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BOUTTEN AAN }E TOEKOMST
Graag wil ik, als burgemeester van Westdongerad.eel, mijn gro-
te waardering uitspreken voor het door lorpsbelang genomen
initiatief , een trKontaktblad[ uit te geven. Ik spreek d.e hoop
uit, d,at d.it blad. zo snel mogelijk ged.ragen zal worden d,oor
de gehele Holwerder gemeenschap.
Mij ís gevraagd, iets te schrijven over de plannen van het
gemeentebestuur net betrekking tot Holwerd. Ian denken wij
natuurlijk in d.e eerste plaats aan de bouw van het zwembad."
Het is misschien wel goed., eens een uiteenzetting te geven
van d.e bijzond.ere moeiLijkhed"en, ïraarvoor het gemeentebe-
stuur staat bij d.e realisering van de reed.s jarenlang bestaan-
d.e plannen.
Wii zijn een tt63psrt gemeente, dat wil zeggen, d.at wij, om d.e
gemeentelijke zaken draaiende te houden, niet kunnen volstaan
met d.e genone gemeentelijke inkomsten, maar een beroep op het
rijk moeten d,oen om extra uitkeringen uit wat heetrrhet Ge-



meentefond.stt. Maar dat betekent tegeli jkertijd., dat wi j ond.er
extra toezicht staan. In d.eze sfeer is het moeilijk, plannen
te verwezenlijkenl d.ie een extra-Iast op d.e gemeente leggen.
Dat wit niet zeggerL, dat wij dan het hoofd, in d.e schoot uoe-
ten leggen, maar wel, d.at d,e ver$iezenlijking van plannen wel
eens langer op zÍch noet laten wachten dan u en ons lief i-s,
zeker ïvanneer het gaat om plannen, d.ie zich uiteind"elijk niet
zelf kunnen bed.ruipen. Ik laat hieronder volgen een ramlng van
kosten van de aanleg van het zwembad"te Holwerd..

De bouw enfof aanlegkosten zijn geraamd. opc

Bouwkundig deel
Electro- technische installatie en arma-
turen
Technisehe inventaris

Directiekosten: honorarium, toezj-cht, advies-
kosten en verrekenbare onkosten

14/, 0 "8, (incI. afronding)

4 410.000. --
110.000.--

1 5 .000. --
tt

n

555.000"--

112,000.--

t
J
I

667"000.--
91 .400 . --

7 60 .4oo . --

Cultuurtechnisch plan
kosten en 0.8.
Cultuurtechnisch plan
kosten en O.B.

ínc1. d,irectie-

inc1. öirectie-

fase

fase
f
ll

157 .0o0.--

269 .OAA.--

f 1 "186. 4oo " --

Uitgegaan is van:
a. een fundering op staal, d.e keld.er op betonpalen.
b" 1 mej- 1972 ats peild.atrm voor lonen en materiaalprijzen.'
In bovengenoemde raming zijn niet begrepen de kosten vooïB
1. verwarming bassinwater (f ».000.-- excl.dir.k. en o.b,)
2. geluidsinstallatie - tel-efoon
]. meubilering - stoffering
4 . aansfuitkosten el-ectra-gas-waterleid.ing-riolering-te1e-

foon
5 . bodemkundig ond.erzoek"



Uitgaand.e van deze cijfers (d.us voor een onverwarnd. bad.) komen
wij tot de volgende opsleI}ing van lasten en batenc
.U-§-!- ÈJ'
Làpiiàà1sIàsten (rente 8y',, afschr. 40jaar) bouwkosten (volgens opgaaf 1/-
12-t71 f 1"186.400.--, t.1.v. gen. 50/,
of f 691.200.--)
ONDERHOUD:
geb. en bassins I 1y'o botwkosten
waterzuiveringsins tal latie
toegangsweg en parkeerterein
grasmaaien en groenvoorziening
e l-ec tric i tei t
waterleverlng
waterond.erzoek en chemicaliën
belastingen en verzekeringen
SALARISSEN:
1 badmeester 12 x f 1.15O,--
t hulpbad.meeste:: 4 x f 727.--
2cassières{xf544.--

