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En dan is de zomer alweer haast voor-
bij. Een prachtige lange zomer met
veel mooi weer. Een tijd van genieten
van alle moois wat er te zien is, dicht-
bij en ver weg.
Het valt me vaak op hoeveel mensen
een fietsvakantie houden. Je ziet bijna
elke dag wel vakantiefietsers ook
Holwerd aandoen. En waar kun je
mooiei fietsËndan in Nederland met
zijn vele fietsrbutes en fietspaden
door de mooiste delen van
Nederland.
Op onze fietstocht, de zuiderzeeron-
de, kwamen we langs een buitenwijk
van Almere. 'Wat opviel was de mo-
derne nieuwbouw. Rijhuizen met va-
riatie en in zachte pasteltinten ge-
verfd. Erg mooi, in tegenstelling tot
de huizen van witte stenen en met
witte vlakken die in Fryslàn vaak bij
de dorpen gebouwd worden.
Een zeeuws familielid die een fiets-
tocht door Fryslàn maakte was zeer
gecharmeerd van de mooie Friese

J. vld Velde
Morgenzon 1

HOLWERD

dorpen, van z'n levendigheid en de
mooie goed onderhouden huizen. In
het zuiden zie je veel meer vergrijzing
en leegstand in de dorpen.

En der wiene wer aardich wat aktivi-
teiten dizze simmer.
Der wie it ringriden, it bÉkskowen,
de fiskwedstriid, de bradery, allegear-
re goed besocht.
Der is omraak keatst en oan jeu de
boule dien en by de pier wie it wer
hearlik swimmen. Der binnen no ek
bankjes pleatst, in foarótgong.

Der binne in bytsje reaksjes binnen
kommen op de enquête foar doarps-
fernijing. De wurkgroep sil sjen wat
dêrmei dien wurde kin. Sy bliuwt ie-
pen stean foar reaksjes en ideeën.

It is noch hielryd net bekind wannear
't de buslussen oanlein wurde sille.
Ek is net bekind hoe't de buslus
Ljouwerterdyk der ót komt te sjen.



Ook in uw huis

CENTRALE VERWARMING

Aanleg van: r' GAS- EN WATERLEIDING

r' SANITAIR
r' ZNKWERK enz.

Vraag prijsopgaaf bij:tu
W. Dykstrastrjitte 7-8, Holwerd - tel. 561665

HOLWERD

Wffi%W*ffiWMffiWW
Taxi r Ziekenvervoer

Groepsvervoer r WVG vervoer
Fam. Th. Miedema

Fonteinstraat 1, 9151 JT Holwerd



DOPPSBEUNG HOLWERD.

Ek is net bekind wannear en wêr de jild-
automaat komt. Hopelik is der meer oar

te fertellen yn de folgjende Doarpsbel'

\Vy winskie jimme in protte plezier en

.rrkr., bv de kommende winteraktivitei-
ten.

Sara Hofman

OMPINO ''DT D()BBE'' Eil HAVENOMPII{O ''MOUilERÀIf'

W'e zijn alweer over de toP van het va-

kantieseizoen heen. De schoolvakanties
en de bouwvakzrin voorbij. De weergo-

den waren ons, de vakantiegangers en

zowel de thuisblijvers beter gestemd-dan

vorig jaar. Het lijkt nu trouwens ook o.p

..n !o.d. nazomer. Augustus eindigde

go.J.. september is begonnen met zo-

merse temperaturen.
Dit zijn ïmstandigheden die we als

Stichting Recreatie en Toerisme gÍ? g

zien. Há zi.in nu vooral de wat oudere

mensen en diegene met wat extra vr9e

tiid, welke er nog op ad-hoc basis, weers-

afhankeliik, korè vakantietripjes maken'

Financieel sezien kan 1999 al niet meer

stuk. Er is íeel gebruik gemaakt van bei-

de campings en zelfs tot in oktober. ziin
er nos ËnkËI. boekingen. ln de trekkers-

huttá zijn tot eind áugustus een, dikke
tachtiq overnachtingen geweest' \We ho-

p.n dàt we dit iaar de honderdste mogen

noteren.
Het aantal boten dat de haven aandoet is

eerins. Het bliift natuurliik jammer dat

Ë", ui.,"f de Dokkumer Ee een doodlo-
pende vaarweg naar Holwerd is' Het

tl"n u"., Ids Minnema om een dijkdoor-
tr"ak mrk.n richting de zee heeft tot he-

den een utopisch karakter.
\íe bliiven Ë"-.t.tt op een beter bevaar-

baarheid van de Holwertervaart' Overleg

met gemeente en provincie heeft nog

niets opgeleverd' Onze eisen c'q' vragen

ziin echt niet extreem.
Hi.r.r, daar de walkanten optrekken, op

ondiepe plekken baggeren en de. losse

pollen die in de vaart driiven eruit halen'

be beide campings zien er keurig u.it, D.e

afgelopen tijdis á gesnoeid' vooral flink
of,."Àpi"g "De Dóbbe". Nieuwe schel-

pen op de paden. Intussen is de slag-

toom'bii dè ing"ng van de Dobbe ge-

verfd. óok he1 àouche/toiletgebouw
wordt binnenkort van een nieuwe verf-

laag voorzien. Alles dankzii de vriiwilli
g.Ë. Z.lft het grasveld op Mounerak

wordt gemaaid.

Het vakantieseizoen is alweer over de top

heen schreef ik in het begin, zo ook miin
verhaal. Ik wil eindigen met het volgen-

de: in april jl. hebben we de loterij gehad

van de obligaties. Het geld wat .oPge-
brachr is om-destijds grond aan te-kopen

voor camping "Motti.t"k"' hoofdzake-

Iiik door Èolí.tt.rt zelf. Het was zonder

deze actie, bereidwilligheid en niet te

vergeten de goedgeefsheid nooit gelukt

iets van deze aard te strarten.

