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Alhoesel niemand hier bij stil staat, is het toch een
realiteit dat wij samen bezig zijn aan onze levensreis.
Het i-s voor een ieder van ons een reis die ligt tussen
verleden en toekomst. Een levensreis, die een groots ge-
beuren kan zijn, wanneer wij ons realiseren dat wij het
alleen niet kunnen, maar dat wij het samen moeten maken.
Wanneer wij ons niet laten gaan in doemdenken, maar op-
gewekt meewerken aan een stuk gezamenlijk welzijn.
tÍat staan wij niet vaak met de mond vol tanden, machte-
loos in dit leven bij het zj-en van verdrj-et, leed of de
pijn van een ander.
Vee1a1 kunnen wij geen woorden vinden die steun of troost
geven aan een medereiziger onderweg.
Het lijkt we1 of in deze tj-jd van vele mogelijkheden de
eenzaamheid en het verdriet toeneemt en groter wordt.
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Door de snelheid waarmee wij leven, menen wij vaak geen
tijd te hebben voor een ander. Komen wij vaak niet toe
€lan een goed gesprek.
O ja, er zijn genoeg lege woorden, maar helpen wij daar-
mee?
taten wij ons reali.seren dat mensen, medemensen broodno-
dig hebben.
Vaak zijn wij geneigd onszelf te isoleren binnen de enge
grenzen van onze eigen kerk of k1ub.
Laten wij er ons van bewust zijn, dat ons leven ingebed
is i-n de grote geschiedenis van de tiid.
Dit betekent echter ook, dat wij gezamenlijk mogen leven,
communiceren en werken om te bouwen aan een stuk gemeen-
schapszin.

Het leven op deze aarde i-s altijd aan gevaar bloot ge-
steld geweest. In deze tiid is er angst voor een atoom-
oorlog.
Door de recessie verdwijnen zekerheden, door een toene-
mende werkloosheÍd.
Het 'op de tocht staan van onze verzorgi-ngsstaat, de toe-
nemende twijfel aan de geloofwaardigheid van de kerk.

Laten wij ons echter realiseren dat wij leven in een
rijk land; dat wij rijk ziin en dat ons leven rijk kan
en mag zijn door het i-n dienst te stellen van de ander.
lríanneer wij met die intentie aan de slag gaan, dicht bij
huis in onze eigen dorpsgemeenschap, dan bouwen wij aan
iets groots.
Dan zijn uij bezig geschiedeni-s te maken.
Dan gaan wi.j een goede ti jd tegemoet.
Dan is er ruimte en gelegenheid om samen te werken en
te bouwen aan een goede tijd.
Een goede tijd, di-e gestalte krijgt onder de mensen,waar-
door ook onze eigen geschiedenis richting en uitzicht
krijgt

Let op uonz U heengaot,

Voonal ol4 U aLLlÀÍooÍ.
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IETS OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE BLOE!,ISIERKTJNST.

Spelen met bloemen en planten is een goede zaak.
Bloemen kunnen een vertolking geven van Je innerli.jk we-
ze,f,.
AI bloemschikkend voelt men zich dichter bij de natuur,
voelt men zich verbonden met de levende natuur. Dit is
door een i-eder di-e zich bezig hield met bloemschikken,
door de eeuwen heen zo ervaren.
Zo is de kunst van hèt bloemschikken, altroewel op een
heel andere wijze, reeds beoefend door oude cultuurvol-
ken.
Uit opgravingen heeft men vaak gesteld, dat zottt 5OOO
jaar geleden reeds de Egrptenar'en al bloenen gebruikten
bij hun dodencultus. De Assyriërs legden grote temas-
tuinen aari, uiteraard voorzien van bloemen en hun erfge-
nurmen, de Perzen, 'legden grote parken aan en als tafel-
decoratie gebruikte men miniatuurtuintjes.
In het graf van Toet Anch Amon vond men weelderige bloe-
mengui-rlandes en in een hoek werd ook een reusachti.g
boeket gevonden.
In Brits-Indië voedde de Boedha-religie de mensen op tot
bloemenvrienden, want overal werden aan de godheid bomen
en tuinen gewijd, d€ altaren naderde men slechts met
bloemen in de hand. Op hoog-feestdegen rerden zelfs de
koepels van de teryel met bloenenguirlandes versierd.
In Griekenland zi-jn de goden en godi-nnen niet zonder
bloemen denkbaar. In de hei.lige bossen stonden trun tem-
pels en met mi-rten en rozekrÉrnsen in het haar dienden
daar de priesteressen en de priesters.
Uit deze tijd stamt ook de gewoonte dat geliefden elkaar
rozen sturen.
Ook de Romeinen namen de liefde tot de bloemen van hun
voorouders over. De Egyptenaren, toen een provincie van
de Romeinen, hadden veel invloed op de bloemsierkunst.
Bij de grote feesten lagen rozeblaadjes zo dik op de
grond, dat men er met de voeten in wegzonk.
ïíanden en plafonds werden versierd met bloemenslingers
en in de gangen stonden vazen met langstelige lelies en
rozen.
Aan gasten werden rozenkraJl.sen gegeven, waarvan de ring
uit fijne lindebast bestond waarop de rozenblaadjes als
schubben bevestigd werden.
Zij droegen deze kransen op het hoofd.
Bij de vele spelen die de Romeinen beoefenden, werden



