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Nadat de versierselen van de kerst en
de jaarwisseling weer opgeruimd wa-
ren is het nieuwe jaar begonnen.
In het begin van het jaar moesren we
ons voorbereiden en opmaken voor
de jaarvergadering van het dorpsbe-
lang.
Deze vergadering werd bezocht door
58 personen.
Na de opening en de notulen van de
vorige jaarvergadering kwamen we bij
punt 3 van de agenda, ingekomen
srukken en mededelingen. Onder dit
punt werd de tennisvereniging behan-
deld.
Op de verschillende oproepen in ons
krantje en verzoeken aan de mensen
om zich als vrijwilligers op te geven
om hieraan mee te doen is niet gere-
ageerd. Dorpsbelang heeft daarom sa-
men met de aanwezige leden besloten
om niet met deze zaak verder te gaan.
Na het financieel verslag en het vers-
lag van de kascommissie k'wamen de

I

besruurwerkiezinge n.
Mevrouw T. Veldema en de heer M.
Slager komen ons bestuur versterken.
Hierbij wensen wij hun veel succes

toe in de komende periode. In de vol-
gende editie zullen de nieuwe
bestuursleden zich voorstellen. Deze
komen in de plaats van mevr. T.
Kuipers en de heer H. Besseling, deze

mensen willen wij nog hartelijk be-
danken voor hun inzet in de afgelo-

Pen raren.
Na het jaarverslag en het financieel
verslag van de activiteitencommissie,
het verslag van de havencommissie en
het verslag van de museumcommissie
zijn we bij het punt van de rondvraag
aangekomen. Bij dit punt kwamen
weer dingen aan het licht waar het
dorpsbelang waarschijnlijk wel weer
een jaar mee vooruit kan zoals de
winkels in ons dorp tot verzakte riole-
ringsputjes in diverse straten.
Met al deze punten en nog meer zal
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dorpsbelang zich in het komende jaar
bezighouden. 'W'e zullen proberen om
deze zaken zo goed als mogelijk te rege-
len. Als laatste punt hierbij waren wij
zeer te-vreden met de opkomst bij deze
jaarvergadering.
Verder zijnwe een paar weken terug met
een groepje afgevaardigden van de onder-
nemersvereniging en het dorpsbelang
naar de Fryske Akademy geweest om de

prijsuitreiking van drs. Linda Huisman
bij te wonen. Deze kreeg zy voor haar
doctoraalscriptie: "Holwerd een dijk van
een dorp?", waarin zij een overzicht heeft
gegeven van de leefbaarheid in Holwerd.
Voor zover het nieuws uit het begin van
dit jaar.

A. Glazema.

,THE 
S()UJ{D",

(IPE]I J(IIIOERE]I WERI( H()TTTERD

"The Sound" is al weer 10 jaar een be-
grip in Holwerd en voorziet in een be-
hoefte aan een verantwoord onderkomen
voor onze jeugd.
Dit werk wordt mede mogelijk gemaakt
door de inzet van de vele vrijwilligers.
Het clubwerk is yoor de leeftijdsgroep
van 4 tlm 8 jaar op zaterdagmiddag om
de 14 dagen.
En op woensdagavond is er club van 8
tlm l2jaar ookom de 14 dagen.
Verder is "The Sound" open voor de ou-
dere jeugd op dinsdagavond, donderdag-
avond, vrijdagavond, zaterdagavond,
zondagmiddag en zondagavond.
Voor de verschillende werkzaamheden
die behoren bij het runnen van het ge-
bouw als het onze zijn werkgroepen
bezig zoals voor bar en onderhoud,
schoonmaken, licht en geluid,
activiteiten enz.
De acriviteiten die geregeld plaatsvinden
zijn disco, dropping, tafeltennis, darten,
kaarten en gezellig wat kletsen enz.
Om dit werk te kunnen voorrzerren
wordt de bezoekers gevraagd om lid van
onze vereniging te zijn.
De kosten om dit alles in stand te hou-
den zijn hoog (denkt u maar eens aan de

n twee winters en de gemeente-

t§Éng .n energielasten).

Maar het bestuur is van mening dat de
drempel voor het jeugdwerk zo laag mo-
gelijk moet worden gehouden.
Om voor iedereen toegankelijk te zr1n.

Ook u/jij mag lid zijn of donateur wor-
den.
U kunt zich opgeven bij onze secreta-
resse of andere bestuursleden en aan de
bar van "The Sound".

Namens het bestuur Vereniging Open

Jongerenwerk Holwerd,
I. Minnema,voorz.

Secretaresse: A. Bouma-v.d. Meij
Stationsweg 1, Holwerd
TeL.562247

l
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IftRSIMARIfi I3 DETEMBER I99ó

De activiteitencommissie en de werk-
groep OVH besloten dit jaar om de

kerstmarkt in de Opslag te houden.
De showroom van de fam. P. Vellema
leende zich hier uitstekend voor.
Donderdags werd gestart met het in-
rlchten en versieren van de ruimte.
Vrijdag l3 december kon men de markt
vanaf 15.00 uur bezoeken. Vooraf
maakte de kerstman een rondgang door
het dorp.
Daarna was hij aanwezig op de kerst-
markt waar hij de jeugd trakteerde op
snoeP.

De markt werd goed bezocht en over het
algemeen waren de standhouders tevre-
den. Ik denk dat we op een geslaagde dag
rerug kunnen zien.
Iedereen bedankt voor hun medewer-
king!

Namens de activiteitencommissie,
M. Dijkman-Elzinga

AAil DE tilWoilERS VÀil HorWtRD 8.0.

Velen van u zullen mij kennen door mijn
grote passie nl. draaiorgels. 'W'ar echter
maar bij weinig mensen bekend is, dat
mijn eigenlijke beroep schipper is. Naast
mijn werk als voorzitter van de Stichting

Friese Draaiorgelvrienden, ben ik al sinds
een jaar of vijf de vaste schipper van de
welbekende trekschuit uit Dokkum.
Deze trekschuit maakt zomers zijn vaste
toch{es door de stadsgrachten. Het is

echter ook mogelijk om de
trekschuit voor groepen te huren,
en vaartochten buiten de stad te
maken.
Er kunnen maximaal 35 perso-
nen mee, misschien een leuk idee
voor een buurwereniging of iets
dergelijks.
U kunt vrijblijvend naar de mo-
gelijkheden informeren.

Met vriendelijke groeten,
CorAnjema,

Beyertstraat 64, rcL. 561926
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ilIEUW§ VÀil DE SIIfiIIilO TYEI.ZIJil ()UDEREil D()ilOERÀDEEI.

