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HEARING HOGEBUURT.
0p donderdog, ó november i.I. werd er's ovonds om 20.00 uur in
het Amelonder Veerhuis een heoring gehouden, woorbii olle inwo-
ners von de Hogebuurt woren uitgenodigd.
0nderwerp wos de stoepen, het vervol, en restourotie door de Ge-
meente. Aonwezig woren3 

1

Wethouder F.Soepboer v
Dhr Peters, direkteur gemeentewerken
Dhr Wiersmo, odi. direkteur gemeentewerken
Dhr Eveloor, vertegenwoordiger Grondmi i
Dhr Timmermon, vertegenwoordiger Monumentenzorg
Dhr Von der Bii, vertegenwoordiger (Stede)bouwkundig bureou

Vegter en Vi in,
en een viiftien tot twintig inwoners uit de Hogebuurt en twee
vertegenwoordigers von Dorpsbelong.
Iedereen werd horteliik welkom geheten door wethouder F.Soepboer.
Hierno gof dhr Peters een verslog over het ontstoon von de Hoge-
buurt. Vroeger wos het geen holle weg en ontbroken de stoepen.
Voor ri jtuigen wos het echter olti id een steile helling en door
om besloot de gemeenterood in 1871 tot het ofgroven von de Hoge-



buurt. Hierdoor ontstond er een dermote hoogteverschil tussen de
woningen en de xeg dot er tropies en stoepen moesten vorden oon-
gebrocht.
Verder legde dhr Peters er de nodruk op dat het in het belong is
von ons nogeslocht, dot de Hogebuurt bliift zo hij is en dot
restourotie zonder meer een kostbore zook is omdot de woningen
oud ziin, en de kons op verzqkking oltiid oonwezig is.
Tevens wos hi i bli i dot er thons subsidie-mogeli ikheden woren en
wees hii er op dot olle stoepen niet geliik moeten worden, en
dot ze zoveel mogeli ik in originele stoot terug gebrocht moeten
worden. Ieder zov zíin hekie kunnen behouden. Verder wees hii er
op dot, voor er met uitvoering kon worden begonnen, er een hoop,
werk oon voor of zou goon, zools tekeningen, bestek, begroting{g
enz. En dot men eerst de betrokken eigenoren wou horen om zo-
doende rekening met hun wensen te kunnen houden.
Verder gof hii te kennen dot in verbond met subsidie enz. het
wenselilk wos dot de gemeente tiidelijk olle stoepen in hoor be-
zít zov kri igen en dot de eigenoren no de restourotie de stoepen
vreer terug zouden moeten kopen, dit olles voor f I,-- per stoep.
0m te voorkomen dot men over + 25 loor de stoepen weer moet op'
knoppen is men von plon een be-tonwónd te moken woorin de stenen
ingemetselt worden.
Verder ligt het notuurli jk voor de hond dot er zoveel mogeli jk
met oude stenen wordt gewerkt.
Voor deze ovond is de vroog, oldus dhr Peters, bent U bereidt
om mee .te werken.
De heer de Vries wos wel bereid om mede te werken, msor vindt
é6n gulden wel weinig. Verder vroeg de heer de Vries noor de kos-
ten voor onderhoud die hij reeds gemookt hod. Volgens dhr de
Vries zou de gemeente olti id gezegd hebben dot de ber*oners zelf
voor hun stoepen moesten zorgen c.q. onderhoud. -AIle stoepen. wl.- r
ren in vervollen toestond, beholve die von hem (dhr de- Vries). V
In ontwoord hierop yees dirr Peters (dir.gemeentewerken) er op,
dot er in het verleden geen subsidie mogeliikheden broren, mcor
thons wel. Bovendien zou bii restourotie de stoep vqn dhr. de
Vries er weer uit moeten, om dot deze von nieuwe steen is ge-
mqokt.
Verder werdt er door één der bewoners op gewezen dot bi i het leg-
gen von de diep-riolering (enige ioren geleden) de gemeente hod
beloofd olles weer in goede stqot of te leveren, hetgeen -oldus
de spreker- niet gebeurd wcs.
Volgens wethouder F.Soepboer
hod men don het ooknoooen von
betolen (gemeenteko") .' Verder
boer, beter een streep onder

hod de gemeente toen geen geld en
de stoepen uit eigen zok moeten
kunnen we, oldus wethouder Soep-

het verleden zetten, en hi i hoopte
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oo ieders redetrerkino bi i de restourotie.
Verder yerd er door Eén óer oonwezigen gevroogd vonneer ren zou
kunnen beginnen met de restourotie. Volgens dhr Peters zou ren
in principe in de eerste helft von het volgende ioor kunnen be-
ginnen. Het werk zou don in DACW (is Dienst Aonvullende Cultuur-
technische Werken) verbond kunnen 

-gebeuren.

