
[;
i

DECE}AER 1982

Kontaktblad,

aoor

Holaerd, e.O.

lJtRscilJl{ï tilr1íAAr. tlr 0t DRtt 1íAAil0ilr

UITBREI DIIS MIDDENSTAhD

Het meest positieve dot ons de lootste ti jd ter ore kwom, is
het bericht dot de domes Anneke v.Duinen en Geo Soepboer te
Holwerd een kopsolon zullen beginnen.
Een snellere reoctie op ons ortikel in het septembernummer hod-
den we niet kunnen verwochten. Beide domes ziin ervoren kopsters
en zullen er zeker toe bi jdrogen dot de bevolking von Holwerd
goed geknipt door het leven zol goon. Elders in dit nummer vindt
u een oonkondiging met olle informotie.
De gemeente werd benoderd over een stuk ie grond voor een benzi-
nepomp, woorvoor zich oI een gegodigde meldde; echter von de ge-
meente hebben wii op dit moment, 1 dec., nog niets vernomen. We
hopen dot we hier de volgende keer iets positiefs over kunnen
schri iven.
Von de heer Helmers vernqmen we dot de telefooncel 's ovonds
weer te gebruiken is. Zools u weet is deze geruime tiid geslo-
ten geweest vonwege de oongerichte vernielingen. Tevens wifzen



we erop, dot de hol von het postkontoor geen wochtruimte is
voor verkleumde of pototetende ieugd. Mogeliik kunnen we er oI-
Ien op toezien, dot de telefooncel olleen doorvoor 's ovonds
geopend is om dot te dóen woor hii voor dient, n.l. telefoneren.
Wonneer er lreer vernielingen gemeld worden, zoI deze íervice
von de PTT ogenblikkeliik worden gestopt.
De sporthol is, hoewel nog niet officieel, geopend en er wordt
oI volop in gespeeld. Met vrogen omtrent de hql kunt u terecht
bi j de fomilies Boumo e.n Postmo die de hol beheren.
De bouw von de huizen bij de kossen vordert ql snel. Zo te zíen
zullen het zeker frooie woningen worden, iommer oIleen dot de
licht groene dokbedekking bi i nodere inspectie isolotiemoteriool
bli ikt te zi in, wot loter door grouvre ponnen zol worden ofge-
dekt. Het leek onders zo leuk, komende uit de richting Ternoord.
Toch onbegriipeliik, dot men in deze tiid woorin met de bouw-
vormen wordt geëxperimenteerd niet eens iets met kleuren wordt
geprobeerd. Licht groen b.v. zou toch heel wot fleuriger zíjn.
Moor jb, zolong iets moor goed sooi is wordt het wel door de
schoonheidscommissie goedgekeurd. Mopperen zullen we moor niet,
wont wonneer ie door het zuiden von Nederlond riidt, volt het
op hoe grijs en grouw de dorpen door zíin, uitzonderingen no-
tuurliik doorgelaten. Terugriidend noor Frieslond bliikt pos
hoe mooi de dorpen hier ziin.
Onvermeld mog ook niet bli iven dot we inmiddels een bor-doncing
ri jk zi in. We hopen dot de ieugd hier veel plezier oon mog be-
Ieven en dot de eventuele overlost tot een minimum beperkt
zoL bliiven. Geluidsdicht is het in ieder gevol wel.
We wensen de heer Miedemo "r???i;
Nog eens gelezen in ons eigen blod von moort 1982: Riimpies
uit de volksmond. Deze rifmples zouden zíin bedocht door notuur-
mensen, von wie men oonnom dot ze het we1 zouden ryeten.
Hier volgen er nog een poor:
Een merel in de goot
Geeft regen in de sloot.
0nweer in moort Strepen oon de hemel
Bezorgt de boer een stoort. Geeft olleen moor gezemel.
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0ostenwind oon ie kop
Zet de sneeuwklok rechtop.

Zijn er vlekken in de lucht
De zon sloot op de vlucht.

Toen ie docht dot het niet kon
Kregen we toch een kopsolon.

klopt
enkele

In ieder gevol, ie kunt ze ter plekke verzinnen en het
oltiid. Zeker zo voor de sinterkloos hebben yre er geen
moeite mee.



