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Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mij aan de bewoners
van Holwerd voor te stellen. Miln naam is Ate Glazema.en ben via mijn werk
bij Enna Aerosols te Dokkum terechtgekomen in Holwerd. De stad trok ons
niet zo en daarom kochten wij een huis aan de Hemmingawei, en ik moet
zeggen dat wij daar met veel plezier wonen.
Door drukke werkzaamheden op mijn werk bemoeide ik mij weinig met het
dorp. Maar hierin is verandering gekomen toen de vereniging Dorpsbelangen
mij vroeg om zitting te nemen in hun vereniging. Hierin zag ik toch een soort
van uitdaging, het opkomen voor de belangen van een dorpsgemeenschap.
Het positieÍ promoten van een akieÍ dorp, waar het prettig wonen is.

De eerste maanden in deze vereniging zijn alvele data gepland en afgewerkt
zoals o.a.:

* 30 april: Koninginnedag, feestelijkheden in en rondom de sporthal.

*4 mei: Dodenherdenking met de nabestaanden van de bemanning van de
"Wellington HE 346", die op 26 juni 1943 nabij Holwerd neerstortte. Wij zullen
hen niet vergeten!

. Vergaderingen met de nieuwe ondernemersvereniging waaruit een werk-
groep is gevormd om de recreatieve mogelijkheden in en rondom het dorp in
kaart te brengen.
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. Voorts zijn er diverse vergaderingen met het groene kruis geweest, welke besloten
heeft zích per 1-1-'94 op te heffen. Na deze datum wil men proberen op een andere
plaats dan het groene kruisgebouw een servicepunt voor uitleenartikelen van het
'groene kruis' te vinden.

. Het opknappen van de speeltuin welke bijna voltooid is en er goed uitziet met
nieuwe attributen.

* De 55+ reis, waar veel belangstelling voor was.

U kunt dus wel lezen dat het aÍgelopen kwartaal vele zaken weer de revue hebben
gepasseerd.
Met de zomer voor de deur wens ik u allen een prettige vakantieperiode.

Namens dorpsbelang Holwerd,
Ate Glazema, voorzitter.

HIMMEI..AKTIE

Na een jaar overslaan, was het nu dan toch zo ver om weer eens een himmelaktie
te organiseren. Bij een ronde door Holwerd en om Holwerd, konden we de balans
opmaken en overgaan tot schoonmaakaktie.
Wij als grote mensen en ook de jeugd niet te vergeten laten toch ieder jaar een hoop
troep waaien of slingeren.
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Als Vogelwacht hebben we Dorpsbelang en beide scholen benaderd om met elkaar
even de handen uit de mouwen te steken en de troep op te ruimen. Niet minder dan
5 jongens en meisjes toonden hun vrijwillige bijdrage voor deze himmelaktie.
tleze jeugd werd verdeeld over vier trekkers met kippers, ook vrijwillig beschikbaar
gesteld door enkele boeren en ondernemers, die via een uitstippelde route door het
dorp de troep verzamelden.
Door de gemeente werden kontainers beschikbaar gesteld, waar na aÍloop de troep
in kon worden gedeponeerd. Wel, alle kontainers waren niet toereikend voor de
froep. Grote stukken hout moesten naast de kontainers worden gedeponeerd.
l,la de himmelaktie werd de himmelploeg gedropt bij de SOUND, waar ze door
Vereniging Dorpsbelang Holwerd werden getrakteerd op frisdrank, chips en disco-
nuziek.

