't touclilJs
a

I

tUlaa
ndelllkselnfomatlelrant

uoor
dedoruen

lmilïEl{S, ROTTUltl
enSTITSWERD
3e JAARGANG No. 2

APRIL

1982

RE D A K T E
I :
M ev r..l .H a rk e ma
M ev r.A .v a nd e r H o e k -L i n s tra
M ev r.H .M.d e V ri e s -Ku i p e r
Dhr. F.A. Vaatstra
Dhr. K.H . v a nd e r V e e n
Dhr. J. vander Laan,eindredakteur.
,
i
I

Correspondentie
adres: Kooistraat6,9995 PW Kantens.Tel. 2213.
Administratieadres:
Bredeweg
25,9995 NC Kantcns.
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Een abonnementvoor lezersbuite'i de genoemdedorpenen randgebieden
is
mogelijk,door stortingvan Í.25.- op boven gerrcemderekening.
't Lougnijswordt u dan toegezonden.
Aan allendie ietste koop hebbenen of te koop vragen,is er altijd plaatsvoor
uw advertentiein onzerubriek: Vraagen Aanbod.
Kosten?Ubetaaldvoor 1x plaatsingf. 2.50 per regel.
Wilt u een vasteplaaS in onzerubriek,nêemt u dan eyencontactop met het
corr. adres.
Drukwerk en verzorgingvan 't Lougniis,geschiedtdoor:
Drukkerij J.Sikkema,Hoofdstraat16 te Warffum.

-5VAN DE REDAKTIE.
gedaan
gifln het vorigenummerhebbenwij u eenopsomming
vandeontvangen
zien:
ten.Ooknu latenwij enigegegevens
J.K.
te K.
f. 10.te K.
f. 15.F.S.v.d.W.
- 25.te K.
10.Mw. Z.B.-8.
P.E.
te K.
, 10.- 25.Mw. J.L.-d.W. te K.
te K.
G.W.C.L.v.D.
- 25.- 25.Mw. B.P.-v.d.L. te K.
te R.
G.A.J.B.
- 15.15.Mw. A.K.-v.d.L. te K.
te K.
G .B .
- 25.D.B.
teK.
15.te K.
A.CL.
hartelijk dank voor hun steun.
Wij zeggenbovenstaande
Doch hiermedezijn wij er nog niet, u lezen, kunt zien hoeveeler op dit moment
is binnengekomen.U zult ook begrijpendat dit niet voldoendeis en dat er meer
moet binnenkomen om door te kunnen gaan.lVij willen wel. U toch ook.
Wij zien uw giften met belangstellingtegemoet.
Abonnees.
Zij &e hun f. 25.- nog niet hebbenovergemaakt,verzoekenwij nu vriendelijk
dtt zo spoedigmogelijk te doen.
Dank voor uw medewerking.
DE REDAKTIE WENST U EEN VROLIJK PASEN.
H E T L E G EG R A F .
Binnenkort is het paasfeest.Het feestvan het nieuweleven.Niet het levenuit
het paasei- levenuit een doodsgraf.
Een gestorvenmens,die - na begravente zijn - rveeruit het graf komt en leeft !
Kunt u zich dat vóorstellen? Begrijpen? Ik niet !
Toch gebeurdehet wel met JezusChristus.
Maar omdat het zo onvoorstelbaaris, twijfelen velendaaraan.Wij kunnenhet niet
en dus . . . . 'het bestaatniet'. Wat dit betreft staanwe heel gauw
beredenereÍr
klaar met ons oordeel.
Het legegraf - voor veleneen omstredenzaak.Toch is het belangrijk.
Te belangrijkom het zo maar af te wijzen. Een leeggraf betekentimmers:iemand
is lichamelijk opgestaan.En dat heeft weer alleste makenmet de verwachting
van de lichamelijke opstandingstraks bij de wederkomstvan Christus.
Daarom is het van belangom het goedte weten: wáshet graf wel leegop die allereente paasdag? Iaten we dan maareertijk zijn: de mensen,die het kunnenweuit de Bijbel schrijven
ten zeggenallemaal:ja het wasléég.Alle vier evangelisten
er over en ze ze1genallemaaldat het graf leegwas- Lukas 24 : 3 :
"zij vonden de steenvan het graf afgewentelden toen zij erin gegaanwarenvonden zij het lichaam van de Here Jezusniet".
Dezebijbelschrijvenlaten ook velegetuigenoptreden,die het legegraf hebben
gezien:engelen;vrouwenals Maria,Maria van Magdala,Salome,Johanna,mannen
als Petrus,Johannes.Zij hebbenzich allemaalvergist?

Misschiendenkt u: er kan een grafroof hebbenplaatsgevonden,
zodathet lichaam
gestolenwerd en niet opgestaanis. Die gedachtenontzenuwtMattheusreedsbij
voorbaat.Hij toont met de stukkenaan,dat diefstaluitgeslotenis.
Immersallemaatregelen
warengenomenom juist dat te voorkomen:soldatenop
wacht,het graf verzegeld(Mattheus27 : 66).
Maarwellichtis dan Jezuswel later een 'geestverschijning',
eenspook.
Ja, dat dachtende volgelingenvan Hem ook op eenbepaaldmoment.MaarJezus
zelf vertelt hen dan duidelijk dat Hij het echt lichamelijkis. Spokeneten niet - en
Hij wel; spokenhebbengeenlichaam,en Hij wel - ja precieshetzelfdelichaamals
vóór zijn dood (lidtekensnog in zijn handen; zie Lukas24 : 37 enz.).
Is het dan láter door de discipelenbedacht?Ze hebbener maareenmooi verhaal
van gemaakt.Zo zeggenvandaagvelenhet. Ze noemendat met eenmooi woord:
gemeente-theologie.
Dat wil zeggendat de vroegechristelijkegemeentehet zelf
heeft bedacht('uit de duim gezogen'dus eigdnlijk).
Maardat kan toch niet. Wie zal nu zoietsonvoorstelbaars
bedenken.Zo'nleeggraf
staatjuist het aanvaarden
van Jezusin de weg.Het is immersniet te begrijpen.Het
zou dwaaszijn om zoietste bedenken.Het is niet bedacht- het is gebeurd.Het is een
historischfeit.
En wat doen wij nu? In het graf zien en dan weglopenvoor dit wonder ?
Weglopenomdat wij er niets van begrijpen?Dat zou dwaaszijn. Het is immen ook
niet te begrijpen.Wij moetenhet aanváárden,
omdat de Bijbel het onszegt.
Dus God zelf.En God is machtiggenoegom dodenweerlevendte maken,ook al
snappenmensendaarnietsvan.God heeft toch ook de helewereldgemaakt.
Eenmaalzullen alle gravenweerleegzijn. Kerkhovenzijn er niet meer- onbegrijpelijk niet waar? Maar waarheid! Het feestvan pasenis dan het feestvan de wederopstanding.Lichamenkomen uit het graf. Dode mensenworden levendemensen.Allen die nÍ gelovenin de opstandingvan Christuszullen dan leven.Samen
met diezelfdeChristus.Voor eeuwig.
Drs. H.J. Siegers
Uithuizen,
predikant.
Gereformeerd
ConsulentGeref.Kerk VrijgemaaktKant
Kantens'

PREDIKBEURTEN
NED.HERVORMDE
KERK
Stitswerd.
4 apnl

19. 00u u r

Ds.E.B.G.W.Ockels.