Weet iemond er nog een poor?
De leukste inzending wordt beloond
voor de olgemene ledenvergodering

met een grotis toegongskoort
von Dorpsbelong.
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De domes Soepboer en Von Duinen hopen op 4 ionuori 1983 hun
kopsolon te openen.
Openingsti ide.n:
- dinsdogs t/m vriidogs von 8.00-12.00 uur en 13.00-18.00 uur
- zoterdogs .o....o.... von 8.00-12-00 uur en 13.00-15.00 uur
Zowel domes ols heren ziin don welkom in de Rodiostroot. Het
telefoonnummer kunt u in de kront lezen.
We hopen dot het de domes goed mog goon.

**fl-,**

DE TOEKOMST IS
OPDRACHT EN

VAAK VERBORGEN,
PLICHT NOOIT.

LEVEN VAN GELEEiOE TI.D.
Mi i reoliserend, dot dit ioor (voor ri in gevoel) nog moor pos
begonnen, bliikt het ook weer biino tot de historie te behoren.
Dit olles zo overdenkend, besef ik welk een klein deel von die
eindeloze en onmeteliike tii'd,,ooh', een'ieder von ons is toegeme-
ten. Wot is er vreer'vee1 ge6eurd in dit (biino) ofgelopen joor,
óók in de Dorpsgemeenschop von Holwerd.
Kennissen en goede vrienden zíjn niet meer. Zii
en noor hun lootste rustploots gedrogen. Diepe
slogen en lege plootsen bleven over.
Leven von geleende ti id?
Jo, wont de ti id die ons is toebedeeld, hoe long is die? Elke
dog opnieuw beginnen, het liikt zo geyoon, wii vinden het nor-
mool.:lÍii ziin er ons vook ni.et von bewust dot dit slechts "ge-
Ie-ende'ti.id" is, tiid, die ons gegeven is om bezig te zíin ten
dienste en'ten'béhoeve von onze medemens.
Zo hoor ie vook bii tegenslogen, verdriet en rouw, de klocht:
"Woor bli iven nu mi in vrienden? Woren het don géén vrienden, of
olleen slechts kennissen?"
Het leven is mooi en goed, het is wóórd, écht von woorde om het
z6 ín te richten, dot wi i er ook een onder in kunnen betrekken
om don somen te genieten von het vele goede dot er is.
Stroks, op 1 lonuori 1983 wensen wii elkoor toch ook weer "VeeI
heil en zegen toe" een gezond ioor en veel sterkte voor olle

zíin
wonden

ontslopen
zi in ge-



tnoeiliikheden die ons (misschien) te wochten stoon.
Sterkte?
fn Fronkri !k heeft een Koningin geregeerd, die oIs Ievensdevies
hod: "Mi in sterkte is het Geloof en Vertrouwen von mi in onder-
donen, de burgers von dit Lond," ZIJ wist, dot zii hoor krocht
niet te donken hod oon zichzelf, moor oon hoor onderdonen.
0p een óndere wíjze is dit bii ons óók het gevol. t{ii hebben on-
ze inventiviteit mogen ontlenen oon het 0uderliik huis, oon het
gezín, woorin wi i mochten opgroeien. Onze krocht niochten wi i
putten uit het Geloof, Hoop en Liefde von onze Ouders. En, on-
derweg' ontmoetten wi i steeds opnieuw weer mensen' die ons kunnen
en wilden öndersteunen.
Ook in 1982, en *e weten het ollemool, wos er veel onzekerheid.
Wos er ongst voor de toekomst, zoÍg om de werkgelegenheid. Zorg,
voorol om diè mensen, voor wie hun boon op de tocht kwom te
stoon, of voor hen die hun boon, vook hun levensboon, kwi itrookten. Zorg, ook voor hen die bi j het ouder worden bemerkten
dot hun functioneren moeili iker geworden is.
En toch ....
Een zieke vroui vertelde noor oonleiding von hoor ziekte:

