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Vahantie
kom totjezelf
hom tot rust!

Kilometers ontEannen niet
Duizenden wagens op duizendtn
wegen,

ak shhhenhuisjes achter elhaar
kruipend naar de uerte.

aragen ueel energie,

uermoeiende mensen

en uerauilen de lucht!

Vahantie
horn tot jezelf
korn tot rust!

De afitand die je moet afhgen
is niet zo groot.
Het is de afitand tussen

je buitenhant en je binnenhant.

Ak daar geen arede is

zul je nergens ter wereld
aahanie ureugde uinden.
Is er urede en ureugde in je hart
dan hun je gaan waar je tail.

Het ztl aahantie zijn.

Phil Bosmans

Blijft u thuis of gaat u er even tussen
uit. '§7'ij rvensen u goede vakantie we-
ken toe.
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In de afgelopen periode hebben er
wissellingen plaatsgevonden in het be-
stuur van dorpsbelang. De nieuwe leden
stellen zich even aan u voor.

Onze nieuwe voorzitter

Ik zal me eens even voorstellen, want een

ieder dient toch te weten welke vreemde
snoeshaan er in het bestuur van
Dorpsbelang is terecht gekomen.
'§(i'el, ik ben Ate Lageveen.

De naam doet Fries bloed vermoeden en
dat klopt ook want mijn overgroowader
is aan het begin van deze eeuw met een
vroulv en een schip vol kinderderen

overgestoken
Medemblik.
Daar ben ik dan ook geboren en geto-
gen.
Vanaf de schoolbanken met mijn vader
mee in de schuit, en later als zelfstandig
visserman de polders in.
Mijn vak is altijd mijn grote passie

geweest. Tot ik drie jaar geleden door
een nekhernia gedwongen werd met
mijn zo gelieftle vak te stoppen.
\7'e verkochten huis en haard en
maakten een nieuwe start in Holwerd,
waar we het reuze naaÍ orrze zin hebben
en dankbaar z4n dat er voor mij nog een
"leven na de visserij" mocht komen.

van Staveren naar

tflfi§ toARsïEttE...

S0nt koart sit ik yn it Doarosbelang fan
Holwert.
Doe 't ik hearde dat der in ny lid komme
moast ha 'k sein dat dat miskien wol wat
foar my wie.
Ik wenje no 26 jier yn Holwert, bin
troud mei Douwe Kuipers en ha 4 bërn
en ik bin ek al beppe. Ik wenje oan 'e

Morgenzon 12.

Ik jou Nederlànske les oan flechtelingen
yn it Asylsikerssintrum yn Dokkum. Ik

bin lid fan de srypfraksje fan Grien links
fan Provinsjale Steaten en bin bestoerslid
fan it Frysk Anty Fassisme komitee.
Myn ynteresse leit ír.o. by (Fryske)
kultuur, natoer en miljeubehàld.
Ik ha wol sin oan it wurk dat der te
dwaan is yn Doarpsbelang en hoopje my
yn te setten foar de leefberens fan
Holwert en har ynwenners

Sara Hofman

tïl$ u DÀI...

Er aan de Stationswei (26bij Bierma) nu
een Gado halte naar Groningen is geko-
men.
Elke Gado-lijn die vanaf de pier vertrekt
stopt nu bij die halte als er passagiers
staan te wachten.
De bus vertrekt vanaf de pier 9.25 uur,
13.25 uur, 17.25 uur en 19.25 uur. Dit
geldt in de zomermaanden.
Mocht u meer willen weten, zoek dan
even contact met de Gado of vraag het

aan de chauffeur van de Gadobus.
Het is eerst een project van een jaar.
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'W'oensdag 3 juni was er de jaarlijkse
viswedstrijd. 31 Kinderen van de beide
basisscholen kwamen hieraan meedoen.

Jammergenoeg, toen om 8 uur het
stopteken werd geblazen was er niemand
die een vis had gevangen. De viswed-
strijd zal nu een vervolg krijgen op dins-
dag 16 juni.
Dus... wordt vervolgd.

Kinderkoor "Sjong mar ta" heeft
nieuwe blouses gekregen en heeft nu
de blauwe truien over.
Mocht u belangstelling hebben bij
zo'n donkerblauwe kindertrui (t 6
tot 12 .iaar) neem dan contact op
met Tiny Tadema, tel. 0519-
561895. Ze kosten f 10,00.