Kantens.
9 april
11 april

19. 30u u r
9.00 uur

vanhet HeiligAvondmaal.
Ds.E.B.G.W.Ockels;viering
koor "ExcelDs.E.B.G.W.Ockels;m.m.v.
Chr.gemengd
sior" uit Westeremd€r,
Henk Krijgsheld- trompeten
Martin Sprenger- orgel.

-9 12 apnl

10.00uur

l8 april
25 apnl

10.45uur
10.45uur

Ds. G. van Asselt,Klazienaveen.
InterkerkelijkePaaszangdienstin de Geref. Kerk m.m.v. gospelgroep
"Share"
uit Siddeburenen Martin Sprenger- orgel.
Ds.W.Blanken,Warffum.
Ds. S.F.vanVeenen,Haren.

Rottum.
25 apnl

19.00uur

De heerC.Groeneveld,
Paterswolde.

GEREF. KERK _ VRIJGEMAAKT.
4 april
9 april
11 april
12 apnl
18 april
25 apnl

11.00uur
14.30uur
19.30uur
9.30 uur
16.00uur
9.30 uur
11.00uur
14.30uur
9.00 uur
16.30uur

Ds. A.G.Venteeg,Groningen.
Dr. O.J.Douma,Grciningen.
Ds. C.v.d.Berg,
Zuidhorn.
Leesdienst.
Ds. J.J.Dronken,Sauwerd.
l.eesdienst.
Ds. W.Wieringa,
HelpmanGr.
l-eesdienst.
Ds. K.Verlind, Zuidhorn.
Ds. A.Duits,Appingedam.

I N T ERK E RK ELI J KE P AA SZ A N GDEI N S T
Op de morgenvan de tweedePaasdagzaler in de Gereformeerdekerk eeninterkerworden gehouden.Voorgangerin Cedienstis ds.G.van
kelijke Paaszangdienst
De gospelgroep"Share" uit SiddebuAsselt,Hervormd predikant te Klazienaveen.
ren zal o.l.v. de heer G.Elzingvocalemedewerkingverlenen;MartinSprengerbespeeldhet orgel.
dienstis
is 10.00uur;een volledigeliturgieis aanwezig.Deze
Het aanvangsuur
voorbereiddoor de Kommissieter Voorbereidingvan InterkerkelijkeZangdiensten.

COM M .S P O RTRE C R EA T IE.
Op zaterdag8 mei zullen de traditionelefietstoeriadeen molendagwordengehou'
gesteldenkeleboerderijente
den. Op dezedagwordt u tevensin de gelegenheid
bezichtigen.
Noteer dezedatum alvast.In het volgendnummer vertellenwij u iets meer.
DIVERSEN.
Voor alle belangstelling,post en kado'stijdenshet verblijf in het ziekenhuisen
bij thuiskomst van Mirjam willen wii een ieder langsdezeweghartelijk dank zeg9len.
Fam.P.FraaY.
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WEEKENDREOETINEil
HUISARTSEN:Kantens,Usquerten Warffum.'
J.Buiter, prakt. Dr. Smits,Warffum
51, Warffum
J.S.Smits,Oostervalge
3, Usquert
C.Ruytenberg,Wadwerderweg
J.Buiter.

3 en 4 april
10,11,72 april
17 en l8 april
24 en25 apnl

tel.05950-4406
tel.05950-2490
tel.05950-2510

HUISARTSEN:Kantens.Middelstumen Stedum.
G.A.Schipper,Kampweg2l, Stedum
H.A.Verhagen,Grachtstr.8, Middelstum
H.A.Verhagen
S.Gerbens,Menthedalaan2, Middelstum

tel.05965-323
tel.05955-1519

J.D.Buwalda,BoterdiepW.Z.4,Bedum
J.v.d.Bijl,Borgweg28, Winsum
H.A.Dijkstra,Molenweg15, Bedum
A.E.V.Jager,Zr.Kortestraat2, Roodeschool
G.J.Heuvink,Leerweg50, Ulrum
H.O.Frieling,Hoofdstr.O. 8, Uithuizen

tel.05900-13994
tel.0595l-1740
tel.05900-12337
tel.05954-2444
tel.05956-2015
tel.05953-1716

3 en 4 apnl
10,11,I2 april
17 en 18 april
24 en 25 april

1e1.05955-1518

TANDAR T S E N.
3 en 4 apnl
9 en l0 april
I I en 12 apnl
l7 en 18 april
24 en25 apnl
29 en 20 april

DI ER EN A RT S E N.
3 en 4 april
D.v.d.Wel,Hypolythuslaan62, Middelstum
10,11,12 apnl
Havenstraat13, Warffum
C.H.v.Wees,
l7 en J8 april
Heerestreek
4, Bedum
S.G.S.Postma,
24 en25 apnl
C.H.v.Wees

tel.05955-1303
tel.05950-3822
tel.05900-12607

WIJKVERPLEGING.
Alleente bereikentussen13.00- 14.00uur en 18.00- 19.00uur.
3 en 4 april
9,1 0 ,1l ,l 2 apr .
17 en 18 april
24 en25 april

Zr. A.v.d.Velde
Z r . L. R e i n d e n
Zr. J.Emmerink
Zr. G.Wiertsema

Groningen
Uithuizermeeden
Stedum
Uithuizen

tel.050-137263
tel.05954-2403
tet.05965-245
tel.05953-1885

VAKANT I E HUI S A RT SE N :
Dr. Gerbensis afwezigvan 4 april t/m 19 april; dr. Verhagenneemt waar.
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OP ENIN G S TIJD E N GE ME E N TE S E TA
C R.
RlE. tel. 05955 1555
Gemeentesecretarie:
Geopendvan8.30- 12.00uur.

ill

0r

De burgemeester:
Spre,ekuur
na telefoniscne
afspraak.
Ambtenaarrocialezaken:
Dinsdag
en donderdag
sp,reekuur
van9.0012.00uur, en na telefonische
afspraak.
Gemeenteontvanger:
Zittingvan9.00 - 12.00uur op woensdag.
Betalingbíj voorkeurop postgironr.
805992t.n.v.gemeenteontyanger
of Rabobank Middelstum/Kantens
nr. 3422.O0.488.

Gemeentewerken:

Kantoor Coendersweg22 te Middelstum.
O p e n i n g s u r e pm
: a a n d a ge n d o n d e r d a gv a n 1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0u u r .

T e 1 .0 5 9 5 -5 1 5 3 3 .
Maatschappelijk
werker:

S p re e k u uerl k ed o n d e rd avga n 14.00- 15.00uur i n het
GroeneKruiigebouw.

Brandmelding:

T e l .0 5 9 6 0 - 1 2 0 0 0

OPENINGSTIJDEN
POSTKANTOORtel. 05955- 13ÍI5
Maandag
t/m vrijdag10.00- .l2.00uur en
1 6 .0 0- 1 7.30uur.
OPENI NG S T I J DERNAB O B AN K.te l .0 5 9 5 5- 1 3 2 8
Maandag 13.30- 16.00uur.
Donderdag10.00- 12.00uur en 13.30- 16.0Ouur.
Vri j d a g 1 0 .0 0- 1 2 .0 0u u r en 13.30- 16.00uur en
1 7 .3 0- 1 9 .0 0u u r .
G R O E N EK R U I S
goederen,
Voor afhalen(terugbezorgen)
mevr.G.Loman,bellentel. 2033.
Spreekuur
wijkverpleegster:
dagelifks
van 13.00tot 13.30uur in het GroeneKruisgebouw,Molenweg6. Tel. 2377. Behalvewoensdags.
Aanvraag
kraamhulp:dinsdagvan 13.00tot 14.00uur.
POLITIE

A l a r m n u m m et re,l . 0 5 0- 1 3 1 3 1 3 .
Rayonbureau,
tel.05953- 1888.
Postcommandant
Kantens,tel. 2432.