In de laatste twee weken van februari
heeft de verhuizing van "De ABDIJ"
naar "'t BOL§7ERK" plaatsgevonden.
Vanaf maandag 3 maart kunt u voor uw
groep, club of cursus nu dus terecht in "'t
Bolwerk", Oranjewal 28-1, 9101 JV
Dokkum, tel. 05 19 -292223.
In de week van 17 tot en met 2l maart
organiseert de stichting welzijn ouderen
Dongeradeel een open week in "'t
Bolwerk". Iedere dagzijn er de gebruike-
lijke activiteiten en nog \À/'at extra's. De
gehele week zijn de 55+ van Dongeradeel
van harte welkom om de groepen en

clubs aan het werk te zien.

i* **** * * * * * * * * *r< * ** * * ** * *

Vaste activiteiten

SJOELEN verder iedere eerste woens-
dagmiddag van de maand. In "it
Bolwerk", Dokkum.
Aanvang 13.30 uur. Inleg Í 2,00. Leuke

PnrsJes.

KI.AVERJASSEN
Iedere tweede woensdag van de maand is
er klaverjassen in de grote zaal van "it
Bolwerk", inleg f 3,00. Aanvang 13.30
uur.

BTNGO
Iedere laatste woensdag van de maand
wordt er Bingo gespeeld. Kaarten f 0,50
per ronde. Aanvang 14.00 uur. In "it
Bolwerk'.

BIBLIOTHEEK!
In de bibliotheek van "it Bolwerk' kunt
u voor f O,5O al boeken lenen (max. 4
boeken). Leentijd 4 weken. U hoeft geen
lid te worden u betaalt gewoon per keer.

Ook grote letter boeken aanwezig.

Openingstijden van de bibliotheek zijn:
Maandagmiddag van l4.OO - 15.00 uur
Dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur
Dinsdagmiddag van l4.OO - 15.00 uur
Vrijdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur

Op deze tijden is er in de bibliotheek een
vri.iwilliger(ster) aanwezig. Kom gerust
eens langs.

EHB() TUR§US Iil H()TWERD!

Bij voldoende deelname kan er komend
rt-irrerseizoen een EHBO-cusus voor be-
ginners worden gestart.
De cursus bestaat uit 20 lessen (inclusief
r,eóandleer en reanimatie), en wordt ge-
houden op dinsdagavond van 19.30 -
r1.30 uur. Het maximum aantal deelne-
mers is 20 personen en vol is vol.
§ïe belangptelling heeft kan zich voor
15 iuni opgeven bij:
-dflie r'.d H*p,Voorstraat 2, Holwerd
cel. 0i19-562436 en Sietske Swart,
Cerbr-andasr Í eaÍ 4, Ferwerd
d oir&4r2551
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]IIEUWS YÀil HEI DIEilSÏEl{ffilIRUM "J{I'E ilIJHOT"

Elke dinsdagmiddag kunt u in het dien-
stencentrum "De Nije Nijhof" klaver-
jassen. Aanvang 14.00 uur.

Elke donderdagmiddag is er in het dien-
stencentrum "Nije Nijhof" een 55-plus
activiteitenmiddag. Deze middagen wor-
den verheugend goed bezocht.
Op de eerste donderdagmiddag van de

maand is er altijd BINGO.
Op de tweede donderdagmiddag van de

maand is er alrijd SJOELEN.
Op de derde donderdagmiddag van de

maand is er SPELMIDDAG o.a- rummi-
cub, klaverjas, dammen, schaken en/of
sjoelen.
De laatste donderdagmiddag van de

maand is er EEN BUITENGE\7ONE
ACTIVITEIT.
Op donderdagmiddag 27 maan bijvoor-
beeld zijn er demonstraties van onder an-

dere glasgraveren, pergamano, de knop-
pen cursus, kalligrafie enz.

Kom ook!

Op donderdag is de medewerkster van de

Stichting'§í'elzijn Ouderen Dongeradeel
(Tineke de Vries) aanwezig in de "Nije
Ni.ihof". '§7ilt u informatie over hulpver-
lening of andere zaken komt u gerust

langs of maakt u een afspraak. Bezoek

aan huis is ook mogelijk. (Tel. 562624,
donderdag)
Op overige werkdagen te bereiken op tel.

0519-292223.

Het kantoor van de S\íOD Holwerd is
gevesrigd in het woongedeelte van de
nNil. Nilhof". op de begane grond t.o.

nr.4-l-

De agenda voor maaÍt-aPril-mei:
6 maart Bingo (aanvang 14.30 uur)

13 maart Sjoelen (aanvang L3.45 uur)
20 maart Rummicub en klaverjassen

(aanvang 14.30 uur)
27 maarr demonstraties hobbYt/

cursussen (aanvang 14.30

uur)

3 april Bingo (aanvang 14.30 uur)
l0 april Sjoelen (aanvang 13.45 lu;.tr)

17 april Rummicub en klaverjassen
(aanvang 14.30 uur)

24 aprll Gezellige middag met
muziek

(aanvang 14.30 uur)

Op 29 april is de laatste klaverjasmiddag
van dit seizoen.
Op 1 mei is de laatste activiteitenmiddag
mer bingo.

Op 23 september start de klaverjas weer

op de dinsdagmiddag.
Op 25 september is de start Yan de

activiteitenmiddagen op de donderdag-
middag.

Tineke de Vries.
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V()EÏBÀtVEREilIflilO H()TWTRD 50 JAAR

Onze plaatselijke voetbalvereniging
bestaat 2l mei 1998 50 jaar, er zal ter ere
van dit jubileum op 22 en 23 mei 1998
een jubileumfeest worden georganiseerd.
Tijdens dit feest zal er een expositie-
ruimte aanwezig zijn, tevens zal er voor
dit jubileum een jubileumboek worden
samengesteld.
§7ij willen u dan ook vragen of u oude
materialen, krantenknipsels, fotot, dia's,
films o.i.d. ter beschikkeing wilt stellen.
U kunt contact opnemen met Jantsje
Stielstra, Moppenbuurt 11, tel. 0519-
561818. Jan§e bewaart en registreert al-
les en zorgt ervoor dat iedereen het zijne
weer netjes terug krijgt.
Zaterdag 29 maart a.s. organiseert de
Supportersclub v.v. Holwerd een rom-
melmarkt t.b.v. het 5D-jarig jubileum
v.v. Holwerd. De rommelmarkt zalwor-
den gehouden in de sporthal "de Ynset".

