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abijd. is geweest

dooh schijnbadr ztnder roate schrapend
mosselen uan de bodem uan de zee, die hier is

ahijd is geweest
adnwarfi de ahher met de zware hlei
zanrt ab het aerbden aan een aolk

d

ahijd is geueest.

Uic bericht van mij, Mark Spijkers, Holwerd
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Er lijkt de komende jaren toch het een
en ander te gaan gebeuren in Holwerd
wat betreft dorpsvernieuwing en her-
structurering van oude huurhuizen.
Er is een plan gemaakt door architect F.

Akkermans voor de Stationswei en de
Pöllewei. Vooral aan het begin en het
einde van deze route zullen wegversmal-
lingen komen. Zo ook bij de openbare
basisschool. De bedoeling is dat het ver-
keer langzameÍ gaat rijden en de straat
opgeknapt wordt door herstrating. Op
12 aprll zal er een inspraakavond worden
gehouden in het Sintrum.
Er zyn ook plannen in de maak om on-
verhuurbare huurhuizen bijv. aan de
Nijhof af te breken en hiervoor nieuw-
bouw te plegen. Meer nieuws hierover

hopen wij in de volgende Doarpsbel aan
te kondigen.

Binnenkort wordt de supermarkt in
Holwerd verbouwd en vernieuwd. Het
postkantoortje gaen verdwijnen. De eige-
naar ör. Verbeek heeft ons verzekerd dat
er een mini-agentschap blijft. Dat bete-
kent dan het kopen van postzegels en
strippenkaarten enz. en het geldopne-
men dat bij de kassa plaatsvindt.
U kunt alleen niet meer geld storten.
Het beleid van de PTT is dat alle kleine
postkantoortjes gaan verdwijnen.

Mei yngong fan 2001 hie Holwert 1742
ynwenneres. Dat betsjut dat der 40 nrle
Holwerters bykommen binne!

I }IS PRAÀIOV()}I D D()RPSVER}I I E UYÍI ]I O

12 rpril20.00 uuÍ in het Sintrum.
Het plan ligt ter inzage bii caJë Land en Zeezicht en bij Sara Hofman, Morgenzon 12

IAÀRYERSUO ()VER 2()()(}

Een bijzonder jaar deze keer het jaar
2000. Met twee nieuwe bestuursleden
Henny Hiddema en de heer Jager zyn
we weer met frisse moed aan onze taak
begonnen. De eerste vergadering deze
keer die we bezochten was met de leiding
en mensen van de buurt de Fellingen om
te informeren wat de bedoeling was met
de Fellingen flat. Inmiddels is de flat ver-
bouwd en opgeknapt en er wonen 10
kinderen die in Holwerd of Dokkum
near school gaan. Ook 2itten er verschil-
lende kinderen op een sport. Er is dag en

',rcht begeleiding bij de kinderen en het
gaat goed. 22 Maart was er een vergade-
ring voor belangstellenden en belangheb-
benden en kon men informeren wat de
bodoeling was van deze woonvorm. 30

April waren er weer allerhande activitei-
ten u wel bekend. Dit jaar zijn de statu-
ten gewrlzigd. U kon hiervoor de verga-
deringen bezoeken. De belangrijkste ver-
andering is dat we eerst beperkte en nu
volledige rechtsbevoegdheid hebben. In
april is er in de Buorren een pinautomaat
geplaatst. Dit is een groot succes. Er
wordt geregeld gebruik van gemaakt.
Ook werd er voor de ouderen een pin-
cursus gehouden in de Nijhof. 4 Mei was
er een stille tocht die begon bij het
Bosma's plein er werden kransen gelegd
bij de graven van de gevallenen. Er was
veel belangstelling voor. Veel jeugd liep
er mee er werden ook gedichten voorge-
lezen door kinderen van de Tsjelke en de
Ploos van Amstel school. \Vij zullen dit
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om de 5 jaar organiseren. Op 20 mei
kwam een delegatie van het CDA naar
Holwerd met de bedoeling een bedrijf te
bezoeken en eventuele knelpunten op te
lossen. Met de leden zijn we bij de fami-
lie Slager op Landswelvaren op bezoek
geweest. En per fiets zijn er verschillende
knelpunten bekeken. Een van de resulta-
taten is dat er nu verlichting is op
I-andswelvaren. De Himmelaksje van
Simmer 2000 is niet doorgegaan want
Dongeradeel wou hier niet aan meewer-
ken. Dit jaar zrln er nogal wat huizen te
koop aangeboden door de woningbouw-
aotporatie. In Holwerd zljn er 299 huur-
huizen waarvan 152 zullen worden ver-
kocht. Ook is er sprake van dat de huis-
jes bij de Nijhof zullen worden gesloopt
en de bejaardenwoningen in de Beyert-
straat zullen worden opgeknapt of afge-
broken. De Iest is nu bijna volgebouwd
dit wordt een mooie straat. Er staan nu
ll huizen waaryan 10 worden bewoond.
Fn er zijn nog 2 kavels over waarvan I d
is verkocht. De buslusproblematiek is

nog steeds niet opgelost. Hier zijn we nu
twee jaar mee bezig. Stapels brieven en
rcle vergaderingen zijn er geweest maar
er is nog geen oplossing.
De dorpsvernieuwingscommissie heeft
390.000 gulden toegezegd gekregen. In
crste instantie zullen de Stationswei en
Pölewei grondig worden opgeknapt.
Architect Akkerman uit Dokkum'zal de
:Írrrten ontwerpen. Dorpsbelang heeft
aogal wat commissies waarvan leden van
Dorpsbelang vertegenwoordigd zïjn.
floqxvernieuwing, groen, activiteiten,
orlorrele, rekreatie en toerisme, en de
§rnrr.er 2000 commissie. Vanavond zul-
la al deze commissies verslag uitbren-
cn- Dit faar is er een prachtige wandel
cn Eetsroute uitgegeven door dorpsbe-
hng en ontworpen door Sara Hofman
cn dc heer Jagersma. In juli is de route