-14UIT DE RAADSZAAL - 9 maart1982.
DezeÍergaderingvan de gemeenteraad
washoofdzakelijkgewijd aan de behandeIing váh het voorontwerpruilverkaveling"Noordpolder".
Aan de voorbereidingvan dezeruilverkavelingwordt al ongeveer12 jaargewerkt.
Het voorontwerpis gereeden doorloopt thans een inspraakprocedure.
Aangezien
dit voorontwerpvoor de gemeenteKantenseen groot aantalconsequenties
heeft,
is reedsin dit stadiumeen concept-reactieaan de voorbereidingscommissie
aan de
raadvoorgelegd.Voor de gemeentekomen o.a. de navolgendeprojectenin het
ontwerpplanvoor:
- reconstructievan de Knijpsterweg(verbindingVeilingweg-Onnemaweg)
te Zandeweer.
Met dezereconstructieen overnamewordt ingestemdop voorwaardedat wordt
gekozenvoor een betonconstructie.
- reconstructiehet vorigegedeelteKnijpsterweg.Gelet op het geringeaantalaanliggendeagrarischebedrijven,spreektde raad zich uit tegende overnamevan
dezeweg.
- gedeeltelijkereconstructieen nieuw aan te leggenwegWillemsoord-Zevenhuizen.
Uitgaandevan de huidigesituatie besluit de raadin te stemmenmet de overname van dezeweg,onder voorwaardedat er eengoedeverkeers.veilige
aansluiting
op de nieuw aante leggenweg Uithuizen-Eemshavenweg
komt.
- overnameNoorderweg(ged.)te Zandeweer.Met dezeovernamewordt ingestemd.
- reconstructieen overnamevan de weg die aansluitop de Stitswerderweg(weg
naar de Delthe) te Stitswerd.
Aangezienmet de overnamevan dezeweg,evenalsdat bij de Knijpsterweghet geval was,geenalgemeenbelangis gemoeidmaakt de raad bezwaartegendezeovername.
- 550m. bermverbredingaan de Bredewegen 900 m. bermverbredingaan de Knolweg
Bij dezebermverbredingen
wordt door de raadingestemd.
- reconstructie
van 1310 m. van de J.Tilbusscherweg
alsmedede aanlegvan 2 wisselplaatsen.
Met dezereconstructiewordt door de raadeveneens
ingestemd.
- verhardingsverzwaring
over eenlengtevan 300 m. van 't I.ageEind te Rottum.
Ook dit onderdeelheeft de instemmingvan de raad.
Daarnaastkomen in het plan voor de aanlegen overnamevan eenaantalfiets- en
wandelpaden,alsmedeeen oppervlaktevan ca.4 ha. gÍoenvoorziening.
Definitief besluit omtrent uitvoeringhiervankan in een later stadiumworden genomen.
Bij alle instemmingenis door de raadhet voorbehoudgemaaktdat de uitvoerihg
afhankelijkwordt gesteldvan het verkrijgenvan de nodigesubsidies,alsmedevan
de financiëlepositievan de gemeenteop dat moment.
Tevensii in dezevergaderingvan de raad besloteneensubsidiebeschikbaarte stellen ge.lijkaan de te ontvangenrijlsbijdrage (waarschijnlijkf.I000.-) voor een door
de VrouwenraadKantens-Zandeweer
te organiseren"bijspijkercursus",alsvervolg
op de in 1981 georganiseerde
V.O.S.-cursus,
eenen anderin het kadervan de emancipatieactiviteiten.
Vofgendevergadering
donderdag29 april.

- 1 5MET PASENle 'SAMENOP-WEG"- DIENST.
Op de vroegeochtendvan de eerstePaasdagzal er een bijzondereEredienstworden
gehoudenin de Hervormdekerk. Die dienststaatnamenlijk onderverantwoordelijkheid van de kerkeraadder Ned. Hervormdegemeenteen van de kerkeraadder
Gereformeerdekerk. Het vorig jaar werd reeds,begonnen
met een Hervormd4ereformeerdoverleg;in een aantalgezamenlijkekerkeraadsvergaderingen
werdenpunten van overeenstemmingen
gevondenen werd een soort samenwerkingsplan
goedgekeurddoor allerleihogereinstanties.
De dienstop eerstePaasdagzal de eerstezijn van een seriegezamenlijkekerkdiensten.Om de diensteen extra feesteliikkarakter.te gevenzal medewerkingworden
verleenddoor het Chr. gemengdkoor "Excelsioit iit Westeremden.
Ondir leiding
van dirigent T.H.Bos zalhet koor een Paascantate
van Koos Bonsten gehorebrengen.
Eerderin de dienstis het oude Paaslied"Nu zegeviertde Zoonvan God" in de liturgie opgenomenevenalshet gezang"Looft overal,looft al wat ademheeft" uit
het liedboek voor de kerken.Trompetist Henk Krijgshelduit Middelstumzal de
gemeentezang
begeleidensamenmet organistMartin Sprengeruit Eelderwolde.
Een liturgie ligt voor u klaar.
Zo gaankinderen van één Vader samenop weg,Gods toekomst tegemoet;niet
achteromkijkendnaar wat in feite versletenis, mrar vol verwachtingvooruit zien,
de toekomst tegemoettot de Heerin glorie verschijnenzal .
Ned. Herv.Kerk.

AOE}IDA
ï SClffEt{VAÍ,
DORPSIfUfS
Ícrfatrrst7, Krntcns
2 apnl
14 april
l5 april
20 apnl
20 april
26 apil

UitvoeringG.V. Climax.
Feestcomité.
Verkoping.
Comm.Sportv.
St. Schienvat,Best.verg.
Werkgroep.

Dinsdagmiddag-avonden : G.V.Climax.
Dinsdagavonden
: Damclub.
Woens-en donderdagavonden
: T.T.V. Blfiz'79.

v.v. - K.R.c.

1932 - 1982.

Verloting1981 - Laatstemededeling.
De volgendeprijzent.w.: 3e , 1&, l4e en 15emet de lotnummersresp.1004,
2781,2167 en2837 zijn nog niet afgehaald.
Op vertoonvanhet lot kunt u de
prijzennu aÍhalen,'savonds,tussen18.303n 19.30uur bij: J.v.d.Iaan,
Kooistraat6.