de oveminna.ars net lauwerkransen behangen.
Het is zeker dat ook in het ruxÍe moorden de bloeuen een
rol hebben gespeeld. Het meest in ere rÍan'en de es, eik,
linde en taxus.
De Geruanen plantten rond hun woningen trulst en hingen
hieraan op bepaalde tijden takken op als zoenoffer voor
hun goden.
In de middeleeuwen zíjn de monniken beoefenaars van de
bloementeelt geweest. Bij Mariafeesten werden veel rozen
gebruikt en kerken en altaren werden met bloemen ver-
sierd.
Ook aan de lÍereldse hoven werden bij festiviteiten bloe-
men gebruikt.
In de Renaissancetijd (faOO-fOOO) omgaven de vorsten
zich met kunstenaars, waarbij ook tuinarchitecten waren.
Uit deze tijd dateert de naam rrruikeril daar toen veel
kleine bosjes bloemen hoofdzakelijk welriekend gemengd
met kruiden als basilicum en marjolein werden gedragen.
Tijdens de regeri.ng van de zonnekoning in Frankrijk
(1661-1700) kwam het vullen van vazerr en manden sterk
naar voren en werden zelfs geillustreerde handleidingen
voor het vaak zeer gekunstelde werk uitgegeven.
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TENNISKLUB WEST-DONGERADEEL .

Zoals U welllcht weet heeft orrze gemeente sinds een jaar
de beschikking over twee tennisbanen, alwaar reeds vorig
jaar door ruim honderd leden werd gespeeld.
Nadien hebben zich nog eens twintig personen als lid aan-
gemeld, zodat we met dit verheugende aantal leden, met
een gerust hart voor 1982, op 3 april a.s. de banen weer
kunnen openen.
Hieraan voorafgaand hopen we nog een feest voor de leden
te geven.
Met de komst van de sporthal in Holwerd wordt het ons
tevens mogelijk genaakt de winterperiode al tennissend
door te brengen, hetgeen een ieders spel ten goede komt.
Zo mogelijk kunnen we ook hier trai-ning organiseren, het-
geen reeds gebeurd in de zomer op onze banen.
Het ligt in de bedoeling om begin volgend seizoen de ba-
nen uit te brei-den met een eenvoudige kleed- en toÍIet-
rui-mte, mede met het oog op het meedoen van een aantal
leden aan'de bondscompetitie. BeÍde laatsten waren voor
dlt seizoen nog nÍ.et nogelijk.
tÍel wordt er reeds dit jaar distrlcts-competitie gespeeld
alsmede toernooien van TC tÍest-dongeradeel.
De open klub kampÍoenschappen zulIen ook dit jaar al in
Uest-dongeradeel worden gehouden, en wel in de maand mei.
Een ieder kan hier op inschrÍ-jven.
Nogmaals wijzen re er op dat de tennisklub voor de gehe-
le gemeente is, zodat re tret zeker zouden toejuichen
wanneer wat meer Holwerders.li-d zouden ror'den.
Een eenvoudlg rackèt en vlqk schoelsel Ís:'al voldoende.
De contributie bedraagt f 1OO,- voor het eerste gezins-
lÍd, voor overige gezinsleden steeds f 15,- minder.
Opgave hj-ervan kunt U doen bij mevr. G.l[oorÍnan, telefoon
05197-1876.
TOT ZIENS OP DE TENNISBAAN

Het bestuur van t.k.w.d.
t**
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IETS OVER BLOEI,TSCHIKKEN.