+Soden aan wethouder Oosterhof en
u'cld trrens door hem een expositie van
agaldlen geopend in de Ned. Her-

vormde kerk. Er zyn vele bezoekers ge-
weest. Er is ook veel geld nodig voor de
restauratie van de kerk. Het beeld van
\Taling Dijkstra aan de Hemmingawei
zal. worden onderhouden door
Dorpsbelang. Ook is er inmiddels een
buxushaagje geplaatst door de gemeente.
De speeltuin werd ook dit jaar weer ge-
regeld gemaaid door Harm v.d. Ploeg.
Door bestuur en enkele vrijwilligers
wordt I à 2 keer per jaar groot onder-
houd gepleegd aan de begroeiing. Albert
de Jong zal in het vervolg geregeld
schoffelen.
Per jaar krijgt Do
ding van de geme
20 September was
met 86.\V door Holwerd. Dit gebeurt
eens in de twee jaar. Vele punten zijn
weer opgelost of er wordt nog aan ge-
werkt. Ook dit jaar is Sinterklaas weer op
bezoek geweest en er werd weer een
kerstmarkt georganiseerd. De kerstboom
stond weer verlicht op het Bosma's plein
en de Hervormde kerk en de molens
stonden weer in de schijnwerpers. De
hock rock commissie heeft weer een
prachtig feest georganiseerd in een tent
op de parkeerplaats bij de Sound. Dit
mag als zeer geslaagd worden genoemd.
Er zijn helemaal geen ongeregeldheden
geweest. Daarvoor gaf de gemeente aan
Holwerd een compliment. In Holwerd is

nu een 30 km zone. Anke verzorgde ook
dit jaar weer de doarpsbel die er altijd
keurig uitziet. Dorpsbelang bestaat dit
jaar 39 jaar. Op dit moment zyn er 537
leden. Op de valreep vertellen we nu nog
even dat de Pöllehoeve is over genomen
door de fam. Venema. De nieuwe naam
van het pand is Hotel Pensioen de Stelp.
Ook is de garantmarkt overgenomen
door'§Tillem en Marco Verbeek. Zij zul-
len nu de scepter zuraaien in de E-markt.

'§7ij hopen dat we u hiermee weer een
beetje op de hoogte gehouden hebben
van wat dorpsbelang zoal doet.
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Over het algemeen kunnen wij stellen
dat de oudejaarsviering op gepaste wijze
is gevierd en op een positieve wijze is
verlopen zonder veel overlast en/ofver-
nielingen. De burgemeester heeft hier
tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op 2 ja-
nuari jl. ook melding van gemaakt.

Als gemeentebestuur willen wij ook langs
deze weg blijk geven.van onze waarde-
ring tegen oyer onze inwoners voor het

goede verloop van de jaarwisseling.
Gemaakt afspraken zijn, behoudens een
klein uitzondering, goed nagekomen.

'§7'ij hopen dan ook dat dit beeld zich
ook de komende jaren mag voorrzetren.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders

van Dongeradeel.

IIEUW§ VÀil DE RESÏAURAIIET()MMISSIE ilED. HERV. IfiRI( ÏE H()TWERD

De eerste inzamelingsactie voor de res-
tauratie van de Ned. Hervormde St.
'Willibrodus kerk in Holwerd is zaterdag
7 februari jl. van staft gegaan.
Durk Geertsma bood namens de com-
rnissie bij deze gelegenheid burgemeester
C-az,emier symbolisch een dakpan aan en
het eerste boekje, dat uitgegeven is ten
behoeve van fondsenwerving.

Er moet nog heel wat geld bijeenge-
braót worden en zoals de burgervader
fo z'n openingsspeech citeerde: "deze
hfotorische kerk is bepalend voor het
dorpsgezicht van Holwerd; toen ik op
Ameland woonde en vaak eens op het
Oerd vertoefde, prijkte daar aan de hori-
m altijd fier de kerk van Holwerd, als
trrlennilg5punt. Het zou daarom erg
lmmer zijn als dit beeldbepalende rijla-
rmument, met hoge culturele waarde,
LtÍval zou raken."
llmeos het college van B&'W. van
Ibogcradeel onverhandigde hij een en-
dop met inhoud, welke door de com-
dsie in dank werd aanvaard.

Ue rc&enen als restauratiecommissie en
wat dat betreft op mede-
e Holwerders, tot en met

hddftike organisaties en instellingen,

giften, schenkingen en natuurlijk de op-
brengst van de activiteiten die zullen
worden georganiseerd door de restaura-
ue-comm§ste.

De officiële start van het restaurarie-pro-
ject was dus 7 februari met medewerking
van het Operettekoor Noord-Oost Fries-
land uit Dokkum. Het koor had een

senwerving voor de restauratie van de
hervormde kerk te Holwerd.

Hopelijk worden de volgende acties ner
zo enthousiast ontvangen en zo mogelijk
met nog meer bezoekers...

Namens de restauratie-commissie,
Henny Hiddema
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Znals u van ons gewend bent, nu ook
een bladvulling in de dorpskrant. De
vorige 2 keer sloten we af met citaten
van toeristen, die onze campings bezoch-
ten. Het doet ons goed, dat zoveel men-
sen ieder jaar weer hun positieve reacties
op papier zetten. Maar tevens is het wel
zo belangrijk dat de eventuele negatieve
geluiden gemeld worden.
Gelukkig komen we deze sonrs tegen,
lvaarna ze meteen tegen het licht worden
gehouden. 

'§7'e proberen ze dan ook zo
snel mogelijk op te lossen. 

'Want we wil-
len natuurlijk geen negatieve geluiden in
het toeristisch gebied van de Holwerter
Dorpsbel.
Goed mond op mond reclame staat bij
ons hoog in het vaandel. Het blijkt
steeds vaker dat vakantiegangers hun
oude stekje weer opzoeken, mits het be-
valt natuurlijk. En daar doen wij als

Stichting samen met de middenstand en
de horecabedrijven ons best voor. De
laatste jaren hebben we aI een leuke
'klantenkring' opgebouwd.
Nu even iets over de verloting van de
obligaties van havencamping
"Mounerak". Het is de nveede maal dat
we dit doen, net als vorig jaar proberen
ïve er een publiekelijk tintje aan te ge-
ven.
De mensen die aan de beginfase gestaan
hebben willen we niet vergeten, veel
hebben we zelfs aan hen te danken.
Daarom is het mooi om ze bij dit soort
gelegenheid erbij te betrekken.
Ditmaal is aan de beurt de heer Sieger
Venema, hij is vanaf de start van de ha-
vencamping erbij betrokken gevveest. De
laatste jaren niet aktief,, maar voelt zich
er nog steeds zijdelings bij betrokken.
Hij heeft zelfs een komplete registratie
op film thuis vanaf het begin toen het
nog een rioolterrein was.
Veel is er sindsdien verandert en hij heeft