AIERDÀO ó JUilI RIil(iRUDE}I

Alles stond klaar ..... en toen net voor
zeven uur die enorme onweersbui.
De paarden raakten van slag, het publiek
bleef op een enkeling na binnen en de
organisatie wist niet hoe ze het hadden.
Een kwartier uitstellen, misschien dat de

bui dan over is..... maar nee hoor het

zette door.
Met een bos bloemen en een nat pak zijn
de deelnemers terug naar huis gegaan,
wachtend op een volgende keer.

Zo kon het niet doorgaan, erg ,ammer,
maar niks aan te doen!!!!

KOOS VAN DER ENG
Timmer- en onderhoudswerk

Dé vokmon, voor oís u het niet zelf doet!
(b.v. die nieuwe keuken, dol<kopel of schuifpui)

Stationsweg 5

9 rs r JL HOLWERD

Telefoon (0519) 562308

Fax (0519) 561939
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Het zit erop, bijna twee en een half jaar
van voorbereiding heeft geresulteerd in
een prachtig jubileumfeest.
§7e hebben geprobeerd alles tot in de
puntjes te regelen, maar toch is er bij de
jeugdtraining door een misverstand iets
fout gegaan, bij de C-junioren is Germ-

Jan v.d. 'W'eg uitgeroepen tot winnaar,
maar dit had moeten zijn Sjoerd-Jan
Dijkman met 1865 punten, Sjoerd-Jan
heeft zijn prijs inmiddels onwangen.
Om zo'n groots Ëest te organiseren is

veel geld voor nodig, daarom zijn er een
aantal acdes geweest die het nodige heb-
ben opgebracht, alle vrijwilligers die aan
de, acties hebben meegewerkt willen we
dan ook hartelijk bedanken en natuurlijk
de inwoners van Holwerd, ook door u
zijn de acties een succes geworden.
Natuurlijk Ensel Konstruktie, hoofd-
sponser van de w Holwerd, willen we
bedanken voor de schenking van het
prachtige naambord wat in lengte van
dagen te bewonderen zal zijn op het
clubgebouw.
Ook het bestuur, de supportersclub, het
jeugdbestuur, de leverancier en de ont-
werper van de nieuwe vlaggen en alle
sponsors, adverteerders en bedrijven ge-
noemd in het jubileumboek en het pro-
grammablad en enkele particulieren en
de beide muziekkorpsen de Bazuin en
Crescendo willen we bedanken voor hun
bijdrage.
De jubileumboekcommissie: K. de Vries,
H. v.d. Mey, D. Kuipers, F. Bouma en
Ineke v.d. Mey (welke D. Kuipers gehol-
pen heeft met het tekswerwerken, omdat
deze liever met een oude typemachine

dan met een computer werkt), hebben
een prachtig boek afgeleverd, de ex-
positieruimte ingericht door Jantsje
Stielstra, Annelies Bouma, Sieke Olivier
en Gerrie Dijkman (tevens maakster van
alle bloemstukjes en bloemstukken in de
zaal en expositieruimte) was de moeite
waard om te bekijken, beide commissies
bedankt voor jullie medewerking.
Ook de catering, verzorgd door S. v.d.
Heide, D. Wierstra, J. Grijpstra, A.
Boskma en R. van Slooten en de verzor-
gers van de geluidsinstallaties A. Brander,
G. Hoelcstra en H. v.d. Berg willen we
bedanken voor hun medewerking.
Hoogtepunt van het jubileumfeest was
natuurlijk de reunie, bijna alle adressen
van de leden van de afgelopen 5}-jaar
zljn achterhaald, hiervoor willen \rye

Margit Dijkman bedanken, zij heeft hier
een groot aandeel in gehad.
En natuurlijk de vrijwilligers, de stille
werkers op de achtergrond, die nooit op
de voorgrond treden, waar we tijdens het
feest altijd een beroep op konden doen,
die nooit "nee" zeiden, zijn voor ons als
jubileumcommissie van onschatbare
waarde geweest tijdens het opbouwen, de
activiteiten, de jeugdtraining en met het
opruimen, de vereniging kan trots op jul-
lie zijn.
Voldaan kijken we als jubileumcom-
missie terug op een geslaagd jubileum-
feest, we hebben het graag voor u ge-
daan.