Vervolgens vroeg dhr Peters noor oude fotors von de Hogebuurt.
Door mevr. de Vries werd op het bestoon von een oude film von
Holwerd gewezen.
Dhr. v.d.Loon kwom met een zeer oude foto von de Hogebuurt op de
proppen, welke door o11e oonwezigen werd bekeken.
Tenslotte vroeg wethouder F.Soepboer of er ook tegenstonders wo-
reni dus inwoners die geen medewerking oon de restourotie wilde.'-
geven -beholve dhr de Vries, dot is eén ondere zook en zou don v
oport bekeken moeten worden-. Niemond wos tegen.
Dhr Peters bros bli i dot iedereen er voor wos en toverde geli ik
de voorlopige koopcontrocten uit ziin tos.
Het bleek echter dot er niets over eventuele verzokkingen in het
voorlopig koopcontroct stond en uit de zool kwom de opmerking
von "miin hondtekening komt er zo niet onder". Voor gemeentewer-
ken (dhr Peters) wos dit geen punt. Het voorlopig koopcontroct
zou worden oongevuld met ols inhoud, dot schode welke ti idens
de restourotie en door de restourotie zou ontstoon oon de huizen
(verzokkingen) hersteld zou worden op kosten von de gemeente.

Hierno donkte wethouder Soepboer de oonwezigen voor hun komst en
!./ees er op dot er in ionuori 1976 in kleiner verbond vreer con-
toct zou ziin tussen de bewoners von de Hogebuurt en de gemeente.

Nomens bestuur Dorpsbelong,
P. SOEPBOER Tzn.

DE IJSKLUB "VRIEIOSCHAP"
mookt bekend dot een lidaootschopskoort nod_ig is voor een_ iederíJ
die v66r I roort 1976 18 ioor is geworden. Dit geldt zowel voor
dones ols voor heren.
Geen lidrootschopskoort is nodig voor:
l. kinderen beneden 18 ioor woorvon voder, moeder of voogd een

lidmootschopskoort heeft;
2. echtgenote;

Zii die geen lid willen ziin en toch willen schootsen, kunnen
een dogkoort kri igen à f I .50.
Gegodigden, denkt U er oon, uw kinderen hebben géén toegong op
de boon o1s onder punt I genoemden geen lid ziin.
Zi i die lid willen worden kunnen zich hiertoe vervoegen bi i de
penningm. B.RUSSCHEN, Hogebuurt 13. Kosten f 4.25 per ioor.
Zij die zich ols lid loten schroppen bij het oonbieden der contri-
butiekoortrkunnen niet opnieuw worden ingeschreven en worden der-
holve dus dogkoortri iders.
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Aon de leden von de Uitvoortver. "DE LMTSTE EER' te
H0LIIERD, en ondere dorpsgenoten.

Onderwerp: "AUL4"
Ondergetekende heeft op l0 iuni '75 een brief oon B. en l{. ge-
zonden, met de vroog wot de mogeli fkheden woren om een oulo te
bouwen.
Ik heb gevroogd of 't ook in somenwerking kon met het te bouwen
Groene (ruisgébouw (dot stoot er inmiddels oI) en hoe. Er wos
don ol een gebouví om de mensen te ontvongen.
Er is gevroogdrwot de finonciën betreft, om ons in te lichten
over subsidie enz. Moor tot op heden nog steeds geen ontwoord.
Begin oktober i.1. nog gebeld met secr. Bokker hierover. Hii zit
dot de brief er inderdgod nog wos, en hi i zov de persoon die U
hiermee belost is, een duw mee geven. Moor nog niets gehoord!
0p4novemberi.1.hebbenwiivergoderinggehodmethetbestuur
von Dorpsbelong omtrent deze moterie.
Vio de heer Bokker is bovengenoende persoon uitgenodigd om op 4 I

nov. oonwezig te ziin, roor niet gekoren.
Wi i behoeven heus geen gebouu dot een ton goot kosten, noor mis-
schien kunnen we met elkoor de ofbrook von de oude schoolrstoon-
de te Moppenbuurt in Holwerd, tegen goon. Bii deze school is
ruimte voor porkeren, en von binnen ook ruimte om een oulo te
moken. Er kon don een pod noor de ventweg gemookt worden. En von- i,
door noor de begroofploots is niet zolong lopen ols vonuit het lt
Rusthuis of Geref.kerk. Tevens zou in dit gebouw de kindercreche
kunnen komen.
De oulo in 't Rusthuis voldoet niet meer oon de eisen, en soms
stoon er zelfs 2 of 3 in, en dot is lostig tiidens het condoleren. I

