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Aan allendie ietste koophebbenen of te koopvragen,is er altijdplaatsvoor
uw advertentiein onze rubriek:Vraag en Aanbod.
Kosten?U betaaldvoor lx plaatsingf.2.50 per regel.
Wilt u eenvasteplaatsin onzerubriek,neemtu dan evencontactop met het
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O P E N I N G S T I J D EG
NE M E E N T E SECRETARI E, tel. G5955-1555
Gemeentesecretarie:
Geopendvan 8.30- 12.00uur.
De burgemeester:
afspraak.
Spreekuurna telefonische
Ambtenaar socialezaken:
Dinsdagen vrijdagspreekuurvan 9.0012.00uur, en na telefonische
afspraak.
Kassier:
Dagelijks
aanwezigvan 8.30- 12.00uur.
van gemeentelijke
Betalingen
belastingen
uitsluitendop postgiro
nr. 614929t.n.v. "Gemeentelijke
belastingen
Kantens".
Overigebetalingenop postgironr. 805992t.n.v. "Gemeenteontvanger
van
Kantens" of RabobankMiddelstum/Kantens
nr.A1.22.N.488t.n.v. GemeenteKantens.
Gemeentewerken: KantoorCoendersweg
22te Middelstum.
Openingsuren: maandag en donderdag van
1 1 . 0 0 - 1 2 .u0u0r .
Tel. 05955- 1533.
Maatschappelijk Spreekuurelkedonderdagvan 14.00-15.00
uur in het
werker:
GroeneKruisgebouw.
Brandmelding:
Tel. 05960- 12000.
OPENINGSTIJDENPOSTKANTOOR,tel. 05955- 1325
Maandagt/m vrijdag 9.30- 11.30uur en
1 6 . 0 0- 1 7 . 3 0u u r .
G R O E N EK R U I S
goederen,
Voorafhalen(terugbezorgen)
mevr.A.A.Grasdijk,
tel.2516.
Maandagt/m donderdagvan 18.00tot 19.00uur, behalvespoedgevallen.
Bij geen gehoortel. 1228Groenhof.
WIJKVERPLEGING
is dagen nachtbereikbaar.
De wijkverpleging
Hetcentraletelefonisch
meldnummervoor dringendegevallenis 05950-5363.
Spreekuur wijkverpleegster:dagelijksvan 13.30tot 14.00uur in het
GroeneKruisgebouw,
Molenweg5. Tel. 2377.
POLITIE:
Alarmnummer,
tef. 050- 131313.
Rayonbureau,
tel. 05953- 1888.
Postcommandant
Kantens,tel. 2432.

WEEKENDREGELING
HUISARTSEN:Usquert en Warffum
1, Baflo
4 en 5 april B. Visser,W.de Zwijgerstraat
11 en 12 april J.S. Smits,Oostervalge
51,Wartfum
praktijkdr. Smits
18/19en 20aprilMw. T. Torensma,
1, Baflo
25 en 26 april B. Visser,W.de Zwijgerstraat

05950- 2515
05950-2490
05950- 4574
05950- 2515

HUISARTSEN:Middelstum en Stedum
05965- 1323
4 en 5 april J. Oosterhuis,
Kampweg21, Stedum
8, Middelstum 05955- 1519
11 en 12 april H.A. Verhagen,Grachtstraat
2, Mddelstum
05955- 1518
18/19en 20 april S. Gerbens,Menthedalaan
Kampweg21, Stedum
05965-1323
25 en 26 april J. Oosterhuis,
8, Middelstum 05955-1519
2 en 3 mei H.A. Verhagen,Grachtstraat
TANDARTSEN
70, Middelstum 05955-2292
4 en 5 april H. Meursing,Hypolythuslaan
05950- 2261
11 en 12 april P. Stomp, Oosterstraat61, Warffum
17 en 18 april J.A.J. Hoft, Raadhuisstraat
6, Loppersum 05967-2818
17,Ten Boer 05902-2720
19 en 20 april F.H. Bennink,Gaykingastraat
25 en 26 april J.D. Buwalda,BoterdiepW.2.4, Bedum 05900- 13994
-17N
05951
30apr,1mei J.v.d.Bijl,Borgweg28,Winsum
-17N
Winsum
05951
2 en 3 mei J.v.d.Bijl,Borgweg28,
DIERENARTSEN
4 en 5 april D.v.d.Wel,Hypolythuslaan
62, Middelstum 05955- 1303
11 en 12 april C.H. van Wees,Havenstraat13,Warffum
05950-3822
4, Bedum
18/19en20april S.G.S.Postma,Heerestreek
05900- 12ffi7
62, Middelstum 05955-1303
25 en 26 april D.v.d.Wel,Hypolythuslaan
05950-3822
2 en 3 mei C.H. van Wees,Havenstraat13,Warffum
WIJKVERPLEGING
is dagen nachtbereikbaar.
HetcentraletelefonischmeldDe wijkverpleging
nummervoor dringendegevallenis 05950-5363.