Voor zover we het konden bekijken is de himmelaktie voor 75% geslaagd. Hier en
daar is er nog rommel blijven liggen. Dus het aanstaande najaar zullen we deze
d<tie nog eens moeten herhalen.
llaandags daarop heeft de gemeente de kontainers weer opgehaald maar de hoop
&ddie er naast lag, is gewoon blijven liggen.
Gemeentereiniging werkt dus maar voor een deel mee aan een schoon milieu. Een
@lefoontje naar Dokkum bracht de oplossing, de vrijdag daaropvolgend zou de rest
ok worden opgehaald, en dat is dan drie weken na melding ook gebeurd!

hmiddels is er al weer nieuw zwerfuuil gesignaleerd; o.a. de aannemers van de
bouwwerken aan de Fonteinstraat hebben weer heel wat tempex en plastik afual
blen waaien. Ook een teleÍoontje naar een van de aannemers veranderde niets aan
de situatie, hij gaf als antwoord dat dit niet zo was en dat hij het vreemd vond dat
gÍote mensen zich lieten lenen voor zulke milieuvragen.
Een brief naar B.en W. Dongeradeel met een voorstel tot oplossing is tot nog toe
steeds onbeantwoord gebleven.

En wat dacht u van de troep die de elfstedenwielrijders hier in de omgeving achter
laten. Vuilnisbakken worden of door de organisatie onvoldoende geplaatst, of ze
mrden door de wielrijders uit gemakzucht niet gebruikt. Ons inziens is, dat een ie-
der moet worden verplicht zijn eigen troep op een verantwoorde wijze op te ruimen.
Een schoon milieu beglnt blljeze!Í.

Ab laatste willen wij degene die meegewerkt hebben aan deze himmelaktie bedar
ken voor hun hulp en het beschikbaar stellen van hun materiaal.
En als pluspuntje voor de gemeente Dongeradeel, het uitdelen van de belooÍde him-
mdvaantjes heeft inmiddels plaatsgevonden.

Fugelwacht Holwerd.
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a-

icrichten van de ONDERNEMERS VEREMGING HOLWERD E.O.
t

Ondernemers Vereniging Holwerd e.o. is met het passeren van de akte op 1 april
officieel opgericht.

bestuur van de vereniging is compleet en wordt gevormd door:

Maltha, voorzitter,
Bron, secretaris,
Haitsma, penningmeester,
v-d. Bos en
Dijkstra-Reeder.

hebben reeds vele vergaderingen en verkennende gesprekken plaats-
Er ís een intensief overleg met de vereniging van dorpsbelang. Zo heeft

een gezamenlijke bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Eemeente
over bestaande bestemmingsplannen in en om Holwerd en toe-

van de gemeente ten aanzien van woningbouw.

hebben dorpsbelang en de ondernemersvereniging een werkgroep recre-
en toerisme opgericht die zich momenteel vooral bezig houdt met het ontwikke-

mn aktiviteiten en plannen voor het seizoen 1993 dat nu voor de deur staat.
bedoeling is om gasten en bezoekers informatie te verstrekken, meer service te

en diensten aan te bieden, zodat hun verblijÍ in Holwerd aantrekkelijker
Dit hopen wij o.a. te bereiken door het verstrekken van een plattegrond van

lhlwerd, het maken van fietsroutes, inÍormatie over bestaande voorzieningen etc.

ffiddels is er ook een team vrijwilligers gevonden die in het hoogseizoen een
irild aktiviteiten zal organiseren voor camping- en hotelgasten in Holwerd, zoals
iijrl wadlopen, fietstocht, barbecue.

D ondernemersvereniging heeft de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland be-
Érd om een ontwikkelingsschets te maken voor Holwerd op het gebied van re-
creatie en toerisme, met een lijst van aanbevelingen voor toekomstige recreatieve
Crtwití<elingen waar de ondernemersvereniging en ondernemers hun voordeel mee
hrmen doen.
IEmderzoek wordt door een tweetal studentes van de Hogeschoolverricht en is op
2inij.l. van start gegaan en wordt hopelijk medio juli aÍgerond.

IÈ HMV heeft voor de week van 14-2O juni een aktiviteitenweek georganiseerd, zo-
* u reeds in de krant heeft kunnen lezen, met o.a. een wild-west braderie, muziek,

*rebÍt en ringrijden.