Heeft u spullen die u niet meer nodig
heeft dan kunt u deze ter beschikking
stellen voor de rommelmarkt.
U kunt contact opnemen met Siebren
Dol, Beyertstraat 40, rcL. 0519-561941,
u kunt de spullen daar brengen of
Siebren zorBt eÍvoor dat ze worden opge-
haald. '§7'ij danken u alyast voor uw me-
dewerking-
Net als vorig jaar organiseert de
activiteitencommissie v.v. Holwerd in de
maand mei weer een geraniumactie, u
kunt hier dan rond die tijd alvast reke-
ning mee houden.
Na de vakantie eind augustus, begin
september zd er door de jubileumcom-
missie v.v. Holwerd een sponsorloop
worden georganiseerd en dit alles t.b.v.
het 5O-jarig jubileum van onze voet-
balvereniging, ook dan rekenen we weer
op uw medewerking.

Jub. commissie v.v. Holwerd

I
I

vAN AYLVAWAL24 - TEL. 0519-561306

kwaliteit -

VaMaf mul UI]TSLUITtrND \@@FIDtrtrLHAL PHIIJZtrN
. HENGELSPORÍARTIKELEN . REGENKLEDING

voordeelhal prijzen de beste Í 22,50 compleet pak

. KLOMPENENLAARZEN . SPEELGOED
enz. altijd hoge kortingen altijd afbraakprijzen

. VERF en VERFARTIKELEN . MENIE Z,Sliler f 15,00,4liter/ 20,00
altijd lage prijzen
b.v. 2,5 liter ACRYL I-ATEX / 9,00,
4Íter f 2O,N DIERENVOEDING KIP - KONIJN
2,5 liter VERF 25,00, liters / 9,fi) enz., enz. LAGE PRIJZEN...
ook antiek wit en groen
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i llieuw dept uon slreek. en stodspost in Holwerd!! 
i

ii OOK UW POST voor Frieslond (ni"t de eilonden) Groningen
en Drenlre

kunt u nu inleveren bil: l. BRON trexti :n woninginrichting,
E W. DiiksrosFi r ó Holwerd
^ brrli.hting mo. t/m vrii. 8.30 uur - bezorging tussen I en 3 werkdogen.

Postzegels von 50 cent.

TorieÍ: < 20 gr. 50 cent
< 50 gr. 100 ceni
< 100 gr. 150 cent
< 250 gr. 200 cent
< 500 gr. 250 cent

de Teebus lorel. 051 9-561970
'A. Bron, iitte ó, tel. 561254
' FRL streek- en st-ods'post Leeuworden, tel. 058-2 

,l 
541 57, Íox 058-21 6241 6- FRL streek- en stodspost Leeuworden, tel. U5ö-Z 15415/ , tox U5ö-Z löz4lö 

V
.!!!!i-f-:r-:':::-P:-y-:::-:!i:!!i----------------+

belstuk 50O cent
< 3000 gr. 50O cenl
< 5000 gr. ó50 cent
< 10.000 gr. 750 cenl

vrRst À0 ]tÀvtltrERREril MUIIERAI(

Er is op het haventerrein zelf de afgelo-
pen maanden weinig te beleven geweest,
achter de schermen is het werk echter
gewoon doorgegaan. De balans opmaken
over het afgelopen jaar en het ontwikke-
len van ideeën voor het komende
selzoen.
Het ligt in de bedoeling om het kanova-
ren meer te stimuleren. Er zullen dan
ook weer een aantal kanot beschikbaar
zijn. Het bli.jft namelijk dat de belang-
stelling voor het kanovaren toeneemt,
omdat o.a. de geringe diepgang van een
kano veel meer mogelijkheden geeft dan
een motorboot. Ook het passeren van
dammen en duikers geeft weinig proble-
men, omdat door het lichte gewicht, t
17 kg. een kano gemakkelijk in en uit
het water kan.

'§V'e hebben gemeend hierop in te
moeten spelen. Samen met Jan Meeuwe,
van kanoverhuur Schreiershoek te
Oosrrum hebben we een kanoarrange-
ment sarnengesteld. Dat gaat als volgt:
kanoën vanaf Holwerd, via de
Holwerdervaart naar Dokkum en vervol-
gens via het Dokkumerdiep naar
Oostrum, naar de Schreiershoek. Daar
staan dan fietsen klaar om daarmee weer
rerug te gaan naar Holwerd. Uiteraard
kan ook eerst worden gefietst en dan ge-
peddeld en er kan ook gestart worden in
Oostrum. De fietsen zijn van smederij
D. Geertsma. De prijs van dit arrange-
ment bedraagt f 25,00 per persoon. Dat
is dan inclusiefroutekaart, huur kano en
fiets. Over deze laatste kan men dan de
hele dag beschikken. De gehele kano-

/------\
Tel.058'2 154 157w9
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route neemt ongeveer drie uur in beslag
voor een ongeoefende peddelaar.

Nieuw is ook de mogelijkheid om een
kanocursus te doen. Deze bestaat uit
twee avonden, waarop geleerd wordt o.a.
het in- en uitstappen, en de technieken
die horen bij het kanovaren.
De kosten bedragen f 32,50 per
persoon. Om jongeren tot zestien j^eÍ te
stimuleren, krijgen zij een korting van
een tientje.

Voor opgave en informatie, bel §í'illy
Boonstra, rcL562421.
Tot slot vermeld zij dat we voor het ko-
mende seizoen weer de beschikking heb-
ben over de tent, van Renze van Slooten,
die vorig jaar ook op het terrein heeft ge-
staan. Zo kunnen we onderdak bieden
aan groepen tot twintig personen.
Namens Stichdng Recreatie en Toerisme,

Jan Idsardi.

DE ÀfiIVIIEIÏEilC()MMISSIT

De activiteitencommissie is sinds juni
1996 acief. De activiteitencommissie
bescaar uit de volgende personen: Jan
Smit, Durkje Bierma, Jan-Harm v.d.
Meij en Marjolein Boonstra. Tèvens is de
hulp ingeroepen van Margit Dijkman en
Anne Bron om ons wegwijs te maken in
de wereld van activiteiten. Het doel van
de activiteitencommissie is de volgende
activiteiten te organiseren:
- ringrijden
- zakslaan
- Sinrerklaas
- kerstmarkt
- braderie
- koninginnedag
- eventuele nieuwe ideeën.
Dit alles in samenwerking met de desbe-
ueffende vereniging. Een aantal van deze
activiteiten zijn reeds met onze sa-

menwerking georganiseerd. Naar onze
mening zijn deze activiteiten goed verlo-

Pen.
Natuurlijk de één met meer succes dan
de ander.'§7e zijn nu volop bezig met de
voorbereiding voor koninginnedag.
'§7'e hopen dat ook deze dageen geslaagd
feest wordt. Zoals u ziet, de activiteiten-
commissie zit niet sdl.

