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Er is al weer een jaar verlopen sedert op initiatíef van de
dames Bierma en ï[ijnja de handtekening-aàtie voor het zwembad
Hol-werd gevoerd is. ui-tvroeisel daarvÀn was, d.at er een groep-je mensen gevond.en werd., die in nauwe samenwerkíng met nàt t"-stuur van d-orpsbelang, in overleg trad., om verderé stappen teractivering te overrvegen. \ir/e vond,en een activerings aemànstra-tie gewenst, en u hebt zich in ad.hesie niet onbetoiga gelatenop d,e bewusta avond. in Ternaard.
Ter raadsvergadering toegelaten, werd. ons daar de geregenheid.geboden (waarvoor nog onze erkentelijkheiaj-o* orrr" gedachten
ond"er woord.en te brengen en d.aard.oor zo mogeti jk het gemeente-
be s tuur to t meerd.ere àc tie te bewe gen .
Een zeer d-eprimerende verklaring, ilaarvan a1le aanwezigen ineerste instan'tie stil werd.en, werd d.oor d.e burgemeestei eeEe-venr. n.l.: Vorige week heb ik uit betrouwbrr"-f;;;-;;;";;;"
bron) 

^vernomen, dat het zwembad d.oor d.e Friese plancommissie
v'ias afgevoerd. ten gunste van de centrare FrÍese prattelands
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bibliotheeik "te Leeuwarden.
Toen de schok, welke deze meded-elÍng verwekte ffas verwerkt,
kwamen alle tongen in protest los, maar het was een

Wat kond.en wij hieiaan nog doen ??

Door toedoen van d.e pers was er een bredere aarrdacht getrok-
ken en d"e voorzitters van resp. het PAK en de samenwerkende

c"hr. partijen in d.e Friese staten, steld,en aan het Provin-
ciaal bestuur hierover vragen. '

Antwoord. kwam er ook. ÏIe komen hierop straks nog terug.
Door briefwÍsseling met het Min'van Cultuur, Recreatie en

Maatschappeli;t< Wert<, (C.n "U. ) was vandaar een verzoek ge-
Xo*"n, oi ten kantore in Rijswijk, d'e zaak eens te bespreken'
aa,ngerren ze daar e.e.a. niet begrepen aan de hand van de hen

ter-beschikking staande geSevens. natum en uur was afge"Plo-
ken en ter besíemd"er tijd" en plaats vervoegden wii ?"? aldaar.
trl/ij werd.en ontvangen d.oor mhr. van Hulzen d.ie geassisteerd
door zijn sekretaiis (zijn naam is me ontschoten) ook later
een ond.erhoud. met ons had, wat heel prettig van sfeer ïIas.
Y[ij kregen ge]egenheíd., en hebben die uitgebreid benut' om

uileen [e ,Àtt"r, wat ons ten opzichte van het zwembad was toe-
gezegd., wat ons volgens d.e laatste gegevens nu door de neus
werd geboord.
0p taiel 1ag het dossier Zwembad Holwerd, waarvan de heren
,àg ""rr" stuaie hadd.en gemaakt, gehoord- hebbende van de ge-

voerde actie ten gemeentehuize uit de pers '
In het dossier bevond zich d.e ingezonden bouwaanvrage àan

C.R,M" gedateerd (ik meen april 1967) welke tevens de kennis-
geving van d.e Friese plancommíssie was, hoe men een d.eel van

het beschikbare gela wild-e besteden, maaÏ " " d'e bovenste
brief rras er één van dezelfde afzeníer, gedateerd g dec " 1967 

'
vermeldende: afvoering van het aangevraagde zwembad te Hol-

werd., ten gunste van eàrd.er genoemde bibtiotheek te Leeuward-en,
getzóttAe óus wat door burgemeester Poo1, ter raadsvergade-

il:"f,"i]; ïï"ï:ffi'}; n-t aan vragenstellers, statenleden, se-
geven antwoordt: d.it luid.d"e:

Plancommissie Friesland, in vergad'ering bijeen op 12 d'ec'
1967 nam het besluitr'reeds tweemaal hierboven verneldt.

loen kwamen er vragen ops wat is hier aan de hand ???

a) Hoe kan het besluit van e_en vergaderi.ng gehouden op 1_2 d'ec.
' 1967, reeds op 9 dec. 1967 gedeponeerd' zijn bii C'R'M"

b) Waaróm is het-gemeentebestuur van lT.D" hiermee toen niet
op d.e hopgte gàbracht? - en zo bewezen kan worden dat dit
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R. Brander Holwerd
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wel is geberrrd, waar is d.an d.ie brief gebleven ???

YtIij waren d.an in ied.er geval, tíjdig op de hoogte geweest van
het t'nu1 op requesttr terwijl we nu een 4 tal jaren l_ekker
zoet zijn gehoud.en met het verhaaltje; na d.it en dat, komt
het zeker, Iit gaf en geeft nog steeds een wrange smaak.
Doorsprekend, d.eze ontwikkeling rzei m]nr. van Hulzen, d.aaraan,
vanuit Ri-jswijk, niets te kunnen doen, aangezien d.e gelden
aan Eliesland. ter beschikking ï/aren gegelren, en d,at zÍj deze
voorffi_mitsgoedkeurin!,honoróeiaen.Endatwasged.aan.
Mhr. van Hulzen stelde het, aan het slot van d"e samensprekÍ-ng,
zo voorl het gehele aan Friesland. toegekende bed.rag iryas nog
niet íerteerd; het resterend.e zal echter onvold.oenàe zijn om
een zrlembad. van te bouwen; misschien kan het ars basis dienen,
ind.ien het niet geheel benod.lgd. zal zj-jn voor overlopende kos-
ten van onderhand.en werken. Kans i-n dezen ís d.us uiterst kreín.
ZtTn persoonli jke visie wasg líeren, met uw zwembad. zi-Tn ze
bezÍg U te begraven; U zit aan tot borsthoogte ingepakt;
ïraarop wij reageerd.en met: d"an kunnen wij niet veel and.ers
meer d.an schreeuïven. Dit laatste sorteerd,e nergens effekt...q
ÏTAI IS ER NU NOG TE SEREIKEN ????
Door d.e Gemeente is het plan geplaatst op d.e lijst van werken,
welke uitgevoerd. kunnen worden, ars d.e economische toestand.
in ons]land d.ermate achteruÍtgaat, d.at er prod.uktief werk ge-
zocht moet word,en in aanvullenae werken. ll,q.c.T/.-werken.
Vrii j hopen dat d.eze toestand,, (oud.eren orra"r- ons van de jarent]0 bekend.) niet terug zal komen.
voor d.e J noord.elijke provincies is voor d.eze d.ienst het hoofd.-
buro'in Assen. wij hebben d.aar een onderhoud. gehad. met d"e heer
Senschop, waarbij het boek, waarin alle werken zijn geregi-
streerd" op tafel is geweest. Het boek heeft een d.ikte van +
B cm waarin, naast and.ere aangevraagd.e werken uit westd.ong6ra-
d-eer, ook het zwembad. voorkwam. verder waren alle aangevraagd.e
werken uit de ] provincies verneld.. op de vraag, hoe ziet u
onze kansen t.o.v. een zwembad", antwoord.d.e genoemd.e heers
a) toewi jzing zal evt. geschied"en op voorstó1 van d.e Friese

dienst DCtrI, en mhr, van ï,_are, sekretaris, zal U hierover
beter over kunnen informeren.

b) Het is in uw geval als met een loterij: u hebt 1 lot. Hier-
op kan d.e prijs vallen, maar d"e andere !l hebben een even-
grote kans.