Ezover de berichten uit de OVH.

f rensen ieder alvast een goede vakantie met veel mooi weer.
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2 juni 1993

H.S.V. OP LOK UT

organiseerde in sa-
menwerking met het
Dorpsbelang van Hol-
werd weer een vis-
wedstrijd voor de
jeugd in het kader van
de Nationale hengel-
week. Om 18.30 uur
werd de wedstrijd ge-
start onder het knallen
van de donder en blik-
sem, wat bijna aanlei-
ding gaf om de wedst-
rijd te staken, maar
gelukkig trok de bui
weg richting Dokkum.
Er werd eerst goed gevangen tot er een stevige regenbui overtrok en de kinderen
hun brood niet meer goed aan de haak konden krijgen, daar zij ook te koud werden.
Rond 19.45 uur werd de wedstrijd aÍgeblazen waarna de prijsuitreiking plaatsvond.
Die was als volgt:

Dennie Adema 1e lengte, 226 cm
Anja de Jong 2e lengte, 67 cm
Lammert de Haan, 3e lengte, 49 cm

Dennie Adema mag de wisselbeker van het Dorpsbelang een jaar in zijn bezit heb-
ben. Door het slechte weer werd er door het bestuur besloten om op 9 juni opnieuw
te gaan vissen, alleen als het droog is.
Op 9 juni was het prachtig weer en werd er weer goed gevangen, er waren deze
avond 29 kinderen aanwezig, en om 19.45 uur werd de wedstrijd afgeblazen en wer-
den de prijzen uitgerekend. Deze waren beschikbaar gesteld door Olivierswarenhuis
en het Dorpsbelang.
De prijzen waren als volgt:

D. Adema lengte 254 cm 1

A. de Jong lenge 101 cm 2
A. Anjema lengte 66 cm 3
G. Goudsmit lengte 42 cm 4

De heer Bouma bedankte de sponsors en de controleurs voor het vele werk en op
naar het volgend jaar, want een ieder die meeviste kreeg ook nog een visvergunning
van de H.S.V. Op Lok Ut.
Veel visplezier en behandelde vis voorzichtig.

Secr. A. Bouma,
H.S.V. Op Lok Ut.
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IIROTESTANTS CHBISTEUJKE OUDEBENBOND afd. Dongeradeel

Ideren alleen zijn kwetsbaar!
faar ouderen samen zijn weerbaar!

Btrit u daarom ook aan bij de Prot. Christelijke Ouderenbond.
bor slechts / 16,50 per jaar p.p. bent u lid
en ontvangt u het Íraaie maandblad gratis.
Èndat u erbij hoort. Samen sterk!
Fd nu meteen M.P. Doornbos van de P.C.O.B.
H-nr.: 05190-95818.

II(ZIEI§EREMGING'CRESCENDO'

gganiseert op donderdag 8 juli a.s. een Íietstoertocht.
De keuze-aÍstanden zijn:

.10km

.25 km

.50 km
lfanaÍ'18.00 uur, later mag natuurlijk ook, kunt u vanuit het'Amelander Veerhuis'
íarten.
àb de weergoden niet mee zitten, wordt de tocht een week later gehouden en wel
q donderdag 15 juli a.s.
Urj wensen u alvast veel fietsplezier toe.

Bestuur + leden'Crescendo' Holwerd.
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DE PEUTERZAI\L

Wij hebben nu bijna 1 seizoen onze nieuwe peuterzaal in gebruik en het bevalt
zowel de peuters als de leiding prima. De kinderen hebben meer ruimte, zodat wii
hun meerdere spelmogelijkheden kunnen aanbieden.
Daardoor kunnen wij de peuters beter observeren in hun spel.
De doelstelling van de peuterzaal is om de kinderen te begeleiding in hun ontwikke-
ling. Als er ouders zijn die hun kind op de peuterzaal willen plaatsen, kunnen deze
altijd eens een kijkje komen nemen.

ln de eerste week van het nieuwe 'schooljaar' houden wijOPEN WEEK, dit is van 6
tot 10 sept.
Wijzljn van maandagmorgen Vm donderdagmorgen open van 9 tot í1 uur.
U bent met uw peuter van harte welkom op de peuterzaal, Fiskwei 30.
Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden dan kunt u kontah opnemen met

Janny Fennema, tel. 1811 .