Tel. 2tt7
flHSINlHd 
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"Door het oon stoel en bed gekluisterd te zí)n, ben ik véél in-
tenser goon leven. Zie ik de dingèn, die ik eerder ols vonzelf-
sprekenà occepteerde, vééI scherper en w-oordeer ze nu ook veel
meer. Ik probeer uit ólles de volle lOUí le holen. Iedereen
heeft goven, iedereen kon wel iets, oI zo1 het don olleen moor
zíjnz het breien von een trui of het hoken von een k1eedie."
Jo, je móg iets doen, ie kónt en m6g iets doen voor de ónder.
Wii leven in de odventstijd, in de tiid von de verwochting von
de overwinning von het licht op de duisternis. Ook NU, in deze
Kerstdogen, ook NtJ, bii de ioorwisseling, een Nieuw Joor 1983.
's Avonds vóór het noor bed goon, sto ik vook te kiiken noor de
ovondlucht, noor de moon en de sterren. Het ziin de "bloemen
von de nocht". Dón wordt het mii duideliik:
"Leven von geleende ti id", moor niet olleen, wi i mogen het so-
men doen. Don behoeft niet elke nieuwe dog geliik te ziin oon
de vorige-, moor don wordt éIke dog ónders. Niet meer zo leeg,
vervelend en grouw.
De ieugd leeft met hoop op de toekomst, de ouderen met hun her-
inneringen die vook vele zíin. Dót mookt het leven zinvol. Ge-
nieten von het leven. Ook genieten von de "geleende ti id" woor
de loch opklir*t en yoor de huror te vinden is roor woor of en
toe ook stilte, en een stille plek gevonden vordt, om stil te
Iuisteren en meer te genieten. Ti.A.T.

***;r*

DE LIEFDE KAN HOPEN
WAAR HET VERSTAND ZAL WANHOPEN.

GEWELDIG DIE SP0RTHAL TE H0LWERD - Brontgum, 12-11-'82
Dot mog best nog.eens duideli !k uitgesproken worden.
Zeker nu de hol (nog niet officieel) in gebruik is genomen
bliikt wot voor biizondere prestotie de inwoners von dit dorp
ofgelopen tiid geleverd hebben. De ofwerking is in volle gong
en ook hier geldt dot de lootste loot ies zwoor wegen, zeker nu
er genoeg ofleiding in de hol te beleven is.
Zoterdog ó nov. werd er voor het eerst in deze hol getennist
door de tennisvereniging Westdongerodeel en doormee is overdekt
wintertennis in een von de noordeli ikste gemeenten von Fries-
lond een feit.
Dot onze tennisvereniging zíin zomer- en wintertennis in twee
verschillende dorpen beoefend is voor ons geen punt wont wi i
ziin immers een vereniging voor heel Westdongerodeel. Binnen-
tennis heeft een poor grote voordelen boven buitentennis n.I.:



geen lost von wind en regen en doordoor is optimool beöefenen
von de tennistechniek mogeliik. Wintertennis zelf heeft het
grote voordeel dot men de in'de zomer zo zuinig opgebouwde tech-
niek en ervoring doormiddel von troining, tournooien en compe-
titie 's winteri kon continueren zodot men zomers op de buiten-
bonen direct optimool verder kon tenissen, geen tennisvri iq pe-
riode dus. Notuurli ik zo1 ook ti idens de vinterperiode in de
toekomst tennistroining, clubcompetitie, bondscompetitie en
tournooien georgoniseerd worden door onze vereniging. Met nome
denken wi i op korte termi in een ieugdtournooi in de poosvokon-
tie te orgoniseren wooroon verschillende verenigingen kunnen
mee doen.-Men kon in de sporthol te Holverd op tvee noost elkoor
Iiggende bonen spelen n.l'.: een enkelspelboon en een enkel/dub-
bel spelboon. Verder is in het midden von de hol één volledige
boon te plootsen voor belongriike wedstriiden, erg professio-
neel dus. Wot even moest wennen nos de gevorieerdheid oon Ii i-
nen, die etk gebruikt vorden bii de verschillende tokken von
sport. De verlichting binnen de sporthol hleek erg goed, geen
flikkering en reflecties von het licht bi! hoge bollen en bii
het sloon von de service.
Nu oI bli ikt dot door de toevoeging von het rrintertennis in de
sporthol te Holwerd nieuwe inpulsen vorden gegeven oon de steeds
populoirder wordende tennissport' binnen onze geneente Hestdon-
gerodeel.
Nodere informotie kunt u kriigen bii mevr. G.l'íoormon, telefoon
05197'1876' D.Nogelkerke, voorzitter.