Als wii zo'n gebouw voor een symbolische priis von f l.-- konden 
I

overnemen,ofdotdegereenteeigenoorbliift.
HiigoonB.enlí.nietvrogeno.geIdeliikesteun,moorwi11enír
,.Í troog de redeyerking oI subsiiie. ' V
Hii xitlen U vrogen or dit vriidog 7 nov. '75 net uw froctie-
collego's te bespreken.
Bovengenoemd schri iven is door ondergetekende noor vi !f froctie-
leden verstuurd, zulks besloten op de vergodering met Dorpsbe- I

long. Eén froctie-Iid heeft mii opgebeld en een long telefoon-
gesprek volgde. Moor nodien is 't weer stil.
AI deze vrogen hod ik gesteld, om don loter op de ledenvergode-
ring de zook oon U voor te leggen, hopende dot ik don wot zou
weten, moor nu't, zo loopt, ochten wii 't nodig om longs deze weg
U in te lichten.
Ook Dorpsbelong kompt met het zelfde probleem, die kri igt ook
nooit ontwoord. l

Zíinerinonzegemeenschopooknogmensendieonskunnenhe1pen,

i
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don groog, misschien wel die door vroeger in Ternoord dichtbi i
betrokken vroren - don groog contoct met ondergetekende.
Ook het bestuur von Dorpsbelong stoot ochter dit plon von 't
Sc hoolgebouw.
Ik wil het hier eerst bii loten, en
don loter op de ledenvergodering von
goed nieuws kon mededelen.

9p het bovenst.odres: Kloksti.ll of de broers Diikstro komen ze
bi i U ofholen.

Probeert U het eens en woog een gok !e -
U steunt doodwerkeli ik uw vereniging : !

hoop ols U dit leest, dot ik
de Uitvoortver. U meer en

Secr. G.v.d.W
REKREATIEF VOLLEYBAL IN HOL}.JERD.
Nodot enkele volleybolliefhebbers voor de zomervokonties reeds
met volleybo1 woren gestort, is men no de vokonties pos goed be-
gonnen..Elke moondogovond is men nu bezig in de sportzool. De do-
I9s-t18) von 19.30 tot 20.45 u. en de heren (20) von 20.45 tot.1y
22.AO u. Het woord rekreotief zegt het ol = ontsponnend. Nu we
pos zi jn begonnen denken we nog niet direkt oon wedstri idsport
moor proberen we om zo longzomerhond toch olle regels e.d. onder
de knie te kriigen.
Voor liefhebbers dit: ne beginnen aet een kleine conditietroining,
woorno ye de techniek onder honden neuen, en tenslotte goon r.re
vol vuur bezig met een portiitie. Sinds een poor veken hebben we
ook een bestuur; mevr. S.v.d.Ploeg, Pollewei 12, mei. T.0livier,'Beyertstroot, Hessel Meiier, Elbosterwei en Biermo, 

-Stotionsweg.
Mochten er in Holwerd nog mensen zi in die wilren volleybollen,
vroog don inlichtingen bii één von deze mensen.
No een ovond volleybol is er no tienen nog voor de riefhebber een
holf uurt ie conditietroinen woorin we proberen de dikke buik ieste doen verdwi inen en de sti ive en stromme spieren los te kri i-gen. De 50 cent contributie per ovond mog voor de volleybolliéf-
hebber geen belemmering zíin om niet te komen.
GRMG TOT ZIENS OP }.TAATOAGAVOiD.