H U I S A R T S E NM I D D E L S T U ME N S T E D U M
AVONDDIENSTEN
Maandagavond:
S. Gerbens
Dinsdagavond:
J. Oosterhuis
H.A. Verhagen
Woensdagavond:
wisselende
diensten
Donderdagavond:

PREDIKBEURTEN
N E D .H E R V O R M D E
KERK
5 april
1 1 . 0 0u u r
12 april
1 1 . 0 0u u r
17 april
1 9 . 3 0u u r
19 april
9.30uur
26 april
1 1 . 0 0u u r
Rottum
26 april

19.00uur

G E R E F O R M E E R DKEE R K. V R I J G E M A A K T
5 april
9.30uur Drs.T.K.van Eerden
14.00uur
Drs. T.K. van Eerden
12 april
9.30uur Drs.T.K. van Eerden.
14.00uur Drs.T.K. van Eerden
17 apnl
19.30uur Drs.T.K. van Eerden.
19april
9.30uur
Drs.T.K. van Eerden
14.30uur
Ds. J.P. van Bruggen,Uithuizen
20 april
9.30uur Ds. H.P. Dam,Middelstum
26 april
9.30uur
Drs.T.K. van Eerden
14.30uur
Drs.T.K. van Eerden
GEREFORMEERDE
KERK - LANGESTRAAT
5 april
9.30uur
12 april
17 april
19april
26 april

1 4 . 1 u5 u r
9.30uur
1 4 . 1 u5 u r
19.00uur
9.30uur
1 4 . 1 u5 u r
9.30uur
19.00uur

VAN DE REDACTIE

AGENDA
Dorpshuis't Schienvat,KerkstraatT, Kantens
8 apr.
C.S.C.W.verg.
9 apr.
E . H . B . Oe. x a m e n s
14 apr.
Ledenvergadering
Climax
16 apr.
Raadsvergadering
22apr.
Ledenvergadering
Schienvat
24 apr.
Jaarverg.Geref.Kerk
Z7 apr.
Landbouwtelling
2 mei
P.v.d.A. 1 meifeest
gymnastiek50+
dinsdagmorgen:
dinsdagmiddag
en -avond:C.V. Climax
dinsdagavond:
damclub
Agenda Dorpshuis 't Kloosterstee te Rottum
7 apr.
Ons leertons, aanvang20.00uur
20 apr.
Neut'nschait'n,aanvangjeugd 13.30uur, ouderen14.00uur
20 apr.
Paaseieren
zoeken,aanvang10.30uur voor kleutersvan 0-6
iaar
2-9-16-23
en 30 apr.: Kaartmiddagvan 15.00- 17.00uur
't

VEURJOAR

Joa, 't veurjoarkomt, de wereld wordt weer vrij.
PasMeert,de laiwerkstaaitte zingen
doar hoog aan 't blaauw,zo frank, zo vrij
de locht zit vol van vrizzedingen.
Dit is 't besluutvan wintersbarretocht
van snij en stórm en strave oostenwinden.
Wel toukikt zel doarvanhet taikenvinden:
n griezeraaigeraan n griezelocht.
De kólle haarmie sikkomovermocht
dij langewinter dou ik kleumsken schraol
staarmswoargain mins berekkenkon al vocht
ik ook as Jokkob mit Jahwè om toal.
De zunnenstót zok deur n griezelocht
grond van vleednjoar komt donker deur de snij
plotsklapsvaaltter op 't laandn vogelvlocht.
Joa, 't veurjoarkomt, de wereldwordt weer vrii.

Dr. Jan J. Boer
9

1s7
Uit de Raa dzaal - s rebruari
- Vastgesteldis de kampeerverordening
op grondvan artikel10van de Kamvan het kleinschalig
peerwet;uitgangspuntdaarbijis het in beginseltoestaan
kamperenbij de boer in de periodevan 15 maartt/m 31 oktober.
- Aan het toeristischprojectvan de VerenigingKleineDorpenin Groningen
wordt eenbijdrageverleendvan f 500.-.Dit betreftde uitgiftevan enigetoeristischeauto- en fietsrouteslangso.a. kleinedorpen.
- In het kadervan het Nationaal
vande StichtingGoudenHuwelijk
Geschenk
gesteldvan f 100.-.Het PrinPrinselijkPaarwordt een bijdragebeschikbaar
selijkPaarheefthet voornemenhet geschenkte bestemmenvoor eensteun
'aan gehandicapten
en het WereldNatuurfonds.
- Ten behoevevan de 1e Lustrumviering
van de ProvincialeGehandicaptengesteldvan f 100.-.
raadwordt een bijdragebeschikbaar
- Het investeringsschema
is vastgesteld.
1987-1991
- Voor de vervangingvan de 6 turnmattenin het gymlokaalte Kantensworgesteld.
den de benodigdemiddelenbeschikbaar
12 maart 199,
- Voor het buitengebied(landelijkgebied)van de gemeentewordt verklaard
wordt voorbereid.Dezeverklaringbindt bouwdat een bestemmingsplan
werken en een aantalandereaktiviteitenbinnengedeeltenvan dit gebied
aan een bijzonderevergunning. (Omtrent het in voorbereidingzijnde
zal in de le helft van aprileen uitvoerigevoorlichtingvan
bestemmingsplan
de zijdevan de gemeenteworden gegeven.)
- De uitkerings-en pensioenverordening
van wethoudersin de gemeente
is
aangepast.
Kantens
- Vergoedingsregeling
van de ledenvan de vrijwilligebrandweerwordt herzien.
- Tot ledbnvan de werkgroepSociaal-Cultureel
werk worden benoemdde
herenR.J.Wijpkemaen S.Bogema. Zijvervullende plaatsenmevr.J.Linstravan Dam en de heerA.Muntengain verbandmet periodiekaftreden.
- Ten behoevevan de 5-jaarlijkse
hertaxatiesvan de pandenbinnende gewordt een
meentein het kadervan de heffingvan Onroerendgoedbelasting
gesteldvan f 8.720.-.
bedragbeschikbaar
- Voor de uiwoeringvan een verbeterdebewegwijzeringin overleg met de
gesteld.
A.N.W.B. wordt een bedragvan f ÍA37.-beschikbaar
- De subsidieverordening
wordt hervan de particulierewoningverbetering
worden
inkomens-en voorzieningenfactoren
zien. De subsidiebeperkende
enigszinsbijgesteld,terwijl voor minder
afgeschaft, de subsidiebedragen
wordt ingevoerd.
een opslagregeling
draagkrachtigen
- Binnenhet zgn. volumebesluit
wordt ten behoevevan de subsidievoor de
verbeteringvan door eigenarenbewoondewoningen een bedrag beschikbaargesteldvan totaal f 80.078.-.
10