De loten zijn allemaal van nummer op

naam gezeÍ.'. Er is voor f 3500,00, zoals

destiidï afgesproken, uitgetrokken' In de

tussenliggende tijd heeft 5ttchttng
R..r."ti.-e.t Toerisme niet stil gezeten'
'We hebben camping "De Dobbe" over

kunnen nemen. Èn ér liggen meer plan-

nen op tafel.
GeluËkis horen we in het dorp ook reac-

ties in dË trend van dat de vakantiegan-

gers die Holwerd bezoeken meer fleur

ï"., h.t dorp geven. Het is gezelliger

winkelen. of èen blokje om. Meer actiti-
viteiten geeft meer verdividade'

Als stichting zouden we niet durven be-

einnen over"het veranderen van de obli-

Ëaties in een gift. Toch horen we gelui-

á.r, d"t de Stichting goed werk doet e.n

hierdoor een extra steun in de rug bij de

activiteiten verdiend. Ook bij overleden

obligatiehouders zeggen de erfgenamen



installatiebedrijf

Voor:
o Elektrisch
. Gas
o Water
. Dakbedekking
. Zinkwerk
.GV
. Radio en TV
. Luxe en huishoudeliike artikelen
. Speelgoed
. Klompen
o PantofÍels
. Laarsen

$lmilo



soms dat ze het geld niet oPnemen'

U als oblieariesËouder zal het misschien

onry*p^,Ëiek vinden dat we hierover

r.hii.i"à" - zo is het echt niet bedoeld!-
'We willen de reacties, die we zelf ook
niet verwacht hadden, onder de aan-

dacht brensen.
Iedere uitfelote obligatiehouder krijgt

herfst 1999 persoonliik bericht van.de

uitgelote nuÀrn.r, van obligatie en het

bedrag wat te onwangen is.

Stichting Recratie en Toerisme,

Margit DijkmaÁ, Klaas v'd.'W'al, Oeds" 
Êetlehem, Rinse van Slooten

en Upt Hiddema

SIMMER 2()()O

In de vorige Doarpsbel heb ik u verteld
dat we beírgzlin met de voorbereidingen
van "Simmér 2000" in Holwerd.'!íeet u

het nog?

Er gaan activiteiten plaatsvinden rondom
\íji"g Diikstra op 13, l4 en l5 juli.
\X/ii als werkgroep hebben vakantie ge-

h"á e.t er is áe láatste maanden weinig
sebeurd. Maar we pakken de draad weer

Ëo .. zoals vele àttdeten in Friesland

nà"., *. met vereende krachten proberen
ám "simmer 2000" een onvergetelijke
start van het nieuwe millennium te laten

worden.

De vraag doet zich voor of iedereen die

...t b".,á met Friesland heeft wel op de

hoogte is van de feestplannen. Er wordt
*.1 

"sereed 
dat "Simmer 2000" in som-

*ie."brril.nlandse regio's nog meer leeft

d"i i.t Friesland zelf. Het is nauwelijks
voor te stellen vanwege de meer dan 225

lokale initiatieven, h"onderden vrijwilli-
gers in organiserende comités en publici-
tiet alom.
Ook wordt steeds meer de vraag gesteld:

Is er genoeg slaapplaats, raken de wegen

niet v"erstoft, hoèveel Simmergasten ko-

men er eigenlijk? Deze vragen. zlf n nog

moeiliik Ë b."n*oorden. Gelet op de

vele reacties komen er veel Friezen om

ótens terus naar Friesland, zeker 20'000'
waarschiinÏiik het dubbele. '.
Er moer nog veel werk worden verzet'

maar vergeet niet om door t-e geven aan

iedereen ái. i.t..t..t. heeft dat I rl m 22

iuli vriigehouden moet worden om naar

Frieslattá te komen. Dus: Zegt het voort,

zegt het voort 13, 14 en 15 juli is er iets

in Holwerd.

U hebt zich misschien afgevraagd wat

voor bordjes er aan de naamborden van

Holwerd ztin gezer. Een bordje m.et de

tekst "Simm.t 2000, wy dogge mei!"

Der binne 0nderwylst sa'n 225 doarpen

en stêden dy't meidogge oan- Simmer

2000. Om áir d" goed mooglik buor-
kundich te meitsjeÀ, is der by de haad-

wesen fan alle dielnimmende plakken in

Sirimer 2000-boerd pleatst. Dizze buor-
den sillen in jier lang rfinom yn Fryslàn

stean, sadat elk witte kin wer't wat te rê-

den is.

Oant safier d\zzekear, wy hàlde jo op'e

hichte!

WISI U DAI...

... M. de Boer weer een nieuwe gedich-
tenbundel "'Wandelen in het licht"
heeft gemaakt.

'S7ilt u nog een exemplaar bestellen, bel

dan 5621ó8 en hij wordt u thuis be-

zorgd. De opbrengst gaat wederom naar

goede doelen. Kosten f 7,50.



EOTH lc-s

Waling Dijkstrastraat 2 - 9151 JD Holwerd - Tel. O5I9-5G2O79

Onze videoïheek met meer dan 1100
titels is dagelijks geopend van:

10.00 - 21.00 uur
Zon- en feestdagen van:

15.00 - 21.00 uur

Alle weken wordt de VIDEO TOP 30
bijgewerkt.
Verder zeer ruime keus op alle
gebied.

Ook playstation verhuur,/verkoop

Ook voor T.D.K.-videobanden
het juiste adres

Onze music-shop met de ruimste
keus is dagelijks geopend van:

10.00 - 21.00 uur
Zon- en feestdagen:

gesloten

Alle weken worden de TOPHITS
bijgewerkt, van de MEGATOP 100
en de TOP 40. Verder zeer ruime
keus op alle gebied.

Ook spel+programma diskettes

Ook voor CD-rom en cassettes
het juiste adres

't Hoekje 't Hoekje

Voor kwoliteits vlees- en vleesworen noor

Slagerij Grijpstra
uw ombochïelijke sloger
ook voor

* Borbeque
* Gourmet
* Fondue
* Huisslochtingen

kunt u bij ons ïerecht, en dot olles voor een oonïrekkelijke prijs,

greagtot ziens.

Hoofdstroot 24 Ferwerd - tel. 05'l8-4i1917
Pólewei I Holwerd - tet, 0519-561280
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*noi...tt.*utï'...uw..ffi f tI'liiilillll..lls..............'..

i#Ëi..ii.sbáiÈs$Ël......koffisiiiiiÍ:iér, kéên i$Uliriiiàar
Uir iên I 

hêi....is....êclr..:.. àftÈiiê.i..tÊoï....êh$.1d$tpi

van óhq dorp. r :: :::::,::,,

.5áft$fii... tlÉtun..:*,e, êÈ..i ekè*;:;.;ï)*nfo ;
hebt uiiiiieên móói verháiil, een mooi va-
kangievèrslag of b.rn,,u hebr de el.&rcden-
to&t gèdáán èn, u# ervarin$.,,,óprp2p1*;
:$ezet en wil dià,,wel mer ons delen;,ili

in6bft......-ê.....lsa*Í..,..w;t..... l.'...iHà*' ir ii l
Íne zo moor ofir:;;€r wat meei tán u in eë

kunnen zemen],,,,, eàn moAie tekening
m,4g ook! ,,,, ,,, i -

Breng her bil Anlià, Fonieintstrjirte 74.