In 1981 organi-seerde het bestuur vÉrn Dorpsbelang drie
maal een Bloemschikcursus.
Twee cursussen voor de Èroogste klassen van de tagere
School en één cursus voor volwassenen.
Uit reacties bleek ons, dat deze initiatieven bijzonder
in de smaak zLjn gevallen.
Onderstaand vindt ,U op rijm de j-nhoud van deze eerste
lessen.
A1 bloemschikkend wordt men zi.ch bewust van alles wat er
leeft en groeit.
In de tuin, i.n de vensterbank maan ook in de vaas. En zo
begÍnt men dan met:

1. een prikker, c1ing, een tang, een mes
dat was dan de eerste bloemschikles.

2. een bloem, een tak, een gras, een bes,
dat was de tweede bloemschikles.

3. een vaas, een mand, een schaal, een fles,
dat was de derde bloemschikles.

En, naar ik hoop, gaat U bij een volgende cursus zeLf
verder met rijmen.

NIEI,IU§ VAN DE TACTIT VAil TIET KI,EItrE.
U weet wàrschÍjnliJk al dat het in 1982 1OO jaar gele-
den Ís dat de Christelijke Vereniging voor de Verpleging
van tt jders' aan Epilepsie werd op[erïcfrt, yraarmee een
begin werd gemaakt met de georganiseerde epilepsiebe-
striJdlng in ons land.
In deze 1OO jaar is veel tot stand gekomen. Er zÍjn ver-
schillende epilepsiecentra in ons land, waaronder met
ere "Meer en Boschrr en trDe Cruquiushoeverr genoemd mogen
worden. Er is een netwerk van poliklinieken en maatschap-
pelijk werkbureaus voor epilepsie. We hebben voldoende
doktoren, goed voorli.chtingsmateriaal, goede maatschap-
pelijke begeleidÍng, kortom, dë epilepsiebestrijding in
Nederland staat op een zeer hoog peil. En daar mogen we
best trots op zijn.
Dank zij veler steun - waaronder ook de uwe als contri-
buant van trDe liiacht van het KleÍDè',, - konden vele idea-
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Ien verwezenlijkt worden.

Maar juist omdat we in ons land zoveel bereÍkt hebben'
heeft het bestuur van de chri-stelijke vereniging beslo-
ten om bÍJ het loo-jarig bestaal iets te gaan doen aart
de epilepstebestrijding in de Derde uereld, omdàt daar
op Oàt gèoieO nog zorn ontstellende achterstand is.
nàtuurlijk is het niet mogelijk om overal te helpen en
daarom is gekozen voor twee 1a1den, namelijk Indonesië
en Srl r,ant<a (het vroegere Ceylon). Over de wi jze waar-
op het werk zal worden aÍrngepakt, vertellen wij in apar:
te kadertjes het een en artder.
Het zal U duideliJk zijn, dat voor deze projecten in to-
taal veel geld nodig is. Door een aarttal leidsters vaÍl
plaatselijke afdelingen van "De Macht vay1 het Kleiner is
Èet plan naar voren gekomen om de Christelijke Verenj--
ging bij haar loQ-jarig bestaan een Jubileumgeschenk aart
te bieden en rel een bedrag a1s startkapitaal voor dit
Derde ïereld Plan.
Hoe gr"oot dat bedrag z.al ziit' hangt mede van U af - Er
zijn bonboekjes gaaaE ret bonnen van 1 GULDEN en wij
willen U vragen ééa of reer bonnen te ril.len kopen-
trDè Hactrt vài tret-I(IetBe1'heef-t oagevleer 25O.OOO contri-
buanten en als ieder eens 1 bon kocht, hadden we aI-
f25o.ooo,-..A1siedereenstweebonnenkocht
daar durven we niet aart te denken.
Binnenkort komt uw vaste collectant(e) U vragen om een
jubileumbijdrage. l{ij hopen dat u hen niet teleur zult
ÀteIlen. Het resultaat van de actie zaL aan het bestuur
van de Chr.Vereniging worden aangeboden tijdens een te
houden Toogdag vart ttDe Macht van het Kleiner op zaterdag
8 mei 1982 in de Expohal in Hilversum. tíiJ hopen dan een
flink bedrag als startkapitaal te kunnen aalbieden voor
het Derde Wereld Plan. En mocht er niemartd bii U langs
komen om U te vragen om een jubileumgift, dan kunt U

ook een jubÍ-legmgift overmaken op giro L947948 ten name
vart het Jubtteumcomité r'De Macht van het Kleinerr te
Hoogeveen.