-161982.
Jubileumvierins
In het kadervan ons 50-jarigbestaanhebbenwij het Collegevan B.enW.toestemming gevraagdom een huis aan huis lijstcollectete mogenhouden.
In de weekna Pasenkomen leden van bestuuren jubileumcommissiebij u aan de
deur om een financiële bijdrage. Als ik mij niet vergisis onze verenigiíg op één
na de oudstein onze dorpen op sportgebied.Ons wiendelijk verzoekaan u is dan
ook,laat onze mensenniet gaanvoor u op de lijst uw bijdragehebt gezeten afgedragen.Hartelijk dank.
Wat biedenwii u voor uw biidrage:
een dagvoetballen waaraanmeedoenalle elftállen van onze verenigingmet aan het
eindeein optredenvan een muziekkorpsdie na het voetballenmuziek ten gehorb
't
zal brengenin het dorp opweg naar Schienvat,alwaarhet bestuureen receptie
welkom
bent.
u
allen
zal houden,waar
harte$k
't
's
Avonds bieden wij u allen een gevarieerdprogÍaÍnma,ook in Schienvat.
jong en oud, wordt door ons op prijs gesteld.
Uw aanwezigheid,
Doe met ons mee ! 50 jaar is niet niks.
Jeuodvoetbal- Seniorenvoetbal- Damervoetbal.
Nieuweleden.
@ntens,RottumenStitswerdinde1eeftijdvanca.8jaartlm...
Denkenjullie wel eensom te gaanvoetballen.Zo ja, neem dan eenskontakt met
zonder
ons op. Je mag ook gerusteenskomen meetrainenop de woensdagavond
enigeverplichtingen.Wij van onze kant, willen graagdat je meedoet.
Vraagaanje ouden (verzorgers)of je mee mag doen ?
Voetbalis een sport (recreatie)actievesport waarje samenmet de anderejongens
veelaankunt hebben.Teamsportverrijkt je geestelijkeen lichametjke conditie.
Voor meerinformatie kun je terecht bij J.v.d.Laanen D.Wienma.
De ouderenonder u kunnen zich aanmeldenbij de secretarisvan onzevererugrng
de heerD.Wiersma.
De damesonder u die nog niet durven,omdat voetbal niets voor dameszou zijn
vergissenzich, zou ik aanradenga eenseen keertje kijken op de trainingsavonden
(maandagavond).
Voor informatie kunt u terecht bij de heer R.Knot, Colpendestr.
6' Doen !
Bestuur.
"et

esr$eelftal.
Uitslagsn
-'82
20 2
S
Pelikaan
2 7- 2 - ' , 8 2 K . R . C .
6-3-'82 K.R.C.
13-3-'8i Ezinge
20-3-',92 K.R.C.

-

K.R.C.
Marum
Boerakker
K.R.C.
Niekerk

5-0
3-0
2-0
0-8
7-l

Het gaatgoed,tot op dit moment met het eersteelftal. In vijf wedstrijden20
doelpuntenvoor en 6 tegenis een goedresultaat.
Is het eersteelftal kampioenskandidaat?We zullen het zien, we hopen het. In
iedergevaldraaienze goedmeein de top. Zo moet het.

-t7 Van het tweedeelftal heb ik helaasniet de uitslagen.Zal proberenin het volgende
nummerhier iets van te vertellen.
Dameselftal.
Hiervankomen niet geregelduitslagenbinnen.Misschiendat dit de volgendekeer

watbetergaat.
Uitslagen:
13-2-'82
Viboa
t3-3-',92
K.R.C.
20-3-'82
Glimmen

K.R.C.
3-2
Westerbroek0-3
K.R.C.
0-6

De dameshebbenproblemenmet hun conditieeo blijkt uit het venlag in de wedstrijd tegenViboa.
Westerbroek
wist niet waar Kantenslag en kwam bijna eenhalf uur te laat. Maar
ondankshet te laat komen van Westerbroek'werden
de damesvan K.R.C. te vaakop
op het verkeerdebeengezet.
Van de wedstrijdin Glimmen geenvenlag ontvangen,doch uit de uitslagwil ik
opmerkendat het de K.R.C. damesvoor de wind ging, dus nu geenverkeerdbeen
of conditiegebrek.Succesoverigenst
,.v.d.Laan.
- districtGroninsen- croepUithuizen- commandant.
KORPSRIJKSPIOLITIE
VOORKOMINGMISDRIJVEN
Voor velenwordt de sportdageen stropdag.
In Nederlandbelevenmiljoenenmensenplezieraan de sport. Als toeschouwer
of alsactievesporter.Inruim een miljoen gezinnenwordt er aansport gedaan.De
sportdagis dus belangrijk.Het is een dagwaaropmen zich lichamiliik inrp.nt en
geestelijkontspant.
Maarsomswordt die sportdageen stropdag.
Niet omdat de wedstrijd verlorenzou zijn, maar omdat men het slachtofferis gewordenvan diefstal tijdenshet sporten.
Hetis verbazingwekkend
wat er allemaalgestolenwordt. Geld, horloges,sieraden,
maarook kled"ing.

@

Hetvenchijnselneemt toe.
Om eenvoorbeeldte noemen:Bij de Utrechtsepolitie steeghet aantalaangiften
vandiefstaluit sportzalenvan I 23 in de eente helft van 1980 naar 199in de overeenkomstige
periodein 1981.
Hierbijmoet dan bedachtworden dat de aangegeven
diefstallenslechtseentopje
vandeijsbergvoÍïnen.
Gemiddeld230.000 slachtoffenper iaar
Onlangszijn naderegegevens
over diefstaluit kleedkamersverzameld.
Uit eenonderzoekonder 28 beheerders
van sportcomplexenbleek dat er gemiddeld
genomeneensper maandeengevalvan diefstalwordt gemeld.Dat lijkt niet zo veel.

Het merendeelvan de diefstallr" *;ll*ru
in het geheelniet aangegeven.
Want
voor een sporterbegint diefstal wellicht ook "all in the game" te raken.
Het beeldwordt andersals de sporterszelf worden ondervraagd.Dan blijkt opeens
dat I op de 7 sportersin het fagelopenjaar bestolenis. Bij de jongerenvan 16 tot
25 jaaris dat zelfs I op de 4 ! Bijna een derdevan de ondervrragdenkent iemand
die in de laatste2 maandeniets tijdens het sporten"onvrijwillig is kwijtgeraakt".
Tenzij er belangrijkepapierenof zakenvan grote waardezijn gestolen,hoort de
politie nooit van dezegevallen.
Als de gevondenpercentages
worden geprojecteerdop het aantal actievesporters,
dan betekentdit dat gemiddeldzo'n 230.000 diefstallenbij het sportenmoeten
in het afgelopenjaar.
hebbenplaatsgevonden
De politie.onderneemteen actie
De politie wil iets doen tegendezediefstallen.Zijwtl daarbij graagsamenwerken
met de plaatselijkesportclubs.
De actie bestaatvoorts uit een advertentiecampagne
in diversedag-en sportbladen.
Daarnaastzljn er affichesvoor de kleedlokalenaan de beheerdersvan sportcomplexu
beschikbaargesteld.
Daarmeeworden de sportersop een belangrijkmoment nog evenherinnerdaan het
risico dat ze kunnen lopen.
Enkeleeenvoudigetips
- laat uw kostbaarheden(horloges,sieraden)waar u buiten kunt, thuis.
- neemalleendatgenemee wat u echt nodig heeft.
- berg die spullenop in een tas, die door iemandvan het gezelschap
ter beschikking wordt gestelden
- neem die tas meenaar het veld of de zaalen laat iemand over die tas waken.
Plv. Groepscommandant,
H.Weistra.
B I L J A R T C L U B" D E K L E I N ET A F E L "
Bifjartontmoeting"De KleineTaÍel" Kantens-"de Valreep"gem.Haren.
Dezeontmoetingbestonduit eenviertalwedstrijden,2inKantensen2in Haren.
Gezegdmag worden, dat het vier erg gezelligeavondenzringeworden.Ook hadden veel partijen een spannendverloop,hetgeenu uit de uitslagenmoge blijken.
Kantenswerd eindoverwinnaar

Proficiat mannenuit Kantens ! ! ! ! !