al aangegeven dat de aanbouw dit voor-
jaar van de nieuwe steiger langs de west-
kant aan de Holwerter vaart ook op film
gezet moet worden. Om zo een en ander
up-to-date te houden.
De trekking door de heer Venema vindt
plaats op 2 maart 's middags op de boot
van Klaas van der §7al in de haven.
U leest dit inderdaad als mosterd na de
maaltijd, maar de Dorpsbel kan nu een-
maal niet aktueel zijn.De uitgelote obli-
gaties worden genummerd en op naam
geordend. De eigenaren van de be-
treffende nummers lrijgen thuis schrif-
telijk bericht.
Uitbetaling kan via de bank of op onze
zitavonden 2 en 9 april in café "de
Steeg" bij de familie Van Slooten van
19.00-20.30 uur.
'Ve willen uiteraard niet onvermeld la-
ten, dat we ds Stichting vorig jaar maar
de helft hebben hoeven uitkeren. Hier
zï1n we de betreffende obligatiehouders
vanzelfsprekend ZEER DANKBAAR
voor.
Met deze gulle giften kunnen we leuke
dingen doen op de beide campings,
maar ook indirect voor de Holwerter
leefgemeenschap.'§l'e willen namelijk le-
ven in de brouwerij, letterlijk en figuur-
lijk.
Tevens kunnen we hier vermelden dat de
heer Oeds Betlehem uit Blije onze stich-
ting heeft verlaten. Oeds heeft n.l. zijn
boot verkocht en daarom ziet hij de
band met de Holwerter haven niet meer
zitten.
'§7'e moeten afscheid nemen van een goe-
de bestuurskracht, die ook zijn handen
op beide campings liet wapperen. Nooit
op de voorgrond tredend, altijd beschei-
den op de achtergrond aanwezig, maar je
kon dtijd op hem rekenen. Oeds be-
dankt voor je sympathieke omgang en
grote rnzet.
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'W'e 
hopen dat je nog een mooie ti.id zult

hebben met je vrouw Meta in Blije.
De naam van het nieuwe bestuurslid is
helaas nog niet bekend, maar dit zal niet
lang duren, want de betrokkenheid van
de bootbezitters in ons dorp bij de
Stichting Recreatie en Toerisme is groot.
De vervanger van Margit Dijkman is tot
op heden nog niet geregeld door het be-

stuur van het Dorpsbelang, dus officieel
zitten we nu even met zijn drieën in de
Stichting. Als afsluiting willen we u
graag goed weer wensen in de vakantie-
tijd. Dit is niet alleen leuk voor u, maar
ook goed yoor onze campings.
Graag tot een volgende keer.
Rinse van Slooten, Klaas van der'W'al en

Upt Hiddema.

UIIVÀÀRIVERE}IIOIilO'DE I.ÀAÏSTE EER' - H()TWERD

Het aanzeggen

Het aanzeggen van de dood geschiedde
vroeger op het platteland door de buren.
Daarvoor kwamen z\brleen in het sterË
huis om briefies te trekken. Op deze
brief es stonden de namen van diegenen
die ziy de doodstijding moesten eanzeg-
gen. 'Wie geluk had een briefie te trek-
ken met namen van personen die dicht-
bij woonden, was snel klaar. Anderen
warer soms een gehele dag (vaak lopen-
de) onderweg. Iedereen werd persoonlijk
aatgezegd, een brief - behalve voor fami-
lie die meer dan een dagreis ver weg
woonde - niet eerbiedig genoeg tegen-
over de dode.

Zo'n aanzegger was een man van ge-
wicht. Gekleed in het zwart zag hy er
zeer deftig uit. Hij vervoegde zich niet,
zoals dit op het platteland de gewoonte
is, aan de achterdeur, doch aan de voor-
deur. In het oosten van ons land sloeg
hij met zijn stok op de deur, en als de

daar wonende familie naar buiten was
getreden, zei hy zijn boodschap op. In
'§7'ierden (O) ging dit aanzeggen gepaard
met een rijmpje:

Hei, hei, hei!
uandaag te slzt (doodshhed)
morgen te uat (doodhist)
en oueflnorgen te kerhhof

Het slaan en eenzeggen aan de voordeur
is een oud gebruik. De aanzegger is een
bode des doods en als zodanig drager
van de geheimzinnige doodsmacht. Hij
mocht niet zonder meer binnentreden,
want dit zou een ramp veroorzaakt heb-
ben. Ook al wist men precies wie er in
de kleine gemeenschap overleden was,
men hoorde met eerbied de bode aan,
want nu wist men het pas officieel.
'§í'as de boodschap gedaan, dan was het
gevaar afgewend en kon de aanzegger
binnentreden, om te worden getrakteerd
op koffie, maar vaker nog op een borrel,
zodat menige aenzegger ver van nuchter
thuis kwam.
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Vanaf I november 2001 is Hesemans
aangesteld als correspondent voor
Holwerd. Hij heeft dit jaren gedaan in
de Flieterpen, maar sinds zijn verhuizing
near onze gemeente en in Holwerd is

gaan wonen is hij nu correspondent voor
de NDC.
Heeft u nieuws wat u kwijt wilt en waar-
van u denkt: "Dit is iets voor de krant"
laat het Hesemans \Meten. Dat kan op de
volgende manieren:
- Berichtje bij hem in de bus: Achter de

Hoven26
- Faxberichtj e: 339307
- E-mail: louissmi@planet.nl
Indien het mogelijk is zal Hesemans het
evenement, de vergadering of wat dies

meer zij bezoeken en een verslag voor de
krant maken. In overleg met de redactie
wordt ook bekeken of het mogelijk is
een foto te laten maken die het artikel il-
lustreert.
Alleen moeten Hesemans en U altijd re-
kening houden met het gegeven dat uit-
eindelijk de redactie de eindbeslissing zal
nemen of een artikel wordt opgenomen,
waar het wordt geplaatst en op welke
dag het wordt geplaatst. Al zal natuurlijk
iedereen er naar streven, het artikel, om-
dat het nieuws is, zo spoedig als moge-
lijk te plaatsen.
Hesemans hoopt dat u hem kunt vinden
en dat u van zijn diensten gebruik zal
maken.

BESIE M()IOR VRIEilDEl{

Nu het weer mooier en \Marmer begint te
worden, zullen vele motorliefhebbers
hun motor pakken voor een motortocht,
of om zomaar te toeren.

Nu lijkt het mij een goed idee om sarnen
met andere motorvrienden te Baan toe-
ren, een dag of's avonds, en eventueel
een motortocht te organiseren.
Het is echter niet de bedoeling om een
motorclub op te richten, maar om gezel-

lig met een aantal andere motorvrienden
een tocht te rijden.
Mocht hiervoor voldoende belangstelling
bestaan, dan kunnen we dtijd nog aË
spreken om in de mooie "zomerse" pe-
riode met enige regelmaat te gaan rijden.

Voor inlichtingen,
Henk Kanger
De Terp 2, Holwerd
Tel0519-561425

VIDE() SIMMER 2(}()(}

De lijst van mensen die een videoband
van Simmer 2000 in Holwerd hebben
besteld is helaas zoekgeraakt.

§íillen diegenen die een band hebben
besteld dit nogmaals doorgeven aan:
Henk Kanger
De Terp 2
Holwerd
Tel0519-561425

BESIE MElISEil,

19 Februari \Maren wii, Bernadette
en Saskia, schelpen aín h.t verko-
pen bij u aan de deur voor India.
'§7ij willen u nogmaals bedanken.
Het bedrag dat we hebben gestort
op Gironummer 555 is 10 gulden.