Marjolein Boonstra

30 april activiteiten 1997
9.00 u. Muziekkorpsen rondgang door

het dorp. Crescendo + de
Bazuin.

10. 15 u. Koffieconcert
m.m.v. Crescendo en
de Bazuin. Entree gratis

10.15 u. Film voorstelling jeugd.
Entree gratis.

13.00 u. Vriimarla, hobbymarkt
entree / 1,00

15.00 u. Karaoke show
21.00 u. Optreden:

KNIPPE & SKEARE
support act: DISORDER
entreeprijs: f 12,50
voorverkoop: í 10,00
bij de Kopak en de Sporthal
Sporthd de Ynset, Holwerd

Organisatie: Activiteitencommissie en
Oranjevereniging.

Opgave vrijmarkt:
D. Bierma, tel. 0519-562104
M. Dijkman, tel. 0519-562086
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H0IGR00('96-'.91

Nei inkele wiken fan
hurd wurkjen, wie't
dan wer safier...
àldjiersjírne!l
Om healwei ienen
giene de doarren ie-
pen en omdat it
stjerrende kàld wie,
rffn it moai flot fol.
De sfear siet er al
gau yn.
Dat kaam mei troch
de karaoke-show fan
Thomas, en de
ljocht-show fan
Rob.
Om in oere of fouwer wie't op syn
drokst en noch steeds beregesellich.
Undertusken binnen der wat hapkes ít-
dielt en mei 't drinken moast men
himself rëde.
ïoch de ynset fan it hok-rock team en
alle "party-animals" wie 't in "bjuster-
baarlik barren"!!!

Om sàn oere gienen de lësten fuort. Doe
binne wy begon te himmel.ien en sa.

Nei de tiid ha we yn Foekje har snert om
"snoske"!
Ek woene *y d. fam. Vellema betankje
foar de romte en de frijwilligers foar hun
ynset. Oant takommend jier!

It Hok-rock team.

STIffiII}IO ïTEIIII]I ()UDERE}I DOI{OTRÀDEET

UITNODIGING

Aan alle 55-plussers in Dongeradeel.

De activiteitencommissie van de
Stichting'§Telzijn Ouderen Dongeradeel
nodiet u uit voor een eezellise middae
oP

'§í'oensdag 16 april 1997

Aanvang: 14.30 uur
Plaam: 't Sintrum, Holwerd
Toegangspri js: f 7,50

(inclusief een kopje koffie)

Optreden deze middag

Teahe u.d. Meer
en

Annebe Dourna

Dat belooft een gezellige middag te wor-
den. (In de pauze is er een verloting).

Tot ziens,
activiteitencommissie
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UI DE ÀI.DE DOÀS

Yn'e tiid àn'e àlvestëdentocht geane de
tinzen fan de àlderein ek werom nei de
bernetiid en de ferhalen fan heit en mem
ofpake en beppe.
Myn heit hie it ek al oer "oanstekke op
Bartlehiem". En noch ierder wie it
wettermoundershts yn'e Mieden ek san
híske. Dyjinge dyt as earste op redens de
feart ót gie, skriuwde dër syn namme
oan'e balke.
Yn 1924 sde yn it wykblëd Sljucht en
Rjucht in Kriich foar de Froulju tit-
skreaun om in rymstikie te meitsjen by
in plaatsje.
De Holwerterfrou Maeike Tacoma hat
dat makke mei it tinken oan it wetter-
moundersh0s, en dër de priis mei w0n;
in gouden doekspjelde. Maeike Tacoma
waard fersoarge rroch widdo Jifke Glas,
om't sy "de ridel yn e holle hie." (no sizze
wy: sy wie "spastisch") Dërtroch koe sy
net skriuwe. Jiffer Jeltsje Visser, dy't ek
by frou Glas yn e kosr wie, mar op it
postkantoar wurke, hat foar Maeike oant
it skriuwen wesr.

KRIIEH FOR DE FROUbJUE.

à'.tr.l

De kriich wie oankundige yn Slacht-
moanne (novimber) 7924 en Maeike sto-
ar 1l febrewaris 1925. Dèrrroch hat

Jiffer Visser de gouden Doekspjelde fan
de famYlje l«igen' 

P Koopmans.

Yn ï àlde wettermoundersltis
is utinters wille by de rfrs
en mannich boer of shipperhe
nimt simmers dër in wipperke.

Diz,z'àlde soan hat hwet yn ï sin
dat is wol oanï gesicht te sjen
hy freget sa onnoazelwei:
Sizfanhe, hij'h nocb ienfan dy?

Hja seit eartt neat, sjucht frij hwet toar
ho komt dit saekje foar elhoar?

Dm andzrt hja: 'h Sil utol ien helje,
Mar... dan moat Sirnen eh bitelje!

Us kriich Ènder de frouljue is sa

bëst slagge, dat wy yet ris ien ót-
slniuwe. De teikening is wer fen
de biromde Fryske te.ikener Pyt
v.d. Hem. Der wirdt by dit plaets.ie
in koartswilich rymstikje fen net
mear as 12 rigels frege, dac men
foar 28e Desimber oan de U{ower
stjirre moat. De Bistj0rder fen
"Sljucht en Rjucht" en ien fen És

Fryske Skriuwsrers scille dër it
bëste Étsiikje, dat den yn "Slj. en
Rj" printe wirde scil en de oare ek,
for sa fier se goed binne. De priis
is in gouden Doekspjelde. (Men
mei ek twa byskriften ynstjfire).

Ljouwert, Slachtmoanne I 924
'§íl A. Eisma Cs., Ljouwert
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Ook dit jaar zal ik proberen om u in
grote lijnen iets te vertellen over wat er
zoal in L996is gebeurd.
Er is een activiteitencommissie opgericht,
deze opereert onder de vlag van dorpsbe-
lang.
Op 22 mei was er een feestelijke opening
van de Nije Nijhof. Inmiddels draait het
aI volop en vele 55-plussers hebben er al
menige gezellige middagen doorgemaakt.
Ook het Groene Kruis en de Laatste Eer
zirln er in ondergebracht.
Zaterdag 18 mei vond de officiële ope-
ning plaats van het haventerrein "it
Mounerak" door oud-Holwerder wet-
houder D. de Vries. Na maandenlange
voorbereidingen was het bestuur er in ge-
slaagd een passend programma te orga-
niseren voor deze opening. Veel vrijwilli-
gers waren in hun vrije uurtjes te vinden
op het haventerrein. D.B. heeft een aans-
prakelijkheidsverzekering afgesloten.
De jaarlijkse viswedstrijd is gewonnen
door Jeen Akkerman.
Zarcrdag 8 juni zijn alle fractieleden en
een aantal bestuursleden van de CDA op
werkbezoek geweest in Holwerd.
'§7'oensdag 5 juni gingen we met een
busvol 55-plussers op reis naar
Overdinkel. Daar werden we opgevangen
in de Saksens van Gerrit met een lekker
kopje koffie en een stuk krentebrood.
Het was weer een fijne dag met mooi
weer. Het verslag hiervan kon u lezen in
het dorpslrantje van afgelopen juni.
De vrijwilligers zijn weer flink bezig
geweest om de speeltuin onkruidvrij te
maken.
D.B. en de ijsbaanvereniging hebben sa-