- In het algemeen
wordt goedevoorlichtingnaarde burgerdoor de raadals
noodzakelijk
gezien,waarbijbij voorkeurgebruikzou kunnenworden gemaaktvan 't Lougnijs.
- Middelenwordenbeschikbaar
gesteldvoor eengedeeltelijke
vervangingen
uitbreidingvan enkele onderwijspakketten
aan de openbarebasisschool
'Klinkenberg'.
- In het kadervan de landelijke
reorganisatie
van de energiedistributie
vindt
eengedachtenwisseling
plaatsoverde gewensteconcentratievan gasbedrijven; hierbijis sprakevan eencombinatievan de gasbedrijven
Hunsingo,Fivelgo, Westerkwartieren Delfzijl.
Volgendevergadering:
16 april.

(eind dezemaand)zal in verband
De meditatieomtrent het Paasgebeuren
van dit nummerniet opgenomenworden. In
met het vroegeverschijnen
overfegmet ds. Lavooijzal in het volgendenummereen meditatievan zijn
welke
handwordenopgenomenmet een terugblikop Pasenen Bevrijding,
wij op 5 mei herdenken.
Redactie

- LANGSTRAATTE
PAASZANGDIENSTIN DE GEREF.KERK
KANTENS
Op 2de Paasdagzal er een paaszangdienstworden gehouden in de
- Langstraat.
Geref.Kerk
Ds. C.E.Lavooijzaldaarinde leidinghebben.Verderemedewerking
zafwordenverleenddoor het Christefijk
VocaalEnsemble
uit Stedum,het kerkorgelzal worden bespeelddoor Leny Koster-Otte.Een
liturgieontvangtu aan de ingang
Dezedienstbegintom 10.00uur v.m.

NOG EEN KEER

'ONS

L E E R TO N S '

't
Op dinsdagavond 7 april organiseert het bestuur van het dorpshuis
Kloosterstee'van Rottum voor de laatste keer in dit seizoende alternatieve
'Ons
cursus
leert ons'. Dit keer wil een van de Rottumers leren hoe je met
kralen en nylondraad kunt vlechten. Er worden onder andere matjes gemaakt. Ook kan men nog een keer met koudglazuurbordjes en kopjes bes c h i l d e re n.
Hebt u geen zin om op handenarbeidgebiedbezíg te zijn en hebt u wel zin
om naar het dorpshuiste komen, dan kan dat ook. De koffie staat bruin te
geuren en u kunt ook weer eens gezelligsjoelenen zo. U bent van harte wel't
kom om 20.00 uur in Kloosterstee.
11

JAZZBALLET IN ROTTUM
Hé zultu misschien
zeggen,die kanshebbenwe al eensgehad.Endat klopt.
Dit keerdenkthet bestuurvan het dorpshuisvan Rottumer overom u de gelegenheidte geveneensfijn te jazzballetten
en wel op donderdagavond.U
hoeft daarvoorniet perséin Rottumte wonen. ledereenis welkom,dus u in
Kantensen Stitswerd,kom gerustals u eensfijn de benenen armenwilt losgooienen eensritmischbezigwilt zijn.Wilt u zichdan opgevenbij RinieHofman, te!.2118.Misschienkunnenwe dan een leuk clubjeorganiseren.

:t TIOOSTERSTEEKREEGEEN NIEUW BESTUUR
Rottumof wel het Dorpshuisbestuur
Het bestuurvan de Ver.Dorpsbelangen
heeft twee nieuwebestuursleden
en ziet er als volgt uit:
- voorzitter
RinieHofman
- secretaresse
Mieke Platje
- penningmeester
Henk Riemersma
- bestuurslid
LambertBierema
- afgemeenadjunct
HarryMedema

EIERENZOEKENIN ROTTUM
Op 2e Paasdag20 april organiseerthet bestuurvoor de jongste kinderen
weer het 'eierenzoeken'in Rottum. De kleutersen peutersvan 0-6 jaar
kunnendan weer in en om het dorpshuis(dat hangtvan het weer af) elk
twee eierenzoeken.Wilt u wel evenvan tevorenuw kind opgevenbij Rinie
Hofman,tel. 2118.We beginnenmet zoekenom 10.30uur bij het dorpshuis.

NEUT'N SCHAIT'N IN

'T KLOOSTERSTEE

'Neut'nSchait'n'in het dorpshuisvan Rottum.
Ook dezekeerkunt u weer
's
gebeurtdat weerop 2e Paasdag,
20 april.Dejeugdmag midTraditioneel
dágsbeginnenom 13.30uur en om 14.00uur krijgende ouderenook weer
een kansom de noten te schieten.
't
is weervan hartewelkomin Kloostervan Rottumen daarbuiten
ledereen
stee.
Collecten:
Hartstichting
30 maarttot en 5 april 1987Nederlandse
6 tot en met 12 april1987NationaalFondsSport Gehandicapten
27 aoriltot en met 3 mei 1987NationaalEpilepsiefonds
12

BURGERLIJKE
S T A N D G E M E E N T EK A N T E N S
Geboren:
Sandra,dochtervan A.B. Haanen A.H. Smitte Kantens.
Mara LiseLaura,dochtervan A. van der Meeren A. Brouwerte Kantens.
Overleden:
geen.
Huwelijksaangifte:
geen.
Huwetfiken:
E.H. Hbeksema,
oud 23 jaar, te Middelstumen M. westra, oud 21 jaar,te
Kantens.