loons tíjging 1Oy'o

sociale lasten J}/o

administratie en d.iversen

SATEN:ZWEIffiA}:
1 000. tienbadenkaarten
1000 u

]000 losse kaarten
1500 tr

100 leskaarten

à f 12.--
a ï o.--
à f 1.50
à f o.75
à f 15.--

f
f 7.500"--tt 2;7 50, --,' 1 .750.--
i--5:99b ,,

lt

ll

.tl

ll

f 16.200.--
n 2.900. --n 2.200. --

21 .1OO.--
2..000. --

f 22.1OO.--ry
To taal:

5e,1 00. --

1 6.000 . --
1,500.--
2 .000 . --
2.000. --
1.500.--

f
il

" 1A .1O0 ; --n 5,60a.--
f 117.000.--

schoolzwemmen (evt. kaartjes
CAMPÏNG:
kanpgeld.en, per persoon
vergoeding autot s
vergoed.i-ng tenten en caravans

automaat? )

f 1 .28O.--- r 1OA,__rr J0ó. __

r
il 1.880.--
rt 85.000. --
f 117.000,--

12.000.--
6.000. --
4.500.--
1 .120.--
1.500.--

EXPTOTTATlETEKOR
Totaal



Bij deze cijferopstelling is er van uitgegaan, dat het b-ad-ge-

opànd zal ,i;rr.ràr, t6 neí tfn 1! september met maar één bad-
màester in vaste dienst (op' jaa::basis), terwiil- voor het ove-
rige personeel ged.acht is aan 12gtt. part-time diensten. wel een

erg sót""" opr"t! Bovend"ien is in de exploitatie-opzet geen

refening gehoud.en met d.e meer-kosten van toch we1 noodzakelij-
ke verwàr*ir.g! Uit dit altes blijkt, dat bij een bouw-subsi-
die van 5O/, ae gemeente uit eigen nidd'elen jaarlijks niet
ninder dan f 85;000.-- ooot bijeenbrengen om het zwembad te
exploiteren. Mochten wij er te eniger tiid. in slagen, nÍet
ió/", *""r 1OO/" subsidie van het rijk/provincie te verkrijgen
(;':;.;".-r-indi'en wi j het zwembag "gratis, zouilen kri jgen), dan

àrg o d-e eerste post van de rtlastentr laten vervallen, maar

dan btijft er nog altiid, een jaarlijks tekort van minimaal

f 8r.000.-- vermlnd.erd- met f iA.10O:-- is (afgerond)
f ru..000.--. Ik zou niet weten, hoe wij op het ogenblik zotrL

ted.rag zoud.en moeten d.ekken. Graag suggesties uit het d.orp

Holwerd. zeLfl
Het bestuur van Dorpsbelang heeft het geneentebestuur meege-

deeld, dat de "eÍgeii bijdràgetrvan f 25.AOO'-- nu rond is'
Het spreekt vanz"Ít, aui wij het college van gedeputeerde
staten van deze verlieugend-e med-ed.eling onmid-d.ellijk op de

hoogte hebben gesteld-, ondanks het feitl dat wij juist een

brief van hetzftfae'"ótI"g" haöden gekregen, waaruit bliikt,
d.at wij. d.e begroting sluitend. moeten maken zonder nog oeer
extra bij$ragen uit het gemeente-fonds '
Na rleze sombere , ÍraaT zeer reë}e opnerkingen en mededelingen
nog een wat meer perspektief bied.end i-ets, Terwiil ik d.it
sctr1jf (miaden mèi) Èebben burgemeester en ïYethoud'ers be-
sloten aan de raad een krediet van ruim drie en een halve
ton te vragen voor het bouwrijp maken vaÏl gronden in het
bestenmingÀplan achter de Beyertstraat en rond de r'Ï[oeste

