon constateren dat hii dood was, Sneu
voor de jongen en de eend, vermoedelijke doodsoorzaak: dood gejaagd door een

schildersbedrijf f,zu
HOLWERD

Voor al uw GLAS - VERF - BEHANG en GEREEDSCHAPPEN

Moderne LINNEN-IIANDBEKLEDING ( vraagt stalenboek)

of
ALUmt{tutl

Wij regelen

VOORZETRAMEN

uw subsidie-aanvraag

VRAAGT VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN



ovenichot aan woerden.
Een scholekster had een nest in een weiland gemaakt en gevuld met vele steentjes,
die hii van de miedweg heeft gepikt en naar het nest gebracht waarna de eieren zijn
gelegd, uniek!
Ook vonden we een gruttonest met één ei van 5 cm en één ei van 3.5 cm. Dit komt
vaker voor de laatste iaren, en ook veel kleur veranderingen bij vogels en eieren.
Vermoedelijke oorzaak landbouwvergiffen,
Wel dit was zo een schrijven over de vogelwacht.
Hopelijk krijgen we nog een mooie zomer voor ieder.

, Vogelwacht Holwerd e.o.

***** 
H'J'v'd'Bos' sekr'

Reeds geruime tijd ben ik bezig met een onderzoek naar de vroegere bezittingen
van de Ned.herv.kerk te Holwerd. De kerk bezat in de 16e en 17e eeuw plm.
250 p.m. aan landerijen en verschillende boerderijen.
Het is me gelukt om praktisch al deze bezittingen in kaart te krijgen en n.a.v. dit
bezit nu dit verhaal.

Er was in de 16e eeuw te Holwerd sprake van de volgende kerklanden: de witte
pastorie; de zwarte pastorie; de patroonslanden en de prebende.
Het is niet mogelijk om in dit verband al deze bezittingen te beschrijven, daarom
zullen we ons beperken tot plm 15 pondemaat patroonsland. De inkomsten van

dit land werden gebruikt voor het onderhoud van de kerken om de kosten van de
eredienst te dekken (kaarsen, wiin, enz.)
ln het register van aanbreng (1511) komen we o.a. tegen: Symon ln Weel 8 p.m.

buitendijks en 7 p.m. binnendijks, eigenaar de patroon. ln 1543 worden deze lan-
den in een opgave van kerkelijke bezittingen weer genoemd, de 8 p.m. buitendijks
land liggen op Hemminga Worp. Van de binnendijkse 7 p.m. wordt een nauwkeu-
rige omschrijving gegeven en die aldus eindigd: "Deze landen zijn belast met 6
roeden dycks, en de andere lasten, gelden te huyr 1x golden guldens, omdattet
meeste buiitendycks leyt."
ln 1580 komen we deze landen weer tegen in een opgarre die vrijwel overeenkomt
met die van 1580. ln het cohier der stemrnen van Oostergo van 1640 vinden we
onder no.20 het volgende vermeld: De "lÀliel", eigenaar "de Patroon" (kerk). ln
een opgave der stemmen uit 1685 vinden we "Wijger Douwes als gebruiker, de
Patroon nog steeds als eigenaar.
tn het Rijksarchief te Leeuwaiden bevindt zich een inventaris van kerkelijke goe-

deren van o.a. Holwerd (1694). Hier vinden we o.a. bij de Patroons bezittingen.
"Arrien Wiigers besloten plaets, groot 26 pondemaeten, belast met 7% floreen en
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de 15 roeden zeedijk en de pael en de Miente dijken met de huijsinge" met daar-
onder de vermelding dat dit verkocht was (door inpoldering was er nu meer buite*.
dijks). Dit klopt met de Cohieren der stemmen van Oostergo van 1698. We vinden
daar het volgende: "De Wiel" de diaconie van Ternaard was eigenaar. Via het
Floreen register van 1708 kunnen we deze landen volgen.
ln 1708 komen we deze oude patroonslanden bii verschillende eigenaren tegen.
De diaconie van Ternaard was eigenaar van het hornleger (stem) dit was 6 ponde-
maat, gebruiker was Ale Treex, de rest vinden we in hetzelfde register vermeld bij
de losse landen als "land uit de Wiel" bij verschillende eigenaars en gebruikers.
Het was in Friesland zo dat de landen om belasting technische reden steeds op
hetzelfde nummer in het floreenregister voor kwamen. Om de 8 jaar werd alles
opnieuw opgeschreven, echter steeds onder heuelfde nummer.
Via het floreenregister van 1858 vinden we nu de kadastrale nummers. Het hornle-
ger (6 p.m.) was nog steeds in het bezit van de diaconie te Ternaard, hieraan is
pas enige jaren geleden een eind gekomen ln het kader van de ruilverkaveling
heeft deze diaconie haar land in Ternaard gekregen, het perceel is tevens verkaveld.
Tot deze voormalige Patroonsplaats hoorden de volgende percelen A444 - AM2 -