Sezoek in leeuwarden aan d.ienst DCW, uhr. van tare.
Deze d.eerd.e med.e, èat aan d"e gern. vf.D" een brief ïras gezoíaen
inhoudender trindien u met uw financiën met G.s, niet in hetreine komt, wordt hier aan med.ewerking voor d.e bouw van èen
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zwembad niet meegeï\ierkt"rt - Genoemde heer trok ook d'e noodza-
kelijkheid van de bouw van een bad. in Holwercl in twijfel, $/aar
prakiisch a1leen Holwerd achter staat. Hii wist, (uit de Pers?)
d.at Dokkum hed.en nog meer Iessers zou kunnen opleiden.
Er ziTn vergaderingen gehouden met d.e besturen van naastlig'
gende verenigingen van dorpsbelangen. Na ruggespraak met hun
vereen. in jaarvergaderingen kwam de reaktie: HolwerÖ, B1ija,
Srantgum en Hantum wi1]en meewerken aan realisatie. Overige,
meer oostelijke dorpen in d.e gemeente waren niet tegen, maar
meer georiënteerd op lokkum. De geachte inlvoners \ran onze ge-
meentelijke resid.entie voelden niet voor medewerking.
Er is geopperd"s ga e.e.a. d.an onder Stichtingsvorm opzetten.
Een stÍchting tot bouw en exploitatie van een zwembad in Hol-
werd" is gauw klaar. Vereiste Kon. goed-keuring zou ook niet te
veel bezwaTen opleveren, maar dan komt het. Nienand.
leent aan deze stichting, op het nog zo eerlijke gezicht harer
bestuursled"en een bedrag, als ongeveer nodig, een klein mil-
joen guldens. Goed.e, acceptahele d.ekking is nod-ig. Teze word-t
veelal-rop aanvraag, door de betreffend.e gemeente gegeven.
Gesteld. het feit: gemeenteraad neemt deze garantie op zich.
Dit besl-uit d"ient d.oor G"S" te word-en goed,gekeurd.. Deze kans
is we1 zeer gering, gehoord d.e inhoud. van bovenaangehaalde
brief G"S" aan gem. Y[.]. 1I herinnert zích nog de vorige uitga-
ve van d,orpsbelang? waavin d.e burgemeester een exploitatie-
overzicht gaf, als inged.iend. ?? Exploitatie tekort geraamd op
10 à 40.000 gulden per iaar. ï{ie geeft de iaarlijkse d-ekking
voor d"Ít tekort ?? Gemeente T\I.n", met stok G"S. achter de d.eur
is hiertoe zeker niet bij machte. - HOE DAIï ??

Àan d.e ons gevraagde som, als vereist bij de bouïÍ Yan een zwem-
bad.rwat d.Íent te komen uit d.e zak van partikulieren uit d.e re-
gio, kond.en wij, dank zij een forse steun van d.e d-irektie van
Rad.eko te Holwerd., vo}d.oen. Hiervoor nog onze oprechte erken-
teIÍjkheid. en hartelijke d.ank! Informaties in gemeentesrin
wel-ker dorpen zwembad.enrdoor Stichtingen werd.en en word.en ge-
bouwd., bleken alJen d.e zo pas gereleveerde garantíe voor rente
en aflossÍng te ontvangen van de burgerlÍjke gemeente, terwijl
in d.e meeste gevallen deze ook voor het exploitatie tekort op-
komt. Dit zi jn echter allen gemeentesrboven de z.g. rod.e streep
opererend.. ï/.D" zít er beneden. ïs met a.w. "Stadskindr'.
Men heeft mij gevraagd., namen$ bestuur d.orpsbelang met toevoeg-
se1 i.v.o. zwembad. een informatie'aan U op te stellen. Hier
staat het d.an. ïlleinig opbeurend.s zal Uw conclusie zi7n. Dat is
ook d.e onze,,. Itlat kunnen wij nog d.oen? Misschien zqn er onder
U d.ie in d.ezen een heilzane weg weten of zien. Wij houd.en ons
Yoor Uw id.eën gaarne aanbevolen. kdh "
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Wegens plaatsgebrek kon onderstaand" niet meer in t t vorÍ-
ge Kontaktblad worden opgenomens