Jubileumcommissie w Holwerd
B. Schaap, T. v.d.'\Veg, L. Hoekstra,

S. Broersma, H. v.d. Ploeg,
S. Dol, J. Stielstra.

Laarzen, klompen enz. enz. zeer voordelig

f 1,50 p.p

Oliviers
voordeelhal
V. Aytvawal24
Holwerd

Bijv. veters van 3,25 voor

Schoensmeer van 4,25 voor t 2,OO p. potie
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In de zomermaanden is het diensten-
centrum "Nije Nijhof" gesloten wat be-
reft de activiteiten voor de ouderen.

Yanaf 22 seorember a.s. starten de

activiteiten weer. [J kunt op 22 septem-
ber 's middags vanaf 14.00 uur weer
klaverjassen.
De 55+ bibliotheek in de "Nij Nijhof" is

vanaf 22 seotember van 13.00 - 14.00
uur oPen.
De Binso start oD 8 oktober. Er ziin leu-
ke prijsjes te winnen. Het is altijd heel
gezellig op de bingo-middagen.
Aanvang 14.30 uur
Het sioelen start oD l5 oktober. Aanvane
13.45 uur.
De Rummicubmiddae is oo 22 oktober.
Aanvang 14.30 uur.
De activiteitenmiddag op 30 oktober
wordt nog nader ingevuld.

LET OP!!
Op I oktober is er in 't Bolwerk een
hobbymarkt. 1 oktober is de dag van de

ouderen. In 't Bolwerk is het dan goed
toeven. Vele hobbyisten laten daar hun
zelfgemaakte spullen zien en kunnen u er
tevens veel over vertellen.
Kom gerust even langs de Oranjewal 28-
I in Dokkum.

'§í'ilt u informatie over hulpverlening of
andere zaken die voor ouderen van be-
lang kunnen zijn, kom dan eens op het
spreekuur van de ouderenadviseur of
maakt u een afspraak. Bezoek aan huis is

ook mogelijk. Tel. nr. 0519-292223.

Een cursus Kalligrafie wordt ook nu
weer in Holwerd gegeven. In de "Nije
NijhoF'.
Op 28 oktober, aanvang 9.30 uur is de
eerste les, o.l.v. mevr. E. van Duinen.
5 lessen voor f35,-. Dan kunt u nog
mooi uw kerst- en nieuwjaarskaarten
voorzien van dit prachtige handschrift
wat u in de cursus leert. U moet u wel
opgeven voor deze cursus. Tel. nr. 0519-
292223.

MU il E DH/TLÀAl§ItilïoAltSIE u.H 0

Sneon 9 maaie wie it wer nasjonale m0-
nedei en de museumkommisje organi-
seare foar de rwadde kear op mírnedei in
tentoanstelling yn de mfine.
DizzekeaL wie de kar fallen op flaaks, in
gewas dat yn earder tiden yn ós konterei-
en in soad ferboud waard.
De kommisjeleden wisten rit eigen tn-
derfining noch hoe it om en ta gie by it
ferbouwen en ferwurkjen fan flaaks en
wiene ferline jier sels al oan it flaaks-
lfrken west.
Allerhande àld ark, sa as in rtpelbank, in
hekel, in slypbraak, wie yn en by de
m0ne delset.

Mei foto- en videomateriaal en net yn it
minste plak de enttsjaste en kundige rit-
lis troch de kommisjeleden joech it ge-
hiel in dridlik byld fan it hiele proces dat
flaaks 0ndergiet foardat it linnen is en
sels de moderne tapassingen waarden
beljochte.

Jonge besikers waarden oan it wurk set
op de rtpelbank en fan de àldere besikers
kamen de ferhalen fan froeger los. Al mei
al in tige slagge dei dy't troch sa'n 170
minsken besocht waard.
Ik ha heard dat der sels al plannen foar
takommend jier binne.. .

Miskien dat der in tradysje berne is.
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Agenda kaarcen
zaterdes 27 iuni
Heren hoofdklasse
zondas 28 iuni
ledenkaatsen
woensdas 8 iuli
diplomakaamen
zarcrdas 1l iuli+
federatie Dongeradeel afd. competitie
zondas l2 iuli
pearke keatsen en jeu de boules
met barbecue
zaterdas 8 ausustus
KNKB schoolmeisjes
zaterdap l5 ausustus

-

leden jeugd + beginnersspel6 en7 jaar
nachtkaatsen senioren

woensdae 2 seotember
leden jeugd + beginnersspel6 en7 jaar
zarcrdas 5 seotember
KNKB heren le klas
zondas 6 seotember
ledenkaatsen

Verder wordt er op donderdagavond
weer competitiekaatsen voor dames geor-
ganiseerd, zie voor verdere gegevens de
aanplakbiljetten straks in het dorp.