A446 (Buitendijks) en 8164 (op de Mieden) en het hornleger A762 6 p.m. bin-
nendijks aan de oude dijk tussen Kletterbuorren en Trije boerehÍzen.
Wanneer we de oude dijk hier ter plaatse goed bekijken dan is het eerste wat op
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BURO BGi voor bouwkunde en woonomgeving

hdwerdenreg 6 9145 rk ternaard 05198-1394

advies ontwcrp brgdefuring controles procedures

Yoor al uw bouwaanvragen,

subsidieaanvragen,

hinderwetaanvragen e.d.

taat u vrijbliivend adviseren.



valt de bijna haakse bocht in de oude dijk. Bovendien ii de basis van de diik hier
vooral net door de bocht (vanaf Holwerd) aanzienlijk breder.
De conclusie die we uit deze gegevens kunnen halen is dat voor 1511 (immerstoeÍr
was er al sprake van "Symon in Weel") de díik hier doorgebroken is geweest, een

wiel ontstaat bij een doorbraak, is een poel, meestal rond en dikwijls diep.
Tevens blijkt uit dit verhaal dat met wat geluk en geduld, landen die in 1511 wor-
den omschreven, nu nog in kaart zijn te brengen.
En nu een vraag: dikwijls kom ik namen tegen van percelen land (vroeger werden
practisch alle percelen bij naam genoemd), nu door de verkaveling en het steeds

minder gebruik maken van de oude pondemaat als oppervlakte maat, verdwijnen
deze vaak zeer oude namen. Welke oude en jonge Holwerders kunnen mii aan land-
namen helpen? Op aanvraag kunt u van mij een kaart lenen waarop alle percelen

voorkomen, ook op de Mieden. Dit gaat niet alleen om kerkland maar om alle oude
namen' 

P. soepboer Tzn

***** Morgenzon 8, tel. 1656.

N.V. SPORTFONDSENBAD DOKKUM.

Sinds enige tijd voeren wij een aktie waarbij wij de ouders van iarige kinderen at-
tenderen op het feit dat wij speciaal voor kinderfeestjes een programmaatje hebben
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opgesteld waarbij de kinderen tegen een speciaal tarief van het overdekte bad ge-

bruik kunnen maken en waarbij tevens de feestvierenden worden getracteerd op
chips en limonade. (zonder extra kosten)
Daarop inhakend hebben wij gemeend de kinderen van uw leden de mogeliikheid
te moeten bieden op een zelfde wijze op een middag van het bad gebruik te maken
omdat een vereniging pas leeft wanneer onder de leden een grote saamhorigheid
heerst. Een belangrijk gegeven daarbij is dat wanneer de kinderen van de leden goed
met elkaar kunnen opschieten dít vaak bij de ouders ook het geval is. Juist zwem-
men of spelen in en om het water is een sterke stimulans daarin.
Wanneer u belangstelling hebt voor een dergeliike aktiviteit van uw vereniging dan
gelieve u contact met ons op te nemen. Onze contactpersoon is de heer J. Visser,
bedrijfsleider van het bad. Telefonisch te bereiken onder nummer 05190-4264 (bad)
of 2394 (privé). Hij kan u alles vertellen over kosten en eventueel vervoer.
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'Wie de eindies aan elkaar wil knopen moet voortdurend in touw zijn'

'lt Amelander FearhÍis'
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BENT U NOG GEEN LID VAN DORPSBELANG?

Dan kunt u onderstaande strook voor aanmelding inleveren of opsturen

aan:
mevr. S. de Jong

Voorstraat 19,
Holwerd - te]. 05197-1326.

Ondergetekende

naam

geeft zich hierbij op als lid van Dorpsbelang Holwerd.

(handtekening)

Brandsma's drukkerij Ferwerd

Alle familie- en
handelsdrukwerk

Tel. 05181-1330 bgg 1390
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