.ob*',,, i}. ,l ....i.wêê.ii.....évËn,,,,árldÈt..',. *.,....**n:.

idaoÀrriiiib;.ie#gÈn..... Èat.......Ér..., Íog,'ii;istê€ l ......-Èrl

áaÍIÉl. boekjes, van 'oud Hol#erd iè
koop,;i;;, 4. piijt bedraagr f 20;00. En
heil,kan misschiën,.,.,een leuk cadeau ziin
$an de Sinr,,of misschien is er,,*el fimi-
lie of kunde tan u die uan plan zijn. re

fomeh...ybr 
"Siml,rer,?099" .". dgJr ii

her net,,,,iets om ?utÍr boekje te hebben
óf iè kii;fgen, De boel$es zijn te koop
bij D. ts,e'rgèmt in',,,,, de winkel ,,,,,,of

Springer:wagàn, mi,i.oate bij mij cp de
Fonteifu*jiiie 74'r',4,,,.,.,.;.;, :::

DE VISTYEDSÏRIJD

De viswedstrijd was op 22 juni. Er de-
den 27 kinderen mee. Deze keer wou
het wel goed vissen. Er zijn 24 vissen ge-
vangen.
W'e hebben alle vissen opgemeten. Bij el-
kaar is er 3.80 meter vis gevangen.
De eerste prijs was voor Matthijs Visser,
de rweede prijs voor Arjen Veldema en
de derde prijs voor Jesse Schaap

Tineke Hoekstra



Nieuw in Holwerd,
Vertrouwd in Ferwerd.

Dagelijks open van:
8.30 uur tot 12.00 uur en 13.00 tot 18.00 uur,
vrijdagavond koopavond tot 20.30 uur,
zaterdag's geopend tot 16.00 uur.

t/, (ar"a,rtnarl4
oot( zoéoro zaal/

Holwerd, tel. 051 9-562243
Ferwerd, tel. 051 8-41 1281.
Postagentschap, tel. 051 9-561 784

YÁNffiI
DERtr"#ffi I

BOSffiffi l, ."

i n d u stri ë I e auto m ati se ri n g

ADVISERING EN ENGINEERING

CAD TEKENWERK

PROGRAMMEERBARE BESTURINGEN

PROCES VISUALISERING

PANELEN- EN KASTENBOUW

MACHINE- EN PROCESBESÏURINGEN

MEET- EN REGELTECHNIEK

- 
--J
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Buikschuiven

Zarerdae 17 iuli werd voor de derde keer
het buiËschrri,r.r, g.hotrden op het ha-
venterrein 't Mirnerak. Dit jaar was de

baan 32 meter maar het bleek dat zelfs

die lengte te kort was voor enkele
Holwerters. Dit jaar was de combinatie
buikschuiven/kelnerrace.
De prijzen waren als volgt:

Jeugd'' 1. Casper Oost, 2. Lieuwe Tsjerk
v.d. Kooi, 3. Jacob Soepboer.
Beste dame: Monique Klaasen

Pechprijs: Theun Vrieswijk
Oudste deelnemer: Anton'W'iersma

Jongste deelnemer: Kars Vrieswijk
Poedelprijs: Josef Toth
Volwassenen: 1. Theo Broersma, 2. Jan
Boonstra, 2. 

'W'ietse Boonstra.

Met dank aan de sPonsors: Firma v.d.
\Vielen, CafélSnackbar de Steeg, Firma
Bron, Garage P. Vellema en Bakker A.
Boskma.

Braderie

\Toensdag 25 augustus werd de jaarlijkse

braderie gehouden. Dinsdagavond wer-
den de eeiste voorbereidingen getroffen,
vlaggetjes ophangen en het uitzetten van
het aantal meters/kramen.
's Morgens om 10 uur werden de kra-

men gebracht en al spoedig verschenen
d. eeiste standhouders. Deze h,,ramen
uit Apeldoorn, Ni.imegen, Groningen
etc. Jammer alleen dat er een aantal niet
op krvam dagen. Hierdoor stonden er in
dè Voorstraat enkele kramen leeg.

De weergoden waren ons dit jaar goed-

gez\nd, hit kon niet beter. 's Avonds was

é. twee keer een optreden van de

Skotsploech uit Leeuwarden wat menig-
een wel aansprak.
Tot slot dank aan iedereen voor hun me-

dewerking namens de Aktiviteiten-
commlssle.

Oproep!!!!

'Wie wil als jeugd of ouder de Aktivitei-
tencommissie helpen met zijn of haar in-
zet? De voorbereidingen voor intocht
Sint Nicolaas en de Kerstmarkt (27 no'
vember en 17 december) zijn aI gestart'
In september beginnen we in samenwer-
king met de Oranjevereniging met de 30
april aktiviteiten in de Sporthal.
Voel je ervoor om samen met ons de

leefbaarheid in Holwerd wat te stimule-
ren dan kun je terecht bij de Aktivitei-
tencommissie: Dirkje Bierma,Tjitske
v.d.'W'al, Mies Smit, Ate Glazema, Erik
Pruis, Marten Plantinga en Margit
Dijkman.

TOttEfiE OPBREilOSÏT}I

* Opbrengst ANGO-collecte (Algemene

Nederlandse Gehandicapten Organi-
satie) was in Holwerd f 846,25)

* In de Maag Lever Darm 'Week van 13

t/m 19 juni vond de collecte plaats van
de Maag Lever Darm Stichting. Dl oP-
brengst- in Holwerd bedroeg

f 1046,30. De Maag Lever Darm

\7eek staat in het teken van spijsverte-
ringsziekten. Eén op de zeven mensen
in Nederland heeft klachten aan maag'
lever of darmen. Met uw gift kunnen
we een hoop doen voor deze mensen'
hartelijk dank.Hebt u de collectant ge-

mist, dan kunt u een bijdrage storten
op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm
Stichting te Nieuwegein.



Voor uw:

- Financiële administratie

- Loon- c.q. salarisadministratie

- Belastingaangiften (ook particulieren)

* Fiscaal advieswerk

- Juridisch advieswerk

- Automati seri ngsvragen

- Accou ntantsverklari ngen

voor service en kwaliteit

ACCOU NTANTSKANTOOR Fiskbuorsterwei 2
9145 RJ Ternaard

Te|.0519-571541
Fax 0519-571747

I '-l 
FRTESLANDI I NooRD-oosrHoEK
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PEUTERSPEE[TÀA[''US EARSTE BEOJII{''

De Baby- en Peuterbeurs was goed ge-
slaagd. dit jaar..Volgend.jaar maart/april
organiseren wij weer zo'n beurs. Mocht
u baby- en/of peuterkleding of andere
spullen zoals speelgoed, babybad, maxi-
cosi en dergelijke weg willen doen, dan

kunt u deze spullen schenken (of zelf
verkopen) aan de peuterspeelzaal.