NIEUWS VAN HET GROENE KRUIS KANTENS
'Ziekenverzorging
Het ligt in de bedoelingom een cursus
thuis'te organiseren. Dezecursuswordt gegevendoor Ageeth Wiersum en Diana Klaassens.
Wanneer je b,v. thuis je vader, moeder, man, vrouw, kind of wie dan ook
'Hoe
moet verzorgen,terwijl degene in bed ligt, dan kun je vragen hebben.
'Hoe
'Hoe
draai ik iemand?'
leg ik iemand lekker neer?'
zet ik iemand op een
ondersteek?, enz., enz. Wij proberen o.a. hierop antwoord te geven in de
cursus. De cursus wordt gehouden op 8, 15, 22 en 29 april van 14.30 + 16.30 uur in het Groene Kruisgebouw. Bent u lid van het Groene Kruis,
dan zijn er geen kosten aan verbonden, buiten een bijdrage voor koffie of
thee. Van niet-ledenwordt f 7,W gevraagd voor de hele cursus.
Informatieen opgave bij de wijkverpleegkundigeDiana Klaassens,dagelijks
tussen 13.30en 14.00 uur op te|.2377. Graag opgeven vóór 6 april.
Met vr.gr. de wijkverpleegkundige,Diana Klaassens.
De komende maand zal weer de contributie voor 1987worden geihd door
m e v r. A .A. Grasdi j k.D e bi j dragevoor 1987i s door de A .B .W .Z. per l i d bepaald op f 39,50, welke door het bestuur is overgenomen. Het is bestemd
voor leden die ook hebben betaald in 1986en nieuwe inwoners. Leden zijn
gezinnen plus kinderen tot 27 jaar en 2 personen die samenwonen op één
adres. ls men 27 jaar en ouder, dan dient men zelfstandiglid te zijn. Als u lid
bent en er moet geleend worden dan is alles gratis met een verwijsbrief van
een arts, voor een redelijkeleenperiode.
N amenshet bestuur, R .J. Groenhof,penni ngmeest er
13

O P S P O R I N GV E R Z O C H T ! ! !
Onlangskreeg ik een krantenknipselmet daaropeen jongen in
geruite
eenjurk van zilverpapier,
kousen, zwarte gymschoenen,
draagt bord met opschrift: 'lk
spaarvoor dr.Denker',dit alles
ter gelegenheidvan het 7O-jarig
bestaanvan de O.L.schoolte
Kantensin 1952.
Vraag:We is dezejongen?
H.T.S.Sprenger

Oolc bii het 71'jarl7 bestaan yan de
opanbore lagere school te Kantens
óerctr aan dr Denker gedacht. In de
optoch.t getuigde dit in ziharpopter
gektecle iongetje dat híi onze puzzle'
ítedeucerkt, orrOr:"!1. diens tiel dadig

OP Z'N PAASBEST,uit: Shell Journaal van Nederlandsfolklore
Den 23stenMaart 1&45verkooptC. Wijs besteeijerenop het ijs.
een
Bij goed droog weder zal er gedurendede aanstaandePaaschdagen
fraaijeTent, van buiten met vlaggenen wimpels,van binnenmet kostbare
draperiesgedecoreerden goed verwarmd,op de Buiten-Amstelgeplaatst
worden,waarinextrabesteeijeren(hardof zachtnaarverkiezing)zullenverkocht worden. Tot herinneringaan dezen zoo merkwaardigenwinter zal
men daartevenskunnenbekomenGeschilderde
waaropzal
Paascheijeren,
ggteekendstaan:Gekooktop het ijs den 23stenMaart 1845.
Die advertentiekon men in 1845een week voor Pasenin de Amsterdamse
krantenlezen.Het helefeestging bijnaniet door, want er kwam ook in 1945
geeneindeaan de langewintertijd.Juist de dag voor Pasenbegonhet te
dooien,maargelukkighieldhet ijs nog evenen honderdenAmsterdammers
spoeddenzich naarde Amstelom op het ijs eierente bakken.