En natuurlijk worden er dit jaar voor alle
jeugdcategorieën weer trainingen georga-
niseerd in het Keechje. Kom gerust eens
langs, je mag altijd vrijblijvend meetrai-
nen.

l(oil I ]t0tltil EDÀo HottYERD

Koninginnedag in Holwerd is ook dit
jaar niet onopgemerkt voorbij ge1aan.
De dag werd begonnen met een optocht
begeleid door de beide muziekkorpsen
"de Bazuin" en "Crescendo", een groot
aantal kinderen toonden hun zelfge-
maakte creaties aan de inwoners van
Holwerd. De kinderen hadden goed hun
best gedaan om hen zo goed mogelijk te
presenteren zodat de optocht bestond uit
een mengeling van versierde fietsen,
skelters, karretjes en verklede kinderen.
De optocht werd beoordeeld door een
vakkundige jury welke prijzen toekende
aan een aantal groepen en enkele deelne-
mers. In de prijzen vielen: Hendrik Jan
Ferwerda, Marjolein Vrieswijk, Vietske
v.d. §?'eg en Greta Brander, Jurgen
Scholtens, Lisanne v.d. Velde en Luidzen
'Wiersma.

Elf uur precies stÍutte de traditionele vrij-
markt, de 5l standhouders, waaronder
veel kinderen hadden hun koopwaar uit-
gestald in de grote zaal van de sporthal

waar een kleine duizend bezoekers zorg-
den voor een gezellige drukte.
Om 16.00 uur genoten ongeveer 125
kinderen van een mooie film en tegelij-
kertijd verzorgde het Shantykoor "De
Slykstappers" uir Blija een wervelend op-
treden. Dit eerste optreden van het
Shantykoor in Holwerd is een groot suc-
ces geworden, de publieke belangstelling
was boven verwachting, ongeveer 500
bezoekers waren getuige van dit optreden
en geno[en volop.
Koninginnedag werd 's avonds afgesloten
met een spetterend optreden van de top-
40 formade "PL ASURE" uit Sneek,
400 bezoekers passeerden de kassa en
gingen volledig uit hun dak door de opz-
wepende muziek van deze formatie wel-
ke voor het eerst in Holwerd optrad.
De organisatie welke in handen was van
de Oranjevereniging en de Activiteiten-
commissie uit Holwerd kan dan ook te-
rug zien op een geslaagd Koniginnedag-
feest in Holwerd.
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Om 8.15 uur stond de Ddstra-bus,
klaar voor ons reisje van de 55-plus.
'W'e vertrekken vol goede moed en zinnen,
en gaat ons reisje weer beginnen.

Chauffeur Johnny deed uit de doeken
\ryaar we het vandaag eens gingen zoeken.

De Zuidwesthoek was deze keer uitgezocht
met inbegrip van de rondvaarttocht.
'§í'e 

werden op de rondvaartboot "de

Klifrak"
onthaald op koffie met gebak.

Na ons een uur vaarplezier te hebben ge-

gund
voeren we weer terug naer ons ultgangs-

Punt.
Om vandaar naar partycentrum "it Haske"
te gaÍrn,

waar het diner voor ons klaar zou staan

Het drie-gangen-menu lieten we ons heer-
lijk smaken
ieder kon meer dan verzadigd raken.
Alles was hier tot in de puntjes voor elkaar
een fantastische maaltijd met elkaar.

En daar de tijd royaal was uitgemeten
liet de chauffeur ons nog iets extra's weten
een tocht door't mooie Gaasterland
had hij nogvoor ons achter de hand.
Veel informatie wist hij van deze streek,

omdat hij hier zelf geboren bleek.

Hij reed met ons door de bossen van Rijs
door dit zo prachdge paradijs.
Zo gingen we dan op'§?'orkum aan.
'§?'aar we het Jopie Huismansmuseum
bezoeken gaan.

Ook hier zaten we ruim in onze djd.
Dus winkelen of een andere bezigheid.
In restaurant "Petiele" kon ieder gaan tan-
ken
en alvast aan de terugreis denken.
Tegen zessen ging het op huis weer aan,

waar "de Bazuin" al klaar zou staan.

He t dorp door, het muziek voorop.
Dat is toch ieder jaar weer top.
In 't Sintrum is gaswrouwAkke al in de

weet
voor koffie en broodjes, elke keer.