16 februariin Kantens:

E.Wiersum
B.Ritsema
J.deJong
K.Knot
G.Westra

te maken
punten
- E.Dijkstra
54 - 48
- D.Boelkens 35 - 44
- H.Meijboom 7l - 60
- W.Komduur 43 - 44
-J.Bult
3l-40

gemaakte
punten
54 - 38
24 - 44
66 - 60
43 - 44
3l-36

uitslag
2-0
0-2
0-2
I -I
2-0

totaal
Kantens- Haren

5-5

-1918 Íebruariin Haren:
- W.Hónebecke
E.Reining
Th. Wiersma - E.Dijlstra
- B.F.IJdens
L.Willems
- W.Bakker
D.Smit
D.Wiersma - P.Bruiniers

48 - 64
34 - 48
5l - 68
46 -.64
20 - 32

48-52
3 3- 4 8
5t -64
29-64
20-30

2-0
0-2
2-0
0-2
2-0

6-4

24-44
54 - 64.
3t -44
23-40
43-64

24-42
54-55
26-44
2 3- 3 5
43-62

2-0
2-0
0-2
2-O
2-0

8-2

20-44
34-32
3s-64
5r-64
46-68

t5 -44
34-27
3 5- s 8
47-64
19-68

0 -2
2-0
2-0
0-2
0-2

4-6

2 maartin Kantenq:

I.Knot
E.Wiersum
S.vanDellen
P.Knot
K.Knot

-

D.Boelkens
W.Bakker
D.Boelkens
J.Bult
W.Hónebecke

4 maart in Haren:
- W.Komduur
D.Wienma
Th. Wienma - P.Bruiniers
- W.Bakker
B.Ritsema
W.Hónebecke
L.lVillems
- B.F.IJdens
D.Smit

Einduitslag

23 - l7

Over en weer werd ter herinneringaan dezele biljartontfnoetingeen aandenken
overhandigd.
Hierondervolgen de standen:
1.
2.
3.
4.
5.

E.Wienum
J.Knot
D.Wiersma
K.Knot
T.Wiersma
J.Scholte
6. L.Willems
7. G.Westra
8. E.Reining
9. S.v.Dellen
10. J.deJong
I l. P.Knot
12. J.Linstra
13. B.Ritzema

gesp.
23

2r
2T
23
2l

2r
20
22
20
19
l9
18
l8
22

gew.

I7
l5
t2
t2
l0
10
l0
10
9
9
8
6
6
6

gelijk verl.pnt.
634
2432
182s
11 24
1102r
ll02l
l0
20
t2
20
r1019
l0
18
tl0t7
Iil13
12
12
16
12
De competitie-leider,
Kl. Knot.

