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Nu het grootste deel van de zomer er
opzit, is de vakantietijd voor de mees-
ten van ons weer voorbij. 'W'e hopen
dat u verfrist, uitgerust en vol nieuwe
energie er weer tegen aan kunt.
Zo ook met dorpsbelang. De volgen-
de punten waar D.B. in de komende
tijd zich o.a. mee bezig wil houden
zrjn:-

- Onderhoud speelturn

-'§í'andelpad Kletterbuorren
- Snelheid Pier

- Bezoeken vergaderingen lokale
agenda

- Bezoeken wethouders voor resreren-
de punten opgedaan tijdens dorps-
rondgang

- Opknappen bordjes kruising
Leeuwarderweg

Verder is er nog te melden dat de
Hegebuorren in een vergevorderd sta-
dium is voor restauratie van de muur-
tjes, en dat vele stoepen in het dorp
voorzien zjn van opritjes.

Tot zover het belangri.ikste nieuws
van onze kant wensen wij U namens
D.B. een goede tijd toe.
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Op zaterdagmiddag 9 augustus werd in
de haven het jaarlijks terugkerende zak-
slaan gehouden-'§7ie zou niet kampioen
zakslaan van Dongeradeel willen worden?
En vanaf een met groene zeep ingesmeer-
de paalinstallatie gingen de verschillende
deelnemers elkaar dan ook serieus te lijf,
om na afloop met deze titel te mogen
prijken.
Het mooie weer maakte dat niemand het
erg vond om in het water van de haven te
belanden, als de tegenstander sterker
bleek te zijn, dan geen titel... wel een

frisse duik!
Kampioen zakslaan van Dongeradeel
werd bi.i de senioren:

'lVietse Boonstra
2. Chris Dijkstra
3. Ale Vrieswi.ik

Bij de jeugd was de kampioen:
Sietse Vellema,

2. Cor Koree
3. Arnoud Haitsma

Voor deze zelftle middag had de
activiteitencommissie de primeur van het
buikschuiven op het programma staan.
Op een speciale baan, op schamel hoogte
vanaf de grond, die goed werd inge-
smeerd met groene zeep, moest worden
geprobeerd om zover mogelijk op de

buik over de baan te schuiven.
Door zo'n 50 deelnemers werd aan dit
nieuwe spel meegedaan en er werd volop
genoten.
Enkele reacties van de deelnemers:
-'W'at lytser dyn broek is dys't oan hast,

wat better it wol
-§(i'at dikker dyn bók is, wat bener it wol.

Het publiek reageerde enthousiast op dit
spektakel, het is zeker voor herhaling vat-
baar.
De volgenden vielen in de prijzen,
sentoren:

1. Ale Kamma
2. Theo Broersma
3- -W'ietse 

Boonstra (die z'n middag
was goed)

Bij de jeugd t/m 14 jaar le Menno v.d.
Hoek
Van de dames die mee deden gleed
Nynke'W'iersma het verste en de oudste
deelnemer aan dit spektakel was Pop
Fennema.
Dankzij het mooie weer kon er nog
gezellig eyen worden nagepraat, vanaf de
weg bekeken was het op het haventerrein
een gezellige drukte.
Een pluim voor de activiteitencommissie
en alle vrijwilliger/sters, het moet toch al-
lemaal maar georBaniseerd worden.

DHilfi U Eytl{ MtI oilS MtE! tElt I{HIWE llMM...

In het vorige krantje plaatsten we deze
zelfde oproep, maar er kwam tot nog toe
bijna geen reactie, vandaar...