Onze nieuwe voorzitter vraagt nu het
woord
en stelt zich en zijn vrouw voor zoals het
behoort.
Als nieuweling (naar eigen zeggen) maakt
hijgewag
yan deze fantastisch fijne dag.

Her bestuur verdient hiervoor ons aller
dank.
Het was een dag van "De bovenste plank"

Monte de Boer

()PBREil OSTEI{ DEURT() tTEfi Eil/
HUIS-ÀAil-HUIS

Nationaal Fonds Kinderhulp f 742,80
Astma Fonds f 584,95
Epilepsie collecte f 980,60

VerÍ - Supralatex p. bus 7so mt Í 9,00

Í 9,00

f 2,oo

Oliviers
voordeelhal
V. Aylvawal24
Holwerd

- Acryllatex 2,s titer

ALLE behang per rol



r
DopptBEUilG H0lyytpp. juni t99B

PR()BI.[MÀII EI( ()VER IITERTru il DERT}I I il ilEDERI.Ail D ()VERSffiÀÏ

'§7.anneer we iets horen of lezen over
zwerfkinderen dan denken we daarbij
vaak aan zwerfkinderen in het buiten-
land. Niet vreemd, want wanneer we via
de media informatie binnen krijgen over
zwerfkinderen, dan gaat dat vaak over
kinderen in Zuid-Amerika, Afrika en de
voormalige Oostbloklanden. Nederland
is een welvarend land, welvaart en zwerf-
kinderen zijn woorden welke tegenstrij-
digzijn.
Zwetfiongeren
De Stichting Zwerfkinderen Nederland
(SZN) verstaat onder zwerfiongeren,
jongeren onder genoemde leeftijdsgroep
die gedurende een periode van 3 maan-
dèn of langer thuisloos zijn. Thuisloos
wil niet zegge,n dat zij dakloos zijn. Het
houdt in datzij geen vaste plaats hebben
waar zij overnachten. Zij brengen hun
nacht onder andere door in goederenwa-
gons, leegstaande panden, vrienden en
volwassenen met achteraf vaak wijfel-
achtige bedoelingen.
In aanraking met criminaliteit
Voor zover het aI het geval niet is raken
de jongeren door hun zwerfgedrag het
dag- en nachtritme hvijt en komen vaak
in aanraking met criminaliteit, drugs en
prostitutie. Volgens een in opdrachr van
het ministerie van V'W'S ingesteld on-
derzoek zijn er in Friesland gemiddeld
50 zwerfongeren. De zwer§ongeren zijn
meestal te vinden in Leeuwarden. Zrj
hebben geen vaste ontmoetingsplek,
waardoor vindplaats gericht werken voor
hulpverleners moeilijk is. Daarnaast va-
rieert de samenstelling van de groep
sterk.
Bestaande hulpverlening
De SZN trekt zich het lot aan van de
zwerfiongeren en vindt dat er geen ofte
weinig adequate opvang en begeleiding
voor zwerfongeren is. Bestaande hulp-
verlening is onvoldoende toegerust om
zwerfiongeren te begeleiden. Zwerfon-

geren hebben daartegen geen vertrou\r/en
(meer) in de hulpverlening. De SZN
heeft als doel het oprichten van pensions
waar zwerfkinderen opgegevangen en be-
geleid worden door middel van het mo-
del wonen, leren en werken NfL§ír).
Pensions
De SZN heeft pensions opgericht in
Haarlem, Rotterdam, Heerlen,
Groningen en Leeuwarden. De SZN
streeft naar 15 pensions verspreid in
Nederland. Initiatiefgroepen zijn er in
Amsterdam, Flevoland, Nijmegen,
Tïvente, Delft en Utrecht. In Leeuwar-
den is het §7L§f project een gezamenlijk
onderdeel van De Stichting Maatschap-
pelijke Opvang "De Terp" en Bureau