U kunt terecht bij Jacqueline Laageveen,
Stationsweg 2 in Holwerd. Tel. 0519-
562308.

001( Dt I 1e PIAYBAII(-SH()W l(0MI

Op zaterdag l3 november wordt er weer
een Playback-show gehouden in 't
Sintrum te Holwerd en wordt georgani-
seerd door Henk en Maaike van
Videotheek-Music-shop "t Hoekje.

Deze avond wordt ook weer samenge-
steld met "Satellite Sound" van
Kollumerzwaag en verder met Harm en
Akke van 't Sintrum.
Ook zal er in de grote Pauze een verras-
sing zijn. 'Wat?? Dat ziet u dan wel, het
wordt wel lachen, gieren en brullen.

Verder zijn er dit jaar ook weer geweldige
geldprijzen te winnen.

Voor de jeugd t/m x 12 jaar: 1e prijs van
f 75,00, 2e prrjs "f 50,00 en 3e prijs
f 25,00 en verder voor alle deelnemers
een herinnering. Voor de volwassenen
van 13 jaar tot . .. (vul dar zelf maar in)
is de le prijs f 100,00, 2e prljs í 50,00
en 3e prijs f 25,00 en natuurlijk ook
voor iedereen een herinnering.

Dus allemaal weer meedoen, dan hebben
we weer iets dat Holwerd groot houd.
Inlichtingen en opgave kan bij
Videotheek-Music-shop't Hoekje, tel.
0519-562079' 

Henk en Maaike

Dus, meedoen mág door iedereen.

.3'<-
DEELNEMERSLIJST

voor de I le Playback-show op zaterdag. l3 november 1999
in "it Sintrum" te Holwerd

Naam:

Adres:

Telefoon:

Na te doen arties/groep: ...

Titel van de plaat:

Dit formulier en de muziek inleveren voor 7 november a.s. bij:
Videotheek Music-shop't Hoekje,'sL Dijkstrasttaat 2, 9 1 5 f JK Holwerd.
Tel.0519-562079

Leeftijd:

'Woonplaats: 
. ....



BouwbedriiÍ

Uan der Wielen

I UTILITEITSBOUW

I WONINGBOUW

I VEBNIEUWBOUW

I ONDEBHOUDSWEBKEN

Voorstraat 9 - tel. 561357, fax. 561474

ffi

Voor meer fietsplezier - vele uitvoeringen
Kom kijken bij de Gazelle dealer

tu
W. Dykstrastrjitte 7-8, Holwerd - tel. 561665
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22 september
'W'oensdagavond 19.45 uur in de Ald
Skoalle in Hantum. Mevr. Sytske'Wille-
Engelsma uit Heerenveen geeft een le-
zing over "Merklappen".

27 oktober
'W'oensdagavond 19.45 uur in
Tunawerth in Ternaard. Mevr' Reinsma
uit Stiens veÍzorgt een lezing over
"Maartenswouden". Met dia's.

24 november
'Woensdag 14.00 uur in Ni.ie Nijhof in
Holwerd het "Kunst en kitsch" met de

heer Menger van De Blesse.

22 december
'W'oensdagavond 19.45 uur in De
Terpring in Brantgum. Kerstavond met
Kerswerhalen verteld door mevr. Harms
uit Eestrum.

5 januari
'Woensdagmorgen 10.00 uur Nieuw-
jaarsbijeeÁkomst in "Land en Zeedzicht"
op de pier in Holwerd.

26 ianruari
Woensdagmiddag 14.00 uur in Hantum
"Jaarvergadering". Baukje Slijver uit
Brantgum vertelt over Poëziealbums.

ÀtD. D0iloEMDEfl.-WESÏ I 999-200

In februari
Eendagsbestuur????

16 maart
Donderdagavond in het Bowling-
centrum 

-Dokkum een gezamenlijke
avond met de afdelingen Dokkum en

Dongeradeel-oost.

26 april
'!?oensdagavond L9.45 uur in Ternaard
"De Juttèr" door de heer Ferwerda uit
Sint Annaparochie.

Zijn er vrouwen die belangstelling heb-

ben om een van deze bijeenkomsten te

bezoeken, U bent altijd van harte wel-
kom. Graag zouden wii wat nieuwe le-

den willen verwelkomen.

Inlichtingen bij het bestuur:
Gr. Isdardi-van der Goot 0519-292933
E. Adema-Terpstra
B. Fokkema-Oreel
N. Zijlstra-Sinnema
J. v.d.'!íoude-Adema

05r9-562053
0519-57r5r8
0519-561593
0519-561378

De Bond uan Plattekndsurouwen is:

- een erfenis uan gisteren
- een uoorrecht uan uandaag
- een belofie uoor de toehomst

LAST VAN;

LIKDOORNS
EELT

KALKNAGELS

INGEGROEIDE NAGELS

KLOVEN

Neem don eens vrijblíivend contoct oP met:

ELISABETH BROERSMA
gediPlomeerd Pedicure

Ringweg34 - 9153BL Brantgum ' Iel.(0519)5ó1594



De Íiscus wordt steeds happiger
U bouwt gestaag een vermogen op, zodat u in de toekomst kunt doen wat u wilt.
Eerder stoppen met werken bijvoorbeeld. Helaas snoept de fiscus nogal wat af
van uw appeltje voor de dorst. Bovendien duurt het met de huidige rente wel erg
lang voor uw spaarboom vol hangt. Hoog tijd dus voor een alternatief dat fiscaal
voordelig is, veel vdjheid biedt en een gunstig rendement oplevert.

Flexibel Verzekerd Beleggen
De uitgekiende combinatie van sparen,

verzekeren en beleggen van
Nationale- Nederlanden.

Wilt u meer informatie? Komt u even langs of belons even.

MEINEMA
VERZEKERINGEN

V Financiële adviezen

Worp van Peymastraat 1

9145 RX Ternaard
Telefoon 051 9-571 7 45157 1 481
Fax 0519-571045

+sïï'\
í i!:: i,';flilil l,ï' ï l]ïn u, u,,

Al onze produclen vindt u in de 0arantmarkt te Holwerd

en Ferwerd. 0ok voor speciale wensen kunl u daar terecht.