14

lN GESPREKMET REIN EISINGA,voorzittervan de orgelcommissie
te Kantens
Er bestondal jaren een orgelcommissie,
zij ijverdevoor het verkrijgenvan
subsidiesvoor het orgelin de N.H.kerkte Kantens.Doordiverseaktiviteiten,
zoafsverkoopvan kaarten,pennen,het houdenvan een bazare.d., hebben
velenzich ingezetom geld te vergaren.Eenlangdurigproces.Het rijk wilde
80olovên de kosten, f 300.000.-voor zijn rekeningnemen. De resterende
20o/omoestengehaaldbij provincie,gemeenteen anderefondsenen eigen
middelen.Gemeenteen fondsenwildenwel meewerken,de provincievond
het orgel van onvoldoendehistorischewaarde.Tot twee keertoe werd de
rijkssubsidieuitgesteld.Toen deze dreigdete vervallen,besloot men de
restaurateur
aan het werk te latengaan,in de hoopdat de provincietijdigtot
inzichtmocht komen.Het orgelin Kantensis het bestbewaarde17eeeuwse
orgel in geheelGroningen.Dien ten gevolgeheeft het wd degelijkhistorischewaarde.Dit lukte,de provinciedroegalsnogvoor 10o/o
in de kostenbij.
In december1985starttede restauratie,
op 9 november1986vond de overdrachtnaarde eigenaarplaats.Van dit feestelijkegebeurenis in 't Lougnijs
reedsverslaggedaan.
Toen pasis de orgelcommissie
in z'n huidigesamenstelling
aan de slaggegaan.Lid zijn: LenieKosteren MartinSprengeralsorganisten,
ds. van Eerden, dhr. Holtman,mevr.ten Hallersen dhr. Eisinga,allenorgelliefhebbers
en vertegenwoordigers
van de diversegezindtenbinnende gemeenteKantens. Doelis eengoedbeheervan het instrument,het op verantwoordemanierte latengebruiken,êD- heefbelangrijk- het ten batete latenkomenvan
een zo breedmogelijkpubliek.Het rijk, wij allemaaldus, heeft in zo'n mate
bijgedragenin de kostendat de kerk het orgelniet als privilegewil zien. De
orgelcommissie
is ook van plan met zekereregelmaatconcertenen openbare gelegenheden
te organiseren.
Het concertop 7 februariwerd door de culturelecommissiegeorganiseerd.
Op 11 aprilvindt er een concertplaatsin de concertreeks
van Buxtehude.
Aanvang20.00uur. Op zaterdag9 mei vindt de provincialeorgeldagplaats.
Orgelliefhebbers,
zowelluisteraars
alsspelers,zijn welkom. Er levennog vage plannenvoor een gemengdesamenzang
aan het eind van het jaar.
Eenanderdoel van de commissieis de restauratievan het rugpositief.Daar
was geengeldmeervoor. Ookzonderrugpositiefis het orgelgoedte bespelen, maarhet hoort er wel bij. Voor dat zoveris hopenwe al heelwat activiteiten van de orgelcommissie
genotente hebben.
P A LMP A S E N R IJMP JE
Palm, Palmpaschen!
Hei, koerei, hei, koerei!
Nog een Zondag dan zullen wij hebben een ei.
Een ei is geen ei.
Twee ei is een ei.
Drie ei is 't rechte Paaschei!
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CULTURELE
COMMISSIE
De playbackshow
op 5 maartwas eensucces.lederjaar komener meerdeelnemers,dit jaarzelfs20. ledereendeedontzettendgoed z'n besten vele Ne't
derlandseen buitenlandse
artiestenwarenop het toneelvan Schienvatte
bewonderen.
De zaalzat dezeavondlekkervol. Veleoudershaddener eenavondje-uitvan
gemaaktmet de kinderen,want het was immerskrokusvakantie.
Erwas een
nieuweHennyHuismanin de persoonvan BertWigchers,die uitstekendop
dreefwas bij het aankondigenvan de artiesten.
De jury bestonduit Gé Hoekzema,Caroliende Boer en Cor Groeneweg.
Voor hen was de moeilijketaak weggelegdom winnaarsaan te wijzen.Om
tot een beoordelingte komen had men beslotenom individueelpunten te
gevenvoor kleding,playbackenen bewegenop het toneel.Toen de punten
geteldwaren kwam men tot de volgendeuitslag:
1. HermaHartog/MirjamFraaijals OliviaNewtonJohn en John Travolta.
2. Anita Pool (4 jaar)- Dannyde Munck.
,
3. Janet, Marcelen Anita Pool- de Communards.
4. JanineVenhuizen- WithneyHouston.
SjoerdMolenaaren Ja5. MariekeEisinga,Renskeen JetskeEmmelkamp,
net Pool - Jerry Lewis.
6. JeanineHoltman- Madonna.
7. JanetMartini- BonnieSt.Clair.
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En nu maarweer nadenkenwie je de volgendekeerzou kunnenimiteren,
want we gaanin iedergevalnog éénjaar door met de playbackshow.
Grote avond 14 maart
't
De Chinesegeurtjeskwamenje bij de deur van Schienvatop 14 maartal
tegemoet.De maaltijdwas primaverzorgd.Eenheleklusvoor de familieHovenkampen de kok om 54 personeneen rijsttafelvoor de schotelen,temeer
als je bedenktdat het keukentjetotaalongeschiktis voor zulk werk en er
daaromachterin het gebouween soort noodkeukenwas gemaaktom alle
gerechtente kunnenbereiden.Enkeledagenwas men hiervooral in touw
geweest,zodater andersnietsresttedan waarderingvoor de beheerderen
zijn helpers.
En dan het programma.Ja, wat moet je daar nog van zeggenals je een
groepvoor de derdekeerhebt gecontracteerd.
Dat Warffumeen koor bezit,
waarzo'n 30 mannenlid van zijnen die dan ook nog eendirigenttreffen,die
uitstekendpianokan spelen,dan is dat een rijk bezitvoor een dorp. Erwerdenprachtigenummersgezongen.Bij het closeharmonyliedging men even
de mist in, maardat mag alsje amateurbent.
kwamook goedvoor de dag. Om iederjaareennieuwproDe cabaretgroep
zaak,maarmen heeftde begrammain elkaarte zetten,is geeneenvoudige
decorbouwers,
een
schikkingovercreatievemensen.Erzijntekstschrijvers,
technischeman voor licht en geluiden mensendie een instrumentkunnen
zelfin huishebt. Het
bespelen.Danbenje al eenheeleindalsje die allemaal
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enthousiasme
moet er toch steedsmaarweer zijn en dat was duidelijkaanwezig bij dezegroep.
gemeten,moetenwij als commissieons afuragen
Naarhet aantalbezoekers
of het geentijd wordt om eenvolgendekeerietsgeheelnieuwste organiseren. 'Drie keeris scheepsrecht',
zei voorzitterHoltmanin z'n dankwoorden
ik geloof dat we het daarbijmoetenlaten.
A.v.d.H.-1,

VOLKSDAANSGROEP
50+ BINN VOT WEST
Enom Oif g uur gingnwie te Kannesoet noarWaarvm.Noarn toerkewaasn
wie dr. Joa, n poarauto'skwammwat loader,konnpad nait rechtviennen
omdatter ook net gaintboetnlaipkonnze ook naitvroagn.Moargelukkigis
allesop zienpootjesterechtkoomn.
Mevr. HopmaZijlema,laidstervan Waarvmwas blieddat wie dr waaznen
doardaansdet hèn.Wat ging t weermooi!!Veuren noa n kopkekowie en
den weer wieder.Joa wat haarnwie t drok. Mevr. Ter Borg,ons laidster,
waastr ook bie.T is sumsook n hailetoer om elk en ain onnert vrstandte
kriegen.Moar t luktemeroakelbest.Op n duur het Popmoade baidedoames n bos bloumenaanboodnmit n bedankjeen dou stoovnwie weer noar
Kannesen waaznom mirregweer thoes.
S p r .B r .

door K. ter Laan
WOORDEBOEK
U I T H E TG R O N I N G E R
As 't Poaskewas in d'olletied,
Din kreegwie stoet in aaier,
Wie trokn 't besteplunjeaan
In haarnn bult plezaaier.
Veur 't bonkegeldkoft elk kwoajong
n Hailepuut vol neuten
D i nd i k - i n - d u n n . . .-. .n( e u t n s c h a i t n ) .