Jeugdzorg Friesland. In het pension kun-
nen 8 jongeren begeleid worden. Met ge-
motiveerde jongeren wordt eerst gewerkt
aan een dag- en nachtritme, vervolgens
wordt invulling gegeven aan de dagbeste-
ding. Afhankelijk van de jongere bestaat
dit uit leren en/of werken. Vervolgens
worden sociale nenverken opgebouwd of
hersteld, contacten met ouders gelegd en
wordt veel aandacht besteedt aanveÍzoÍ-
ging en hygiëne. Het vasthouden aan de
dagbesteding blijkt in de praktijk het
moeili.ikst.
Succes
De andere aanpak blijkt in de praktijk
een succes. In Leeuwarden verlieten ruim
7lo/o van de zwerf ongeren 'geslaagd' het
project. Landelijk ís dit 75o/o, aldus het
jaarverslag 1996 van SZN. De pensions
en'W'L'§7-projecten worden gesubsi-
dieerd door de gemeentelijke overheid,
de Algemene rU7'et Bijzondere Ziektekos-
ten (A§7BZ) en zodra de jongere over
een vorm van inkomen beschikt, betaalt
hrj of zy een bedrag van ruim f400,- per
maand. Het feit dat de jongere ook een
flink bedrag betaalt, komt hun ei-
genwaarde ten goede. Zij voelen zich
hierdoor zelfstandiger en onafhanker-
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lijker. De projecten worden gesteund
door de koepels van de woningcorpo-
raties. Zij stellen woonruimte ter
beschikking en dragen zorg voor een deel
van de inrichting.
Kosten
De SZN betaalt de kosten waar geen
geld voor is. Er is geen geld voor het in-
vullen van praktijkstages en het op-
bouwen van vrijetijdsbesteding van de
jongere. Daarnaast betaalt de SZN de
onderzoekskosten welke vooraf gaan aan
her oprichten van nieuwe pensions.
Zodra een pension is opgericht functio-
neert deze zelfstandig. De direkteur van
het pension zit tevens in het bestuur van
de SZN. De SZN heeft slechts 2keer 0,5
fte in loondienst. Door de loon en huis
vestingskosten laag te houden en veel
werk door enthousiaste vrijwilligers te
laten doen komt het meeste geld direct
ten goede aan het doel van de SZN.
Vrijwilligers
Ongeveer 30 vrijwilligers zin in
Nederland actief om naamsbekendheid
te geven aan de SZN en de zwerfkinde-
ren problematiek in Nederland. Maar aI
te vaak wordt deze problematiek on-
derschat. De polidek heeft geen oog voor

de maatschappelijke gevolgen op langere
termijn.
De vrijwilligers proberen tijdens hun
voorlichtingsbijeenkoms ten donateurs te
werven, zodat mer de financiën kinderen
geholpen kunnen worden.
Zolang kinderen door ouders, verzorgers
en hulpverlenende instanties in Neder-
land letterlijk op straat gezet worden zal
de SZN nodig blijven.
Voor meer informatie
De SZN doet een beroep op u om do-
nateur te worden. De SZN geeft overal
lezingen, bijvoorbeeld aan scholen, ou-
deravonden, kerken, plattelandsvrouwen,
personeelsverenigingen en serviceclubs.
De SZN wil ook lezingen houden. De
lezing wordt door een vrijwilliger
verzorgd.
Voor verdere informatie om donateur te
worden ofvoor het organiseren van een
lezing kunt u contact opnemen met de
contactpersoon in deze regio: Harry van
der Laan, Voorstraat 20, 9l5l HE
Holwerd, telefoon 0519-562487. Ook
kunt u voor informatie terecht bij de
Stichting Zwerfkinderen Nederland,
Loenermark 241, lO25 SX Amsterda.m,
rcL. 020-49 405 I 5, fax 020-49 4051 6.

JEU DE BOUIE, ÀOE}IDÀ

Juli
7 Jeude Boule compt.

12 Jeude Boule Pearke Boulen zondag

Augustus
9 Jeu de Boule zondagspartij

18 Jeu de Boule start najaars compt.
23 Jeu de Boule zondagspartij
25 Jeu de Boule compt.

September
I Jeu de Boule compt.
8 Jeu de Boule compt.

13 Jeu de Boule zondagspartij
l5 Jeu de Boule compt.
22 Jeu de Boule compt.
29 Jeu de Boule compt.

TaÍelverkoop t.e.a.b.
Totale leegverkoop t Í 1,00 p. stuk
Honderden aanbiedingen.