Albert en

/ Alle dagen vers brood uit eigen bakkerij
/ Ruim assortimenl koek en bankel

@
0erdien
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De vergaderingen worden gehouden in 't
Sintrum en beginnen om 19.30 uur, of
anders zoals staat aangegeven.

Het verenigingsjaar loopt van I januari
tot 31 december.

1999
21 september
Mevr. F. Douma uit Roordahuizum
Onderwerp: belevenissen in de kraam-
zotg.

l9 oktober
Mevr. K.'!?ijma-de Haan uit IJlst
Onderwerp: "Bartimeus", lezing en dia's.

16 november
De heer H. v.d. Langenberg uit Dokkum
Onderwerp: Klassiek homeopaat

Maandag 13 december
Gezamenlijke Kerswiering in gebouw
Bosma's Plein.

2000
18 januari
Ds. P Beintema uit Dokkum
Onderwerp: verandering in kerk/maat-
schappij

22 febraari
Jaarvergadering

2l maart
De heer J. Fennema uit Blije
Onderwerp: dia's Egypte

4 rpril (14.00 uur)
Excursie kaasboerderij Ryptsjerk

April
Culturele slotavond Rayon Waddenkust.

ExploÍtant:
Akke Kamstra,

tel. (0519) 561517 / 562363

Voor al uw festiviteiten zoals:

/ bruiloften

/ recepties

/ partiien

,/ vergaderingen, enz.

6t zarc o7

Elbasterwei 3,

9151 KN Holwerd



D lfal Iar]).t
.::..": ...:=t'-"' ':.;, ".::, :i.: 

t'. :. ::..' :.'.. .. . Fi';,;. '.."...1... ..:', :.: i:,i .:;:. .;; .'i -i: ,.'" ':":

AUTOBEDRIJF I HOLWERD
Voorstroot I 7 9l 5l HD Holwerd

Telefoon 0519-5ó225ó

' onderhoud en reporulies ulle rnerken

- APK keuringen

- in- en ombouw tPG instollqfies

- nieuwe en gebruikte culo's

- scherpe priizen in bunden, uillalen,
occu's en schokbrekers



'lt Amelander Fearh0s'
Ljouwerterdyk5 - Holwert - te|.0519-561207

r Hotel
r Kaffee
r Sliterij
r Petlt Restaurant

Foar al jo brulloften en gearkomsten
Akkomodaasje fan 15 oant + 200 personen

Henk & lda

schi lders en interieursverzorgers

Boer:srm,ar
HOLWERD, telefoon 051 9-561 751

Ternaard - Holwerd - Anjum
Al le sch i lde rw erkzaamheden
Glasservice
BehanglF*r*".***r=**".* wandaÍwerkins

.r-Í-r!-Trn Krokstraat z, l-q_--_-__,
i iiiliii e151 JE Horwerd i \ \
rrrlrr +-----....#

',,j el4sRKrernaard il iil==i i

i i Tel. 0519-571345 I I | | r' rL 'r I

i i Èá" àsr e-s71803 l--l | | |
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VEII.IO VERKTER ilEDERI.AND

Via deze weg willen we ons wat nader
aan u voorstellen en hopen we mensen
uit de Holwerd en omgeving te inreresse-
ren om actief te worden voor onze ver-
eniging.
Net als bij u heeft maatschappelijke be-
trokkenheid ons ertoe gebracht om actief
te worden. In.uw geval betreft het de
zorg voor uw dorp, in ons geval de ver-
keersveiligheid. Vaak hebben u en wij
dezelfde betrokkenheid bij verkeersveilig-
heid in de eigen buurt.
Het komt in onpersoonlijke krantenbe-
richten of cijfers op ons af. Jaarlijks ruim
1.200 verkeersdoden en ruim 50.000 ge-
wonden. Eigenlijk maken we ons er niet
zo druk over, behalve als het om de grote
klap gaat, bijvoorbeeld in dichte mist.
Toch... als we er wat meer bij stilstaan;
als al die ongevallen alleen in Noord-
Oost Friesland zouden gebeuren zoublj-
na onze gehele bevolking jaarlijks be-
trokken ztjn b1j een ernstig letselongeval
in het verkeer.
Als je met mensen praat over verkeersvei-
ligheid blijkt vaak dat de meeste mensen
toch ooit wel te maken hebben gehad
(zelf, familie, vrienden, bekenden) met
een meer of minder ernstig verkeerson-
geval. Pas dan blijkt hoe diep zo'n onge-
val emotioneel ingrijpt in het leven van
mensen.

Veilig Verkeer Nederland (\rVN) accep-
teert dit niet en wil iets doen om al dat
leed te voorkomen en er voor zorgen dat
de plaatselijke omgeving leefbaar blijft.
Samen mer 3.000 andere vrijwilligers in
450 plaatselijke afclelingen en samen met
ongeveer 60 enthousiaste beroepskrach-
ten werkt de afdeling Noord-Oost Fries-
land van WN mee aan de verkeersvei-
ligheid. We doen dit door middel van al-
lerlei activiteiten, vaak samen met andere
organisaties. Wist u bijvoorbeeld dat:
- 35o/o van de basisscholen een methode

van Veilig Verkeer Nederland gebruikt

voor verkeersonderwijs
- 90o/o van alle kinderen in groep 7 van
het basisonderwijs jaarlijks meedoet
aan het schriftelijk verkeersexamen van
V\TN

- de Vossendienst van WN analyses kan
maken van verkeerssituaties met advie-
sen voor meer veiligheid voor de be.
treffende situatie

- 3.000 kinderen in Friesland gebruik
maken van een fietshelm

- er een speciaal meldpunt is voor ver-
keersonveiligheid

- dit nog maar een klein deel is van de
activiteiten van WN

De nieuwe afdeling Noord-Oost Fries-
land, met de gemeenten Dongeradeel,
Dantumadeel en Kollumerland c.a., pro-
beert de verkeersveiligheid te bevorderen
door onder andere:
- snelheidsvoorlichting en controle
- assisteren bij alcoholcontroles
- behandelen van klachten van bewoners

over verkeersituaties
- informatie verstrekken over verkeersvei-

ligheid.

In de afgelopen jaren heeft dit met suc-
ces geleid tot aanpassing van enkele on-
veilige situaties naar een meer veilige
omgeving. Ook in de toekomst blijven
wij streven naar een zo veilig mogelijke
situatie voor alle verkeersdeelnemers.

\?1j zijn bereid om tijdens een vergade-
ring of bijeenkomst in uw dorp aanwezig
te zrjn om vragen te beanrwoorden en
een deel van de avond te verzorgen. En
dan speciaal gericht op de plaatselijke si-
tuatie. Daarnaast zrjn wij in het bezit van
apparatuur voor het testen van uw ge-
zichtsvermogen en reactiesnelheid.
Tèvens beschikken wij over de videoband
"Kind in het verkeer" (t l0 à 15 minu-
ten).