men vergaderd omtrent de veiligheid bij
het oversteken van de rondweg.
Op 18 september hebben we bezoek ge-
had van B. en §í. De volgende punten

krvamen aan de orde:
- Nostalgische Sraawerlichring

Hegebuorren en omgeving
-'§T.ijzigingen avondbrander in nacht-
brander hoek
Fonteinstraat/Gernierpad.

- Lichtmast op weggetje tussen de
Morgen-zon en Sporthal.

- Extra zoutkist in Holwerd
- Snelheidsbeperking rondweg (met

name ijsbaan en haven) en het ver-
plaatsen bord Holwerd naar begin asfalt
(Fiskwei)

- Buslijnen- A.O.V. (aanvullend open-
baar vervoer)

- Keechje wordt tweerichtingsverkeer
- Parallelweg doortrekken van Hallum

naar Holwerd
- Verzal<te rioolpurten
- Vergoeding oudej aarsnacht
-Parkeerproblemen Starionsweg (bij

school)
- Plan De Iest
- In ere herstellen van pad langs de vaart
- Fierspad (scherpe rrnden) overgang be-

strating Stationsweg
- Parkeerplaarc op de Teebus
- Parkeerplaats hoek de Morgenzon/Fon-

tetnstraat
- De Fellingen
- Uitstaphalte Gado
D.B. heeft de buurwerenigingen uitge-
nodigd om van gedachten te wisselen
over eventuele problemen en meningen
omtrent de leefbaarheid. Dit naar aanlei-
ding van het "Leefbaarheidsonderzoek
Holwerd"
'W'ist u dat er nog boekjes over oud-
Holwerd te koop zijn?
De molen en de kerk waren dit jaar ook
weer verlicht, en op het Bosmat Plein
kon u de verlichte kerstboom bewonde-
ren.
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Op 17 dec. was er een informatieve bij-
eenkomst met de bewoners van de
Hegebuorren betreft de renovatie van de
stoePen.

Sjoerd en Erszi Dijkman zullen in de toe-
komst her dorpskrantje bij u bezorgen.
D.B. bezoekt ook enkele vergaderingen
waaronder o.a. Museumcommissie,
Recreactiewoningen, windmolens, po-
litieke avonden, F.L.D, V.V.V., Sound,
activiteitencommissie etc.
Ook bij afscheid en/of jubileum zljn af-
gevaardigden van D.B. aanwezig, waar-

onder o.a. Zondervan, weth. de Vries,
Crescendo, Henk en Ida etc.

Drs. Linda Huisman heeft een prijs van

Í 1.000,00 Bewonnen met haar scriptie
"Holwerd een dijk van een dorp". Dit
\ryas een onderzoek naar de leefbaarheid
van het dorp.
Dorpsbelang heeft momenteel 521 le-
den.
Hopende heb ik u voldoende ingelicht
wat D.B. zoal doet.

Tineke Kuipers

ltfi I oilÀtt M 0 tEil DÀo/oRÀÀiltEilIoo l{sIEtt! il 0 IE H0 tlrERD

Zaterdag 10 mei a.s. is het weer de jaar-
lijkse nationale molendag. De bedoeling
van de molendag is om zoveel mogelijk
molens in Nederland te laten draaien en
een product te malen.
Ook de molens van Holwerd draaien bij
voldoende wind die d"g. Op de
"Miedenmolen" kunt u zien hoe vroeger
de polder op windkracht werd bemalen.
Ook de korenmolen "De Hoop" is in be-
drijf. Hier wordt graan gemalen en ge-
plet. Bovendien is in de molen een
tentoonstelling ingericht over hoe vroe-
ger het graan werd gezaaid, geoogst en
gedorst. Oude werktuigen die hierbij
werden gebruikt, zijn te bezichtigen en
er zal worden geprobeerd om sommige
van die werktuigen ook nog te gebrui-
ken.

Zo zal, er op de ouderwetse manier graan
worden gedorst met de dorsvlegel (een

houten knuppel om de graankorrels uit
de aren te slaan). Misschien kunt u het
zelf nog eens proberen. Het proces van
het zaaien, oogsten en dorsen wordt ver-
der aan de hand van fotot en tekeningen
duidelijk gemaakt.
Bovendien kunt u boven in de molen
zien hoe het graan tot meel wordt ver-
malen.
Voor de kinderen van de basisscholen is

er een kleurwedstrijd. De kleurplaten
kunnen 10 mei in de molen worden in-
geleverd. Voor de mooiste kleurplaten
zijn er enkele prijzen beschikbaar.

Museumcommissie en

molenaar "De Hoop"

OPROEP! OPROEP!

Personen die vroeger met de
dorsvlegel hebben gewerkt, willen
deze zo spoedig mogelijk contact
opnemen met tel. 0519-562086?

Alvast bedankt.

I
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SUPERMÀRIfi AÀil DE U()UWERITRDfi!

Beste dorpsgenoten,
Als bewoners van de Ljouwerterdyk heb-
ben wij grote bezwaren tegen de vesti-
ging van een grote supermarkr/winkel-
centrum aan deze weg.
§íij hebben hieronder geprobeerd zo ob-
jectief mogelijk samen te vatten wat onze
bezwaren zijn tegen de vestiging alhier,
hierbij vooral lettend op datgene wat
voor iedereen van belang kan zijn.

Samenvatting bezwaren Kopalc aan de
Ljouwerterdyk
1. De locatie valt onder beschermd
dorpsgezicht en vernielt het aanzicht van
het dorp, kerk en straatbeeld. Het is
haast onmogelijk om dat goed in te
passen. Botst als vanzelfsprekend met de
belangen van de ondernemer.
Een ondernemer zal natuurlijk eert zo
opvallend mogelijk uiterlijk willen om
klanten te winnen.
2. De locatie is zodanig gelegen dat bij
de bepaald niet zelden voorkomende
stormwind de plek gevaarlijk en bijzon-
der klant-onvriendelijk is.