De competitie is weer afgelopen" 0nd.erstaand d'e uitslagen:
1e elftal: ze piaats;2e elfta1:2e plaats; ]e elftale 7e

plaatsg {e elftal: Kampioen; Junioren A: Qe plaats; Junioren
i, Kampioen; Ïrielpen A en B: beid'e KampÍoen'.
Oudersvan§pelendejeugdrgeefdooraanwezighei-dbijd'ewed-
stri jdenr meer-lfiifo"""i meóeleven, zodat u d'e prestaties
van de jeugd. zelf kunt aanschouiiren

De verenj-ging telt momenteel rui-aa 1)0 led"en ' 
zoö'at. er 10

elftallen aan dJ competitie tglz/1)ll zuJ.len deelnemen"

Ondanks het vele werk hieraan verbond'en' is Öit zeer ver-
heugend.voorhetbestuur.Veelminderverheugd.ishet.}es.tuur
overdetoestandvanhetvoetbalveldannexcampi-ng.Ditter.
reinverkeertineenmiserabeletoestand.DOEÏETSv00R}E
JEUGIg geld- van gemeente-wege niet voor Ho1werd"' Grond voor

rrw. sportveld-"n i" al van de gemeente, terwiil het in cultuur
brengen nog niet in uitvoering werd genomenl R'' ra hoe kan

dat, terwijt in d-e *urrg"","""óe gemeenten d'it we1 gebeurt'

ilr
f

Uw adres voor

Vraag vriibliivend advies

F$. e.v.d.Ï{oop
Loodgietersbedriif

TEL. 0§tyr - 373

Gar en Waterleiding

YOORSTRAAT 2
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'o*ï:ï'lt*ï;* nj et öe tijó om t"'1-q^:"*:i:ï^:1"i,::*-:í*;1"-
pen jaar; a,u"'oÀr moeten *" "àË-"ï"" 

w-aehten' Maar we1 wil-

1en wii even uw aandacrrt vrag;;"'oo'het feit dat ons d'orp

we1 aan ,i-i" tr"rti<en is g"aofilï *'i-4" festiviteiten betreft'

Eerst orgu.n:.sJ;;;;-à" orírri"ï""er,:ig:-ng haar feest voor de

leden, daarna was het corr"oràiu-àiË oà bloemetjes buíten.zet'-

te. zo gaat aai in ons dorp; het is een gegroeid"e trad-itie'

Wat dat betreft is het hier."ï*àt-- t=àaitioneef' terwijl

iedereen tegenwoordig voorulï"ï"""""d wi} .ztJrL' Het is maar

de vraag of aeze traóitie s"h'"àh"ufa 'o"t 
blijven of dat er

misschien nieuwe wegen kunnen word.en gevonden, waarbii het

opd.elen tun ltoiuuerd' in t**"'ïràxrt"'' ioot buitenstaanders on-

begri jpeliik,-;;l- tret verluaà" zouden kunnen behoren' \Yanneer

van beid.e tcanten nu eens a"'i"iro"ii" zou bestaan, op dÍt punt

met elkaar samen te werken ' ;;-;;- "titu" 
te luisteren' elkaars

mening te respecteren ' 'oY 
er veel gewonnen zaJn' Het dorps-

belang ond-ernóemt een pog:-"Ë-hi;;;";' Zij-verzoekt beid'e be-

sturen ait p'il*à'*rt"tgié tE *'xu" op haar eerstvolgende be-

stuursvergadering, en het-'"""itaat hiervan voor te leggen

aan hun ,"*p""ti;íeriite r*àen,urgaa"ringen. Ïrlanneer de be-

reidheiö aanwezig ís en de ;;ï ;;";iet lànser gescheid'en op

te trekken, dan zou d"it p"'"p""iiu'*" kunnàn bieÖen voor de

toekomst van ons d.orp. ïfe- kàmen nog even terug op d'e naam vaÏI

het blad. nie is geliit< gebtev"" au* de eerste twee nummers'

zoals tt zíet" Het bestuur h;;f; ";n 
één lezer verschillende

namen ontvangen" Leuke t"""; maar de meerd'erheid van het be-

stuur heeft gemeend het toch'l4i-i'uu' t'" Iaten verschij"?o''