Jaren hebt u het krantje onder de naam
contactblad voor Holwerd en omgeving
door de bus gekregen. Nu leek het ons
een goed idee om het krantje een naarn

te geven en u daar over mee te laten den-
ken.
Dus... weet u een leuke en toepasselijke
naam voor het krantje geefhet door aan
Anke Hoekstra, Fonteinstrjitte 74, tel.
562459

Doe mee!!!
De winnaar wordt beloond!!
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Verzekenen

'§(i'e hebben lang geaarueld of we eraan
zouden beginnen: Verzekeren.
Per slot van rekening is onze vereniging
geen verzekeringsmaatschappij. Maar tij -
den veranderen; en mensen veranderen
mee. Of is het andersom? In elk geval
wilden we met onze tiid meegaan en
hebben u de gelegenheid willen bieden
zich bij te verzekeren. §?'ant met de

f 1.100,00 die de vereniging u kan ver-
goeden, kunt u geen uiwaart bekostigen.
'§7'at ons vast voor ogen staat en zeker
willen meenemen uit het verleden is:

Tnnder winstbejag de belangen r'arr
onze leden behartigen

De commercie ligt op de loer. Een
enorm aantal mensen heeft niets geregeld
voor de oude dag. De markt is onr-
zettend groot; ook en vooral voor zorg-en
verzekeringsmaatschapp ljen. Zr1 worden
gesteund door de nieuwe W'et Toezicht
op de Naturaverzekeraars N7TN).
Gelukkig zijn de uiwaarwerenigingen
met minder dan 3000 leden, zoals de
onze, vrijgesteld van deze wet. '§í'el wordt
er gecontroleerd ofer toch nog verzeke-
ringen worden afgesloten.
Om niet in een uitzonderingspositie te
geraken hebben we in samenwerking met
de Friese Federatie van ljiwaarwer-
enigingen samenwerking gezocht met
Axent, die de uitvaarwerzekeringen voor
onze leden, die dat \Mensen, afsluit. Als
gevolg van de \fTN zijn ook nieuwe
statuten opgesteld, zodat onze vereniging
niet in conflict komt met deze wet. De
statuten zijn momenteel collectief via de
Federatie in druk. De bedoeling is dat
onze leden per postadres een exemplaar
onwangen.

Nieuwe kansen

Met de vele veranderingen ontstaan ook
nieuwe mogelijkheden. Doordat de dood
bespreekbaar wordt kan die ook com-
mercieel worden uitgebuit.
Ergens las ik een slogan: De dood leeft.
Leve de dood. Veelzeggend. Over com-
mercie gesproken!
Echter, grote ondernemers hebben min-
der oog voor onze plaatselijke gebruiken
en een persoonlijke invulling kan in het
gedrang komen. Overleg met iemand
van de eigen vereniging blijft ontzettend
belangrijk
§7ij vinden daarom onze (Jiwaarwer-
eniging bij uitstek geschikt om aan een
overledene de laatste eer te bewijzen. Op
een stijlvolle manier en zonder daarvoor
te hoge kosten in rekening te brengen.
Of, zoals het in de nieuwe statuten staat:
om te voorkomen dat de verzorging van
het stoffelijk overschot van een mens
voorwerp van winstbejag wordt.

De'§í'TN vereist wel een heroriëntatie.
Een vereniging moet met de tijd mee.
Zal meer deskundigheid nodig hebben.
'W'e zullen in de toekomst onze bakens
veÍzetten.
Een eerste stap is reeds gezet door sa-
menwerking te zoeken met Axent. De in-
formatie over bijverzekeren heeft u reeds
onwangen. En we zrtn bli dat deze actie
zn goed is aangeslagen.
Velen hebben de antwoordkaart ingezon-
den, zijn bezocht door onze consulente
en hebben zich b1verzekerd. "Verzekerd
zijn" geeft toch een beter gevoel dan:
"iets geregeld hebben".
Het spreekt vanzelf dat al onze leden niet
in een tijdsbestek van een paar maanden
bezocht kunnen worden. Mocht u nog
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niet benaderd zíjn en toch op korte ter-
mijn een regeling willen treffen, neemt u
dan even contact op met de secretaris
(05t9-561554).