tf lÉtÉ*.r§*

IJSCLUB '.VRIET\DSCHAP,, HOLWERD HERHAALDE OPROEP

Bii de opening von de nieuwe sporthol in mei 1983 zullen door
diverse verenigingen stonds ingericht worden. 0nze vereniging
wil op deze monier ook informotie verstrekken. Zíi heeft door-
toe behoefte oon documentotie-moteriool zools foto's en films
enz. Longs deze weg verzoeken wii de inwoners von Holwerd om

documentotie-moteriool ti )deli ik ter beschikking von onze ver-
eniging te willen stellen. Groog opgove vóór I febr. 1983 bii

J.von Duinen
Prof .Holwordostr.20, Holwerd.

=l=

0p de onlongs gehouden !oorvergodering von de i isclub kwom er
een verzoek om schootstroining. Er werd besloten om te onderzoe-
ken of er ook interesse bestoot om in Holwerd een schootstroi-
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ning voor de ieugd op te zetten.0m dit olles op poten-te.zet-
ten zol het bóstÍur een vergodering bi ieen roepen op dinsdog
4 !on. 

.l983 in hotel Von Duinen, oonvong 8.uur.
Geinteresseerden zi !n von horte welkom op deze vergodering.

*lrlr** 
Het bestuur '

"DE ROEKEN" : Volleybol/Bodminton
Sinds kort spelen de volleybolteoms von de Roeken hun thuiswed-
striiden in ilolwerd. Deze wedstri id.en vi,nden,-o1-d,9 !e,9k-op-don-
derdooovond oroots. De doto =íii- é/t-2o/1 -3/2'11 /z-g/t-17'/3-7 /4
-21/Ë28/+-S'/5. De eerste wedsiriiden beginnen meestol om 

.l9.00

uur. Publiek is op deze ovonden von horte welkoml
Bodminton in Holyerd yordt een succes. Wie bodmintonplonnen
heeft, kon zich opgeven bij Jon Keekstro, Klokstroot1ó of Wim

Vos, Elbo 2. Directe plootiing is niet verzekerd, gezien het
huidige oontol leden.
Tot slot: Noteer de dotur von het BItt{EN strotentournooi oP zo-
terdog 12 moort '83. (in iuli doen ve het buiten nog eens over)

tíin Vos, Yz. "de Roeken".
*.*:***

HET GOEDE T.'ORDT BETER, .
. SA BITI E - T E N - E B -àN2 EE EN - IN -LAAI -q EL ET,, -. :

ONZE "ECHTE WARME BAKKER" de heer Rodenhuis,
heeft onlongs bii de Bokkers Vokwedstriiden, die gehouden wer-
den op 7 en 8 sept. in de Prins Bernhordhoeve te Zuidloren, l0
priizen in de wocht gesleept.
le Eervolle vermelding - eierkoeken
2e 'r 1r - stokbrood
3e rr

4e rr

5e rr

6e rr

7e !r

8e Derde pri is
9e Derde pri is'l0e Derde priis
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- moonzoodbollet jes
- suikerbrood
- Friese kruidkoek
- Hitbusbrood
- l'íelkbusbrood
- horde broodies (rond model)
- roggebrood
- reepkoek

Het is verder onnodig te vermelden dot we wàt trots ziin op de-
ze dorpsgenoot. Bovendien heeft hii op de brooddog 1982 de be-
woners von "Ni ihof" een verzorgde broodtofel oongeboden, wot
zeer werd gewordeerd.



"DE MACHT VAN HET KLEINE" - D o r p s I e n o t e n,
Hier leest u don weer enig nieuws vàn wàt wi i met elkoor in '82
voor de Epilepsiebestriiding hebben gedoon. Wii hebben nu.plm
280 contribuonten. Onze octie ten bote von het 100-iorig be-
stoon von onze Stichting, die wi i in moort hebben gehouden,
hoolden wii het mooie bédrog von'f 300r- m9g op. Het eerste kwor-
tool ontvingen víe oon contributie .... f 435r--

hel 2e kwortool " 193,--
het 3e kwortool u 238,--
het 4e kwortool " 357,55
Kerstgove-octie' 489,15

Nomens oI onze zieke mensen HARTB-IJ( BEDAMT voor oI deze fijne
goven, die zeker helpen om het leven von de li idende mensen te
verzochten' Nomens de ofd.Holwerd: de 5 collectontes.