Het perceel weiland ligt helemaal on-
beschut, iedereen die hier bij slecht weer
wel eens loopt of fietst weet dat dit ei-
genlijk geen plek is voor een winkel.
Voor ouderen, kleine kinderen en ouders
met een kinderwagen is het dan zelfs
gevaarlijk. W'e zien de boodschappen aI
uit de winkelwagentjes vliegen.
3. Er zal leegstand ontstaan in het cent-
rum van Holwerd, wellicht dat de hele
middenstand zal verdwijnen. Gevolg:
Een kaal, dood en ongezellig dorp.
Bij vestiging aan de Ljouwerterdyk ko-
men de winkels op te grote afstand van
elkaar te liggen. '§71j denken dat de win-
kels in het dorp dat zullen merken in
hun omzet waardoor de kans bestaat dat
er nog meer winkels zullen sluiten.

Deze negatieve spiraal zou funest zijn
voor Holwerd en is dan niet meer terug
te draaien.
4. Economisch hadbaarheid en daarmee
de locatie-keuze wordt opgehangen aan
de omzet van toeristen/passanten (dit
wordt nergens onderbouwd!).
Bij de keuze van de locatie aan de
Ljouwerterdyk heeft men zich alleen
maar laten leiden door de te verwachte
omzet van anderhalf! miljoen van
passanten. Iedereen die een beetie door-
denkr snapt dat zoiets nooit haalbaar kan
zijn.
5. Blijkt na enige jaren dat de super-
markt op deze locatie niet haalbaar is dan
zit Holwerd met de onherstelbare schade
van een dood centrum zonder winkels en
een lelijke puist aan de rand.
Iedereen kan dan op deze plek beginnen
wat hij wil. Omdat het bestemmingsplan
inmiddels gewijzigd is, kan men een on-
gewenste activiteit niet tegenhouden.
6. De verkeersoyedast op de Ljouwerter-
dyk zal aanzienlijk toenemen, met als

gevolg een grotere onveiligheid voor weg-
gebruikers en omwonenden. Voetgangers
zullen op de weg moeten lopen, ruimte
voor een voetpad of fietspad is hier niet
ranwezig. Auto's rijden hier vaak met
hoge snelheid. Voor voetgangers en
fietsers dus niet echt veilig (zie ook punt
2).
7. §7il men het toerisme bevorderen dan
moer ie ook bedacht zijn op aantastitrg
van de aantrekkingskracht van deze st-
reek (cultuurhistorie en onbedorven ho-
rizon). Beide worden hier vernield. Juist
de afgelopen jaren heeft Holwerd zich in-
gespannen om meer Íecreanten naar het
dorp te krijgen. Men zou denken dar
men zich zou inspannen om het dorp er
aantrekkelijker uit te laten zien, een



DNPSBEUÀIG ltOLWEffi . nanl 197

blokkendoos bij de ingang van het dorp
lijkt ons niet bepaald wervend.
8. Moeten wij ten koste van de enkele
winkel in Blija en Brantgum hier een
groot-schalige supermarkt plaatsen. Lijkt
wat a-sociaal! De nieuwe supermarkt wil
ook klanten uit de omliggende dorpen
aantrekken. De leefbaarheid van deze st-
reek houdt toch niet op bij de gemeente-
grens? Her zou toch triest zijn als de
laatste winkel in andere dorpen hierdoor
zou verdwijnen.
9. 

'W'erkt dit niet burgerlijke ongehoor-
zaamheid in de hand als dit zo maar
kan!! "Gewone" inwoners krijgen zoiets
niet voor elkaar, zelfs een eenvoudige
aanbouw kan al op onoverkomelijke
bezwaren stuiten van de "beslissers'.
Iedereen weet vaak uit eigen ervaring hoe
moeilijk het soms is om iets gedaan te
krijgen van de overheid. Dit stuk land
heeft een andere bestemming en valt ook
nog onder beschermd dorpsgezicht.
I 0.'W'aarom koopt Schuitema/OVH een
stuk grond van ongeveer I hectare met
een optie voor nog een hectare? Een stuk
van 1000 vierkante meter is toch vol-
doende!?'W'at is men in hemelsnaarn van
plan??? Heeft men wellicht nog allerlei
plannen die nog niet naar buiten worden
gebracht. §7'illen ze daar nog meer
bouwen?
ll.'§í'aarom is B&'§7 teruggekomen op
her standpunt: '§7'inlcel hoort IN het
dorp. AIs men een andere plek had aan-
ge'wezen had Schuitema daar heus wel
gebouwd (zie Nije NijhoF) en anders een
andere organisatie. Burgemeester en
'W'ethouders zijn altijd regen geweest op
een vestiging aan de Ljouwerterdyk, door
de druk (chantage?) van de Fa.
Schuitema (Kopak) is men oversrag ge-
gaan. Het was een kwestie van slikken of
stikken omdat volgens hun de
Ljouwerterdyk de enige plek was i.v.m.
de omzet van passanten?? (zie punr 4)

Het vreemde is wel dat het bij de Nije
Nijhof schijnbaar wel haalbaar was,
hoewel daar ook geen passanten komen.

Conclusie:
Met deze punten willen wij aantonen
waarom de locatie Ljouwerterdyk niet in
aanmerking dient re komen voor een
grote supermarkt.
'§7ij pleiten dan ook voor nieuwbouw
aan de Fonteinstrjitte 'Eraar voldoende
ruimte is voor een grotere supermarkt,
gelegen midden in het dorp en goed be-
reikbaar voor alle bewoners (daar gaat
het tenslome om!).
Het dorp blijft leefbaar en de mid-
dihstanders hebben een grotere kans om
te overleven. Op deze locatie gelden niet
de bezwaren van wijziging bestemmings-
plan e.d. en aantasting van het aanzicht
(perceel lvas vroeger ook bebouwd!).
Het is nu eigenlijk een beetje een vreem-
de open plek in het dorp, opvulling zou
hier juist op zijn plaats zijn.

Ook achten wij handhaving van de su-
permarkt op de huidige plek ook niet
uitgesloten, d dan niet door de Fa.

Schuitema.
Het is maar de vraag of de concurrentie
met grotere supermarkten in Dokkum
kan worden aangegaan met een grotere
vloeroppervlakte. In ieder geval hoeft er
niet geïnvesteerd te worden in nieuw-
bouw.
Een evt. wat kleinschaliger supermarkt,
die het moet hebben van service en
klantgerichtheid en met de nodige in-
ventiteit van de ondernemer, heeft naar
onze mening ook kans van slagen.
In feite is het een prachtige winkel voor
een dorp als Holwerd. (7nu Schuitema
echt willen investeren in nieuwbouw als

het zo slecht gaat, wij denken van niet!)
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Dit jaar organiseert de V.v.V. Concordia
een kaatscursus:

Kaatsbeginnersspel
Voor wie: diegene die her kaatsspel wil

leren
Periode: 4 avonden in mei

nader in overleg
avond.