Op naar 2000
In de komende jaren zullen onze
doelstellingen een andere inhoud moeten
krijgen. Maar die kunnen we niet formu-
leren zonder u. Laat ons uw wensen en
ideeën weten.
'§?'ant:

* wat v€rwacht het lid?
* wat verwacht de vrijwilliger?
* wat willen we als vereniging bereiken?

* wat kunnen we als vereniging aanbie-
den?

'§7'e willen herkenbaar blijven en be-
trouwbaar. De kosten laag houden door
inzet van vrijwilligers.
'§í'el langzamerhand deskundiger, waar-
door de organisatie sterker wordt.
Af van het stoffige imago dat een
uiwaarwereniging doorgaans (helaas)

nog heeft.

Secretariaat: Foarstrjitte 12, 9l5l HE
Holwerd; tel. (05 19) 561 55 4

IÀARPR()ORÀMMÀ BÍI}ID Y. P1fiTI1ÀIIDSYR()IIWE]I Iil TilES1À1ID

ÀTD. D()]IOERÀDEEI.-WESI

17 september
'W'oensdagmiddag 14.30 uur open huis
met "workshops" in de Nije Nijhofi,
Holwerd

8 oktober
Themamorgen "Terminale Thuiszorg"

27 oktober
Maandagavond 20.00 uur in Tunawerth,
Ternaard. "Het werk van de notaris".
door notaris Miedema uit Metslawier.

19 november
'§?'oensdagavond 20.00 uur Tunawerth,
Ternaard. Mevr. A. Kuipers vertelt over
"IJsland, land van ijs en vuur".

22 december
Moandei yn't "jCrnsskoft" yn De
Terpring yn Brantgum "Krystfeest mei
ko$etafel".

28 januari '98
'\W'oensdagmiddag 14.00 uur in De àld
skoalle in Hantum "Jaarvergadering"

Eigen dia's uit eerdere djden.

februari
Eéndagsbestuur?

ll maart
Gezamenlijke avond met de afdelingen
Dokkum en Dongeradeel-Oost

8 april
'W'oensdagavond, t9.45 uur in De àId
skoalle in Hantum. "'§?'alvisvaarder"

door de heer Van der'W'agen.
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Onze plaatselijke voetbalvereniging
bestaat 2l mei 1998 50 jaar, er zal, rcr 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, foto's, dia's,
films o.i.d. ter beschikking wilt stellen.
U kunt contact opnemen met Jantsje
Stielsra, Moppenbuurt 7, rcL 0519-
561818. Jantsje bewaart en registreert al-
les en zorgt eryoor dat iedereen het zijne
weer netjes terug krijgt.

Ook zal er tijdens het jubileumfeest een
reiinie worden georganiseerd, de jubi-
leumcommissie heeft Margit Dijkman
bereid gevonden om ons te helpen bij het
zoeken van adressen van oud-leden, u
kan haar hier bij helpen. Onderstaand
publiceren.wij namen van oud-leden van
onze verenrglng.
De vraag aan u is: kent u deze personen
en weet u hun huidige adres of woon-
plaats?

U kunt dit melden bij:
Margit Dijkman
\W'aling Dijksrrastrjitte 1 3
rcL.:562086

H. Hartstra
B. Postma
H. Stoel
wlC. Fiechter
H. Prummel
J. Zwart
Teun Post
P. v.d. Heide
A. Dijkstra
Roel de Jong
A. v.d. Leest
H.J. Kasemier
'Wietse v. Assen
S. Visser
G. Pol
H. Bijlsma
C. Schaafstal
Auke de Vries

9-5-r919
25-8-1920
2-5-19t8
7-3-1926
9-r-t935

r8-8-r924
20-8-r935

20-7-1943
30-3-1938

6-6-1935
8-ro-r947
t5-9-1941
7-r2-r940
28-2-1953

t5-r0-t937

Holwerd
Holwerd
Holwerd
Holwerd

Holwerd
Holwerd
Hantum
Ternaard
Holwerd
Holwerd
Holwerd
Brantgum
Ternaard
Brantgum
Holwerd
Franeker
Holwerd

Exelsior Koningstraat
Blolstraat
Leeuwarderweg (politie)
Blokstraat
smidsknecht Geertsma
Hogebuurt
Stationsweg
Holleweg o.d.