-20- BEVOLKINGSONDERZOEK
GEMEENTE
KANTENS
Op 7 en 8 april a.s. zal het bevolkingsonderzoeknaar baarmoederhalskanker
voor de tweede keer in de gemeenteKantens plaatsvinden.
Dit onderzoek wordt gehoudenin het Groene Kruisgebouw, Molenweg6
te Kantens.
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Dienst Bevolkingsonderzoekin
samenw&rkingmet de gemeente.Baarmoederhalskankerprobeert men vroegtijdig op te sporen door middel van een bevolkingsondeizoekomdat dit onderzoek snel en op een eenvoudigemanier kan gebeurendoor middel van een zogenaamduitstrijkje en eventuelekwaadaardigecellentunnen gernakkelijkworden
ontdekt. Daarbij komt, dat dezevorÍn van kanker bijzonderlangzaamgroeit en
bij woegtijdige opspo{ng de behandelingbetrekkelijk eenvoudigis en de genezinpkansvrijwel 100'/o.
Het onderzoekis bestemdvoor wouwen van 35 tot 55 jaar.
In de huidige opzet wordt iedere wouw in dezeleeftijdsklasseeensin de drie jaar
door de gemeenteopgeroepen.Voor het onderzoekkomen dit jaar de vrouwen
in aanmerkingdie geborenzijn in de jaren 1928 tlm 1947.
Het onderzoekwordt uitgevoerddoor twee speciaaldaarvooropgeleidevrouwen.
Het uitstrijkje wordt in een laboratoriurn onderzocht. Als het resultaatvan het
laboratoriumonderzoek daartoe aanleidinggeeft wordt de betrokken vrouw en
haar huisarts binnen 3 weken na het onderzoekgewaanchuwd.Dit komt voor
bij één op de tweehonderdvrouwen.In de meestegevallenblijkt het dan geen
baarmoederhalskankerte zlijn.Het kan namelijk dat men bij het onderzoek een
ontsteking heeft ontdekt. Deze ontsteking heeft niets met baarmoederhalskanker
te maken, maaÍ moet soms wel behandeldworden.
in een voorstaBij één op de vierhonderd wouwen komt baarmoederhalskanker
gecondium voor en bij één op de 3000 vrortrrrcnwordt baarmoederhalskankeÍ
stateerd.
Wie bij de eersteoproep niet komt en niets van zich laat horen knjgt over enige
tijd een tweedeoproep. Ook wanneerhet uitstrijkje om technischeredenenmislukt is (het glaasjekan breken), kÍijgt de wouw een tweedeoproep.Wanneerde
opgero€peneniet kan of wenst deel te nemenaan dit onderzoekis het gewenst
dat hiervan de reden wordt opgegeven.
T.T.V. Blitz'79.
Hier eindelijk weer een berichtje van Bhtz'79.
Ja hoor, we bestaannog steeds! Door bestuunwisselingen een beetjelaksheid
is de afgelopenmaandengeeninformatie tot't Lougnijs
van ondergetekende
doorgedrongen.
\ile zullen't goedmaken!
De competitieis al weer halfweg.De beideherentams,4een 5e klassespelend,
't
zijn de laatste tijd niet al te gelukkig wat succesbetreft, al heeft dit niet aan
gelegen.
ontbreken van vechtlust
Ons damesteamspeelt le klasse,(er is helaasmaar I klasseop regionaalnivo)
bevindt zich op dit moment in de middenmoot.
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/.o.s.-cu
Rsus.
De V.O.S.-cursus
in Kantensis afgelopen.Om u eenideete gevenwat er in deze
cursuszoal gedaanis, volgt hierondereen kort verslag.
Op de eersteavondwerd er met elkaarkennisgemaakten verderbesprakmen
het prograÍnmavoor de volgendekeren.
Zo kwamen de volgendeonderwerpenter sprake:
2. Vrouw en gezondheid.
- met o.a. "Goudenregelsvoor eenbezoekaan de huisarts".
3. Rolpatronen.
- besprekenvan het begrip rolpatronen.
- noem 3 positieveen 3 negatievekanten van het vrouw zijn.
4. Vrouw en opvoeding.
- aan de hand van een stapelkaartjesmet stellingenmoestiedereenbij toerbeurt haar mening over een bepaaldestellinggeven.
5. Wie ben ik, wat kan ik nog meer.
- thuisopdracht: bedenk4 goedeen 2 slechteeigenschappen
vanje zelf.
- spreekbeurtjesvan 2 min. houden over voorwerpjesdie op tafel liggen.
6. Vrouw en gezin.
- iedereenkreegeen stencil met vragendie men schriftelijk moest beantwoorden.
7. Vrouw en sexua[teit.
- discussien.a.v.vragenbetreffendesex-opvoeding,
voorbehoedmiddelen,
rol
van man/vrouw.
8. Vrouw en werk.
- wat voor werk heb je gehad.
- waaromheb je dat gekozen.
- waaromhield je ermeeop.
9. Vrouw en reklame.
- met o.a. heeft reklameinvloedop je koopgedrag.
10. Wat doe ie alsie er alleenvoor komt te staan.
- een maatsch.werkstervan de S.M.D.N.G.kwam pratenover de emotionele
kant van het alleenachterblijvenna een scheidingof na de dood van een
echtgenoot.
11. Politiek.
- het bijwonen van een raadsvergadering.
- taken van de gemeenteraad,
burgemeester
en wethouders.
12. Evaluatie.
- teÍugbfik op de cursusavonden,
leiding,groep.
- wat heb ik er aan gehad.
- hoe gaanwe verderevt. vervolgcursus.
Bii spiikercunus.
De laatstekeer werd er nog aandachtbesteedaan "wat na de V.O.S.?"
Het bleek dat er wel belangstellingwasvoor een "bij spijkercursus"
Dat wil zeggenhet ophalenvan de lagereschoolleerstof,taal, rekenen,algemene
vorming. De Vrouwenraadzal proberenom het volgendeseizoeneen dergelijke
cursuste organiseren.U hoort van ons; denkt u er alvasteensover na ?
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8 uur in
Regelmatigspelen onzeteamseen thuiswedstrijd,op donderdagavond
jullie
u,
of
er
van
om
eens
te
komen
kijken,
en
ons aan
Schienvat.Iilatweerhoudt
te moedigen?
Verder nieuws:
voorSinds(enkele)wekenis er eenveranderinggekomenin de trainingsavonden,
al betreffendeonzejeugdleden.Voorheentrainden de seniorenelke woensdagavond van 7 tot half 9 onder deskundigeen enthousiasteleidingvan Karel Lanting.
(Groningstafeltenniskampioen! ! ! ).
Eén van de Blitz-ledenbegeleidDe jeugd trainde, een uurtje op donderdagavond.
't
de dit. Omdat de belangstellingvan de jeugd torugliepen, met in achterhoofd
't idee: "De jeugd heeft de toekomst" is e: beslotenalléénop woensdagavond
te
trainen. YanT tot half 8 krijgt de jeugd training van Karel, daarnade senioren.
Tot nu toe bevalt dit prima !
Dan tot slot het volgende:
U kunt binnenkort een Blitz'79cr bij u aan de deur verwachtenom u te'vragen
meete doen aan eenloterij.
Hopelijk wilt u ons steunenen . . . . uiteraardkunt u ook een prijsje winnen.
We rekenenop U !
Zo,v bent weer bijgepraat!
Heeft u, of jullie, ook belangstellingom te tafeltenissen,kom eenslangsen doe
eensmee t
*amens Bhtz'7g,
Rosita.'
VROUWENRAAD.
het voor Pasen,op donderdag 8 april, hebbenwe onze laatstetheemiddag.Wehebbengeprobeerdom een
gezelligonderwerpte vinden, waarnee we het seizoenkonden afsluiten.
Hopelijk zijn we daaringeslaagd.
't
Hart van de zeehondencrêche
uit Pieterburenkomt
Een medewerkstervan knie
ons dezemiddag,aan de hand van dia-plaatjes,iets vertellenover het reilen en zeilen in dezecrêche.
Zoalsu misschienweet is er voor dezediereneen heel nieuw onderkomengebouwd
in Pieterburen.Lenie 't Hart woont zelf in eennieuw fruisbij de crêche.Er komen
ook wel bezoekersen misschienkunnen wij er eenseen kijkje gaannemenals we
weer een reisjemaken.
Maar eersteenvoorproefiein gebouwSalem,waar iedereendie zin heeft om te komen van harte welkom is.
Aanvang:half drie.
Entree: gratis.
Bijdragevoor koffie of thee: f .2.- per pers.
Bezoektallen deze gezelhge
middagop donderdag8 april.
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In de Paasvakantie
is er voor de kinderenvan de kleuterscholenen lagerescholen
een "doeG-ddag- en wel op woensdagTapillvan2 uur tot plrn. a.3-0uur in gebouw Salem.
De bedoetingis dat we dan met elkaarbrooddeegfigurengaanmaken en daarna
gaanwe eierenbeschilderen.
De middagis gratis,alleenwillen we graagdat ieder kind 2 hard.gekookteeieren
meeneemt.De kinderendie mee willen doen,kunnen zich aanmeldentot vrijdag
of tot dinsdag6 april bij mevr.
2 apnl op de scholenbij de onderwijzers(essen)
Dijkema, Pastorieweg15, tel. 2156 of mevr. Maring,I:ngestr. 37, teL 2086.
Oproep: Wij zoekennog losseoventjesom de figuren te bakken.Wil degenedie
een oven wil uitlenen, contact opnemenmet bovengenoemde
dames?
Bij voorbaatdank !
- 3 0 A P R I L1 9 8 2 .
KONINGINNEDAG
Ten vervolgeop onze mededelingin het vorigeLougnijs delenwe mede dat op
Koninginnedag(vrijdag 30 april) op het sportveldspelletjesworden gehouden
voor alle kinderenvan4 tlm l4jaar uit de dorpenRottum, Stitswerden Kantens.
Niet in Kantensschoolgaande
kinderenkunnen uiteraardook meedoendoch moeten zich dan wel vóór 29 april evenopgevenbij meneerde Jong (tel. t 281) of bij
meneerKuipers(tel. 1245).
Iedereen,behalvede kleuters,dient dezedagom 13.30uur op het sportveldaanwengte zijn. De kleuters,die onderleidingvan de leidstersspelletjesdoen, komen
om 13.15uur samenbij de school.
Naastde spelletjesis natuurlijk voor de deelnemerseentraktatie aanwezig.
P E UT E RS P E EL Z A AL
N I EU WS .
Op 24 februarij.l. hield de peuterspeelzaal
een ouderavondin 't Schienvat,die
door bijna alle peuterouderswerd bezocht.
Om 19.30 uur werd de vergaderinggeopenden werdenalle huishoudelijkepunten
doorgenomen.
't
Om 20.30 uur werd de film " Kind in het ziekenhuis"vertoond en ingeleiddoor
de damesKiel en Kamphuisvan de werkgroep"Kind en Ziekenhuis".
Na de film werd er gediscussiëerd
over het ondenverp.Men kon vragenstellenen
van prettige en minder prettigeervaringenop ziekenhuisgebied
horen.
Het was duidelijk dat de werkgroep"Kind en Ziekenhuis"in de afgelopenjaren
al heel wat verbeterdhad aan de manier waaropkinderentegenwoordigopgevangen worden in het ziekenhuis.
trVijwensende werkgÍoepdan ook veel succestoe in het werk dat nog voor hen
avondte noemen,jammer wasdat er zo weinig
lag. Het was zekereen geslaagde
kleuter-oudersop de uitnodiging wareningegaan,want het ondenverpvan die
avond wasbeslistheel leerzaamen interessant.
Nog anderPeuternieuws.
Vanaf 1 mei krinnen er weer nieuwe peuter op de peuterspeelzaal
ingeschreven
worden.Kom eenskijken hoe leuk de peutenpeelzaaldraait.
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Als u nu na de grote schoonmaakkleding of speelgoedheUtvooïdilËurs
kunt
u dat telefonischopgevenbij de volgendeadressen:
R.Hofman,Usquerderweg
14, Rottum. Tel. 05955-Zll8.
G.Loman,Middelstumerweg
6, Kantens.Tel. 05955-2033.
Dan worden de spullenbij u afgehaald'
Rinie Hofman-Meihuizen