Het is maar óat u d'it even *eet' De inzender willen $ie in ae-

der geval hartelijk d"ankur-eeéi-voàr d'e genomen moeite"

SPORT.Zaterdag22julij'l.isweerhet-dorpskaatsengehou-
den, onder ideàaI ,o*"r*u*il Inaàrrr." a* laatste partij in Öe

regen moest woröen _uitge"pàé.ràl-í" 
p"tr,i,eke belangstelling

ïuas zeer beclroevend', uo oof,-àà-gu"i"ge-Öeelname' Er is zeer

sportief gestreden en er *ï"J" ïàr""Ëiflende partijen met al-

res aan de telegraar. uitsïàï'g \ií i1_,i""r; iu pr.; I,'Helder-

H.oevering-,.3osch; 2e pr. j*Ë.ioo"tru_-t<.visÀer-c .v' d''Hoop ; 1e

pr.B ri.Sti;lstra-M'Sierma-Alvl"""t' Van 17 t/m 100 jaare 1e

pr.: P'ttiemsi'u-c'l"iema-R'ï'a'rfo"g; 2e pt's D'Olivier-H'd'e

Vrie s-W,v. d.r{oop ; ie py. r n:ó;i;"t-i.aortie s-J'41i:.*u :..-}" 
*u1-

wj-l1end"e medeweiking van ';';;;;""r van.r'óoncordiail zowel bij

het in ord.e brengen van t"rrài" en leidins wed'strijd' onze har-

telijke dank, dit geldt ";;-;;;r-àe 
liscrít "vriendschaprr 

voor

rt gratis Ín bruikt"ep g"í""'"u'" a" gàtoia"installatie' welke

door de fa. BranÖer in *u'iï"e-íera lesteld' Het Sestuur

a

t
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IOCiÍT OUDEN VÀN DAGEN.

In goed.e stemming, omdat het weer van a1le |<34ten,me.ewerkte,
gj-nlen ae 65+ de bussen in voor hun jaarlijkse toeht. '

Nadat we Heerenveen gepasseerd wafën keken we al uit naar een
kop koffie. Nou dat liet zí.ch in Nagele NOP goed smaken. Na

ongeveer een uur reden se naar Harderwijk' De soép stond
klaar en de brood.jes waren weer prlma. Het was half d.rie in-
mid.d.els; d.e Dolfijnen lagen reeds klaar om hun d-olle spron-
gen" van hun beste kant te laten zien. Ï1lat hebben we hier van
genoten. Jammer d.at d.ie tijd- d.an zo snel gaat.
Iaarna hebben we nog wat rondgeneusd. en hier en daar werd
één of meer souvenirs gekocht. 0m half vijf vertrokken we

weer naal het noorden. Qranjevroud was onze laatste pleister-
plaats. over de veluwe was een prachtige rit. Daar hebben
we volop van genoten. In Oranjewoud. d.us stapten we weer uit.
trïe zi jn d.aar nog even gezellig bi jeen geweest
0m ongeveer B uur kwamen lIIe weer in ons dorp aan waar de

beid.e muziekkorpsen kl-aar stonden om ons feestelijk in te
ha1en. Hierna hebben ïre nog een kop thee gedronken in tt I t
Sintrumrr.
Vold.aan gingen we om ! uur naar huÍs.I
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iD CHEPÏJS EEN STREETING

YOOR IIW IONG !