LOTTO EN TOTO. UDoet U oI mee oon de Lotto of Toto?
Zo nee, en wilt U nog needoen oon één von deze twee loteri ien,
vroog don eens inlichtingen bii G. VELDEI'IA, Klokstroot ll,-of bii
de beide ieugdleden von onze vereniging die de formulieren bi i ti
thuis komen holen en bezorgen t.ví. Joop en Freerk Diikstro,
Beyertstroot. Wist U, dot U de vereniging v.v. Holweid ontzettend
steunt door mee te doen. Wist U verder dàt in ons dorp oI diverse
prijzen ziin gevollen op zowel Toto o1s Lotto.
0m een voorbeeld te noemen: Uw inleg von f 3.25 levert de voetbor-
ver. f 0.3ó op. Elke woensdoqovond kunt U uw formulieren inleverenver. f 0.3ó op. Elke woensdogovond formulieren inleveren
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"cREScENDO"-NrEUws' 

IQsesgegdel-Lgseg-Ieer-rggr-yegLgl.
(en gewerkt is er !l)

0p het concours von de Friese Bond von Hqrmonie- en Fonforekorp-
sen is onze vereniging, zowel met het Jeugdkorps ols met het grote
korps !{eer goed voor de dog gekomen.
De ieugd (woorbi i leertingen die nog slechts enkele moonden spe-
len) behoolde een mooie 2de priis, terwiil het grote korps een
lste priis behoolde in de ofd. Uitmuntendheid met het nummer
"The Beotles in Concert".
Een fiin succes in 't bizonder voor dirigent Joh.Hoekstro. Aon
jin muzikoliteit en voorol oon ziin enorm enthousiosme zíjn deze
Ssultoten te donken. De lootste weken heeft hii biino volledig
in Holwerd doorgebrocht met repetities, groepsrepetities of in-
strumenten biistemmen. Hii kreeg het voor elkoor het gehele korps
de lootste week vier ovonden bi ielkoor te kri jgen vóor een repe-
titie. (Donk ook oon de leden!)-
Het gespeelde nummer kwom niet voor op de Iiist von verplichte
werken, woorom er von het behoolde puntentol moor liefst 8 punten
werden ofgetrokken. Doch ondonks deze grote hondicop toch nog een
fiine eerste prijs. 't Wos een lust het korps te horen spelenrte
horen musiceren. En geen korps kreeg don ook zotn opplous ols
"Crescendo". De publiekspri !s wos zeker voor ons geweest, zowel
wot de keuze von 't nummer ols de uitvoering betrof!

Hulde oon DIRIGENT en oon "CRESEï\DIO" ! !

UIT VOORMAD LEVERBMR:
=KERSÏBOM

=KERSTST
=KERSTH

-KERST
=KERS

=KER
BIJ

EN
UKJES
ULST
GROEN
TFRUIT
STFRUITMAND

gerÍnerood
CAFETARIA EN

FRUIT}IAÀDEL

HOLW ER D
TeI.369



SUPP0RTERSKLUB v.v. H0LWERD.

Al!iyi!el!s!-sl-:s:gI!e!sl:
Bi i het .verschi inen von dit blod is de 2e helft von de corpeti-tie reeds begonnen. 0ver het orgemeen breven de resultoten- be-
neden de verwochtingen. en dot geeft op de bezoekers olti id een
teruggong te zien wot betreft de belongstelling bi i de wédstri 1-
99!.. En iuist ols een elftol niet drooit zools men groog persoon-
liik wirde, moet men toch zoveel mentoriteit hebben-om ioin erf-tol niet of te kroken, moor moreer en met de dood te steunen.
Iiii"l. de wedstriiden von het le elftol wordt, indien dit moge-
Ii ik is, een verloting gehouden en het resultoot overtrof o11é
verwochting wot de netto opbrengst betrof, en dit betekent een
flinke veróteveging von de'kos. §
De uitgoven bleven zeer beperkt door er niet verre reizen woren
in de competitie.

Nisyts-sgllil::
Bii de ingebruiknering von het nieuye Sportcorplex, yerd ook
nieune contine gebouud door de gereente. Doch de inrichting
dit gebouy is voor rekening von de voetbolvereniging.
Notuurliik kost dit honden vol geld.0m nu oon dè bènodigde gel-
den te komen werd door de supportersklub EEN GROTE VERLOTT|G 9e-houdglr^die noor orrer wens is verlopen met een behoorliik reiul-
toot!! Donk oon olle medewerkers die spontoon met het beótuur de
schouders er onder hebben gezet om deze oktie tot een zo goed mo-
geli jk resultoot te brengen.