*.**.**

DE E.H.8.0. ofdeling Holwerd
goot in somenwerking met de Nederlondse Hortstichting een hort-
mosogekursus houden. Bii voldoende deelnome op 12 en l9 opril,
kosten f 12r5O. Opgove voor eind febr. bii M.Joustro-v.Hulst,
tet. I 429 of bi i T.Kuipers-de g::I, tel.l8o9.

OPEN BRIEF AAN DE JzuGD IN DE GilEETtrE IESTD(IIGERADEB.

Jullie leven in een mootschoppi i woor veel is geoorloofd en
woor heel veel door de vingers wordt gezien. .'
Het verrichten von vernielingen evenwel is een hondeling die
nimmer door de beugel kon. Toch komt het nog veelvuldig voor
dot door ieugd het-wegmeubiloir (verkeersborden, plootsnoombor-
den, wochigelegenhedeà, strootlontoorns etc.) wordt vernield.
In l98l en 1982 bedroegen de kosten, verbonden oon het herstel
von dit meubiloir meer don f 15.000r-! ! ! Het spreekt voor zich
dot deze boldodigheid niet kon blilven doorgoon.
Tot nu toe hebben wi i ons tegenover de doders heel mild opge-
steld. De doders werden de kosten von herstel in rekening 9e-
brocht. Wii woorschuwen iullie dot vonof nu streng zol worden
opgetreden. In voorkomende gevollen zol noost het in rekening
brengen von de herstelkosten de procedure tot strofvervolging
worden ingezet. l'lii geven iullie in iullie eigen belong de rood'worden ingezet. l'lii geven iullie in iullie eigen belong de rood'
voortoon geen vernielingen meer te verrichten. Von de kwoiongens-VOOTtOOn §een VernrelI.ngen meer Ie verrlcntren. YOn Oe Kr.rorongen
streek nu zouden iultie wel eens heel long spiit'kunnen hebben.

Beschouw deze brief ols een woorschuwing, ols een'goede rood.
Een rood die ie nu eens niet oon ie loors moet loppen!!
0m vergissingen te voorkomen: óók op oudeioorsovond is het niet
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toegestoon wegmeubiloir te
Ternoord, november 1982.

vernielen! !

Burgemeester en wethouders von
Westdongerodeel .

.x.*.r*.r

WINTERVOEDERING

EIke winter komt dit punt weer noor voren, hoe en vronneer moe-
ten wi i nu de vogels en dieren voederen.
Eenden, fozonten, reigers en hozen kunnen, wonneer geen voedsel
meer door hen gevonden kon worden, nog wel een week of longer
op hun vet teren en leven. Moqr no een bepoolde tiid zullen de
zwoksten eerst sterven , zodot er dus oI een notuurli ike selek-
tie ontstoot. AI te snel voederen hoeft dus niet.
Wonneer deze dieren hongerig worden zíin ze ook minder schuw
en komen dichter bii de bevolkte gebieden. Hier proberen ze
toch nog wot te vinden. Vook ziet men don sporen von ofgevreten
kool wot nog in de tuint ies stoot, en iets boven de sneeuw uit-
steekt. Dit is vook het werk von hozen en fozonten.
Bi ivoeren met groonprodukten zou dus op deze plootsen een goede
oplossing zíin. Moor ook in de buurt von boerderiien.
Eenden en reigers vindt men vook in groepen bi ielkoor in of bi i
een wok. Eenden kunnen we bi ivoeren met oud brood en groon pro-
dukten, reigers met vis. Woterhoenties ziet men niet vook
's winters omdot ze biizonder schuw zíin. Biivoeren lukt ook
biino nooit, vondoor dot er in strenge winters veel von deze vo-
gels sterven.
Mezen en ondere insekten etende vogels kunnen geen dog zonder
eten of ze goon dogd. Biivoeren is dus ,oltiid noodzokeliik, en
ze lusten ook wel wot onders don insekten. Met pindo's oon een
drood en oude broodresten, gerospte stukies koos in of oon een
voederhuis ie heeft voor deze vogels een vergrote overlevings
kqns. Pos wel op voor kotten! Spekzwoerd en kokos zi in ook zeeÍ
welkom. Dot een holve kokosnoot erg geschikt is om er in de win-
ter gesmolten vet in te doen voor de vogels zol bi jno iedereen
wel bekend ziin.Onlongs ontdekte ik dot de kokosnoot zelf ook
oontrekkeliik wos voor die vogels. Ik hod een kokosnoot doormid-
den gezoogd om de inhoud soldoot te kunnen moken. Dit viel ech-
ter grondioos tegen. Het vlees hod niet de verwochtte smook en
wos bovendien tooi. De kokosnoot werd oon de kont gelegd in de
hoop .dot deze nog wot zou ri ipen, moor no enkele dàgen- zot er
een dikke loog schimmel op het vruchtvlees. We bescÉouwden de
inhoud nu ols oneetboor en gooiden beide helften noor buiten om
de scholen door schoon te loten rotten. De vogels om huis hodden
echter een veel betere oplossing. AI vrii sneÍ ontdekte ik een