REI§IE 55+ OP 26MEI J.L.

Het was deze dag weer de dag der dagen voor de 55+ers, een tocht georganiseerd
door dorpsbelang die ook dit jaar weer onder ideale weersomstandigheden werd ge
houden. Een steeds groeiend aantal deelnemers van meer dan 50 personen namen
hieraan deel. Door verdrietige omstandigheden moesten er ook dit jaar enkele
trouwe tochtgenoten verstek laten gaan.
Een tocht die ons dit jaar weer eens langs streken voerde, waar we minder vaak wa-
ren geweest, maar een reis die bij de passagiers bijzonder aansloeg. Een chauffeur
en 3 begeleiders o.l.v. de heer Bergema en de dames A. v.d. Ploeg en T. de Graaf
maakten dat de stemming er al vroeg in kwam.
Een lekker ruime bus bracht ons via Dokkum, Lauwersoog naar het Groningerland.
We konden op ons gemak genieten van prachtige streken, van water en ongerepte
natuur dwars door de voormalige Lauwerszee.
Door de polders van Groningen was het zeer afwisselend van bouw en weiland. We
zagen nog van die grote ouderwetse boerderijen, sommige al geheel in verval en
niet meer gebruikt, maar ook nog hele mooie met prachtig onderhouden tuinen. Wie
van natuur en rust houden, konden hun hart ophalen.
De uitleg van onze chaufÍeur was duidelijk, zodat we zien en horen konden, van al-
les en nog wat; daarna voerde de chauffeur ons door een heel rumoerige omgeving,
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dwars door de stad Groningen, een drukke stad met mooie gebouwen en nauwe
straten, wat een verschil, met wat we juist eerder hadden gezien. Wel goed eens
beide vlak achter elkaar mee te maken.
Verder ging de reis het Oosten in en voerde ons langs wateren met scheepswerven
naar de omgeving Winschoten. Toen we onze eerste pleisterplaats om halÍ elf op-
zochten hadden we allemaalwel zin in een kop koÍfie met gebak.
Hierna kon een bezoek gebracht worden aan het klokkengieterijmuseum te
Heiligerlee. Wij hebben daar met genoegen vertoeft en uitleg gekregen hoe deze
beroemde klokkengieterij in vroegere jaren zo'n goede naam heeft gekregen, er was
zo'n verscheidenheid in grote en kleine klokken zichtbaar maar ook in geluid uiterst
interessant.
Ons bezoek duurde daar wel een paar uur. Ook was er voor mensen, die dat wilden
zien, een demonstratie hoe men zulke klokken maakten, zowel op video als ook in
werkelijkheid. De warmte daarbinnen moest je dan wel kunnen trotseren.
Hierna verder de Veenkoloniën in. De ruilverkaveling was hier aljaren geleden uit-
gevoerd met goed onderhouden wegen die soms kilometerslang staalrecht waren.
Om 14.00 uur kwamen we op onze 2de pleisterplaats aan bij de wereldbekende
Vesting van Boertange.
Hier werden we voorzien van een consumptie waarna een heerlijke koÍÍietafel volg-
de. Het viel er lekker in en daarna werden we per video op de hoogte gebracht hoe
die Vesting 400 jaar geleden er uit zag. Het interessante was dat men in 1972 deze
vesting, die in verval was, weer in z'n gehele glorie heeft teruggebracht.
Wij begrepen dat voor het zover was dit gebeuren heel wat voeten in aarde heeft
gehad en ook de nodige miljoenen aan subsidie enz. heeft moeten kosten.
De uiterste zorg wordt er nog steeds aan besteed, maar het loont zeker de moeite
om deze Vesting te bezoeken en in gedachten terug te keren naar die vroegere ja-
ren toen de kanonnen en ophaalbruggen de bevolking moest beschermen.
Hierna ging de reis verder. Langs een prachtige route door Drente waar het toerisme
al weer op gang kwam. De stemming zat er, mede dankzij het mooie weer, toen al
goed in en we gingen richting Appelscha. Ook hier hadden we een paar uur de tijd
om lekker even na te praten over al het moois wat we beleefd hadden.
Vaak is de laatste pleisterplaats één van de mooiste momenten van de dag, we
zaten daar echt lekker, met een naar ieders smaak hap en snap. Aan niets had het
ons ontbroken en om in een prima stemming te komen voor de laatste etappe die
we 19.00 uur ingingen met muziek en zang, gingen we in alle vrolijkheid en nog fit
ook naar Holwerd, waar we precies om 19.45 uur geheel volgens planning arriveer-
den.
P. v.d. Ploeg had in de laatste etappe nog dank gebracht aan de chauffeur en de
mensen die ons zo goed hadden verzorgd. Deze woorden werden met een applaus
vergezeld. Ook de chaufÍeur dankte z'n passagiers dat ze hem het echt gemakkelijk
hadden gemaakt, hij had daar waardering voor.
Vanaf het Amelander Veerhuis werden we onder de klanken van Crescendo en de
drumband begroet door de dorpelingen, waarvoor onze hartelijke dank, die ons on-
der pittige muziekklanken tot en bij het centrum begeleidden, waar we nog een klei-
ne polonaise op het plein werd uitgevoerd. Heerlijke kofÍie + een vers broodje piek-
fijn verzorgd door de koster en vrouw V.d. Heide, dank hiervoor, evenals Crescendo
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en haar muzikale begeleiding. Nog even werd nog gezellig nagepraat en dank ge-
bracht aan het bestuur. We waren een bont gezelschap, maar een eenheid en de
toename ieder jaar van deelnemers maakt dat er het volgend laar misschien nog
een grotere deelname zal zijn.
Rest me nog te vermelden dat onze huisarts dr. Maltha ook dit jaar weer met ons
meereisde, wat zeer zeker ook al door z'n ongedwongen optreden, maahe dat er
geen gebruik van z'n diensten behoeÍde te worden gemaakt. Hartelijk dank dokter!
De voorzitter was van het begin tot het einde, ik bedoel de heer Bergema, zich zeer
bewust van z'n verantwoordelijkheid dat hU op een gegeven moment meende dat z'n
zonnebril bij de klokkengieterijwas blijven liggen en dat was niet zo best. De dames
v.d. Ploeg en Kuipers lieten hem niet in het ongewisse, wat was namelijk het geval:
Hijhad hem gewoon nog op.
Mooi was dat Anneke v.d. Ploeg voor een rolstoel had gezorgd, en als er gebruik
van moest worden gemaakt ze de fietspomp altijd onder haar bereik had. Over
zorgzaamheid gesproken.
Tineke Kuipers had met haar vrolijke kwinkslagen ook een groot aandeel voor het
slagen. Dames v.d. Ploeg, Kuipers en heer Bergema, hartelijk dank en tot het vol-
gend jaar.