Inhoud: het leren van de kaatsbeginse-
len en spelregels

Plaats: 't Keechje te Holwerd
Kosten: Í 10,00 per deelnemer

Opgave en nadere informatie:
Jan van der Velde, tel.0519-562525

JEU DE BOULE.AGENDA:
Competitie voor leden van de V.v.V.
Concordia
Starc 29 april
Aanvang: 19.00 uur
Plaats: camping de Dobbe

'§(i'edstrijden:

11 mei - 1 juni - 22 juni - 6 juli - l0 aug.
- 14 sept.
Opgave: 13.45 uur
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: camping de Dobbe

KAAISAGENDA:
4 mei KNKB schoolmeisjes afdeling

17 mei KNKB jongens uitnodiging
18 mei ledenpartij
31 mei jubileumpardj Fryslàn keatst
28 juni KNKB heren hooftlklasse
29 juni ledenpartij
9 aug. IStrKB schooljongens afdeling

l0 aug. pearkekeatsen
23 aug. federatie regio-jeugd
24 aug. ledenpartij
6 sept. KNKB heren eerste klas

uitnodiging
7 sept. ledenpartij

oP een nog
te bepalen

dtrtie,- ddip,- adie- a{Íi!,- arÍit,- dtrti?,

Dit jaar luiden de winkaliers in Holwerd de lente

fleurig in. En ml door de bloemetjes eens buiien le zetten, waar u uan

mGs hr gilieten.

Urijdag 2l maart en zaleÍda g X2 maasl

maah u lons op een frisse Ienteruiker.

Bij de winkeliers, heilenbaar aar Íaambiljel, kunt u een oilelop trok-

ken en wie weet heefr u geluk.

O.V.H. we*groep tlMV

rctie,- ddit,- ddie- dÍfie,- adie,- dtrtio
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UÏ DE AIDE DOÀS...

"It pontsje"

Jimme sjogge op dizze foto in'fearponts-
je' sa't dy foar en ek noch wol nei de oar-
loch yn Ljouwert brfikt waarden op
ferskillende plakken.
Der wienen dus in stik of wat fan dy din-
gen en ik tink dat elts wol wit wer foar 't
se br0kt waarden en foar dy it ner wit, no
se waarden brffkt om minsken dy dat
woenen fan 'e iene kant fan de feart nei
de oare kant te bringen. Der wie in stiel-
kabel fan e iene kant nei de oare kant
spant, sawat in meter boppe it wetter, en

der luts de pontbaas it pontsje by làns.

Dat hàlde dus wol yn, dat se mei it
pontsje dwars tsjin 'e farrjochting fan
passear,iende frachtboten of oare boate-
spul farren, wat soms wolris raar foar de
heren kaam.
Op'e foto kin men ek dódlik it mitsele
trepke sjen wer't de minsken by del of by
op moasten om yn of ít it pontsje te

kommen.
De beskriuwing sil no oan elts wol díd-
lik wëze.

It folgjende gebeurde en ik kin
my der noch skoan yn ferpleatse.

Ik mien dat't yn 1948 wie dat in
greate lànbouten- toanstelling yn
Ljouwert hàlden waard oP'e
\Tilhelmindaan.
Myn sweager en ik woenen der
ek mar ris sjen. Mei de bus nei
de stëd en doe earst de stëd mar
ris even yn en sjen wat dër te be-

libjen wie.
Doe't we dat besjoen hienen mar
op nei de tentoansrelling..
'§í'e kamen op'e Emmakade oan,

lyk efter de Harmonie en seagen

dër it ponts je lïzzen. Dat like ris

wol aardich ta, want oars hienen we hie-
lendal by de Froupoartsbrëge om moat-
ten en dat wie noch in hiel ein.
Dus wy by ir trepke del en der yn en we

runnen fuort mar nei foarren ta sadat we

der ek gau \Mer Ét koenen en doe mar
op'e start wachtsje, mar noch foar 't de

pontbaas begon te lfrken kaam er in
g.rrtt. frachtboot oan dy't tsjin e tried
oan foar, de tried fuort rriuwde en ós

dèrtroch yn in noedlike tastond brocht,
want ir pontsje begon al aardich fan e wal
öf te ltken en hong ek al frijwol skeef en

de pontbaas mar roppe: "Kalm bliuwe,
kalm bliuwe," Ínar ik tocht "beter gelo-
pen dan gestropen," naam in lytse oan-
loop en sprong krekt op it finderste trep-
ke en myn sweager réde dat ek noch.
Doe't we wat fan'e skrik bekommen wie-
nen sie er: "Ik siet dy op'e hakken'. Al
mei al rön alles goed öf foar itselde hie-
nen we der ek op'e b... yn reitsje kinnen
en dan hie ós tripke in raar ein krigen.
'W'e binne net wer yn't pontsje gien en

binne doe rinnend op'e tentoanstelling
oankommen 

In Holwerter
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ouDPÀptER lilH'WS VÀlr DE BÀZUtil

In de vorige dorpskrant maakten we mel-
ding dar de inzamelingsactie van het
oudpapier voortaan op de 2e maandag-
avond van de maand zou plaatsvinden;
dit levert - met name in de donkere
maanden - nogd wat problemen op.
Daarom heeft het bestuur besloten om in
de donkere maanden (oktober dm
maart) de inzameling iedere 2e zarcrdag
van de maand te houden.
Voor alle duidelijkheid volgen hiernaast
de inzamelingsdata.

ïo: noteer de data oo de kalender.

t4-4-1997
r2-5-1997
9-6-1997

r4-7-1997
rt-8-1997
8-9-1997

rr-ro-1997
8-rt-1997

r3-r2-r997

maandagavond v.a. 17.30 u.
maandagavond v.a. U.30 u.

maandagavond va. 17.30 v
maandagavond v.a. 17.30 u.
maandagavond v.a. 17.30 v
maandagavond v.a. 17.30 u,

****
zaterdagochtend v.a. 8.15 u.
zaterdagochtend v.a. 8.15 u.

zaterdagochtend v.a. 8.15 u.

()PROEP VÀ}I DE REDÀflE

Heel graag zouden we wat mensen uit
Holwerd aan het woord laten in ons
krantje. Hebt u war moois beleefcl, een
reis, een leuke verrassing... ja noem

maar op, ook een mooi verhaal van vroe-
ger (rit de àlde doas) zouden we graag
van u tegemoet aen.