Fonteinstraat (polide)
Café
Visbuurt

Leeuwarderweg

De Gouden Klok

De op 28 augustus gehouden sponsor-
loop, welke georganiseerd werd door de
jubileumcommissie, is een succes gewor-
den, de leden hebben een bedrag van on-
geveer f 5000,00 (werkelijke opbrengst
nog niet bekend) bijelkaar gelopen, ook
een aantal liefhebbers hebben meegelo-
pen en bijgedragen aan de opbrengst.
Vij willen dan ook iedereen bedanken

die de lopers gesponsord hebben, ook de
bewoners van de Beyertstraat,
Morgenzon, Ale Tun en Fonteinstraat
die tijdens de sponsorloop de auto heb-
ben laten staan.
Mede dankzij u allen is ook deze actie
een succes geworden.

Jubileumcommissie w Holwerd.
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Dienstencentrum: Elbast erwei 2,
Holwerd, tel. (0519) 562624

Activiteiten
Binnenkort beginnen de spelmiddagen

,n donderdagmiddag,
Stichting '§íelzijn

I met een aantal
zijn ze al begon-
onze dorpskrant

'was er veel belang-
t die belangstelling
ons maar ook voor

cie plek om u te ver-
maken en vooral ook met elkaar te
praten. De sociale contacten onderhou-
den om het zo maar eens re zeggen.
Naast de bovengenoemde vonden er ook

plaats. Een team
een of meerdere

, boeken
het gebouw ge-
at - na eerst de

stenen uit de vijver
gevist te hebben-, een vlaggenmast ge-
plaatst en diverse andere klusjes onder
handen genomen. H: elijk dank, beste
mensen.-Vakwerk! H ziet er allemaal
weer keurig uit en hopelijk blijft dàt ook
zo! En daarmee spreken we de jeugd even
aan. Sinds de ontruiming als bejaarden-
centrum is deze plek een soort pleister-
plaats geworden voor een aantal jonge-
ien. Hèlaas gaan zij niet met andermans

oals de eigenaar het
r herstel van vernie-
moeid en daar heb-
e aan. Beter gezegd:

niet. Zulke kosten
anslag op onze ex-
het ook graag net-

Donateurs
N in 1994 heeft de toenmalige werk-
groep die zich inzette voor het behoud

grijpen omdat het aI zo'n twee jaar gele-
den was. '§?'aarom toen pas? §í'e hebben
u aI eerder geschreven dat het veel tiid en
moeite g.kórt heeft om de zaken rond te

keren dat niemand een kwitantie is aan-
geboden, waaryoor geen toezegging is ge-
daan. De la,titanties zijn gemaakt aan de
hand van de door u ingevulde antwoord-
stroken.

Overige activiteiten
Thuiszorg: Her uitleenmagazyn; dage-
lijks van L7.OO-17.30 uur. Peuter- en
zuiglingenbureau; Tiombosedienst
Noord Oost Friesland; Huisartsenlabo-

EHBO-cursus.

ken te behouden.
'§7ij rekenen graag op u.

Bestuur Stichting "Nije Nijhof"
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... het deze zomer soms erg gezellig was
op het eind van de pier en dat daar
door heel wat mensen een frisse duik
werd genomen in het water van de
waddenzee en dat ze dan best boven
konden komen met een kwal op hun
hoofd.

... dat Holwerd door aardig wat toeristen
is bezocht in de afgelopen vakantiepe-
riode.

... in Holwerd rwee informatieborden
zijn geplaatst, één aan de Hemminga-
wei en één aan de Ljouwert..dyk.