Specialiteit in 
SIÀATJES

FRIKANDEI,LEN
KROI(ITTEN

di,,,*u*,o.ïiï 
;;=,§SS

GínYrn,aria
trtlaling Dykstrastrjitte 20
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Telefoon 05197 - 169
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MBAD

Aan alle meelevende inuloners
Gemeente Uestdongeradeel,

MBAD

van cie

-l-c
L rJ a ,

Uls allen bekend dat;

a

b

c

d

e

T

in 1963 aan de gemeente een ZtlJElÏlBAD ulerd toegezegd;

ín L963/64 gelden zijn ingezameld, of toezeggingen gedaan, nm het
gevraagde burger-bedrag hiervoor bijeen te krijgen;
Het ingezamelde bedrag staat momenteel- onder rente op cie bank"

vaak in vergaderingen van i'Dorpsbelangrr de toezegging door de

burgerlijke overheid is herhaald: "heÈ bad komt et àIs dit, of dat
eerst gerealiseerd ist'1
dat aIIe in 1963 tcegezeqde baden er al zijn, maar dat vool Holuerd
nog niets definitief is;
dat een akti'e-comité van dames in de loop van dit iaar handtakenin-

dat deze aklie heeft qeresulteerd in de vorming Van een aktie-
comitér dat in nauu.re samenuerking met "Dorpsbelang Holu,erdtr Verder
uerkt.

EÈI=g=§IEI=EEEI:
t tf 

- --1 Er is contact geueest met een ïureede-Kamer-l-id1 urelks conclusie ulas,
sterke aandrang voor aktie uit te oefenen op de Gemeenteraad van
Uestdongeradeel.

2 Dat in de achterliggende dagen een brief dienaangaande is gegaan
naar de Gemeente lljestdongeradeele ooàt alle Raadsleden en naar de

Fera, urelks berichten hieromtrent U ongetu.rijf eld hebL gelezen.

3 Dat in de raadsvergadering, te houden op 28 oktober a.s. dit punt
onder ogen komt van de Raad a1s i.ngekomen stuk.
Dat oo B november een onderhoud zal plaats vinden ,ret een employé
van het filinisterie voor CuItuur, Recreaiie en fïaatsehappelijk-uegk'- _

Zo nu bent U ueer enigermate bij.
In. verband met en ter uitvoering van de punf-en 1-4 is ctns bestuur, in
combinati.e met de aktie-groep van plan om op 28 oktober 19711

ons in die Raadsvergadering tq doen vertegenuioordigBn

een aktiver"ings-betoEing van voorstanders van het zuembad te houden
in Ternaard, precies ?"00 uur, teneincle zo mogelijk de handtekeninEen-
aktie, 'brief en andere aktiviteiten van de commissie te steunan.

tllij doen daarÈoe bij dezen een beroep op U om hieraan mee te dosn.
Uoora1 de jeugd uordt in grote getale veruacht.

e.

!.



HOE I5 DE ORGANISAÏIE?

iiJe starten onr uiterlijk 18.30 uur van rrDe

bezitters van autcrs mee te doen aan het

De vootste auto staat bijv. ter hoogte van

P8lle* en ule verzoeken vooral
vervoer naar Ternaard.

het rr50 Kmtt bord in de
rrchtingTernaard,deanderenerachterindePo11estraat
ilj e stoppen oi:r cie i-nval-sueg in Ïernaard.
Voorop eaat,hopen u;erde drumband van tCrescendot compleet met' tamboer-
maitre.
Uia de Cudbuurt naar heL Raadhuis. Uervolgens zoals ter plaatse za1
ulorcien qeregeld.

Enkeïe borden met,-eJ.s opsehrift-

==== J, 2, 3, 4 komt der noch

==== Belofte makkel s[4gf6l ====

-==; Hí-ha-homme, 1t stuimbad moat hast l4ssls1s ====
uorden door ons verzorgd.
Hebt U andere 5.deeën, maak ze draagklaar en neem ze meei

UiílLen verenigingen en clubs, ja al1en, dit even bespreken en kennis-
geven van hun meedoen aan:

P.G.UïSSER ; G.v.d.lllEG ; Íïlevr.. H.UJÏJNJA I fflevr. N.B.ÏERffIA.

LaaL het aktie-comit6 niet iÉ hun hemd staan,
Allen op naar Ternaard op 28 oktober aanstaande.

Het bestuur 'van :

Dorpsbelang -'Holuerdi

bijv-oorbee_Id:.

huat fan? ===s

r.. r .,
ll
i'. :r",'.

iiir'' ' , .
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