Bernademe en Saskia.
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wilden stellen zich bij te verzekeren via
de eigen vereniging. '§?'ant een aanvul-
lende verzekering is toch wel belangrijk.
Bovendien wilden we voorkomen dat er
heel veel maatschappijen over de vloer
kwamen bij onze leden.lVe hebben ons
toen eerst georiënteerd op verschillende
maatschappijen, maar kozen toch voor
AXENT/AEGON, mede omdat de
Federatie dan ook de vinger aan de pols
kan houden."

Handboek Marktbewerking
'Uiteindelijk hebben we veel baat bij de
overeenkomst met AXENT/AEGON",
vervolgt Simon Vellinga. "Ze ondersteu-
nen ons niet alleen bij informatiever-
strekking over .het bijverzekeren, maar
ook bij publiciteit en ledenwerving.
Regelmatig plaatsen we artikelen in
plaatselijke huis-aan-huisbladen die af-
komstig zin uit het Handboek
Marktbewerking Uiwaarwerenigingen
dat AXENT/AEGON heeft samenge-
steld. En ook van de advertende die
AXENT/AEGON onrwikkelde, maken
we regelmatig gebruik. '§(i'e zijn van me-
ning dat we moeten laten zien wie we
zï1n en moeten informeren over zaken
als bijverzekeren of onverwachte kosten.
Ik verwacht niet dat er na een publicatie
direct heel veel nieuwe leden komen,
maar op langere termijn d,raagt het vast
wel een steentie bij. Overigens hébben
we over het ledenaantal niet te klagen.
Dat groeit nog steeds jaarlijks. Toevallig

heb ik net de balans opgemaakt van het
afgelopen jaar en we hebben m. 1114
leden, 13 meer dan het jaar ervoor.
Belangrijkste reden is dat men nog
steeds yan jongs af aan lid wordt. Net als
ikzelf, want ook ik werd als boreling aI
lid van een uiwaartvereniging."

Generatie na generatie lid
"Steeds meer uiwaarwerenigingen gaan
'marktgerichter' te werk", zo bevestigt
Fokje het verhaal van Simon Vellinga.
"Ze nemer. zelf het initiatief en gaan
voorwarend te werk. Dat is vooral het
geval bij verenigingen waar het bestuur
verjongt. Ik merk dat het werkt, lvant als
ik hun leden benader, ryeten ze waar het
over gaat en snappen ze dat bijverzeke-
ren belangrijk is. Men realiseert zich dat
een uiwaart tegenwoordig veel geld kost.
Maar, ik moet zeggen dat het lidmaat-
schap van een uiwaarwereniging sowieso
erg leeft onder de bevolking. Je hoort
vaak dat generatie na generatie lid
wordt. Holwerd heeft daardoor een sta-
biele vereniging met trourye leden."

'§7ilt u meer informatie over onzr vereni-
ging dan kunt u contact opnemen met
een van onze bestuursleden:
B. Boonstra, secretaris;
tel. 0519 - 561554
S. Vellinga, penningmeester;
tel.0519 -561759

S. Vellinga

BER! CHT VÀ}I D E BÀZÀR/R(}M M EL]'IÀRIíI T()M MISSI E

Op 2l april a.s. houden wij weer een
rommelmarkt in 't Sintrum, Elbasterwei.
Aanvang 10.00 uur tot t 15.00 uur.
Komt u ook even langs.

Hoeft u geen rweedehands goed meer,
het draaiend rad is er ook met nuttige en
mooie prijsjes.

AIs u .rog gocds spullen hebt bel of
brengt ze bij ons.

TeL0519-562133
Tel.0519-562016
Tel. o519-562140

De Rommelmarkt commissie
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"us [ÀRsïE BEoJlll"

rilí'ist u dat "us earste begjin" dit jaar al
25 jaar bestaat? \7e zijn begonnen in een
woning aan Achter de Hoven en na de
Fonteinstraat zitten we nu samen met de
Sound aan de Visweg 30.
U heeft waarschijnlijk al gezien dat het
plein is opgeknapt. Onze peuters kun-
nen nu weer veilig buiten spelen.

Heeft u een peuter van 2 of 3 jaar oud,
kom dan gerust eens langs. Er wordt ge-

werkt met een groep peuters op maandag
en woensdag van 8.45 - 10-45 u. en met
een groep op dinsdag en donderdag,
eveneens van8.45 - 10.45 uu.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk
ook de leidsters bellen: Janny Fennema
(tel. 561811) of Ekie Bloem (tel.
562t79).

Namens het bestuur van
"I-Js earste begjin", Gea Boersma

ilrEuns vÀil DE s.w.0.D.

Stichting'Welzijn Ouderen Dongeradeel
Oranjewal 28-1, 9l0l JV Dokkum
Tel. o5t9-292223

De S.§7.O.D. organiseert niet alleen cur-
Maar ook reisjes en
Zo staan er nog de

er Programma:

Busreis Aldfearserf-ro ute
dinsdag 17 apil200l
Deze dag wordt een hele belevenis in het
zuidwesten yan Friesland. Bij het bezoe-
ken van de AldfearserËroute gaan wij
een stukje terug in de djd naar de
"Route van onze Voorvaderen".
Makkum dankt zijn grote bekendheid
aan het aardewerk dat, aI meer dan vier
eeuwen, in de fabrieken I van
"Koninklijke ïchelaar" wordt gemaakt.
Een rondleiding wijst u de weg naar het
mysterieuze tin-glazuur. In het schilder-
achtige Piaam staar de schimerde "Nynke
Pleats", onder het rieten dak met au-
thentieke bdkenpartij, is een expositie
galertl.
In Allingawier bezoekt u o.a. "de Izeren
Kou", '§7'oord- en Beeldkerk, drabbel-
koek bakkerij, een ouderwets koffiehuis
enz. Een prachtige reis door Friesland.
Heeft u zin om mee te gaan? Om u aan

te melden is één telefoontje naar de
S.§f.O.D. voldoende. Telefoonnummer:
o519-292223

Reisdatum: dinsdag 17 april}O}L
Vertrek: 10.00 u.
Terug: 18.00 u.
Aantal plaatsen: min. 50 pers.,

max.75 pers.
Prijs: Í 59,00 p.p.
Inclusief: Autobusvervoer,

entree, koffietafel
Bijzonderheden: Niet roken in de bus!

Bus- en bootreis Hattem en Elburg
dins.l"g 15 mei 2001
Deze dagtocht voert ons naar het
"Hanze" stadje Hattem. §7'e bezoeken
hier het Bakkeri.i museum waar een heer-

naar het "Vesting" stadje Elburg om hier
allereerst te genieten yan een heerlijke
koffietafel met luoket. Daarna heeft u de
gelegenheid om in Elburg rond te kijken
in het mooie oude gedeelte. Met o.a.: de
verdedigingstoren, vispoort, kazematten
en voor de sportievelingen is er de Sint
Nicolaaskerk met 157 treden tot in de
toren!
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Aansluitend is er nog een prachtige boot-
tocht over het Veluwe-meer, waarna we
efreizen naar Opeinde om deze schitte-
rende dag af te ronden met een heerlijk
diner. Voor deelname aan deze reis ver-
wachten wij u, want als u erbij bent dan
wordt het pas gezellig.
Snel boeken op tel.nr. 0519-292223.