Th.M.

BIBUOTI{EEK DONGERADEEL

Bijde ingebruikname van de nieuwe huisvesting.

BIBLIOTHEEK DONGERADEEL BREIDT OPENINGSUREN FORS UIT!

Op 15 junij.l. is de bibliotheek geopend op het nieuwe adres: Brokmui 62 aan het
KalkhÉsplein. Tegelijkertijd worden de openingsuren Íors uitgebreid.
U kunt dan op de volgende tilden naar de bibliotheek:

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

10.00-12.00
10.0G.12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00

14.00-17.30
14.00-'t7.30
14.00-17.30
14.0G17.30

19.0G21.00

19.00-21.00

ln totaal 28 openingsuren voor zowel de volwassenen als de jeugd! Voor de
volwassenen betekent deze verandering een verruiming met 12 uur (tot nu toe 16
uur) en voor de ieugd komt er zelÍs 17,5 uur bij (tot nu toe 10,5 uur).
Met de ochtendopenstelling van 10.00-12.00 uur wordt de bibliotheek beter toegan-
kelijk voor met name de volgende groepen: ouderen, ouders met jonge kinderen,
werknemers met wisselende diensten en diegenen, die een bezoek aan de biblio-
theek willen combineren met winkelen op een rustig moment.
De bibliotheek gaat's middags een halÍ uur eerder open; 14.00 uur, om beter aan te
sluiten op de schooltijden van het voortgezet ondenrvijs.