... Er nog steeds boekjes van oud-
Holwerd te koop zijn en dat best een
leuk cadeau kan zijn van de Sinr. De
prijs is f 20,00. HaaJ ze bii A.
Hoekstra, Fonteinstrjitrc 74 of bij D.
Bergema in de winkel of S.R.V. wa-
gen. Ook zijn er nog enkele boekjes
met de vlaggen en wapens van
Dongeradeel. De prijs is f 7.50

... ik (Anke Hoekstra) heel graag verha-
len van u Yoor de rubriek "Ut de àlde
doas" zou willen lrijgen of gewoon
iets ander leuk, gezelligs voor het
krantje!

... De Braderie dit jaar niet door is ge-
gaan, omdat er te weinig deelname
vyas.

... '§7.ist u dat dit om de vlag van
Holwerd gaat:

IR()E(i1()PERS W()RDE}I ST()PERS

Dokkum viert feest, ook de
buurtvereniging van de Jasmijn
doet het!
Een eigen bar voor het contact met el-
kaar in de straat, ook met de versie-
ring doet deze buurt graag mee. Zrj
hadden als thema 'Herddiek'. AIle

Buurwereniging Jasmijn,
te[.295661.

'i7e zoeken daarom voor het volgende
seizoen iemand, die samen met'§Tillie

()PR()TP . ()PR()EP - ()PR()TP . ()PR()TP - ()PR()TP - ()PR()EP . ()PR()EP

Boonstra in wisseldiensren her !
haventerrein wil beheren. !

FË,b,ii;.t,; ;;;-"#ïe insrelling en !
het spreken van een paar woorden !
Duits komen goed van pas bij dit werk, !
waarvoor een vergoeding wordt
betaald.

Voor informatie: bel Jan Idsardi, tel.
561908
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Op vrijdag 7 november organiseert
HENK'S MUSIC SHOP wederom weer
de jaarlijkse PI-{YBACKSHO§7', dit is

de 9e keer alweer. Dit alles wordt weer
gehouden in 't Centrum te Holwerd.
Iedereen tussen 8 en 88 jaar kan hier
l,yeer aan meedoen. Er zijn natuurlijk
weer grandioze prrlzen te winnen in 2
groepen, dit zln de mini's en de
volwassengroep. In beide groepen is als

le prijs f 75,00 een2e prijs / 50,00 en
3e prijs f 25,00.

Verder is er een fraaie wisselbeker voor
de beste van de playbackshow, en
natuurlijk een herinnering voor iedereen.

Dus het wordt ureer zeer aantrekkelijk
gemaakr om deze avond weer te doen
slagen met Uw hulp.

Opgave kan tot 20 oktober bij Henk's
Music Shop, ook verdere inlichtingen
kunt u bij Henk en Maaike lrijgen.

Henk en Maaike, rc1.562079

DT Ifl}IDERCI.UBS VÀ]I IHE S()U}ID

De kinderclubs van The Sound begin-
nen rveeÍ: 7-aterdag 20 september in-
stuifvoor kinderen van 4 tlm 12 jarr

Progamma:
kinderen van 4 tl m 7 iaar.

4 okr kinderbingo
18 okt schilderen met behang
I nov kleien

15 nov gipsen + spel
29 nov gips afmaken
13 dec wenskaatten maken
17 dec kerstdiner

kinderen van 8 t/m 12 jaar
I okt bingo

15 okt gedroogde bloemen
29 okr film
12 nov verrassing
26 nov armband knopen
l0 dec wenskaarten maken
17 dec gourmetten

De tijden zijn evenals vorige jaren op
woensdag vn 18.45 uur tot 20. 15 uur
en zaterdag van 13.30 uur tot 1 5.00 uur.
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Programma 1997 - 1998

16 september'97
Ds. Tj. Tjepkema uit Ee vertelt over:
"Geloven in Korea"

2l okober
Mevr. J. Krook uit Engwierum met een
boekbespreking: "De Leafde kin net
swije", van T.H. Kuiper (gezamenlijk
met Doopsgezinde Zusterkring en Herv.
Vrouwe nvereniging)