Reisdatum: dinsdag 15 mei 2001
Vertrek: 08.00 u.
Terug: 2I.00 u.
Aantal plaatsen: min. 50 pers.,

max. 76 pers.
Prijs: Í 90,00 p.p.
Inclusiefi Autobusvervoer,

entree museum, koffie
met krakeling, koffie-
tafel met lroket, boot-
tocht en 3-gangen diner

Bijzonderheden: Niet roken in de bus!

De Culturele Commissie heeft nog één
voorstelling dit seizoen. Deze wordt op
vrijdag 23 maart in "de Dobbe" in
Anjum gehouden. Deze middag wordt
verzorgd door het seniorencabaÍet 55+
'Hoe 6lder hoe gekker' uit TrynwàIden.
Deze voorstelling zal worden opgeluis-
terd met "live" muziek. Het is zeker de
moeite waard om dit te komen zien!
De zaal is om 14.00 uur geopend en het
begint om 14.30 uur. De entree bedraagt
Í 10,00 incl. een consumptie. Kaarten
zijn nogbij de zaal te verkrijgen ofvia
Sappie Vrieswijk, Teebus 10, tel.
561970.

TIP:
Modeshow 29 maart Rion's -o.1gf,'ris.
Aanvang 20.00 uur't Sintru-m.

MÀ0 ll( u wEil Yo()RsïillEil...

Hallo, ik ben
Carla Knol, 34
jatr, en getrouwd
met Marwin Knol
en sinds septem-
ber 1999 wonen
we in Holwerd,
waar we het prima
naaÍ onze zin heb-
ben. Ik heb vorig

jaer 2 maal een opleiding massage ge-
volgd in Leeuwarden en wil daar nu
graag voor mijzelf in verder gaan.
Vandaar dat ik dit bericht in de dorps-
lrant plaats.

Ik doe aan Klassieke massage en segmen-
tale massage. Een korte uitleg:
- Klassieke massage is een massage die

bijzonder geschikt is bij o.a. spanning,
spier- en stressklachten, maar ook voor
ontspanning alleen is dit een prima
massage om te krijgen.

- Segmentale massage wordt ook bij bo-
vengenoemde klachten toegepast alleen
is dit een massage met meerdere tech-
nieken en intensiever bij hardnekkige
klachten.

Door een massage ontspant niet alleen
het lichaam, maar ook geestelijk is het
zeer ontspannend. Vaak hebben mensen
een drempelvrees om te komen voor een
massage maar bij een eerste behandeling
wordt de cliënt zoveel mogelijk op
zijnlhazr gemakt gesteld om te kunnen
wennen aan een massagebehandeling. Ik
zoluzeggen; kom eens langs en ervaar het
zelf. Graegtot ziens!

Carla Knol
Hogebuurt 16, Holwerd

tel.297815

Nu ter kennismaLit'g:
Een on

normaal f 40,00 nu f 25,00
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OEÀTHIE D()RPSBE}T(I]IERS,

Op de jaarvergadering van Vereniging
van dorpsbelangen (Holwerd), werd mij
"ons" gevraagd om een stukje te schrij-
ven over ons leven en beroep.

'§7ij, Sjoerd Everts (38 1r1 en Roelie de
Vries (29 jr), wonen sinds 15 november
2000 op de Kamp 19 te Holwerd.
Nu, zal u zeggen van er komen wel meer
nieuwe mensen in Holwerd wonen nu
dat is ook wel zo maar niet mensen die
als beroep hebben Kermis-exploitatie
2000. Na L5 jaar te hebben gewoond als

Kermisexploitant te Veenwouden.
Zo ben ik "S.Everts" verhuisd naar
Holwerd, veel kinderen kennen ons wel
van de dorpsfeesten in en omstreken van
Holwerd.
N 12 jaar staan wij in juni met onze
Suikerspin op het feest van Concordia
"Muziekvereniging". Ook hebben *ij
wel eens gestaan op het feest dat daar *2
weken van te voren wordt gehouden met
de schiettent. Nu wonen we anno 2001
op de Kr^p en \Me hebben ook met
Oliebollen daar in december gestaan.
Ons werk bestaat uit het draaiende hou-
den van t eind maart t/m eind oktober

van de volgende zaken: Suikerspin +
snoep "nieuwe zaak", schiettent met
touwtietrekken, aparte wagen voor
trouwtjeffekken, blikjes gooien + dart-
spel en een bulldozer schuifspel en tij-
dens de wintermaanden oliebollenkraam.
Als de Kermissen of dorpsfeesten draaien
wonen we in een grote camper en omdat
we veel in Friesland, Drenthe, Overijssel
en Gelderland reizen.Tijdens de zomer-
maanden hebben \Àre een voormalige be-

.iaardenwoning gehuurd, klein, goedkoop
en fijn.
Onze eerste kermis hebben we reeds ge-
had op 25 en 26 febr. jl. en wel tijdens
de carnaval met de suikerspin, tussen-
door werk ik ook nog wel bij Heiploeg
(Zoutkamp en de Visafslag te Harlingen,
maar als de vogeltjes beginnen te fluiten
en het gras groeit en bloeid is er weer
drang naar het kermisleven.

Ik en Roelie hopen dat u dit bericht leuk
yond en u ons nog zeker wel eens zult
zien in Holwerd en omstreken, met
vriendelijke groet Kermisexploitatie
2000, De K.-p nr. 19, was getekend: S.

Everts 6c de Vries.

I

t(oil r lro!]tltEDÀo 2 00 I

Ook dit jaar wordt Koninginnedag weer
ouderwets gezellig, er is voor iedereen
wat te beleven. 's Morgens om 9.30 uur
kunnen de kinderen van de lagere school
zich weer aanmelden voor de optocht.
Om 10.00 uur vertrekt de optocht door
het dorp begeleid door beide muziek-
korpsen. Er zijn weer leuke pryzen te
verdelen.
Om 13.00 uur worden de kinderen met
hun huisdier uitgenodigd om naar de
sporthal te komen. Konijnen, cavia's,
kippen (hanen), muizen, hamsters, kat-
ten, honden en vogels zijn welkom.
In de sporthal zrjn "deskundigen" aan-

wezig die de huisdieren keuren op hun
uiterlijk en verzorging en die adviesen
kunnen geven over de verzorging. Voor
de mooiste dieren zijn er pryzen te ver-
dienen. Ook zijn er prijzen voor diege-
nen die zijn hond of kat een leuk kunstje
kan laten doen.
Vanaf 15.00 u. is er koffiedrinken met
Teake van der Meer. Komt allen want dit
wordt weer lachen!!
's Avonds vanaÍ 2L.30 u. is er de bekende
TOP 40 band PRIME SUSPECT
Tot ziens op maandag 30 april.