DORPSBEUNG HOLWERD . maaft 1993

De bibliotheek verwacht met bovengenoemde wijzigingen en de extra dinsdagmid-
dag dat de uitleningen zich beter zullen gaan spreiden over de week. Daardoor kun-
nen de bekende uitleenpieken (grotendeels) verdwijnen en de forse wachttijden bij
de uitleenbalie en bij inlichtingen verminderen of misschien verdwijnen. Het uiteinde-
lijke efÍect van de spreiding is afhankelijk van de mate waarin het publiek gebruik
maakt van de extra openingstijden.
De extra openingstijden zijn mogelijk doordat in het nieuwe gebouw veel efficiënter
gewerkt kan worden en door de optimale inzet van de vorig jaar nog uitgebreide
personeelsbezetting.
Binnenkort voldoet de bibliotheek Dongeradeel wat betreft de openingsuren weer
geheel aan de eisen die aan een bibliotheek met een centrumÍunktie gesteld mogen
worden.

ZWEM MET PLEAER, MI\AR IYIET BIJ SCHEEPVAART

Op warme dagen in de zomermaanden wordt er sinds jaar en dag gezwommen bij
en gedoken vanaf de Holwerder Veerdam. Op zich een goede traditie.
Toch geeft deze vorm van vertier met name bij aankomst en vertrek van de veer-
boten veel overlast.
De (veelal jeugdige) zwemmers zijn zich kennelijk onvoldoende bewust van de
gevaren die dit met zich meebrengt voor zowelde scheepvaart als ook voor zichzelÍ.
Bij aankomst en vertrek van de veerboten komen er grote zuigkrachten los.
Zwemmen is dan levensgevaarlijk en leidt tot absoluut onverantwoorde situaties.

Op grond van de Algemene Politie Verordening Dongeradeel is het verboden om in
die situaties te zwemmen of in het water te duiken. Op de naleving van deze ver-
bodsbepaling zal het komende seizoen nauwlettend worden toegezien en bij over-
treding volgt onmiddellijk proces-verbaal.
Hopelijk hoeÍt het niet zover te komen.

GeeÍ je verstand voorrang: Zwem met plezier, maar niet bij scheepvaart.

Vereniging voor Dorpsbelangen
Wagenborg Passagiersdiensten BV

Rijkswaterstaat
Politie Dongeradeel

Gemeentebestuur Dongeradeel.

OUDPAPIER AKTIES

De Bazuin
De Tsjelke

iedere 2e zaterdagv.d. maand
woensdagTjuli 8sept.



DORPSBEUNG HOLWERD . maart 1993

SPEELTUIN

Zoals u misschien al gezien
heeft is de nieuwe speeltuin ein-
delijk een feit. Er zijn allemaal
nieuwe toestellen geplaatst, plus
nog enkele bestaande zoals het
klimrek.
Eén toestel is per abuis door de
gemeente venruijderd, maar zo is
ons belooÍd, men is er bij de ge-
meente naarstig naar op zoek.
Hopelijk wordt dit niet weer een
Íeuilleton van 26 delen.
Zoals u op bijgaande Íoto kunt zien, valt de speeltuin bij de kinderen goed in de
smaak, het is er alle dagen druk. Voor het onderhoud van de speeltuin hebben we
enige vrijwilligers gevonden die de boel netjes willen houden.

Helaas geldt dit niet voor de en-
kele meters verderop gelegen
glasbol. Omwonenden willen dit
best zo nu en dan opruimen,
maar zoals u op de Íoto kunt
zien, is het er te vaak een grote
puinhoop.
Er is aan de gemeente ge-
vraagd er of een verhoging bijte
maken of de glasbol iets in de
grond te laten zakken, maar tot
nu toe hebben we hier geen be-
richt op gehad.