NED.BoNDvAN PLATTELANDSVROUwEN
- d. Middetstum
Gezamen[jkefeestavondNut en Plattelandsvrouwen.
Op wijdag 12 maarthielden het DópartementMiddelstumvan de Maatschapprj
tot Nut van't Algemeenen de NederlandseBond van Plattelandsvrouwen
afd.Middelstumen omstrekenhun gezamelijkefeestavondin café Grommers.
De rederijkerskamer"saffo" uit Loppersumvoerde een tragi-komedieop van
Alan Ayckbourn, getiteld "Met mesen vork".
Het stemmingsorkest"De Bonito's" zorgdenvoor de muzikaleomlijsting.
G.Stollenga-Dolfing.
SNUFFELCURSUSDe Avondschoolvoor Havo-Mavoin warffum, gevestigdin het gebouwvan de
Rijksscholengemeenschap,
organiseerteen korte cursusvoor mensendie later
misschieneen avondmavowillen volgen.
De cunus is bedoeldom evente wennenaan het schoollevenzoalshet volgenvan
een les en het maken van een beetjehuiswerk.
Het gaatin de eersteplaatsom degenendie belangstellinghebbenvoor één of
meer vakken op mavo-nivo.
De cursusduuris 4 avondenen wel op:
maandag26 apnl, maandag3, 10 en 17 mei.
Aanvangsteedsom half acht.
Per avond worden twee lesurengegevenmet daar tussenineen koffiepavze,waarin
men ook met cunisten die al éénof meerjaren bengzijn kan pratenin kennismaken.
De volgendeonderwerpenkomen in dezekorte snuffelcunusaan de orde:
algemeneinleiding en voortchting, nederlandsetaal, rekenen,engelsen een beetje
aardrijkskundeen geschiedenis,
een afsluitendgesprekmet de deelneemsters
en
deelnemers.
De kosten van de cursusbedragenslechtsf.l0.- per persoonen boekenzijn niet
nodig.
De lessenworden gegevendoor de leraarnederlandsvan de avondschoolte Warffum, die daarnaastaaneen basisschoolin Groningenals onderwijzerverbondenis.
Iedereendíe van plan is om misschienmet een avondmavoopleid.ingte beginnen,
wordt aangeradenom op dezemaniert'r/eereenskenniste máken *it het n.ar
schoolgaan.Men is dan goedop de hoogte bij een eventuelelatereaanmelding
voor de cursus1982- 1983.
Iqdrf iniichtingen hierover zijn te verkrijgen en aanmeldingbij:
J.deBoer, 059s0-2426,M.J.v.d.Heide,
05950-2634en G.Klók, 05950-2151.
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De oplossingvan de puzzelvan de vorige maandis:
l. Eersten
2. Gemeend
3. Kleinen
4. Bekenden
5. Deernen
6. Gedrang
7. Engelen
In het ïGroot kinderveiligheidsboek"las ik o.a. het volgende.
In ons land stervenpeÍ jaar 400 kinderen als gevolgvan ongevallen.Van die kinderen nin er 150 tussen6 en I 2 jaar.Als u bedenktdat bijna al die ongelukken
voorkomen hadden kunnen worden als er een paar eenvoud.ige
maatreg-elen
waren
genomen.Het veiligheidsinstituut geeft u de tips, de uitvoeríng is aan-u.
Het "Groot kinderveiligheidsboek"is te bestellen.
Als u f.l6.90 overmaaktop gironummer 66788van "Leef Veilig", postbus5665
te Amsterdam,krijgt u het franco toegestuurd.
Huis - schoolverkeer.
- Laat het kind pasdan alleennaarschoolgaanals de route erheen
afdoendebeveiligdis door verkeerslichtenen/of verkeenbrigadienbij oventeekplaatsen.
Begeleidhet kind eveneensnaar schoolindien u-er niet róket van bent dat het
voldoendeverkeersinzichtheeft of dat het niet zal afwijken van de aangewezen
route.
b. Zorg dat uw kind tijdig van huis gaat, dan hoeft het zich niet te haasten.
c. Per fiets naar school? Bedenkdan dat vele kinderen onder de negenjaar nog net
niet zover zijn.
d- Zorg dat de fiets in orde is: goederemmen,een veilig stuur, goedeverlichting
vooÍ en achter.
e. Geef uw kind doelmatigefietskreding,geenwijde Jassenen langedassen.
Brandpreventie.
In huis.
a. I-eer uw kind zodra het daar rijp voor is, een lucifer veilig aanstrijken.Dat is
beter dan dat ze stiekemin een schtrurof slaapkameÍgaanexperimenteren
en de hele zaak in brand vliegt. Wijs daarbii op het gevaarvan open vuur,lucifen, kaanen eru. in huis waar zich zoveelbrandbarestoffen bevinden.
b. I-aat lucifers en aansteken niet in huis slingeren.
c. Houd brandbarevloeistoffenbuiten bereik;wijs het kind op het gevaarverbonden aanhet gebruik.
d. Houd uw tuin, plaatsof erf opgeruimddat voorkomt de neigingtot fikkie stoken
e. weesextra voorzichtig in de kerst-en oddejaarstijd.vuurwerk !
Het Veiligheidsinstituutheeft hierovereen specialefolder nr. V7512. Vraaghem
aan!
f. Bij kinderverjaarspartijtjes:pas op bij gebruik van papierenslingen en lampions,
geenbrandendekaarsenin lampions. Voorkom dat volwassenenbij wijze van
grap de ballonnenlaten ploffen met een brandendesigaret.U weet wel: het
"goedevoorbeeld".
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h. Maak een ontsnappinpplan en leer uw kind hoe, in gevalvan brand,het huis
te verlaten.
Buitenshuis.
a. Denk aan de mogelijkheidtot vuurtje stoken op bouwplaats,in bouwkeet,
schuurtje, ga'n1a,tuinhuisje enz.
Vooral als lrw kind in gezelschapis van andere,oudere kinderen.
b. Vertel uwkind over het gevaaÍvan bos-en heidebrandenen hoe dezeontstaan.
Elektriciteit.
In huis.