Rabobank N oordoost F riesl a n d
KantoorTernoard, Holwerterdyk 2,9145 RK,8 (0519) 57 12 92
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Om al deze activiteiten te kunnen blij-
ven uiwoeren zljn w1j op zoek naar en-
thousiaste mensen die ons in Noord-
Oost Friesland willen helpen. Daarbij
gaat het zowel om bestuurlijke functies
als vrijwilligers voor het uitvoeren van
praktische klussen.

In ons werk als plaatselijke afdeling krij-
gen wij actieve ondersteuning van be-
stuursleden en specialisten van het Friese
districtsbestuur van V\rN. Daarnaast
worden al onze gemaakte onkosten ver-

goed en zorgt WN uiteraard voor de
adequate verzekering.

Mogen wij rekenen op uw actieve steun?

Voor nadere informatie kunt u contact
oPnemen met:
P. de Vries, voorzitter WN afd. Noord-
Oost Friesland, Vleesmarkt 4I-4, 9l0l
MJ Dokkum, rcL. 0519-2947 12.
F. Swart, secretaris WN afd. Noord-
Oost Friesland, Terpsterwer 3I, 9133
ND Anjum, tel. 0519-321921.

í ^I OYMNASIIEIffEREilIOIilO

y opserichlls8e

./ op woendag's verzorgt de _gym-
' nastiekvereniging "Chariëtto" te
Holwerd gymnastieklessen in de sporthal
"de Ynset" met de volgende aanvangstij-
den:

09.00 - 10.00 u. dames recreatie gym-
nastiek (geen toestellen)

15.30 - 16. l5 u. kleutergymnastiek van-
af 3 jaar.

16.15 - 17.15 u. jeugd 6 rlm 9 jaar

CHÀRITÍÍ() ÏE HOTWERD

17.15 - 18.00 u. keurgroep I
18.00 - 19.00 u. jeugd l0 jaar en ouder
19.00 - 1,9.45 u. keurgroep II
19.45 - 20.45 u. dames keepfit, dit is

sporten op muziek. Een
variatie van: verbetering
van. je conditie, s.teps,

gewichtjes, Dyna-band
en toestellen.

Kom gerust eens vrijblijvend langs.
Of bel voor informarie 561751.

BÀDMI}IIOil

De badmintonklub is wer fan start.
Dizze moaie sport is bedoeld faor elke-
nien. In badmintonracket moat jo sels

meinimme.

Kosten : f 1,50 per kear
Plak : Sporthal Ynset
Tiden : woansdei 18.45 - 19.45 oere

freeds 9.30 - 10.30 oere

ilttutïs vÀil DE s.w.o.D. v00R H()t}vERD

Stichting'S?elzijn Ouderen Dongeradeel
Oranjewal2S-1, 9l0l JV Dokkum

TeL.292223

t]{ 0Mctv[{o

Vrijdag I oktober De dag van de ou-
deren
Thé Dansant
Het lokaal Comité zal op deze dag voor
u organiseren... een Thé Dansant in de
toneelzaal van het Bolwerk. Onder bege-
leiding van de sfeervolle klanken van de
Clay Corners Bigband kunt u kijken



EEN SIERAAD

V()()R UW GEVEL

IHBONT
W. Dijkstroslrqot ó, Holwerd

tel. 0519-561254, Íox 0519-562265

SCHADUW ()P MMT
De collectie zonneschermen van
PlRlS0L biedt een brede keus voor
particulier gebruik, maar ook voor
zakelljke en industriële toepa ssing.0ns
bedrijÍ is professroneel oegerust voor

projecten inde uitvoering van grote

samenwerking met een zeer vakbe-
kwaam dealernet door geheel Nederland.
Het levert schaduw 0p maat voor 0.a.
winkelpuien, restaurants, bejaarden-
tehuizen, kantoren en ziekenhuizen.
Betaalbare perfectie in vorm en kwaliteit.
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naar en zelf meedoen met verschillende
dansen als de foxtrot, quikstep, tango en
de wals. De middag begint om 14.30
uur. Kaarten kunt u kopen op het kan-
toor van de S.W.O.D. en bi.i verschillen-
de leden van de ouderenbond voor f 5,-
per stuk.

Cursussen najaar 1999 in Dokkum
. reanimatie
De cursus omvat 5 lessen. De eerste les is
op 14 oktober. Aanvang: 9.30 uur. De
kosten zrjnf 35,-.

'yag3
De kosten zrjn f 60,- voor 10 lessen. 

'W'el

even opgeven. Altijd de maandagoch-
tend van 9.30 tot 10.30 uur.
. Engels voor gevorderen
Ook in oktober gaan er weer lessen

Engels voor gevorderden van start. Er
worden 20 lessen gegeven. De kosten
zljn f 85,- exclusief cursusboek en ko-
pieën. De lessen worden gegeven op
maandag-, dinsdag- en woensdagoch-
tend. Informeert u bij ons bij welke
groep u mee kunt doen, dit hangt nl. af
van de reeds opgebouwde kennis van de
engelse taal.
. kunst en cultuur
Op een leuke manier komt u in contact
met kunst in de eigen omgeving, niet al-
leen luisteren maar vooral ook doen en
kijken! Start: 6 oktober van 14.00 tot
16.00 uur.
. west-euroDese archi tecruur
Een tocht in woord en beeld langs mo-
numenten in 'West-Europa. Een cursus
aan de hand van een tekstbundeltje en
dia's over de geschiedenis van de archi-
tectuur, met veel aandacht voor de eigen
regionale omgeving. Een "praatje bij een

plaatje" om oogkleppen weg te nemen.
18 November op donderdag 14.00 '
16.00 uur. 'W'e gaan van start met l0 tot
l2 deelnemers, de kosten van de cursus
zrjn f 35,-. Deze cursus kan gevolgd
worden na de algemene cursus kunst en

cultuur, dit is echter niet noodzakeli.ik.