BRADERIE

De op woensdag 16 juni gehouden braderie is, ondanks het slechte weer toch re-
delijk goed geslaagd.
Volgens één van de ondernemers zijn er toch nog veel bezoekers geweest, waar-
onder ook veeljongeren die een ritje op één van de pony's oÍ wel op de rodeostier
hebben gemaakt.

Vele ondernemers hadden zich als cowboy oÍ westernheld verkleed. Dit gaf een
aparte maar leuke sfeer aan deze braderie.
Voor herhaling vatbaar.
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ONTWIXIGUNGEN WONINGBOI,JW'NIEUWE' MJHOF...

Op dinsdag 22 juni a.s. wordt - in de Nijhof - een eerste bijeenkomst gehouden van
toekomstige bewoners.
Tijdens deze bijeenkomst zal uiteraard van gedachten worden gewisseld over de
opzet en inrichting van een twaalftalte (ver)bouwen appartementen...

De belangstelling voor deze woningen heeft inmiddels de verwachting verre overt-
roÍfen...
Er zijn namelijk niet minder dan 18 aanmeldingen voor direkte bewoning bij de
Woningbouwcorporatie binnengekomen !

Daarnaast zijn er nog eens 14 aanmeldingen voor verhuizing naar de Nijhof in een
later stadium!

Dit betekent naar onze mening: herziening en/of aanpassing van de voorliggende
plannen...

Geen 12 senioren-woningen in Holwerd, maar minstens 30!!!
De redaktie.

HET VERLEDEN VA}I HOLWERD

De heer M. Geertsma is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het sa-
menstellen van het nieuwe te verschijnen boekje "Het verleden van Holwerd".

Er ziin Íoto's en ansichtkaarten van oud Holwerd uitgezocht, die in het boekje wor-
den afgedruk.
Voordat het boekje gedrukt zalworden, willen we graag weten hoeveel belangstel-
ling hiervoor is i.v.m. de oplage.

Onderstaande bon kunt u bijéén van de bestuursleden van Dorpsbelang inleveren.

k.-"---
Naam:

Adres:

Aantal:

Handtekening:
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HUISARTS
Doker Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel. 1301, Stationsweg 25

DOKTER MALTHA IS AFWEZIG VAN 3 T/M 25 JULI.

Weekend diensten:
3 juli

10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 aug.

14 aug.
21 aug.
28 aug.
4 sept.

11 sept.
1 8 sept.
25 sept.

Ate Glazema, Hemmingawei 4
Dirk Bergema, Pollewei 2
Akke Kamstra, de Morgenzon 3
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35
ïneke Kuipers, Stationsweg 43
Henk de Vries, Bosma's Plein 2
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat 24

Dr. Gh.F. v.d. Lugt
te!.0519&1316

Dr. P.D. Luyendijk
te|.0519&í218

Dr. L.C. Maltha
tel.05í97-í30í

tel.2118
1e1.1423
tel.2363
tel. 1753
tel. 1809
te|.2259
1e1.2252

dr. Ch.F. v.d. Lugt
dr. P.D. Luyendijk
dr. Ch. F. v.d. Lugt
dr. P.D. Luyendijk
dr. L.C. Maltha
dr. P.D. Luyendijk
dr. L.C. Maltha
dr. Ch. F. v.d. Lugt
dr. L.C. Maltha
dr. Ch.F. v.d. Lugt
dr. P.D. Luyendijk
dr. L.C. Maltha
dr. Ch. F. v.d. Lugt

GROEI{E KRUIS . WIJI§/EBPLEGING
Spreekuur dagelijks tussen 1 3.00 en 14.00 uur, tel. wijkgebouw 1295.
Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTIIEBAPIE
J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Polleweil,lel.247811876.

HUISARTSENI^ABOBATORIUM
Plaats: Groene Kruisgebouw, tijd: woensdagmorgen 8.30 - 8.45 uur.

TANDARTS
Mw. van der Woude, Beyertstraat 101, tel. 2300.

BESTUUR
Voorzitter
Penningm.
Redaktie

Secretaresse
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