vinterkoninkie die
ook een roodborst.
hun belongstelling
rezen elkoor in de
ten. Ze loten zich
boor gek op kokos.
Dus ols u zelf de kokos niet lust
kokosnoot, Ieg hem buiten neer en
schoonmoken opknoppen. Ondertussen
diverse vogels opserveren en bent
vele prochtige tofereelt ies.
Overigens u kunt ol von oktober of oon de zongvogels wot voede-
ren, don weten ze woor ze's winters bij geringe voedselvondsten
terecht kunnen. Soms kon het gebeuren dot u don zelfs zeldzome
vogels oontreft.

of bi izondere hroorne-

Ho1wordostr.l0, Holwerd.
******

HET IS BETER ONRECHT TE ONDERGMN
DAN HET TE DOEN.

von het vruchtenvlees snoepte en even loter
Vri i snel toonden ook kool- en pimpelmezen
voor de kokos. De hele dog door vliegen de
veren om von de lekkerni i te kunnen genie-
tevens vrii dicht benoderen, ze zíin bliik-

en u wilt toch een schone
de zongvogels zulIen dit 'kunt u von, vri i dichtbi i de
u woorschi inli ik getuige von

U kunt voor inlichtingen over voedering
mingen oltiid bii de vogelwocht terech.t.
Corr.odres Vogelwocht Hólwerd e.o.: p/o
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Uroog priisopgril bii

!o. Qeertoma Holwerd - rel. 166s

W. Dykstrastrjitte 7-8
Aanleg van
* GAS- en WATERLEIDING
* SANITAIR
* ZINKWERK
*errz.



VROUWENRMD

De Vrouwenrood en Dorpsbelong Holwerd en omstr., orgoniseren de
volgende kursussen voor vrouwen en monnen vonof l7 ioor, om
kreotief bezig te zíin in hun vriie ti!d:
1e HINDELOPER SCHILDEREN. Dit schilderwerk is vost bii ieder
wel bekend.0p deze kursus beginnen we met de bosisbloemen en

doorno goon bre vogels, krullen en dergeliike schilderen. Dit ol-
les goon we toepossen op voonrerpen die ie zeLf meeneemt en be-
schiiderd wilt hebben. buur: 10 iessen. (osten f 50,- (excl.mot.)
2e WERKEN MET BR00DDEEG 0F BAKKERSKLEI. Von dit mqteriool goon
vre o.o. een broodkronsreen levensboomreen broodpopreen mondreen
mqsker en dieren moken. Nodot deze voorwerpen gebokken ziin in
de oven, worden ze beschilderd. U heeft don een leuke wonddeko-
rotie gemookt. Duur: l0 lessen. Kosten f 50,- (excl.moteriool)
De lessen worden op vriidog gegeven.Opgove vóór l5 dec.1982
bi i : P.Stielstro-0livier tel.lÍ?!_ït A.C.Biermo-Londheer tel. I 53