I1oeve" - ifíer word.t dan de gelegenheid geschapen, 6J eenge-
zinswoningen en 10 bejaardenwoningen te bouwen'
H1er gelól uiteraard d.e regel, d.at d.eze te maken koster.

irà"r"À.riolering, ïvegen, troitoirs, beplanting) plu: d'e

kosten van gron6aanlioop (die reeas heeft plaatsgevonden/
moeten worden goedgemaakt d-oor de opbrengst van d'e te ver-
kopen bouwterrà:nen en dhs geen extra last op de gemeente

regt' 
De burgemeester,

M"K.Poo1



Fa. C.v. d.Hoop
Uw adres voor

CENTRALE eN LOKALE VERWARMING

Vraag vrijblijvend advies

Loodgietersbedrijf e

TEL. 05tgl - 3r3

Gas en ríYaterleiding

VOORSTRAAT 2

PUNï3ROO}JES eN KA}ETTEN

het maakt uw dag goed ! !

Verder a1le soorten BR00I - KOEK

BANKET en GE3ÀK"

Maandag 26 juni zijn wij i.n verband
met d.e feestd.agen vanaf 1 uur ts mid-
dags gesloten,

A.NOORDENBO§ Holweïd
Tel. 283



BEJAARDENTOCET

De route j-s thans uitgezet en we hopen op DINSDAG 25 J{ïrf a.s.
op reis te gaan.
Door onstandigheden gaan we dit jaar wat later op reis. ïfij
vertrekken d.ie d.ag om B uur van Bosnars plein, d.an richting
T,eeunarden, Heerenveen, Lemmer naar ltragele in tle Noord.-Oost-
Po1d.er voor d.e koffie.
0m 11.00 uur vertrekken we weer, en rijden dan over d.e nieuwe
brug tussen d.e N.0.P. en d.e Flevopolcler via Siddinghuizen
naar Hard.erwijk. ïn hotel ïJsselmeer staat d.e soep klaar.
Als we daar klaar zijn gaan we om 2.00 uur naar de Dolfijnen.
De entree is vrij hoog, maar het bestuur stelt voor om ieder
d.e helft daarvan te betalen. Dus dorpsbelang de helft en
uzelf cte helft. nit word.t opgehaald. in tle bus tussen Nagele
en Harderrijk.
Na d.e Dolfijnen nog even rond kijken en dan om 4.00 uur ver-
trekken we iryeer richting Zwo11e, Meppel, Oranjewoud. voor de
laatste dorstlessing. Wij hopen öaar te zijn om 6,00 uur.
0m 7.00 uur gaan we weer rijclen richting Holwerdr waar we om

8.00 uu-r hopen aan te komen.
A1s d.e muziek d.an klaar staat op de Leeuwarderïveg (teiae
korpsen) dan gaan we richting Centrum.
Iegénen'die roóe wi11en - en dat zi-in er aardig wat - kunnen
ztch opgeven vóór 1l juli a.s. bij: G. v. d. ï[ e g

Beyerts traat 6l
Holwerd.

Ook d.egenen d.ie gehaald moeten worden melde dat even.
Bikini of zwenpak meenemen. NIET ïERGEIEN.

Als U d.eze krant leest, is het 6 à 7 weken geleden dat het
bestuur kontakt gezocht heeft met de Zwenbad.-commissie. [ot
nu toe is daar nlet op geïeageerd.. ï[ii wil1en graag d.e laatste
d.ingen bespreken, maar waarom ze niets zeggen is ons niet
gl:gefUS:-
Zo - tJ weet nu ïveer van aI1es over clit en d.at en nog veel meer.
Maar geeft U op voor de BEJAARDENTOCHT, en laat het bestuur
niet in d.e kou staan, want anders Ís er niet veel meer aan
om iets te organiseren.
Dus tot 25 j u11 ! !