De Activiteitencommissie en
Chr. Oranjwereniging
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Iedere woensdag:
09.00 - 10.00 u. recreatie damesgroep
15),5 - 16.00 u. kleutergymnastiek
16.00 - 17.00 u. x 6 en7 jaar

17.00 - 18.00 u. t 8, 9 en 10 jaar
18.00 - 19.00 u. keurgroep
19.00 - 20.00 u. 1 1 jaar en ouder
20.00 - 21.00 u. dames keepfit

II IftEOJE

Dat staat voor plezier, spel, sport en ont-
spanning. Hoe komt hi.i daarbij zal men
denken, nou dat is niet zo moeilijk, 1. de
dorpsfeesten worden er gehouden, 2.
men vind er de jeu de boule baan, 3. in
de zomer wordt er vaak gekaatst, 4. yer-
der is er vaak jeugd te vinden hetzij over-
dag, of 's avonds, in de tribune op een
tijdstip als het allemaal wat spannend
wordt in het leven. Nu ligt alles er nog
wat troosteloos bij, maar de tribune zal
weer herbouwd worden deze zomer, ook
zal er een uitbreiding plaatsvinden in de
vorm van opbergruimte, ontvangst ruim-
te en een nieuwe kleedgelegenheid. Dit
is uiteraard alleen mogelijk met behulp
van gemeente, en niet te vergeten de
Holwerders zelf. Inmiddels is een bouw-
commissie bezig, om vrijwilligers te wer-
ven om hierbij te helpen, waarvan de
eerste resultaten al duidelijk zichtbaar
zijn. Als alles achter de rug is hoopt men
een mulitfunctioneel gebouw in het
Keegje te hebben, wat van grote beteke-
nis is voor de inwoners van Holwerd, en
in de zomerperiode er aan bij mag dra-
gen, dat het alle avonden een drukte van
belang is op deze unieke historische plek
van Holwerd. Deze zomeÍ mag men er
zoals gewoonlijk weer het kaatsen en het
boulen verwachten (zie data in dit blad),
ook zal het kaatsterrein weer starten op 8
en 9 mei. Tevens zullen naar wij hopen
de dames weer hun competitie verkaat-
sen op donderdag 's avonds, met waar-

schijnlijk nieuwe ideeën, zodat er dit jaar
nog weer meer anlmo ls.

Ja, en dan nog het boulen voor de wat
oudere jeugd, het boulen is een perfecte
weergave van het doel wat Concordia na-
streeft, dat is ontspanning en plezier met
daarnaast, heel veel sportiviteit, en inzet
om toch ook nog wat te presteren. Dat is
ook het doel van de jeugdcommissie,
niks geen verplichtingen, niks geen moe-
ten, alles wat je doet is datgene waar je-
zelf en je ouders achter staan, met daar-
naast de hoop om wat succes te boeken.
En dit alles oo een basis van vriiwillis-
heid. §7ii hopen dat het deze zomer zal

'Lbruisen van activiteiten in het Keegje,
met misschien wel nieuwe ideeën van en
door de jeugd, of andere leden, anders
dan kaatsen of boulen. Zodat dit terrein
voor alle inwoners een Brote aantrek-
kingskracht zal hebben dit en de nog
Yoor ons liggende jaren.

Namens Concordia, een vrijwilliger.
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SUPP()RIERSVERTilIOII{O W H()ITïERD

Heeft een voetbalverenging winterstop,
een Supportersvereniging niet, ook tij-
dens de winterstop gaan de activiteiten

niet voor niets dus de naam Supporters-
vereniging w Holwerd, een vereniging
met een sterk groeiend ledenaantal, het
150e lid hebben we mogen verwelko-
men, Eise Boonstra was de gelukkige hij
heeft tijdens een klaverjasavond hiervoor
een prachtig bos bloemen ontvangen,
nog steeds kunnen we nieuwe leden ver-
welkomen, we gaan op naar de I75 le-
den, en natuurlijk het 175e lid krijgt een
verrassing en wordt in het zonneile gezet.
Het nieuwe jaar zijn we begonnen mer
klaverjassen en wel op 5 januari, nadien
zijn er nog een aantal kaartavonden geor-
ganiseerd, nieuw was het Maatklaverjas-
sen, na één keer Kraken hebben we dit in
februari herhaald, de Bingoavonden zijn
niet meerrveg te denken deze avonden
worden gemiddeld bezocht door meer
dan vijftig personen, tevens is er nog een
jeugdbingo georganiseerd voor de E E en
D pupillen dit in samenwerking met de
activiteitencommissie van de w
Holwerd. Onderstaand een overzicht van
de uitslagen en de bijzonderheden be-
treffende de georganiseerde activiteiten,

Bingo 26 ianuaiz 56 personen waren
aanwezig, de uiteindelijke hoofdprijs een
waardebon van / 100,00 werd gewonnen
door Yfke Hoekstra.

Klaverjassen 2 februari:
1. Berend Bethlehem
2. AÍke Stapert
3. Sjoukje de Haan
4. Siebe Aniema
5. 

'§7im 
Vellema

Punren:
7t47
6906
6556
665r
6516

Punten:
9r92
8760
81 10
8040
7986

Jeugdbingo 9 februari: 35 jeugdleden
van de w Holwerd waren zeer luidruch-
tig aanwezig, de hoofdprijs een mooie
discolamp werd gewonnen door Redmar
van der Hoop.

Kraken 16 febrauri:
1. Foeke Talsma
2. Siebe Anjema
3. Sjoukje de Haan
4. Siebren Dol
5. DannyAdema

Klaverjassen 5 januari:
l. Saakje Dol
2. \7iebe de Vries
3. Siebe Anjema
4. Sjoukje de Haan
5. Yke Hoekstra

Maatklaverjassen 19 januari: punren:
1. Ealse Visser/Hein Boonstra 7210
2. Kees de Vries/Piet Hiemstra 6781
3. §TimVellema/Sjou§e de Haan 6699
4. B. Bethlehem/G. Thmminga 6689
5. Yke Hoekstra/Siebren Dol 6683

Spelavond 26 februari:
'§Tinnaar: Sjoukje de Haan

Klaverjassen 2 maartz punten:
l.'§7iebe de Vries 7ll3
2. Sjoukje de Haan 7109
3. '§7im Vellema 6989
4. Nie van der Galiën 6743
5. Yke Hoekstra 6608

De voetbalcompetitie is weer begonnen,
natuurlijk ook dan weer na elke competi-
tie thuiswedstrijd van Holwerd 1 om
16.45 uur Draaiend Rad in de kantine
van de sporthal "de Ynset", opbrengst is
bestemd voor de al geplaatste lichtinstal-
latie op het tweede veld. De lichtinstalla-
tie, een geweldig initiatief van de w
Holwerd, waarin we hun graag steunen.
Prosramma: 23 mrart en 20 aoril binso

6 april: klaverjassen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. U
kunt zich aanmelden bij Johannes
Anjema, Gernierspaad l, tel. 562105.