Oliviers
voordeelhal
V. Aylvawal24
Holwerd
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Geachte mevrouw Patrouilje,
Hartelijk dank voor de toezending van
het voorstel van Sipie Keekstra, met be-
uekking tot de giften die wij via de Actie
Sing-In mochten onwangen.
Zoals bekend is het geld door HH, met
bekenden meegegeven en aan Sippie in
Ghana overgedragen.
Ten aanzien van het voorstel, kan ik U
mededelen dat wij genoemd voorstel van
harte ondersteunen, om o.m. het voor
deze groep stÍaatkinderen en essenrieel
belang is, dat zij een goede (praktische)
schoolopleiding kunnen volgen.
Namens HH en aJ onzr. vrijwilligsters "in
het veld" willen wij u, uw medewerkers,
alsmede alle "kerkelijke" organisaties en
particulieren danken voor hun grote
steun ten behoeve het CAS-project in
Ghana.
Met vriendelijke groet en nogmaals dank
voor uw belangrijkè hulp,

Jacques Z. Bryl, voorzitter.

Halh Alie, t7-04-98

Hier uiteindelijk het bericht taaar het geld
aan besteed wordt.

Een speciaal programma aan het straathin-
derenproject CAS is het sponsorship wat
straatkinderen de mogelijkheid biedt om
terug naar school te gaan of een aah te
leren. Sponsorship houdt in dat drie jaar
opleiding, accommodatie, benodigde ge-
reedschappen, gezondheidszorg, btfgrA
aoor de jongere betaald wordt. Na drie

jaar bard werhen hebben ze een uak ge-
herd wat hun meer perspectieuen biedt.

Het sponsorship uers ueel uan de straathin-
deren. Ze zijn gewend aan een hard cul-
tuurtje oP straat en Aítn een zehere mate
uan urijheid. Het is niet abijd mahhelijk
t)oor ze om zich weer t€ aoegen in een st-
ructuur. Daaruoor moeten de hinderen zelf
de wil hebben 0m udn de straat afte gaan
en gemotiueerd en serieus zijn willen ze
uoor sponsorsltip in aanmerking homen.

CAS heeft mornenteel 180 jongeren in
sponsorship zinen. De sponsorship is gestart
in 1994, de eersten zijn inmiddek hhar en

er zullen steeds meer uolgen. de jongeren
zijn nu o? een punt behnd dat ze op hun
zelf staan. Het is echter na de sponsorship
niet mahhelijh om een nieutue start te ma-
hen. Vaah is het geldgebrek het probleem.
De jongeren hebben nog nduutelijhs een

hans gehad om te s?aren, tijdens de
sponsorship utas het lrrfgrU net uoAoende
om in hun huensonderhoad te uoorzien.
Hierdoor is het moeilijk uoor ze om
bijaoorbeeld de ueruoershosten aoor het sol-
liciteren te hunnen betalen, of accommo-
datie te uerzorgen, of uoor hun zelf te bun-
nen beginnen. CAS probeert de jongeren te

begeleiden en te helpen waar het nodig is.

Hier is hard geA wor nodig en ih heb be-
shten het geld. dat jullie bij elhaar hebben

gebracht hier aan te besteden.

V(/e zijn bezig om de jongeren die nu hkar
zijn te helpen. Ondertussen uordt er ooh al
gehehen met de jongeren die de homende

Goedkoop en zeer voordelig
laarzen en klompen 40% korting

Oliviers
voordeelha!
V. Aylvawa! 24

Holwerd
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ruaanden hkar zijn uírt ze wilhn en waar
utij han bij kunnen helpen. In ieder geoal
hebben de onderstaanden al profijt uan
jullie hulp.

Ahxander heefi een ophiding uoor timmer-
man gedaan. H;j heef cen baan gehregen
en wil grddg een examen doen om een

bewijs te hrijgen uoor zijn uahbehwaam-
beid. Hij geeft te hennen zich graag in de
toehomst op te tuilhn werhen en het bewijs
zal dit alleen maar uoor hem uergernahke-
lijhen. Het examengeU is zodanig hoog dat
het moeilijk uoor hem is om het uan zijn
sakris te betahn. CAS helpt hem hiermee.

Stephen heefi de opleiding aoor timmer-
man goed afgerond en heeft inmiddek al
een baan. Echter accommodatie is een pro-
bhem aoor hem, hij aerkeert in een situatie
dat niemand hem aoor een bepaaUe perio-
de onderdah han aerlenen. Hij moet een

hamer gaan huren, het punt is dat hier de

regeling is dat je hier huur uooruit moet
betahn aoor een hngere tijd. Aangezien
Stephen pas is begonnen met werhen is het
niet mogelijh uoor hem om dit bedrag in
één heer bij elhaar te hrijgen. Hieraoor is
een regeling met Ste?hen gemaaht.