I{ET BESTU'ÏIR.
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!I/IJ LE\TEREN TEGEN Z E E R IAGE PR]JZEN:
TEIEVISIE zmart-ïrit en kleur
RADIOtS draagbaar en stereo
14IASAUTOMATEN - CENTRIFUGES en
NROOGIROMMETS

xVerlich
xStofzu:,
xScheeïa

t
o
b

p

1ng
ers
paraten

KOEI,KASTEN en ]IEPVRIEZERS tijdeli-jk met zeer hoge kortingen

E LECTRO - GAS - WATERLE IDING

ualr §:radeËGlr- Radio

*'.à:'

Voor een lekker stukje
--**^*--":

kaas naar ZUfVELHUIS:
:

J.uqpl Hutsu
Wij hebben al-tijd de BESTE

SO0RTEN voor U in huis !

Zoekt U
VOTYET GOUDSE

ECHTE FR]ESE NAGEIKAAS
N.H. EDAMMERS

BABY-EDAMiVERS
BROOIKAAS geel of komijn

20+ KAAS of IIEEI-KAAS

ïfij hebben voor e I k wat wils
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want
SERGMANS

4=6
ZEÏ,F3EDIENÏNG

kan maar een klein d,ee1 van

zijn ENOmm WEEKAANBIEDINGEN hieronder uit-
stallen. De rest staat in de kleurige 4=6-folder die eLke

weekinuwbrievenbusvalt. Let er eens op!
+++

Ook voor uw D R 0 G I S t E R I J E N enz. kunt U terecht
bij de ERITENDE DR0GIST.

Grieperig - verkouden - verstopte neus ?

0 I R M N voor neuzen en neusjes.

A U T A N op uw huid. en geen mug steekt U meer!

,-r>ïï*ï.[iïl'*:t: 
t**

D E I ï A I bruint vlugger, beschermt beter.

E : ! _ -"_1_1-e_r_n-j._e_u-w-s_t_"i

DESo VOETZo oTTJES §- §-E-
voorkomt transpirerend.e voeten !!!! LE,q-§ L-Ë

Voor verzorgde voeding

BEM@MAffiS
S= 6 zelfbediening

HOLWERD TEL. 0§t97.260



K A A S mag op het dagetijks menu niet ontbreken.
Vooral ook om d.e k i n d e r e n !!

BÏJ ONS VÏN}T U JUÏST }ÏE KAAS }ÏE U Í,EKi(ER VÏI{-Nr.

Deze week: 100 gram
BOEREN GOUD§E KAAS VOIVET
kaas om van te watertanden

Verder alle soorten KAAS in voorraad,
2O+ en VOLVET.

zoals
/L)
ZOUT-ARME,

i IN ONZE FIJï{E I,IIEESIYARENAFD. vrijd.ag en zateygge:_
i r5o gr" uNox HAM + ) 7: 1 50 sr. ROILA}E VAN I t SPII í /

IET 0.P: Zaterd.agsKANf EN Kï,AAR N A S l
NASI GORENG - gemakkelijk en lekker!

in
1S

k a, as
BANGÀ baas J

o

l

I

I

H.

t:
I

Der ploft alwer in bledts je d.e1,
Sa toeht ik op in lette joun"
Mar doe ' t ik t t efkes d.ernei foun,
Doe waerd. ik wrachtsjes sriver kje1.

Der stie dreld. moune op - s jed.er;
En d.t ynhàld joech mar gàns hwat nijs !

ïk winskje it in goeie reis
En, kom as t t kin mar gau ris wer.

Triuw Holwert noch mar hwat omheech,
Moderne tiid dy seit it hjer.
Forbetttring hjir, forbetttring d.er;
HàId. faesje mannen, steech en dreech.
Yerzo
havens of

e k aan autobezitters d.ie
-stroken wonen, om d.aar d.e

in straten met parkeer-
auto te parkeren.

Er worden hier en
ontvreemd.. Dit is
DAAROM EEN VRAAG:

daar in Holwerd"
natuurlijk niet
Ï,aat een anders
koop and.ers een

bloemen ui.t d.e tuintjes
zo fair.
man spullen met rust, of
bosje tulpen.