TUINBEDRIJF HO_WERD I 963-1982
In de septenber-editie von het "Kontoktblod voor Holwerd €.o.'l
werd verhoold de stort von het Tuinbedri if 0OSïERGO, de opening,
bedri ifsgroei en -bloei en de behoolde priizen von tentoonge-
stelde bloemen. AI dotgene wat tot stond is gebrocht, is von de
beginioren te donken geweest osrirdÉ inÈgt von oaze.medewerkers.
Nu, tegen het einde von het ioor, Ii ikt het mi i iuist, om r.roor-
dering uit te spreken oon.oI die mensen die hun biidroge gele-
verd hebben oon de groei en bloei von ons Ttlinbedriif. Alhoewel
het grote risicot s met zich meebrengt door het noemen von nomen,
Ii ikt het ons toch nog wel iuist om of en toe een poor morkonte
persoonliikheden te noemen. Immers, ol wot tot stond komt, zo-
wel in het klein ols in het groot, is gebonden oon de inzet en
visie von mensen. Gewone mensen, die met plezier werken en
functioneren, zorgen voor bedriivigheid woordoor bedriiven flo-
reren.
En, iemond die op een bi izondere wíjze gezorgd heeft voor kleur
en stiil, wos Jon Fortuin uit Bliio.
federe Holwerder zol zich Jon Fortuin herinneren. Hoe hii met
sni ichrysonten, keurig ingepokt in wit popier, vente in Holwerd
en de dorpen om Holwerd heen. Hoe hii met een loch en een kwink-
slog niet qlleen bloemen en plonten oon de mon brocht, moor ook
reclome mookte voor het Tuinbedriif.
En wie zeker ook niet vergeten mog worden is Jon Dekker Sebos-
tiono. Jon, die kwom en geli ik moor stelde: "Verlvocht niets von



,ii, iullie kunnen niets met mii. Geen opvoeding gehod moeten
iullie moor denken.t'
l{oor, wot Jon Dekker wéI
mor. 0p een bi izonder fi
ziin medemens, te wijzen

meebrocht, dot wos de gove von de hu-
ine en correcte wi ize wist hi i de ónder,
op denk- en werkfouten.
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Zo heeft iedereen von onze medewerkers bi igedrogen in die mote
(noor vermogen) om te bouwen oon het Tuinbedri if, een ieder op
zijn geheel eigen wíjze.
Noiteí Komstro] die ín de begin ioren (in drukke perioden) toen
het bedriif nog een minder strokke hond kende, 's morgens ol om

holf vier - vier uur, op de fiets stopte en von Ternoord noor
Holwerd fietste om de verkoopriipe produkten te oogsten. Wont,
Gosse von der l{ol moest om holf tien geloden- en riikloor zíjn.
Het gezicht von het bedri if is ook voor een groot deel bepoold
door Anne Jousmo. Een reeks von ioren wos hi i de mon, die op
correcte wi ize de winkel -in het hort von het bedri if- verzorg-
de en opgebouwd heeft.
En zo zouden we wel door kunnen goon en verholen von mensen die
op een bi lzondere wi ize meegebouwd hebben oon de toekomst en
qon de mogeliikheden von ondere mensen. Door hón inzet en hón
Ievenservoring, hebben zi i metelkoor de bosis gelegd voor het
huidige moderne tuinbedri if.
Een bedri jf, dot werkgelegenheid kon bieden oon plm 50 medewer-
kers.
Bi i het schri jven von een historisch overzicht, móg en moet ze-
ker de mens met zi in goven en tolenten, die hi i ten dienste ge-
steld heeft oon collego's én het bedriif, duidelijk zíin. Die
woordering is don ook zeker terecht.
Woordering ook, voor oIIe medewerkers, voor de wi ize woorop een
ieder zich heeft ingezet voor de toekomst von de onder.
Holwerd, december 1982. T i .4.T.
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C 0 P I E inleveren voor het Dorpsbelongenblod s.v.p, in de
Iootste week von r ,

T eoruorl
mei
ougustus
november

GEZELSCHAP IS NODIG
OM DE MENS ZIJN GEBREKEN TE VERTONEN.
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