lI:s!si9-I:sddy.
De fqm. Cloossen is zo long o1s v.v. Holwerd bestoon heeft een
begrip geworden voor de Holwerder voetbolver. De fonr. Cloossen
heeft een groot oondeel gehod in het feit dot de eerste ioren
von de-vereniging olles goed reilde en zeilde. Freddy, dé long§l
zoon uit deze fomilie speelde zi in lootste wedstri id voor de
vereniging, door hi i wegens werkzoomheden elders genoodzookt wos
om met voetbollen voor Holwerd te stoppen.
Uit woordering wot de fom. Cloossen olti id voor voetbolminnend
Holwerd gedoon heeft werd hem door de supportersklub een klein
kodo oongeboden dot voor hem olti id een herinnering zol bli iven
oon ziin oude KLUB en supporters-VERENIGING.

Het bestuur.
HOLI^IERD worden longs deze

plootsen von een odverten-

beroep op de gehele midden-
wont er moet wot geld bi i

een
von

I De odverteerders von het KONTMTBLAD
I *"g horteli ik bedonkt voor het doen
I tie in dit blod.
I }'l" do"n echter hierbi i nog eens een
I stond om nog wot meer odverteerders,
I en dot is de bedoeling niet!



VERSLAG KONIJNEN., KIPPEN- EN SIERDUIVENTENTOONSTELLING.
0p 1ó - l8 oktober werd voor de twqqlfde keer de koniinen-,
kippen- en sierduivententoonsteltring in de Delto-gebouwen gehou-
den. Er woren ongeveer 7@ díeren te bezichtigen, die uit heel
Frieslqnd ofkomstig woren.
De orgonisotie berustte bi i de Koni inen- en Pluimveefokkersvereni-
ging "FRISIA D0KKUM e.0." Bii deze vereniging zíjn een 20 tol fok-
kers uit Holverd e.0.
Het beste dier bi i de koni )nen wos een zworte Rus voedster von
mevr.J.Terpstro-Visser uit Suonoude. Von de Holwerders kwom Stello
Biermo ols beste uit de keuring. Ook fokkers ols L.M.Olivier,
r1"rut^linkel (efilo), J.Idsordi en-H.J.Biermo hodden mooie dieren op
IlUze .tentoonstelli ng .
Bii de grqte kippen-behoofde F.de Jonge uit Dokkum de hoogste eer
met een Potriiskleurige Lèghorn-hoon. Ook M.!'íinkel (BIi!o) hod
hier een mooie collectie kippen.
Bi i de krielkippenfokkers wàren meerdere dieren von Holwerders
oonwezig. Het woren M.Boumo, R.Tienstro, H"Stielstro, J.Kl.Herder
en ondergetekende. Ze behoqlden goede tot mooie resultotenrmoor
de mooiste hod A.de Kok uit Zrvoogwesteinde met een zworte Hollond-
se Krielhoon.
Von de sierduivenfokkers kwom ondergetekende het beste uit de
keuring" met ols resultoot de mooiste sierduif von de tentoonstel-
l.ing. llet wos een Gele Deense Tuimeloor, doffer. Ook F.de Groof,
R.Tienstro, D.Olivier en J.l,l.v.Diik (BIiio) hodden mooie dieren
op de tentoortstelling.
0p vriidog 17 oktober kwomen de kleuterscholen en de eerste klos-
sen von de logere scholen deze tentoonstelling bezoeken. Deze kin-
deren hebben zich vermookt op deze tentoonstelling met zi in vorio-
tie in rossen en kleuren.
Et,tt U ook iets meer weten of wilt U ook koniinen, kippen of
l?erduiven goon houden, vroog don om inlichtiígen'bil'F.de Groof,
Fonteinstroot 34 of M.Boumo, Fonteinstroot 67.
Zíi, die deze show nog nooit bezocht hebben, wil ik groog oonbe-
velen deze show op een volgend ioor te bezoeken.
Ook kom ikr. nomens het bestuur, de erepri isschenkers uit de regio
horteliik donk zeggen. Zonder uw schenkingen wos het voor de or-
gonisotoren zeer moeili ik deze show te orgoniseren, in het bizon-
der de directie von de Dertobouw, voor hei beschikLoor sterlen
von hun'gebouwen.
De l4e show oftewer de l3e in Holwerd zor vermoederiik von ló-18
oktober 1976 worden gehouden.

H.BRUINSMA,
Visweg 18.
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