BIJ VOORBAAS }ANK !
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De doftilicch rliggm-

bij Dn0c§ïEnu BEff§LIAil§

NU 3ÏJ ONS EEN ÏNSECTENBESIRÏJDTNGS.
MIlDEt, DAT Àt HET ANDERE I{0PEI00S
OUDERÏTETS MAAKT.

Ond.er d.e aand,uid.ing DS I is er nu een waarlijk revolutio-
naire insektenbestrijder voor binnenshuis. i{et apparaat is
GEIIEEL \rEItlG" Uitgebreide tests hebben dit bewezen.

= Nu kunt u beschikken over eeïr even vertrouwd- als d.oel-
= treffend. miód.el om vliegen en muggen te verdelgen.

= 
tt Is bijna een w o n d- e r I a m p !'

HOE HEI IERKTs U steekt het apparaat in het stopkontàkt en
het controlelampje gaat brand.en. Afhankelljk van d.e grootte
van het vertrek d.raait u met d.e regelrÍng 1r2r1 of {. gaat-
jes open. Het elektr. basÍsapparaat zorgt voor d.e verdampi.ng
van d.e werkzame stoffenrd.ie zich meteen d"oor het hele ver-
trek verspreid.en. Als d.e kamer insektenvrij isrdraai.t u de
regelring d.icht en verri-jd.ert u het apparaat uit stopcontact
JTOORDELIG! Gek genoeg is dit ingeni-euze apparaat niet eens
d.uurd.er dan de conventionele insektenbestrijd.ers. Integen-
d.eel! Het DS ï apparaat kost kompleet f 9.95, maar het
elektrische basisapparaat hoeft u naar één keer te kopen.
En een nieuwe vulti.ng kost slecht,s f 4.95 (goed- voor l maan-
d.en). Bovend.ien is het basisapparaaffid.er patroon, blij-
vend nuttig als nachtlampje 

"IELEMAAMIIIG! In tegenstelling tot andere insektenbe-
strijd.ers kunt u bij het DS I apparaat niet net de werkzame
stof Ín aanraking komen. Dit zit veilig binnen in d.e wissel-
patroon. Ook kind.eren kunnen er niet bij. Door de verkleu-
ring van grijs naar wi-t zi-et u ïranneer d"e vulling uitgewerkt
is.

Drogisterij B E R e M A N S, HOLïIERD - TeLO5197-26O
zal u gaarne d.eze elektrische vliegenvanger denonstrelen
EEN ÏTEÏTIG APPARAAT

en



sa askinne jÍm helpe oan allerhànd.e guod,
:srERgaRs - wETIERSLAITG

. BTOU1VIESKERMKXS TSJIN DE SINNE

T-É-l-e-r-51
Gersmesinen = Hageskjiren
Snoeískjirïèrl = Houken = Skoffels
31ëdharken ensfh.

Dit alles en noch mear fine jo yn
"i,:,íiH

f,i}1t
'.+

"'t §flinke ltsje "

§Íeerd, Dyl{rnan
Til. 05197-3r2 HOLWE RT

v00R M 0 n I E u z E IAUIES, i{EREN EN

KINIERENe
Truitjes - Vesten
Broeken - Badcostuums
Nachtkleding.
]N IIRI JE -TI J}S -KIEI]NG
ALTÏJD ÏETS APARTS.

1::l-':a:1:::::i'::::l::::ïl:ï"""'r::lll 
H:$:ll;ii;iïïlïl:i'

Tevens LUXAFIEX X{ARKIEZEN en ZONNESCI{ER}MN

Natuurli jk
i ]^i i
i witj

i
:

i
1

ï
:
a
i

w lElR"ons TEXTIEL EN
WONINGIN RICHT I NG

SI,AAPZAKKEN
v.a. f 27 "5o

}lÍII.WEHlI
I

Tel. 254 
1

i
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ONZE APARTE
AF}ETING
COSMETÏCA -
breng een
bezoek en U
s 1 a a g t.