RI J M P J E
Om Poaske eetn wie aaier en stoet,
't
Dat ons haart doavert ien hoed.
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,VAN ALLESWAT'
Dit voorjaarwoonde ik een studiedagbij, georganiseerd
door de Nederl.
Bond van Plattelandsvrouwen,
in samenwerkingmet de Gron. Mij. van
Landbouw. Op die dag werd het onderwerpBiotechnologiebehandeld.
Moeilijkestof, maartoch wil ik proberener ietsoverte vertellen,omdater in
iedersomgevinggebruikvan wordt gemaakt.Biotechniekwordt toegepast
zowel in de agrarischeals in de industrielesector. Biotechniekwordt omschrevenals praktischetoepassingvan biochemie,moleculairegeneticaen
microbiologiein de productiesectoren,
waar met levendeorganismenwordt
gewerkt.Het komt neerop het makenvan productenmet behulpvan bacteriën, gi3ten,schimmelsof cellenvan plantenen dierenof celdelen.Met het
oog op de moeilijkheden
waarmeeverschillende
delenvan de agrarische
sector te kampen hebben, kan biotechnologiebijdragentot een oplossing.
Vooralde oliemaatschappijen,
de farmaceutische
industrieen de voedselverwerkendeindustriezullenin de toekomstdoor toepassingvan biotechnologie een groter deel van de landbouwproductie
kunnenafnemen.Meer onderzoekin Nederlanden de E.G.is nodigom o.m. op het gebiedvan gewasbescherming(ziektebestrijding,
resistentieverbeteringl
nieuwe afzetkanalen
te vinden, offi een bijdragete leverenaan het overschottenprobleem
en de
concurrentiepositie
te verbeterenvan Europain vergelijkingmet Japanen de
V.S.
In Nederlandis het vooralD.S.M. die zich met de praktischetoepa$singbezighoudt.Men is b.v. in staatom de zoetstofaspartaamchemischte bereiden. Het is eeneiwit 200keerzo zoetalssuiker,20 keerzo duur alssaccharine, dat geênnadeligebijwerkingkent bij consumptie.Tevenszijner plannen
van chemiom aande fabricagevan aminozurente beginnen,alsvervangers
het doelbewustveranderenvan
caliënin de landbouw.D.N.A.-technologie,
kan gebruiktwordenom b.v. plantente kwekendie
erfelijkeeigenschappen,
resistentzijn tegen ziekten.Ook wordt onderzochtwdk resultaatde toevoeging van onzymenaan diervoedselheeft. Gestreefdwordt naar opnameen
omzettenvan milieuvijandige
stoffen in het dierlijklichaam,hetgeenvan
groot belangkan zijn voor de mestproblemen.
Het doelbewustveranderen
daaropzijnvan
van de erfelijkeeigenschappen
en de contrólemogelijkheden
bestaater nog veelongerustheidin de
actuselbelang.Volgensdeskundigen
in laboramaatschappij.
Menzou b.v. nieuwevariëteitenvan plantensoorten
toria kunnen kweken. Dit kan betekenendat planten,die eerderdoor de
agrarischesector werden geleverd, straks in 'fabriekshallen'worden gekweekt. In de rundveefokkerijwordt al lang geprobeerddieren met een
hoogwaardiggenenpakketin te zetten voor de voortplanting. De techniek
van de k.i. en daaraanvoorafgaandewinning van sp€rmais voortdurendin
ontwikkeling geweest. Momenteelwordt 80% van de Nederlandserundveestapeld.m.v. k.i. bevrucht. Eennog nieuweontwikkelingis de embryotransplantatiebij koeien. De omvang is nog gering, maar groeiende. Een
ontwikkeling in de toepassing van embryo-transplantatieis emblo-

manipulatie.Het splitsen (het verkrijgenvan identieketweelingen)en
geslachtsbepaling
is hiervaneenvoorbeeld.Koeienkunnenbehandeldworwat een verhogingvan de melkgiftkan
den met natuurlijkegroeihormonen,
gevenvan 5 tot 25o/o.De behandelingvan melkkoeienmet dit melkstimulerend eiwit (m.s.e.)wordt in de praktijknog niet toegepast.
In dit toch al vrij langeverhaalheb ik slechtseentipje van de sluiervan deze
vroegmen zichop de
materiekunnenoplichten.Schrikbeeld?,
onivangrijke
studiedagaf. Nee,de orenen ogenopenhouden.Afsprakenen regelszullen
noodzakelijk
zijn voor behoudvan een leefbaarklimaat.De vraagis wel hoe
met erfelijkeeigenschappen.
ver men mag gaanmet het manipuleren
"

H . M . d eV . - K .