18 november
Bondsonderwerp: pluriforme sarnen-
leving "kansen en kleuren". Spreekster:
Sjoerdje Kalsbeek, werkzaam in het AZC
in Dokkum

15 december
Gezamenlijke kerswiering
(Bosma's plein)

20 januari '98
Mevr. Postma-Heeringa uit Dokkum
Onderwerp : "VÍouwen in de Bijbel"

17 februari
Jaawergadering

17 maart
Mevr. v.d. Ploeg-Posthumus, CDA
Onderwerp: "'W'at zoekt een Friese yrouw
in de Haagse politiek"

2l ryríl 's middags
Excursie Lichtpunt; hiermaken wij een
gezellige middag van

Uitvaartvereniging
''DE LAATSTE EER''

secretariaat: Foarst{itte 12,9l5l HE Holwerd, tel. (0519)561554

voor deskundige verzorging van
begrafenissen en crematies

laagst mogelijke tarieven

eigen aula

Bijverzekeren via uw eigen vereniging
bij Axent U i»aartv e rzekering en
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Contactgroepen 55 -plus
Nu de vakanties weer voorbij zijn srarten
de 55-plus groepen en clubs weer met
veel enthousiasme. Nier alleen in
Dokkum maar ook in veel dorpen in
Dongeradeel kunt U deelnemen aan
groepen en clubs. Bijvoorbeeld een 55
plus contactgroep. U vindt het fijn om
mensen te ontmoeten en een praatje te
maken. Sociale contacten zijn toch be-
langrijk in een mensenleven. Kom daar-
om eens naar een 55 plus contactgroep.
Soms is er een klein programma en
natuurlijk tijd om met elkaar thee en
koffie te drinken.
De contactmiddagen iynzowel nuttig als
aangenaam.

Of heeft een cursus uw belangstelling?
Ook daarover kunt u bij de Stichting
§Telzijn Ouderen rerecht.
Denkt u o.a. eens aan Engelse les,
Sterrenkunde, Yoga, Stijldansen,
Verkeerscursus, Bloemschikken of wilt u
leren Klaverjassen? Het kan allemaal en
nog meer.
Meldt u zich wel even aan?

Voor meer informatie (een informatie-
boekje is gratis af te halen) kunt u terecht
bij de St.'§Telzijn Ouderen Dongeradeel,
Oranjewal28-1, 9101 JV te Dokkum.
telefoon 0519-292233.

Dienstencentrum "Nije Nijhof".
Seizoen 97198
Na een prachtige zomer gaan we \iveer
starten met het nieuwe programma voor
55+. In her dienstencentrum "Nije
Nijhofl'Elbasterweg 2, in Holwerd.

De eerste klaverjasmiddag is op n
seotember vanaf 14.00 uur. En verder
elke dinsdagmiddag
Op donderdagmiddag 25 september
worden er ryeer dia's getoond van oud
Holwerd. Aanvang 14.30 uur.

Bingo op 2 oktober. Aanvang 14.30 uur

Meer Bewegen voor Ouderen goed voor
U! En... gezellig! Proefles volksdansen
voor 55+ in 't Sintrum. Op dinsdagmid-
dae T oktober om 14.30 uur. U bent hier
van harte welkom. Kopje koffie staat
voor u klaar. Inl. Mevr. I. v.d. V'oude
561845.

9 oktober SJOELEN. Aanvang: 13.45
uur!! Met nieuw telsysteem zodat u, ook
aI sjoelt u niet als de beste toch in de
prijzen kunt vallen. o.l.v. Dhr. en Mevr
Boonstra.

l6 oktober Rummicub middag. Aanvang
14.30 uur.

23 oktober dia's van Dhr. Bil (uit
Ternaard) met verschillende prachtige
onderwerpen.

30 oktober Hobbvmarkt in "de Niie
Nijhofl'. Meld u aan dan kunnen wij ook
genieten van uw creativiteit.