. comDutercursussen
De comPuter-oriëntatiecursus wordt
meestal op een dinsdagavond gegeven.
Hiervoor z11n we nog in overleg met de
docent en de locatie. Nadere gegevens
worden nog bekend gemaakt.
Ook zijn we bezig met een inlernef cursus

uoor 55 plussers, op dit moment kunnen
we hier nog geen mededelingen over
doen. Heeft u belangstelling? Dan kunt
u zich wel alvast opgeven.
. korte toneelcursus
Nu we weer toneelgordijnen in de to-
neelzaal van het Bolwerk hebben te han-
gen, leek het ons erg leuk om iets met
toneel te doen. Op 4 middagen worden
de eerste beginselen voor toneelspel voor
ouderen aangeleerd. We houden ons be-
zig met toneeloefeningen en improvisa-
tie's. 'W'e beginnen 28 oktober vanaf
14.00 uur tot 16.00 uur. Ook aan deze
cursus wordt nog gewerkt, de kosten
hiervoor worden nog bekend gemaakt,
maar zullen niet "in de papieren" lopen.

Activiteiten voor 55+ in Holwerd
Nieuw dit seizoen is het koersballen.
Eens in de maand op een donderdag-
middag is er een koeribal..riddag in het
dienstencentrum. De activiteiten op een

rljtje:

. Handwerken iedere maandag

.Gymnastiek iederedinsdagochtend
in het diénstencentrum

.Bibliotheek iederedinsdagmiddag
van 13.00 - 14.00 uur.

.Klaverjassen iederedinsdagmiddag
in het dienstencentrum

.Volksdansen iederedinsdagmiddag
in het Sintrum

. Bingo

. Sjoelen

. Koersbal

16 sept., 7 okr..,4 nov.,

9 dec.
23 sepr.,14 okt., 11

nov., 16 dec.
30 sept., 21 okt., 18

nov., 23 dec.



Voor een tnooí boehet,
een plant,
leuhe bloemstuhies,
oJ een csdeau

Gaat u naan"

.T BI'OMKE
Holwerd, Tel. 0519, 56L257

Graag tot zíens!

HOLWERD, stationsweg 1 0, 051 9-561 7291561970, Íax051 9-561 320

SURHUISTERVEEN, grensweg 1 9, tel./fax 05'l 2-361542

o Verhuur van mobiele hijskranen 18 Vm 70 ton, gieklengte 56 meter
. Aanneming van grondwerk en slotenschoonmaak
o Verhuur van hydraulische graafmachines mobiel en rups
o Verhuur graafmachines met lage gronddruk (moerasrupsen).

Tevens het adres voor uw boot in en
uit het waten Billijke prijzen!
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Extra activiteiten in Holwerd
. snertmiddag do. 28 okt. vanaf 15.30

samen eten uur f 5,- per persoon.
. diamiddag do.25 nov. vanaf 14.30

uur gratis toegang
. St. Nicolaas- do. 2 dec. vanaf 14.30

feest uur / 5,- per persoon
. Kersrstukjes wo. 8 dec. vanaf 14.30

maken uur í 5,- per persoon
. oliebollen- do. 30 dec. vanaf 14.30

middag :uur f 2,50 per persoon

Behalve voor de diamiddag graag bij
deelname aan de extra activiteiten van te

voren opgeven bij de S.V.O.D. of bij
mevr. Vrieswi.jk, tel. 561970. De extra

activiteiten worden gehouden in het
dienstencentrum de "Nije Nijhof".

Cursus hardanger in Holwerd
Eke van Duinen geeft wederom een cur-
sus hardanger in het dienstencentrum.
Bij voldoende deelname begint deze cur-
sus op woensdagmiddag 6 oktober. De
kosten voor vijf bijeenkomsten zljn
f 55,- per persoon. U kunt zich opgeven
bij Eke of bij de S.V:O.D.

Voor informatie & opgave kunt u con-
tact opnemen met de S.'$7.O.D., tel.
292223.

"Het bolwerh uoor ouderen"

BIJ DE ÀOE}IDÀ...

20 november om 20.00 uur in het
Sintrum "DE RAFAEIS" van Tryater.

De Rafaëls spilet yn it trneachlike doarp-
ke Emelgem, earne yn 'S?'est-Flaanderen.

De Twadde 'S7ràldoarloch is oan de
gong, mar yn Emelgem fernimt men dêr
it measte net fan, 'W'at loftdoelgeskut,
oars net.

It is slim simmer. Anne makket har op
foar it tweintichjierrich bestean fan it
koar. Se hat de moaiste muzyk by elkoar
socht. Se hat alle partijen ótskreaun en is
oant let yn de jfin dwaande mei de orga-
nisatoaryske tarieding fan it jubileum.
Tàgelyk besiket se de hóshàlding foar har
swierlivige man Jozef sa goed mooglik
trochgean te litten.
Buorfrou Andrea is dwaande om de
tsjerke der by it konsert op Maria
Himelfeart, 15 augustus, sa goed moog-
lik ótsjen te litten, net-tsjinsteande de
krapte. Mar sy moat har ek sa no en dan
ótprate by Anne oer har swierrichheden
mei har man.
Elza is hiele nachten op de strÉn. Guon
fertinke har derfan dat se stelt, mar wis is

dat se om har seilerêst siket.

De moaiste stimmen ót it koar binne dy
fan de bruorren Rafaëls. Mar as de grutte
dei tichterby komt, binne de Rafaëls
ferdwtn. Oft se oppakt binnen troch de
Dritsers?

Tiyater bringt de Rafaels yn in bysfinde-
re ferzie. Bouke Oldenhof bringt it stik
tit Flaanderen wei oer nei de Roomske
enklave Blauhts. Maria Himelfeart wie
fenàlds dé Roomske feestdei én houliks-
merk fan Fryslàn, om't dan allinne frij
hiene en de jongerein elkoar trof. De
Flaamske Anne, Andrea en Elza binne de
Friezinnen Anne, Suze en Hedwig wur-
den.

In yntime foarstelling.

Oersetting/bewurking: Bouke Oldenhof
Regie: Jos Thie
Spilers: AIy Bruinsma, Marijke Geertsma
en Klaasje Postma

Tàgongspriis: f 20,00- CJPl65+ f 17,50



lf[rWe@|l[

Het iuiste adres
voor al uw:

. recepties en
trouwerijen

. vergaderingen
o koffietafels

warme/koude
buffetten
diners

telefoon
0519-561406

ft"/*e*/.er P;nr(
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KOOS VAN DER ENG
TimmeF en onderhoudswerk

Dé vakmdn, voor als u het niet zelf doet!
(b.v. die nieuwe keuken, dolckopel of schuifpui)

Stationsweg 5

9r5rJL HOLWERD

Telefoon (0519) 562308

. Fax (05 I 9) 56 I 939

[Jitvaartvereniging
,,DE LAATSTE EER''

secretariaat: Foarstrjitte 12,9l5l HE Holwerd, tel. (0519) 561554

Voor deskundige verzorging van
begrafenissen en crematies

laagst mogelijke tarieven

eigen aula

Bíjverzekeren via uw eigen vereniging
bij Axent U in aarn errykering en



Zuivelhandel

Bergema-Banga v.o.f.