Bij voorbaat hartelijk dank

. voor uw medewerking.
}IET JUBILEUICOUITE.

***
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VAN DE AFDELING HOLIíERD VAN DE I'MACHT VAN HET KLEINEII.
Het Kontaktblad, steeds weer ?euze aardig
En de inhoud lezenswaardig -
Met zo?g voor het onderling contact
Wordt veel kundig aangepakt.
Graag willen we ook eens uw aandacht wijden
Hoe men epilepsie gaat bestrijden;
Een vijftal steeds paraat zijnde collectanten
Met ruim 28O contribuanten
Die brachten samen ook weer dit jaar
Ruim 1295 gulden bij elkaar.
De kerstgavenaktie van f 521,5O kwam daar ook nog bij.
lr{e willen alle gevers g?aag hartelijk bedanken ! !
tÍant dit zijn stimulerende klanken.
VJij gaan allen eensgezind
Helpen het zwakke mensenkind!
Vijf gulden per jaar is het bedrag
Yaarvoor men zich contribuant noemen mag.
Itíet ieder kwartaal een blad vo1 informatie
Kan na lezing doorgegeven worden aan buur of relatie.
Is epilepsie iets rràAÍ' U nog weinig van weet?
Voor inlichtingen staan re zeer gaarne gereed.
Dit jaar bestaat ottze epilepsie-bestrijding 1OO jaar
Zullen we hen ook ver.der trelpen met elkaar!?

Namens de afd. HOLYERD van de
rflrÍacht van het K]-einer,
M.Boonstra-de Jong
Te1. O5L97-Zl4O***

RIJMPJES UIT DE VOLKSMOND--ëE gehele jaar rond.

Brengt januari ons strenge vorst,
Dan lijden we rs zomers geen honger en dorst.
Februari en wintert nooit zo fel,
Of zij geeft drie schone dagen wel.

Daar is geen maart zo goed,
Of rt sneeuwt op de boer zijn hoed.
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Een natte mei,
Geeft boter i.n de wei.

AIs de noorderwind in juni gaat,
Dan komt het onweer vrij te laat.

tÍisselen in juli regen en zonneschijn,It Zal het naaste jaar voor de'boeren kermis zijn.

Augustust eerste week heet en laf
Veel rÍintersneeuw wacht af .

In september warme regen,
Brengt de boeren rijke zegen.

Is oktober uarm en fijn,
't ZaL een strenge rinter zijn.

Als rt in noverber rs rorgens bnoei.t,
Ui.s, dat-de storm des avonds toeÍ't

Is december veranderlijk, mi.jn vrind,
Dan is heel de winter slechts een kind.

BESTUURSVERKIEZING DORPSBELANG

Door het aftreden van drie bestuursleden nI. de heren
Tj.A.Terpstra (voorzitter) ; C.v.d.lleij (penningmeester)
en F.Bouma, werden op de laatst gehouden ledenvergadering
als nieuwe bestuursleden gekozen de heren

K.Knijft,
I.Bierma en
mevr. T.Kuipers-de Graaf.

De verdeling van de diverse bestuursfuncties vindt U
elders in dit blad.

r**



DE LADDER

Beeld van het Ieven.

De mensen gaÉu1 graag hoger-op
want niets is zotn misère
hier op maatschappelijk gebied
dan altijd maar parterre.
De ladder acht, de sporten wel
betekenen de baantjes
de vette boven, onderaan de kaantjes.
De ladder is van onderen breed
en plaatsen zijn er plenty,
m€rar hoger zj-jn zLj smaller, dus
ontstaat er concurrentie.
r t Gerurm beneden Í.s frappant
omhoog te wi11en klimmen
aanvankeliJk zíet men wel sukses
biJ schreeuwers en bij slimmen.
De vlei.ers weten dikwijls ook
de knapsten te passeren
en vele sporten stijgen zij
die met de stroopkwast smeren
Heel Larrgzaem gaan die eerlijk zijn
en inderdaad het weten,
zij worden voor Onnozel, Dwaas,
Onpraktisch vaak, versleten.

*t**

BESTIIURSFI,'NCTIES DORPSBELANG :

Voorzitter : R.lrloorman, tiliedweg 1
2e " : S.líeijer, Theebus ZL

Secr.esse : lln. J.Hi.ddema, itedwert 1
2e tt : I.Bierma, Stationsweg 26

Penningm. : K.Knijft, Kerkstraat 24
2e rr esse: T.Kuipers-de Graaf, Beyertstraat gg
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