Punten:
7642
7566
6948
6940
6878



z

D0PPSBEUNG H0LWEPD. naail 2001

Beste boulers,
Nog een aantal weken en dan willen we
weer gaan beginnen met boulen. De ba-
nen moeten nog wat bijgeschaaft wor-
den, maar het komt allemaal goed. De
vrijwilligers doen hun best om alles op
tijd klaar te krijgen. De voorjaarscompe-
titie start op DINSDAG 17 APRIL en
duurt t/m 19 juni. De aanvang is weer
om 19.00 uur, kom wel graag op did
i.v.m. de loting. De inleg is f 7,50.

Ook hebben we weer een aantal zater-
dagen en zondagen gepland.
Zondas22 aoril
Tnndap 6 mei - Ian Buwalda Partii
opgave t/m 3 mei
Zondao2T mei - De Stees Parii
opgave tlm24 mei, aanvang 13.00 uur
Zondeo 10 iuni - beste man/vrouw oartii
Zaterdas 30 iuni - Klaaikluten toernooi
in Sint Jacobiparochie
T.arerdas 14 iuli - Kind/Ouder oartii
opgave t/m l1 juli, aanvang 17.00 uur
Zondas29 ild,i
Zondas 12 aueustus - Griipstra oartii
pearke boulen, opgave t/m 11 juli, aan-
vang 14.00 uur. Met na afloop spareribs
eten.
Zaterdas 25 ausustus - Amelander Veer-

-

huis partij nachtboulen, aanvang 19.00
uur.
Tnndep 9 seotember
Zondas 23 seotember

-

Inleg is f 3,00 en de aanvang 14.00 uur
tenzij anders vermeld. Verder informatie
volgt nog.

De najaarscompetitie staÍt op 3 juli t/m
17 juli, daarna vakantie en dan Baan we
verder op 14 augustus t/m 25 september.
Inleg is f 7,50 en de aanvang 19.00 uur.

Dan is er nog de jaarlijkse vergadering,
deze is op zaterdag 31 maart in "Het
Amelander Veerhuis". Aanvang 20.00 u.
Er is na afloop van de vergadering geen
film maar oooooo§[§QQoeoooo met na-
tuurlijk leuke prijsjes.
Alle leden van Concordia zijn welkom
op deze vergadering en natuurlijk ook op
de BOULEBAAN!!!!!!!!

Nieuwe leden zijn ook van harte wel-
kom.

Tot ziens
"DE BOULES COMMISSIE"

Kaarcagenda

za. 12 mei
10.00 u. KNKB junioren d.e.l.??
zo.13 mei
10.00 u. KNKB jongens af<I.

11.00 u. I.C\KB jonges d.e.l. + verl. aftl.
za. 19 mei
13.00 u. Federatie Competitie jeugd
2a.20 mei
12.30 u. trdenkaatsen jeugd
12.30 v Ledenkaatsen senioren en dames,

Concordia en Sla Raek. Sponsor:
Het Amelander Veerhuis

za. 16 iuni
13.00 u. Kind-ouderpartij
zo.17 i:uni
12.30 u. kdenkaatsen

Sponsor: Land- en Zrezicht
2a..23 iuni
15.00 u.KNKB Herenhoofdkl. uitn.
zo.24iwi
9.00 u. kdenkaatsen jeugd
12.30 u. Ledenkaatsen senioren 6r dames

Sponsor: Marten en Jeltje v.

Kammen
za. 30 iuni
10.00 u.KNKB Jong. pup. afd.comp. A/B



DmPttrWA HUWEM. naail 2(Nl

zo. I iuli
12.30 u. kdenkaasen
wo.4 íuli
1 3.00 u. Tsjelkekeatspartij
za. ll tlc..

-

I 0.00 u. IOtrKB Schoolmeisjes
za. 12aus.
12.30 u. Pearke Keatsen

14.00 u. Pearke boule
met na afloop spareribs eten.
Sponsor: Slagerij Grijpstra

za. I seot.
11.00 u.KNKB heren le klas uitn.
zo. 2 seot.

12.30 u. kdenkaatsen

IRYAITR SEII(IE]I aOOI I2OO?

Hoe wurket iC
Tryater noeget freonen en publyk Ét om
noch fóar de offisjele iepening, kennis te
mei§en mei us gebou. Dat betsjut dus
dat it publyk foar ien kear nei És ta
komt. En dërom litte wy per doarp ien
of mear bussen ride, om it publyk nei
Ljouwert te heljen. Tryater betellet en or-
ganisearret de bus, de kommisjes yn de
doarpen fersoargje de ferkeap fan de ta-
gongskaarten en de publisiteit.

Teksc Michael Frayn
Oersening/bewurking: Trynaje v.d. Zee
Regy: Bruun Kuyt
Spilers: J"r, Arendz, Aly Bruinsma,
Marijke Geertsma, Klaasje Postma,
Romke Toering en fiouwer gastspilers.
Spylperioade busarranzjemint: 2 oktober
olm24 oktober 2001.

Kop ticht
It ferhaal:
'§Tolkom yn de wràld fan Thyater.
'§Tolkom yn ris nije gebou. Jo falle mei it
gat yn'e b0ter. 'Want jo binne krekt op
tiid om de generale repetysje mei te
meitsjen fan Ís nije stik "Neat om it
liif". In pikante klucht oer in leechsteand
fakànsjeh0s dat ferhierd wurdt troch ma-
kelerskantoar Hoelcstra, Hoekstra Helle-
ma en Popma.

Meitsje kennis mei de yntrigearjende
wràld achter de skermen fan in toaniel-
selskip. Is it allegearre rabberij, dat ak-

teurs inoar achter de skermen de kop öf-
slaan. En wat is der wier fan it ferhaal
dat der allegear yntriges en relaasjes tus-
ken de akteurs binne. Sjoch regisseurJos
'Wie 

oan it wurk mei syn akteurs en de
wrede werklikheid fan it libben as regy-
assistent. Sjoch ek hoe't it achter de sker-
men om en ta giet nei de premiëre, as

Tryater de doarpshuzen en gymsealen yn
de provinsje bylàns giet. In stik yn in
stik. Hertlik wolkom by Kop ticht.

Kop ticbt is in beuurkingfan Noises off,
dat op dit stuit (tuer) dé grane khpper y
Londen is.