()PR(IEP Y00R 55+ REIS

Op woensdag 4 juni is het streven
om weer onze 55+ reis te beleven.
Dorpsbelang heeft wat uitgezocht
't wordt Yast een mooie tocht.
Geef snel door dat u mee wilt gaan
en meld u bij de dames aan.
De kosten zullen / 60,00 bedragen
en... een goed humeur,
dat is wat wij vragen!

Opgave bij Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat
24, tel. 562252 of bij'Margit Dijkman,
§?'aling Dijkstrastrjitte 13, tel. 562086.

Naam

Adres

Telefoon

Dieet
I
I

-J
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55+ lfl.US SERYltt

Een kl van
Stichtin
'§7'oon- 

".ï
Oosterg van
55+-ers en gehandicapten.

Stel: u bent 55 jaar ofouder, ofgehandi-
capt en u wilt een nieuw slot in de deur,
een tochtstrip of een brede vensterbank
aanbrengen, een lamp of een schilderij
ophangen. Deze lijst is met veel meer
voorbeelden uit te breiden. Wie voert dit
uit als u daar zelfniet toe in staat bent?
De klussendienst!

Hoe gaat dat in zijn werk?
U wilt een klusje laten verrichten. Dan
neemt u conracr op mer de Stichting
'§í'elzij n Ouderen Dongeradeel (telefoon-
nummer 292223). Daar wordt bekeken
of uw klus voor uiwoering in aanmer-
king komt. 7-o ja, dan wordt opdracht
gegeven aan Oostergo Bedrijven. De
klusjesman van Oostergo neemr telefo-
nisch contacr met u op voor het maken
van een afspraak, waarna de klus wordt
uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid: de
klussenman dient zich te allen tijde re le-
gitimeren, vraag dus altijd naar zijn le-
gltlmatle.

DICHTERBIJ GOD

Mocht er nog belangstelling
bestaan voor de gedichtenbundel
"Dichterbij God" van Monte de
Boer, er zijn nog een beperkt
aantal exemplaren beschikbaar.
TeleÍoon 0519-562108.
Zoals u weet gaat de opbrengst
volledig naar de stichting voor
verstandelijk en geestelijk gehandi-
capten "Maartenswouden" te
Stiens

Wat zijn de kosten?
De klussendienst hanteert een tarief van
f 26,50 per uur (incl. B1'§fl). Alleen de
tijd die aan de klus wordt besreed wordt
in rekening gebracht, materiaalkosten
zijn voor uw eigen rekening. Een paar
voorbeelden: u laat een schilderij ophan-
gen, de klus wordt in een kwartier uit-
gevoerd: u betaalt de materiaalkosren en
een bedrag van f 6,75. Of u laat de bre-
de vensterbank aanbrengen waar de klus-
jesman een half uur mee bezig is. U
beraalr de materiaalkosren en een bedrag
van f 13,25.

Hoe moet worden betaald?
Bedragen tot Í 50,00 dienen conrant aË
gerekend te worden, voor hogere bedra-
gen lcrijgt u een nora toegestuurd.
Inlichtingen, rcL. 292223.

VOEDSELPAKKETACTIE...
SPAS!BA... BEDANKT.

De voedselpakketactie, bestemd
voor het "Bless Fund" in St.
Petersburg in Rusland is goed ge-
slaagd, de pakketten zijn goed te-
recht gekomen.
De gevers nogmaals bedankt!!!
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DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd maandag 17.55-18.40 uur en 18.20 - 19.00 uur

bij de GereÍ. kerk
Jeugd Tsjelke maandag 9.10 - 9.50 uur
Jeugd Ploos v. Amstel maandag 8.30 - 9.05 uur

OPENINGSTIJDEN POSTAGENTSCHAP
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

13.00-17.00 uur
Zaterdags 9.00-12.00 uur
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Voor uw:

- Financiële administratie

- Loon- c.q. salarisadministratie

- Belastingaangiften (ook particulieren)

- Fiscaal advieswerk

- Juridisch advieswerk

- Automati serí ngsvraSen

- Accou ntantsverk! ari ngen

voor service en kwaliteit

ACCOU NTANTSKANTOOR Fiskbuorsterwei 2
9145 RJ Ternaard

Tel. 0519-571541
Fax 0519-571747

FRIESLAN D
NOORD-OOSTHOEK

U. van der Woude
Accou ntant-Adm in istratieconsu lent



Í
D0PPSBEUNA HOLWEPD. naat 1997

TENNI'VERENIGING.l^/E'TDONG 
E RADE E L'

Het is zwer! De oude kontine rc ges/oopl de
bouw von de nieuwe kon bqinnen. ln moort

hoopt men de fundering oon te brengen en
don kon de bouw von en prochtige kleerll
doucheruimte annex ruime kontine gouw
gereoÍseerd zijn. De lden zorgen ervoor dot
het geheel smoo l<vol wordt oo ngekleed.

Als het weer het toelaat zijn vanaf 1 april de ba-
nen open. Er staan allerlei activiteiten op de agenda
met mogelijkheden voor iedereen. Competitie, toer-
nooien, dubbelavonden, de'dames-tennis-ochtend',
cl ubkam pioe nschappen, vriendsch appelij ke pa rtijen
met buurverenigingen, extra aandacht voor jeugd en
55-plus...

Het bestuur hoopt veel nieuwe leden te kunnen
verwelkomen.

Tennis is een sport, die door jong en oud beoe-
fend kan worden en waarmee je ook op elke leeftijd
kunt beginnen, ervaring is niet nodig. Kom het gerust
een paar keer proberen.

Op de maandagen worden - bijvoldoende aan-
meldingen - tennislessen verzorgd door een gediplo-
meerd tennisleraar. Je kunt je hiervoor opgeven bij
Claudia Dijkstra.

BANEN AcHTER'De SRren' Tenrunnno



Het lelckerste brood
en gebalcuit debuurt

ruMA
Anjum Telefoon (0519) 32 13 02
Holwerd Telefoon (0529) 56 12 83

M0nebuorren 12,
W Dykstraslraaï.2,
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Voor kwoliteits vlees- en vleesworen noor

Slagerij Grijpstra
uw ombochtelijke sloger
ook voor

* Borbeque
* Gourmet
* Fondue
* Huisslochtingen

kunt u bij ons terecht, en doï olles voor een oontrekkelijke prijs.

graagtot ziens.

Hoofdsïroot 24 Ferwerd - tel, 0518-411917
Pólewei I Holwerd - tel, 0519-5ó1280
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