Tulpen
Houdt u ook zo van tulpenof zijn het bij u na ééndag ook altijdtreurwilgen?
en ggedbevallen,geef ik hierbij
Eengoedetip, reedsdriekeeruitgeprobeerd
door.
Legde tulpenin het papreréén nachtop de keukenvloer.Volgendedag uitpakken,het witte gedeelteeraf snijden,stelengoed schuinafsnijdenen in
water zetten met snijbloemenvoedsel.
Misschienhangenze eersteen beetje
slap,maar's avondsstaanze beslistrechtopin de vaasen dat zullenze blijven doen tot ze na een week verwelktzijn. Vaasuit de gieterbijvullenmet
water en latenstaanwaar ze staan,niet draaienof verplaatsen.
Tulpenhoudenvan rust. Succesl
De walnoot
Straksmet Pasenis het gebruikelijkom walnotenen hazelnotente eten; de
netjesmet walnotenliggenal weerin de winkels.Ook kennenwe hierin Groningende traditievan het neutnschaitnmet de Paasdagen.
Om eerlijkte zijn
had ik er vro€gergeen flauw benul van hoe de walnoot groeide.Eigenlijk
dacht ik aan laagbij de grond, want daardeedde naammij aan denkenen
dat hij in onzecontreiengroeideverbaasdemij nog meer.
Af zieie ze in onzeomgevingniet veel,toch staater hieren daarin een tuin
wd eenwalnootboom,ook in Kantens.De walnootkan men vergelijkenmet
de kastanje,het kan eenforseboomwordenen vergteen ruimeplantplaats.
De boom komt laat in het blad, pasin mei beginnende takkenwat uit te lopen. De bladerenzijn groot en leerachtigen in eensnikhetezomeris het onder de boom heerlijkzittenin de schaduw.Eengevolgvan dezeschaduwrijke kroonis dat er niet bestwat onderde noteboomwil groeien.In het voorjaar staan bolachtigegewassenerg mooi, maar in de zomer kun je het wel
verg€ten.We denkt dat de boom maaresnsgesnoeidof van dood hout ontdaan moet worden, kan voor heel grote problemenkomen to staan, vooral
als het in de verkeerdetijd gebeurt.De boom kaneigenlijkalleenmaarin juli,
alshijvolin bladzit, gesnoeidworden.In anderemaandenkande sapstroom
zo krachtigzijn dat hij uit al zijn wonden begintte bloeden.Dezesapstroom
is zeer moeilijkte stoppenen de boom kan zelfs doodbloeden.
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In de herfstkun je de vruchtenzoeken.Dezezijn te vergelijkenmet kastanjes. In eengladdebolstervallenze op de grond,de bolsterknaptopen,begint te rottenen de noot rolt er uit. Bijdit leukezoekwerkjekunje betermaar
aantrekken,want de bolstersgeven ontzettendaf.
rubber handschoenen
Vroegergebruiktemenze om wolte verven.De notenmoetenin eenemmer
wordenen daarnagedroogd.In eenjute zakkunje ze
waterschoongeboend
plaats
bewaren.
een
droge
dan op
Wist u dat de noteboomkan voorspellenof we een strengedan wel een
zachtewinter krijgen?Als er veel noten zijn komt er een strengewinter,
tellen,ongeveer20
wordt het een zachtewinter,dan kun je ze gemakkelijk
'86 warener veel,een boom in Kantensleverde
of 25gtuks.In de herfstvan
een halvewasmandvol!