'uitgekiend
vers-assortiment'

Wij komen bij u in de straat.
Wij zien u graag in de winkel of winkelwagen.

Pólewei 2 - HOLWERD, tel. 0519-561423

Huisspecialiteiten:
Friese kaas en rollade van 't sPit.

Dirk en Jitske

Nu ook:

Het leklcerste brood
en gebakuit debuurt

van Bakketii Reyenga te Dokkum

en Bakkerij Wouda te Beetgumermolen

Dagvers verkrijgbaar bii Dirk en Jitske
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ilStH.B

SEPÏTMBTR
Supponerwereniging w Holwerd,
Sin$U áán*n$ 20;00 uur in . b'..,.,..:. .....,..

*"nrt.Ut.*n spo'r$*l,' e.Ynsetl

OI{TOBER

s,Èppoi ieisvèiinigi*g w, Hbl*erd,
Klaverjassen aanvang 20.00 uur in
de kancine van sporrhal "de Ynsei"

Muziekfestirel in spor*ral "dó

Ynsetl t;g,v. :$0,,jaiig jubileum
Fèderatie V'estrDo4geràdeeli 

.i ,. ..

S*ppórte*vàlêniging,* Holwèid;..
Bingo,,,:áanvan$ 20.O0,,,,tnrr in.dè
kanti he vrm,, srorthd it tË,,Yott'",,,,,,,,,,,

II(}VTMBER
,S,*$p;rrêir"ei-ni gihgiw F,*ol*Èrd;

.Kláver,iassen,, aanVahg 20',00 uur l
de n*nèvah sporthal lfde Vn5et"

Sint Maarten::::,' 
,::i:,:.,,,,,:, ::: 

,::::::::,::::.::,:::::,:,:,:::,:,:,::,:,,t

Playback-show in 't Sintrum

Tryater "de Rafaels" om 20.00 uui
in't Sintrum

S *ppohersv.irenigin9,,* Ho l*"ê i l
Bi*go,áànv $ 20, +O...nui in db....,...,..

,kentine 'mn spqith : e Ynset"......'......'.,

Inrochr Sinterklaas

., 3...... S[FFbif tètsvereni$ln$...w,.Holmld1,....
Klaveijàssen aanvang 20.00 uur in

.'...... 

dà hi'idb...tfu....*p!,'.trhil "de Ynset'

I.,fi llllffir..sií$ inaÈ uhil r,de,,,Y*ierll

l7 KeÀrmarkt in't Sintrum

7 Pro Rege in 't Sintrum

2Í Frieiland Bank concert in 't
Sintrum ::

u*...,..**ntu*uê*tiÉ in li stn*-u*''.......

4 Tryater "Iensym yn lerlán" in 't
Sinrrum.:

2:4

29

5

i:,,,,

t.,'

l3.

?s

z"a

27
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of andeiè doipsactiviteiten geefr ze dooi
op tel. 0519-562459.

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd: dinsdag 17.30 - 18.10 uur

bij de Geref. kerk
Jeugd Tsjelke: dinsdag 9.20 - 10.00 uur
Jeugd Ploos v. Amstel: dinsdag 10.00 - 10.40 uur

OPENI NGSTIJDEN POSTAGENTSCHAP
Maandas t/m vriidas' 

?al8à1?rl8o, ïi,,,
Vrijdagavond: 19.00 - 20.30 uur
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DE OPSLACH 2, HOL\|íERD . TEL. 05í 9.5ó1888

Vraag ook eens naar onze mogelijkheden voor

x diverse salades
x koude en warme haPjes

x plate-seryice
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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.0519-571316
Dr. P.D. Luyendijk tel. 0519-57 l2l8

tRtEsE tÀilD
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer: - Verpleging en verzorging, -
Kraamzorg, - Ouder- en kindzorg

Uitleen verpleegartikelen ma t/m vrij.
9.00 - 18.00 uur in Dokkum, Sionsberg,
B irdaarderst raarw eg 7 0.

Friese zorgwinkel:
Voor alle informatie: 0900-8864 (24 uur
per dag, ca.22 cent per min.) Têsselscha-
destraat 29, 8913 HA, Postbus 417.
8901 BE Leeuwarden.

(OI{TÀTTADRESSEil

Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,
Stasjonswei 43, teI. 56 I 809
Uitvaartvereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, rcL 561374
Mobiele rcL. 06-22346654
Bij diens afivezigheid: \7. van der Meij,
Klokstjr.4, tel. 561639

tYst0ïHtMPtt
J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloem-steeg 6 (ingang àld Pollewei), rel.
5624781561876.

HUISÀRTSEN I.ÀBORÁÏ()RI UM
Plaats: Nije Nijhof, tijd: woensdagmor-
gen 8.30 - 8.45 uur. Vanaf 6 april op
maandagmorgen van 10.00 - 10.15 uur.

ÏÀ}IDÀRÏS
Mw. van der tVoude, Beyertstraar l0l,
rcL.562300.

PTDI(URE

M. Rintjema-Kruize
Morgenzon l0
Behandeling op afspraak, tel. 0519-
561689.

BTSÏUUR

Voorzitter:
Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Secretaresse:

ïneke Veldema
Pollewei 16, tel. 562161

Penninsm.:
Dirk Bergema
Pollewei 2, tel. 561423

Redactie:
Anke Hoekstra,
Fonteinstrjit re 7 4, teI. 5 62459

Leden:
- Egbert Boonstra

Gama 3, tel.562421
- Margit Dijkman

Pollewei I l, tel. 562086
- Marten Slager

Haniastraat 8, d. 562201
- Sara Hofman

Morgenzon 12, rcL. 561694

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9150 AA Holwerd.

tlil.tvEREN t(()PtJ

De kopij (éénziidig beschreven) kan
worden ingeleverd tot uiterlijk maandag
29 november bij Anke Hoekstra,
FonteinstraatT4, rcL 562459. Vilt u bij
verhuizing uw nieuwe adres aan ons
doorgeven.
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o (Bcrs r Wcrter
o t5crnitclir
o VerurcrÍmirg
o Dcrk- en Zlnkrrrerk

VOORSTRAAT 2 - HOLWERD ret. o5t e-s6i373 rox 56i267

BOUWBEDRIJF

E. Colmer&ZnB.V.
Aannemer B. en U.

Het adres voor al uw

NIEUWBOUW

ONDERHOUDSWERK

RESTAURATIEWERK

Kerkstraat 10, HOLWERD - tel. 561 277 - tax 562024