Sullel heeft een oplziding weaen gedaan en

heefi geleerd. om trdditione h Ghaneze
henustof te mahen. Hq wil graag aoor

zichzelf be§nncn en heefi gezorgd aoor on-
d.erdah en een ruilnte waar hij han werhcn.
Ha gereedschap heefi hij aerhregen door de

sponsorship. Het enige waardoor hij nog
niet hon be§nnen was het gebrek aan geU
om het benodigde materiaal te hopen om

zijn eerste stoffen te u)eten. Sulley heeft
startgeld gehregen.

Het rnag duidelijh zijn dat het gelà goed
aan dcze hindcrcn besteed is, ik hoop je n
aoAoende te hebbn geinformcerd,

Groetjes Sippie

"D[ |EST" ]iltUWE B0UW0R0]|D t]t HolWtRD

Het bouwplan de Iest is nu bouwrijp g.-
maakt en dat geeft weer nieuwe bouw-
mogelijkheden in Holwerd. Mocht u
plannen hebben, denk eens na over 'De
Iest' of zegt het voort aan mensen buiten
Holwerd.

Holwerd telt ruim 1745 inwoners en is
daardoor het grootste dorp binnen de ge-
meente Dongeradeel. Hoewel de afstand
Holwerd - Dokkum maar ca. 8 kilo-
meter bedraagt, is het dorp zelf voorzien
van vele voorzieningen en een groot
aantal verenigingen, welke het wonen in
dit dorp aantrekkelijk maken.
De bereikbaarheid via het openbaar
vervoer is optimaal, zo'n 30 keer per dag
is er een busverbinding met Dokkum en
keuwarden.
Als gevolg van het feit dat de veerdienst

naar Ameland vanuit Holwerd vertrekt,
brengt dit in de zomer enig toerisme met
zich mee. Het dorp heeft dan ook een
camping en een hotel. Het onderstaande
overzicht geeft u een beeld van het wo-
nen in Holwerd:

Twee basisscholen en een peuters-
peelzaal, een supermarkt, slager, bakker
en een S.RV., een postagentschap en een

bankinstelling, een huisarts, een tan-
darts, een kapper, vele sporwerenigingen,
zoals een BFmnastiek-, hengelsport-,
kaats-, postduiven-, schaats-, voetbal-, en
een volleybdvereniging, andere vereni-
gingen, zoals een dierenvereniging, bond
van plattelandsvrouwen, tïvee
muziekverenigingen en een zatgveteni-
ging, een Doopsgezinde, een Gerefor-
meerde en een Ned. Hervormde kerk.



DopptBEUilï H0ly1tpff . jtni 1998

HUISÀRIS

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

rilEst ultD

Team ouder en kind dagelijks spreekuur
tussen 13.00 en 16.00 uur.
Tel.0519-292213
Thuiszorg: rcL. 05 19 -297 77 6
Uitleen verpleegartikelen: dagelijks
tussen 17.00 en 17.30 uur in de Nije
Nijhof

t0]tïÀfiÀDRtssElt

Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,
Stasjonswei 43, rcl. 561809
Uiwaartvereniging "de Laatste Eet'':
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Bij diens afivezigheid: 

'W. van der Meij,
Klokstjr.4, rcL.561639

TYSI()IHERÀPIT

J.R. Moorman, prakti.ikadres:
Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei), tel.
5624781 56t876.

H U ISÀRIST il ]ÀB(IRÀI()RIUM

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

IÀ}IDÀRÏS

Mw. van der'W'oude, Beyertstraat l0l,
rcL.562300.

BESIUUR

Voorzitter:
Ate Lageveen
Achter de Hoven 20, rcL. 561644

Secretaresse:
ïneke Veldema-Braam
Polleweg 16, tel. 562161

Penninsm.:
Dirk Bergema
Pollewei 2, tel. 561423

Redactie:
Anke Hoekstra,
Fonteinstrjitrc 74, rcL. 562459

Leden:
- Klaas v.d. 

'§(i'al

Beyertstraat 35, tel. 561753
- Margit Dijkman

'§7'. Dijlatrastr. 13, tel. 562086
- Marten Slager

Haniastraat 8, rct. 562201
- Sarah Hofman

Morgenzon 12, rcL. 561694

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9150 AA Holwerd.

IilTEVERE}I I(()PU

De kopij (éénz\di:g beschreven) kan wor-
den ingeleverd tot uiterlijk mratdag 7
september bij Anke Hoekstra,
FonteinstraarT4, rcL.562459. Vilt u bij
verhuizing uw nieuwe adres aan ons
doorgeven.
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