Tineke de Vries is op donderdagochtend
in het kantoor(tje) van de "Nije Nijhof'
te vinden. Het kantoor bevindt zich in
het bewonersgedeelte op de begane
grond t.o. nr 4.Tel. nr 562624.
Heeft u vragen of wilt u inlichdngen
kom gerust langs of maak een afspraak.
(ook bezoek aan huis).

Zinin een cursus?
Dat kan nu ook in de "Nije Nijhof".

23 oktober 9.30 uur Kalligrafie. 5 Lessen
voor f 25,00, opgeven bij Tineke de
Yries 292233 (Dokkum) 562624 (op
donderdag in Holwerd).

Ook kunt u zich nu alvast opgeven voor
een handwerkcursus'Hardanger' bor-
duurwerk. Dit is het zogenaamde open
borduurwerk.

Heeft u belangstelling voor andere
cursussen? Meld het even.
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belangenloos mee, maar zingen deze
avond voor een goed doel. (nog niet be-
kend). '\W'e hopen dat het aantal (t 600)
bezoekers ook dir jaar weer een fantas-
tische avond mag verwachten.

OYMilÀSilTIUEREl{ IGI ilO THARIETT(I TE H()TWERD

Op woensdag 20 au-
gustus a.s. start de
gymnastiekvereniging
"Charietto" te Holwerd

weer met de lessen in de sport-
hal de Ynset.

16.15-17.15 uur jeugd I
17.15-18.30 uur jeugd II
18.30- 19.45 uur keurgroep
19.45- 20.45 dames recreatie gymnastiek

Kom gerust eens

vrijblijvend langs of
bel voor informatie
56175r

09.00-19.00 uur dames recreatie gym-
nastiek (geen toestellen)
15.30-16.1 5 uur kleutergymnastiek van-

af 3 jaar

oLtvtER,s

N.§l1 
ret'o5re'56í3oo

VAN AYLVAWAL HOLWERD

Nu in de vootdeelhal...
Wij gaan door met de hoogste kortingen

HEVEA + VREDESTEIN laarzen, maten 18 - 46 2Oo/o KORTING
. SCHOENEN, zoek uit / 1 0,00 p.p./ / 5,00 p.p . SPEELGOED, 112 prijzen

VERFen VERFARTIKELEN
SUPRALUX verf 750 ml. I 9,00
2,5 r. TUTNBETTS 

' 
12,s0

2,5 l. ANTIEK WIT oÍ GROEN Í 25,oo
5 t. ACRYL LATEX f 22,sO
2,5 r. ACRYL LATEX / 12,50
2,5 t. TJZERMENTE 

' 
15,00

ASSORTIMENT ARTIKELEN 

' 
2,50

. LUX EN HUISHOUDELIJK, ll2priizen

. WC + DOUCHEMAT gebloemd
samen / 1,50

. AANBIEDINGEN,I 2,50, Í s,00 ol f 7,5o

. UITZOEKEN leuke kinderpantofÍeltjes

' 
5'oo 

KoM NEUZEN!

HENGELSPOBT ASSOBTIMENT' N VOORBÀÀD
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Tiisdei 16 septimber wiene der de j0ns
in man x 14 yn it spier yn de boar-
terstón. Se hawwe alles wer trich fry
makke.

Fan de kant fan doarpsbelang in
tankwurd foar al dy frywillige ninman-
nen!!

DE BIBLIOBUS

Volwassenen/ieuod: maandag 18.20 - 19.00 uur
bij de GereÍ. kerk

Jeugd Tsjelke: maandag 9.10 - 9.50 uur

Jeuod Ploos v. Amstel: maandag 8.30 - 9.05 uur

OPENINGSTIJDEN POSTAGENTSCHAP

Maandao Um vriidao: 9.00-12.00 uur
13.00-17.00 uur

Zaterdaos: 9.00-12.00 uur
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I() IGER M!S!
l0 fouten heeft de tekenaar gemaakt.
Zie je zr allemaal?