Foarferkeapadres:
It is wichtich dat de foarstellingsorgani-
saasje yn har eigen doarp in foarferkeap
adres fine. Kaarten kinne dus net tele-
foanysk reseryearre wurde, it publyk kin
de kaarten op dit adres: 't Sintrum keap-
je. Tryater stioert ein april de tagongs-
kaarten, mei ynformaasje oer de tiid en
plak fan fertreh ta.

Foarferkeap:
Yn ferbàn mei de organisaasje fan de
bussen wol Tryater graach dat de foarfer-
keap fan it busse-arranzjemint slít op I
.iuny. De foarferkeap soe dus yn maaie
pleatsfine moatte.
De kaarten kostje f 30,00 it stik. De ta-
gongskaart jout rjocht op de busreis, de
tagong én kofie mei in stik taan.
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IRYÀTER - MEDEI

Medea - fan Euripides (480-406 foar
Kristus)
In skieding is net maklik. No net en ek
al net yn de tiid fan de àlde Griken. Yn
de Grykske trageedzle Medea wurdt ke-
ningsdochter Medra, yn'e steek litten
troch har man Jason. Dírbel sa pynlik nei
alles wat Medea dien hat rit leafde foar
har man. Sy hat har làn en famylje ferlit-
ten om te besykjen Jason kening te
meitsjen yn syn heitelàn. Fergees. Se

flechtsje. Mar de ambysje fan Jason om
kening te wurden is grutter as de leafde
foar syn frou. Hy wol trouwe mei in oare
prinses. Foar Medea is dat ferrie oan har
en oan de beide bern dy't se tegearre
hawwe. Yn har wanhoop beslót se it me-

ast öfgryslike te dwaan wat in mem
dwaan kin.

Medea, mear as twatirzen jier àld, mar
noch altyd werkenber troch de tema's
dy't spylje yn elk minskelibben; berte en

dea, àldtn en bern, leafde en haat, man en

frou, ferstàn en gefoel.

Spilers: Marijke Geertsma (Medea), Jan
Arendz, Hilly Harms, Joop'§0Ïttermans,
Aly Bruinsma, Thijs Feenstra, André de
Zee en Lysbeth \7elling.
Regy en bewurking: Andy Daal.

Tryater spilet op 11 maaie dil stik om
20.00 oere )m 't Sintrum.

WI$ U DÀI...

... er een bladzijde informatie over
Holwerd staat op de website van de
gemeente Dongeradeel op internet.

... u deze vindt op: www.dongeradeel.nl/
stadendorp/dorpen/holwerd. html

... Molen De Hoop met een eigen ho-
mepage op het internet staat

... het adres hiervan is : http://home.het-
net.nl/-molendehoop.

... nieuwe ansichtkaarten van Holwerd
zijn gemaakt. Verkrijgbaar bij de fa.
Bron.

... De frrgelteltsjes dy't öfdrukt sdene yn
de Doarpsbellen binnen mei noch
mear bondele yn in boekje en dat is
te krijen by de skriuwster Sara
Hofman oan De Morgenzon 12. It
kostet Í 2,00

Voon leuke tweedehonds kindenkleding krlnt o

elke tweede dondendog von de rnoond

tenecht oon de Elbostenwei5-7 (noost Geref,

kenk). Von 13,00 oon tof 16.00 Llon en von 19.30 00n

fot 21.00 uur Tijnde dectnen geopend.

Korn genust eens longs, het is de rnoeite woond/l

Douwino lederno, lel.0519-562395 rercns netie, eigentijdsc, trrccdc[ands tlcding gcvmagd.
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m umm EH (tril.DE rHtD)

Do sjochts my
altyd yn of
by de sleat

Ik kin goed
s\Mlmme

en op'e kop yn't
wetter stean

as ik iten sykje.
Myn mantsje
hat in moaie

griene kop.
Ik bin br0n
mei wyt en
soms wol hielendal
lYrt.
Do wist wol wat
ik rop:
Kwaa krvaa.
Ik bin in'§7ylde ein.



D1PPSBEUNA H0IWERD. maat 2001

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd:

Jeugd Tsjelke:

Jeugd Ploos v. Amstel:

dinsdag 17.05 - 17.40 uur
bijde Geref. kerk

dinsdag 9.20 - 10.10 uur

dinsdag 10.15 - 10.55 uur



D0PP50EUiI0 H0LWEPD. maal 2001

HUtSÀRrS

Dokter Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen: tel. 562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel.0519-571316
Dr. P.D. Luyendijk tel. O519-571218
Dr. J. [,amers, Ee, tel. 518202
Dr. R. de Vries, Anium, te[.321286
Dr. H.M.A. 'Wijmenga, Metslawier, tel.
241270

TRIESE U}ID
Thuiszorg Het Friese Land biedt de inwo-
ners uit Noord- en Midden-Friesland on-
der meer: - Verpleging en verzorging, -
Kraamzorg, - Ouder- en kindzorg
Uitleen verpleegartikelen ma t/m vrij.
9.00 - 18.00 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderstr aaw, eg 7 0.

Friese zorswinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent
per min.) Tesselscha-de straat 29, 89 I 3 HA,
Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden.

(()}IÏÀfiADRESSEil

Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,,
Stasjonswei 43, tel. 56 1 809
Uiwaarwereniging "de Laatste Eer":

Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel.561374
Mobiele tel. O6-20620647
Bij diens afinezigheid: '§(/'. van der Meij,
Klokstjr.4, tel. 561639

TÏSI(}IHERÀPIE

J.R. Moorman, prakti.ikadres:
Bloem-steeg 6 (ingang àld Pollewei), tel.
5624781561876.

H U ISÀRTSE}I UB()RÀI(}RI UM
Plaats: Nije Nijho[ maandagmoÍgen van
10.00 - 10.15 uur.

ÏAlIDÀRTS
Mw. van der'§7'oude, Beyertstraat 101, tel.
562300.

PEDIORE

M. Rintjema-IGuize, Morgenzon 10
Behandeling op afspraak,
tel. 0519-561689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34
Brantgum, tel.561594

t000PEDtstE

Tjitske Andringa, de Hoarnen 4,9151 AK
Holwerd. Tel. 05 19 -5 62287 I 5 6129 4.
Behandeling volgens afspraak.

BESIUUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Secretaresse: Tineke Veldema
Pollewei 16, tel. 562161

Penninsm.: Dirk Bersema
Pollewei 2, tel. 561423

Redactie: Anke Hoelctra,
Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Leden:
- Egbert Boonstra

Gama 3, tel.562421
- Marten Slager

Landswelvaren 19, tel. 562201
- Tjeerd Jager

Hoge buurt 15, tel. 561904
- Henny Hiddema

Medwerd l, tel. 561370

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9f 50 AA Holwerd.

tlttEvERElt t(()PU

Agenda datum en kopij uiterlijk dinsdag'5
iuni 2001 inleveren bii Anke Hoekstra.
Fonteinstrjitte 74 te Holwerd
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