;

a. Geef vooral bij het gebruik van elektriciteit altijd een goedvoorbeeld.
b. Toon uw kind hoe op een veiligemanier een stekkeruit de wandcontactdoos
wordt genomen.
c. Geef geen'speelgoed
dat werkt op een spanningvan22OVolt.
d. Wijs uw kind op het gevaarvan peuterenin een wandcontactdoos.
e. Blijkt uw kind een "doe het zelver" te worden, geefhet dan extra aandacht.
Hij is nog te jong voor elektrisch aangedrevengereedschap.
f. Pasop voor knaagdieren,hamsten, konijn, bij lossesnoerenvan b.v. schemerlampen.
Buitenshuis.
a. Laat uw kind niet met elektrisch aangedreventuingereedschapomgaan.Dit
heeft al vele malen een dodelijk ongevalten gevolgegehad.
b. Wijs het op het bestaanvan schrikdraaden het gevaarvan bovengrondseleidingen.
c. Maak uw kind attent op het gevaarvan blikseminslag,waar het wel en waar
het beslistniet mag schuilen.
Gevaarlijkestoffen.
a.. Vertel uw kind waarom bepaaldein de huishouding aanwezigestoffen gevaarlijk zijn.
b. Bewaar gevaarlijkevloeistoffen niet in flessendie normaal een consumptieartikel bevatten: dus bijvoorbeeld geenformaline, zoutzuur of ammoniain
een limonade-of bierfles.
c. Bewaargrftigestoffen achterslot; dit geldt ook voor medicijnen.
d. I-et er op dat de hobby-ruimtevoor de jongstenniet vrij toegankelijkis.
e. Zorg ervoor dat flessenenz. duidelijk zijn geëtiketteerdzodat geenvergissing
kan ontstaan over de inhoud.
Zwemmen- watersport.
a. Ix,er uw kind zwemmen,zo spoedigmogelijk.
b. Wijs op de gevaÍenvan het zwemmenin rivieren en kanalen(stroom, scheepvaart en watervervuiling).
c. Het gevaarvan duiken in onbekendwater, zoalsvennen,sloten enz. die bijna
altijd te ondiep zijn. Duiken in te ondiep water heeft meestalminstensblijvende verlamming tot gevolg.
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en in een zwembad.Pasextra op aan onbekendestranden.Denk ook aan zonnebrand.
e. Overtuiguw kind dat, doe goedhij ook kan zwemmen,het dragenvan eengoed
zwemvestbij watenporten, zoalszeilenen waterskienenz. noodzakelijkis.
f. Iaat het kind een cursusvolgen: eerstehulp voor drenkelingen.
Gevaarlijkspel.
a. Bij het Dart-spelis de zóne tussen"werper en het bord" verbodengebied.
Een pijl in het hoofd kan dodelijk zijn.
b. Dit geldt ook voor het schietenmet pijl en boog,katapult en anderschiettuig.
c. Pasop voor experimenteerlustmet chemiedozenen lossechemicaliën.Indien
u zelf niet deskundigbent, overlegdan met de onderwijzer van uw kind.
d. Vertel uw kind over het gevaaÍvan het "spelen" met in de natuur gevonden
munitie en wapentuig.De vondst niet aanrakenmaar meldenaan politie.
!
Maak het kind veiligheidsbewust
In de praktijk is geblekendat alleenverbiedenweinig effect sorteert.Probeerhet
te maken.
kind veiligheidsbewust
Dat lukt het best als u:
het hoe en waarom duidelijk maakt,
een gevoelvoor orde en regelmaatbijbrengt,
zelf het goedevoorbeeldgeeft,
nooit, nooit, nooit uw geduldverliest.
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Ingezonden.

Straf woei de wind over de hogeterp en bliesflardenvan het OnzeVader over
het wijde land . . . Een kort dankwoordaan allen, die de overledenetot steun
waren geweestin zijn laatstejaren en toen volgdede kleine stoet de aanspreker,
angstvalliguitwijkend voor de kleffe plakken klei op het kerkhof, huiverend
in hun zwarte kleren onder de grauwelucht
"Het waseen mooie dienst ! " dacht de domineebij ncluelf, schrok evenop toen
hij het zwartebusje zag, dal aan een van de palen van het toegangshekwas bevestigd, tastte in zijn jaszaknaar geld,een beetjedemonstratief,opdat ook de anderen het niet zoudenvergeten
"Ja, een mooie dienst . . . ." mijmerdehij verder,toen hij door de smalle,oude
dorpsstraatterugliepnaar het sterfhuis.Daar zou de koffie klaarstaan,de koek,
sigaren,sigaretten.Daar zoudende gesprekkenal gauwtot levenkomen;gesprekken, verhalenover de overledene,want alleen,die gekomenwaren,haddenergens
deeluitgemaaktvan dat langeleven,waarin zoveelwasgebeurd;velenvan hen
waren zelf ook al oud en voeldendit moment als een afscheidvan een tijd, die
nu definitief voorbij wasgegaan.
Ja, daar,in de gelagkamer,waar allesnog herinnerdeaanvroeger,daarwas de
rouwdienstgehouden.ln de hoek tussende beide ramen,waar de oude man zovelejaren had gezeten,uitkijkend over zijn dorp, dat, ontluisterd door branden,
hem steedsvreemderwasgeworden,dáárhad ook hij mogenzitten in de oude stoel.
Maar toen washij gaanstaanen sprak woordenvan rouw, herinneringenaanvroeger dagenook, en vooral over de troost, die het Evangelieons, aangevochten
mensenbiedt. Íltj zaghen,die daarzo stil luisterden,zitten aan de tafeltjesmet pluchen
kleedjesen dacht: "Ja, zó is de dood geenechtevijand.Een langleven,eenvriendelijk sterven.Dit kun je aanvaarden".
"Een mooie dienst . . . " dacht de dominee bij zichzelf, toen hij korte tijd daarna,
geteisterddoor harderegenvlagen,
voortgedrevendoor een felle storm, terugkeerde van een begrafenis,maarin zijn hart schreideeen diep verdriet om een leven,
'Een slopendeziekte'noemde
men zoiets . . .
dat nu zo definitief wasafgesloten.
Hij had nÍr begrepen,wat die woorden betekenden.
Nog zó jong! Nog zóveelplannen!
Hoe anderswastoch zo'n begrafenisdan die vorige.
Hoe véél moeilijker om nu niet in opstandte komen'tegende dood, die zo almachtig scheen!
Een regeluit een gezangkwambovenin zijn herinnering:
"Midden in het levenzijn wij door de dood omvangen.
Wie is daar die hulp ons biedt, dat wij troost erlangen?"
En inderdaad,hóe kon je hier nu troost brengen?
Warener wel woorden te vinden, die daartoein staat zoudenzijn?
Somswerd hij zo moedeloosbij de gedachteaan al dit sterven
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"Eenmooie dienst! " zeidende gemeenteleden,
toen ze na de paasdienstde dominee
eenhand gaven.
'Ja",-dacht
hij, "een mooie dienst! " En zo washet ook! Niet alleendoor de woor$ep, die gesprokenwaren of de liederen,gezongendoor het koor en de kinderen.
Maarvooral door de-boodschap,
die daarhad weerklonken.De boodschapvan pasen!
De-overwinningop de dood! Dood wasniet dood! Door JezusOpstanding
was
er leven,voor eeuwig! Hij wist het opeensweer z6 zeker.Wateen troost
in leven
en in sterven!
O' als de mensenvan het dorp toch eensallemaalin de kerk haddengezeten,
hadden geluisterdnaar de rijkdom van het Evangelie,het zingenvan de
Ënderen ook:
't
" Is Pasen,Jezusis opgestaan!"
O, als hij toch ieder eenskon bereiken! En al kon hij ze danniet overtuigen,
misschienzouden ze nie-uwsgierigworden naar dat ze onwaanchijnlijk
lijkende verhaal van het legegraf. . . . .
O' als hij maar aan al die oude, die zieke of ongelukkigemensenkon
duidelijk maken, dat er hoop tryas,
een toekomst
*n begonhij te schrijven, want zij stukje zouden ze toch wellezen.
f
En...wieweet.......!
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