sffiÀDltluMoDtU.Ell

Myn lytse buorman wist noch drom-
mels goed lvat der omgie en betumelje
liet er him perfoarst net. Doe't er dy
middeis opereard wurde moast, waard er

de moarns nochteren hàlden, mar dat
sinde him neat. "Ik bin sa roppich in 't
liifl', sei er tsjin 'e susrer. "Spitich, jo
meie neat hawwe...", maÍ even letter
kaam se mei in droege bak oansetten:
"lichr verteerbaar".
Syn iennige kommentaar wie: "Nim dy
mar we mei bern, dat is my de muoite
fan it iten net wurdich; in protte gerartel
yn 'e bek en niks yn'e bealch..."
Platwei. En mei in gesícht...
Tànkber wie er lykwols ek, want in pear
dagen letter frege er de jirns: "Mei ik
myn gebit der wol even yn suster?" En
tsjin my: "'§í'at binne lvy ryk net. Myn
pake en beppe hiene froeger alryd in
lege mffIe..." In lyts mantsje mei in
gouden hert. Dy binne der mear. As jo
der mar net oerhinne sjogge...

RÀÀDSTt

'W'at heeft een neus en kan toch niet rui-
ken?

uaoqf,s uea :PsPsEu

Tioch Gerrit Damsma

In àld mantsje wie it, al yn'e njog-
gentich. In lyts mantsje: hy waard hast
hielendal wei yn it grutte sikenh0sledi-
kant deun neist my.
In pracht mantsje. Hy hie lpse twinkel-
eachjes mei allegear fan dy fine tearkes

der omhinne. Krekt as hie er altyd in
bytsje stille wille. Syn prtrmemtltsje hie
faaks in bulte lake tocht ik. In m0le hat
grif wat te luijen mei de eagen: spegel

fan de siel.
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HUISÀRÏS

Dokter Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen: tel.
562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel. O519-571316
Dr. P.D. Luyendijk tel. O519-571218

TRIESE UilD

Team ouder en kind dagelijks spreekuur
tussen 13.00 en 16.00 uur.
Tel.0519-292213
Thuiszorg: tel. O5 19-29777 6
Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen
17.00 en 17.30 uur in de Nije Nijhof

t0ilïÀÍIÀDRESSHt

Dienstencentrum:
T. Kuipers-de Graaf, Stasjonswei 43, rcL
561809
Uitvaarwereniging "de Laatste Eer" :

Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra, Achter
de Hoven 8, tel. 561374
Bij diens afwezigheid: '§(/'. van der Meij,
Kloks{r.4, rcL.561639

ÍYSI(lIHERÀPIT

J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg
6 (ingang àld Pollewei), tel. 5624781
561876.

HU ISARÏSTI{ I.ÀB()RÀI()R! UM

Plaats: Nije Nijhof, tijd: woensdagmor-
gen 8.30 - 8.45 uur.

il1{DÀRIS

Mw. van der'W'oude, Beyertstraat 101,
tel.5623OO.

BESIUUR

Voorzitter:
Ate Glazema
Hemmingawei 4, rcL 562118

Secretaresse:
Tineke Veldema-Braa-m
Polleweg 16, tel. 562161

Penninsm.:
Dirk Bergema
Pollewei 2, rcl. 561423

Redactie:
Anke Hoeksma,
Fonteinstrjit rc 7 4, rct. 562459

Leden:
- Klaas v.d. 

'§7al

Beyertstraat 35, rcL. 561753
- Anneke v.d. Ploeg

Voorstraat 24, tel. 562252
- Margit Dijkman

'§íl Dijkstrastr. 13, tel. 562086
- Marten Slager

Haniastraat 8, d. 562201

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9150 AA Holwerd.

r]{tEvtRHt t(oPU

De kopij (éénzijdigbeschreven) kan wor-
den ingeleverd tot uiterlijk maandag 1

december bii Anke Hoekstra,
FonteinstraatT4, rct. 562459. \flilt u bij
verhuizing uw nieuwe adres aan ons
doorgeven.
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