@TT-TE\§U TE]E3RS
t DE HAL

Cash en
WAÀR

Carry Yoordeelhal
U I.IET VOORDELIGST KOOPT I

opa
kor

I
I
U

In
B

Lr

1

onze TEVENSMIIDEIEN genlet U de g r o o ! s t e

ingen!
onze BROOD}ffiIIBEL vindt U de grootste sortering

R 0 0 D S 0 0 R T E N tegen altijd lagere prÍjs
E B A K - ïlIJ ZORGEN ER Y00R wat U ook nodig bent.
dag tevoren besteld"

ONZE TEXTlETARTlKE
BENEDEN ELI{E PRIJS.

ïn ons W A R E N H U I S,
Voorstraat 16, vind.t U de
grooiste sortering
geschenkenvooriong
en oud. ELKE WEEK NIEUWSTE
SNUFJES "

I,EN VER

=:=:==
§IEf VEBGETEN: 1[ij zijn ]ealer van T Ï m E X
Glr"reÏ,l" meest verkochte horloge

=+=1OAf" Sarantie
=+=1OO/o seïvice
=+=1OO/" waterd'icht
=+=1OO/, schokvrij
van aI ul'r lLurrverken word.t d.oor ons keurigOok de raparatie

verzorgd".

ïriij voeren het heleassortiment S0T., A
!

ONZE ZAKEN ZIJN TIJ}ENS NE YAKANTIES NIET GESLOTEN"



Garage À.DÍIflll/lÀ
van AylvaYal 22 HOLWERD Telefoon 05197-258

VOOR A I

RUlM
ACC

U-W REPARATTES EN ONDERHOUD

GESORTEERD ÏN
E S 0 I R E S enz,

Voor GEBRUIKTE

gatantie
AUTOMOBIEIEN onder v o 1 1 e d Í g e

kunt u ook bij ons ui-stekend terecht !

IIC O N C O R D I AII KAAISPROGRAMMA:
27 mej- ; Federatiekaatsen
10 junic Junioren selectie
24 j:uni-: 1e kl. sen. uitnodiging,

tevens d.e traditionele feestdagen
22 juli: Dorpskaatsen - alle leeftijden
29 juli; Jongens - afd. parturen
12 aug.z Jongens - Federatie
26 a:ug.z 2e kL. sen. - vrije samenstelling

Het DORPSKAATSEN zaI worden gehouden op 22 juli
wi1lend.e medewerking van 'rConcordiat' .
ïnIeg jongens tot en net 1 5 iaav , . f 1.5O
Inleg oud.eren vanaf 16 traar . f 2.5O
1ifil1en de kaatsers zich opgeven bij F.v.d,ï[eide
dit met het oog op de loting.

a.s. met wel-

v66r 2 ju1i,

== MUZïEK 0P iMT KAATSTERREIN

D a m e s korn allen de verrichtingen van de
jongens en oud.eren gadeslaan en aanmoedigen.
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weer opneemt, in het geheel geen
rente ontvangt.Voor de Friesland Bank
is het bovendien vanzelfsprekend,
dat haar cliënten rente ontvangen
over hun gehele spaartegoed en niet
slechts over het laagste saldo in een
bepaalde periode.
U maakt bii de Friesland Bank
derhalve meer rente voor uw spaargeld.
U bent er bij deze grootste bank
in Friesland steeds zeker van, dat u$l
geld daar voordelig is belegd.

Friesland Bank
uw eigen bank

De bank waar uw spaargeld
snel groeit

Niet alleen dankzij de hoge rente die
de Friesiand Bank haar spaarders
vanouds vergoedi, maar tevëns omdat
bij deze bank de rentevergoeding
direct ingaat. Bij de renteberekening
worden dus geen wachttijden van
een halve maand of langer toegepast.
Het kan bij de Friesland Bank dan
ook niet voorkomen, dat iemand die '

bijvoorbeeld op de eerste dag van de
maand een bedrag stort en dat op de
laatste dag van diezelfde maand
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Gavooreen goed.
eerst even winkelen

vakantie

hij FERrrïEft
HOLWEFID - Tet. OE1g7-A1Z bgg eAA
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