E R Z A L T O C H W E L IE TS V A N W A A R ZIJN
door ds.A.Klamer
Ze kenden elkaar al vanaf de schoolbanken. Hun vriendschap bleef, ook
todn ze beiden trouwden en kinderen kregen. Totdat één van de twee ziek
werd. De ander bezocht haar regelmatig,hielp haar vriendin zoveel ze kon.
Helaas,de ziekte bleek ernstigerdan aanvankelijkwerd gedacht. Langzaam
maar zekerwerd het duidelijkdat er geen direct levensgevaardreigde, maar
dat ze nooi meer de oude zou worden. Zo duurde het ruim een jaar, totdat
één van de kennissentegen de gezonde vriendin zoiets zei als: 'Wat jij ervan
vindt weet ik niet, maar als je het mij vraagt stelt ze zich wel wat aan. Er is
veel aandachttrekkerijbij'.
Even schrok de ander van die opmerking, maar zoiets is als een langzaamwerkend vergif. Een stem in haar zei:'daar kon best iets van waar zijn'. Op
den duur beslootze minder te gaan. De rest van het verhaallaat zich gemakkelijk raden.
In bijna ieder mens is een 'achterban'die openstaatvoor verdachtmakende
opmerkingen. De achterbanbedient zich bij voorkeur van algemeneuitspraken die geen tegenspraakdulden zoals: blijkbaarkan alles maar tegenwoordig, alsof er géén zelfbeheersingmeer bestaat, enz.
Maar - en dat zit mij dwars, in de eerste plaats bij mijzelf - hoe komt het dat
de achterbanzoveelinvloed heeft. Blijkbaarsluimerter in ieder mens iets dat
ogenblikkelijkwakker wordt wanneer de achterban-buitenbegint te grommen.
'die
Beweert iemand iets over
buitenlanders'onder ons, dan roepen de
'foei,
meeste mensen:
schande, mag niet, discriminatie'.Maar wanneer er
dan verhalen volgen over Turken en Marokkanen die zomaar een woning
krijgenterwijl anderen,Nederlandersdus, er naar kunnen fluiten, dan begint
een stemmetje,dat steeds sterker klinkt te hitsen: 'ja, maar, dat gaat inderdaad veel te ver, ze profiteren toch wel . Er zal, er moet toch wel iets waar
zijn van wat de mensen vertellen.Zoiets verzinnenze niet.'
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De stem van de achterbanis sterk en kan verdraaidgoed stoken. Daarbij
komt dat wij al te gemakkelijkde behoefte-tructoepassenom mensenin
soortenin te delen.Praatje over een verandering,dan is hun reactie:'alles
goed en wel, maarzoietsis niks voor ons Zeeuwen,voor ons Groningers,
voor ons Tukkers'.Bij die vaststellinghoort een raadselachtig
lachje,waarmeede anderduidelijkwordt gemaaktdat hijeen beetjedom is, niet goed op
de hoogtevan streekgewoonten.
Er wordt dan gesuggereerd
dat er verder
niet valt te praten,want, heus,dat is niksvoor ons Achterhoekers,Limburgers, enz.Zodraer iets wordt gezegddat niet vertrouwdin de oren klinkt,
roepenmensendat eigenevan zichzelfuit tot maatstafvoor allen.
lemand(GrintherAnders)vertelt: 'Toen de mug voor het eersteen leeuw
hoordebrullen,zeizetegende kip: 'wat zoemtie vreemd'.'Als het nu nog
zoemenwas', antwoorddede kip. 'Hoezo?',vroeg de mug. 'Hij kakelt'
meendekip, 'maar hij doet het zo raarl'
lemandschreefmij dat hij kortgeledenvoor het eerst de film 'Het laatste
avondmaal'zag:Het ontroerdemij vooraldoor de gedachtedat al dat onbegrip, die onmachtom de anderte begrijpen,daaruitvoortkomtdat we (nog
steeds)niet teleurgesteld
en in verwarringdurvenzijn door het gedragvan
de ander.Wat wij ontzettendmissenmet z'n allenis een goedetrainingin
het verwerkenvan teleurstellingen.
Eigenlijkhoor je in je opvoedinggenoeg
meete krijgenom teleurstellingen
aante kunnen'.Tot zoverdie brief.
Het is geenschandeom de gewoontenen opvattingenvan de ander,het
praten,raarte vinden,vreemd.Nog eenstapverder:het is geenschandeom
je te ergerenwanneerje er niet goed raadmee weet. lk heb lieverte maken
met mensendie erkennendat ze zichonzekeren zelfsgeirriteerdvoelendan
met mensendie overlopenvan begrip.
Altijd zijn er immersmensendie heel goed begrijpenwaarom Surinamers,
pedofielen,gehandicapten,
Joden, homosexuelen,
enz. het moeilijkhebben.Tochwetenze op eenof anderelistigemanierde behoeftenaarbinnen
te loodsenom aan te tonen dat we toch wel heelvoorzichtigmoetenzijn,
want.....
Op dat momentneemtde achterbanhet woord om ons te verzekerendat je
wel moet oppassenmet Joden, met Turken. De vernietigende
oordelen
slaanongehinderd
hun slag.De zoonvan Mussolinischreefdat het zo grappig is om een bom uit eenvliegtuigop eendorp in Abessiniëte werpen.De
mensenliepenals mierendoor elkaar.
Groepsbeoordelaars
zien geengezichten,alleenmaarbewegendevoorwerpen. Ze pratenover alleenstaanden
Turkenen Marokkanen,
en bejaarden,
homo'sen Surinamers.
Ze pratenmet eenhanteer-gemak
overde jeugdvan
tegenwoordigen rechtserakkers.Groepsbeoordelaars
hebbende behoefte
aan verreafstandvan medemensen,
ze willen hen niet in de ogen zien, makener voorwerpen
vandieje kunt indelen,kunt behandelen,
dieje zelfskunt
verdelgenals lastige insekten.In de concentratiekampen
stierf niet een
mens,maareenexemplaar.
Keuriggeadministreerd.
Mensenkunnenelkaar
verstenen.
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Max Frischverteltin eenvan zijndagboekenovereenjonge man in Andorra,
die men eenjoodseafkomsttoeschrijften die door iedereenwordt gemeten
met de maatvan het vooroordeel.Zo vindenAndorranendat eenjood bij alles wat hij doet aan geld denkt. De jongemanvraagtzich af of dat zo is en
ontdektdat het klopt: 'het was zo, inderdaad,hij dachtsteedsaan geld'. Zo
gaat het op alleterreinen.Volgensde Andorranenis de jood eenonbetrouwbaar staatsburgeren dus gedraagthij zich als een slecht vaderlander.Hij
moet niet goed contactenmet anderenkunnenleggen.Dat staat bij voorbaat vast, want zo gaat het bij joden, beweertmen. En dus heeftde jongeman alleenmaargebrokenrelatiesmet anderen.
Al met al, hij beantwoordtaan het beelddat de mensenvan hem hebbengemaakt.$n dan volgt in het verhaalde dramatischeontknoping:de vermeende jood is in werkelijkheid
en Andorraanalsal die anderen. Ziinzogenaamde
joodseeigenschappen
zijn hem niet aangeboren,maarzijn er door anderen
ingebracht.
Dat zijn nou beeldendie mensenvan elkaarmaken. Dat afschuwelijkefeit
wordt in het verhaaltrouwenspasontdektnadathij alsjood tijdenseen raz'
zia is vermoord.
Wat is dat toch in de mens:dat ze anderenin hokjesduwenén dat ze zich in
hokjeslatenduwen, om elkaardaarinte begraven.Wat is er toch met ons
aan de handdat we het latenbij het luisterennaarverdachtmakende
stemmenen nietdoorstotennaarhet echteverhaalvan de ander.Wantrouwende
stemmendie altijd gelijkschijnente hebben. Ze pratenelkaarna.
niet
Let op het gelaatvan de ander,luisternaarhet verhaaldat waarschijnlijk
klopt met wat er alom wordt beweerddoor die en door die, maar dat wel
nieuw is, verrassend.

MEERTZEUVENENTACHTIG
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leselan boomn,an takkn.
Overalrondom kristaldeur zun.
Hou daip zakkn
nou de koppen.
Niksgain trotsighaidmeer...
Het dut vast zeer.
Moar wat mooi
dei kristallenfeesttooi
of ofschaidvan wintertied
en mit zoveullicht,zo blied....?
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