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WEEKEND
DIENSTEN
HuisartsenUsquerten WartÍum
2 en 3 juli
H.Visser,W. de Zwijgerstraat
1, Baflo
Mw.v.d.Haar,praktijkdr. Visser
9 en 10juli
16 en 17juli
J.S.Smits,Oostervalge
51, Warffum
23 en 24 juli
Wadwerderweg
C.Ruytenberg,
3, Usquert
30 en 31 juli
J.S.Smits,Oostervalge
51, Wartfum

05950- 2515
05950- 2215
05950- 2490
05950- 2831
05950- 2490
6 en 7 aug.
H.Visser,W. de Zwijgerstraat
1, Baflo
05950- 2515
13 en 14 aug. Mw.v.d.Haar,praktijkRuytenberg
05950- 2215
20 en 21 aug. C.Ruytgnberg,
Wadwerderweg
3, Usquert 05950- 2831
27 en 28 aug. J.S.Sm.its,Oostervalge
51, Warffum
05950- 2490
HuisartsenMiddelstumen Stedum
2 en 3 juli
Menthedalaan
S.Gerbens,
2, Middelstum 05955H.H.Muurling,
9 en 10juli
Grachtstraat
8, Mrddelstum0595516 en 17juli
Menthedalaan
S.Gerbens,
2, Middelstum 0595523 en 24 juli
F.Oosterhuis,
Kampweg21, Stedum
0596530 en 31 juli
H.H.Muurling,
Grachtstraat
8, Middelstum 05955F.Oosterhuis,
6 en 7 aug.
Kampweg21, Stedum
0596513 en 14 aug. F.Oosterhuis,
Kampweg21, Stedum
0596520 en 21 aug. S.Gerbens,
Menthedalaan
2, Middelstum 0595527 en 28 aug. H.H.Muurling,
Grachtstraat
8, Middelstum05955Tandartsen
2 en 3 juli
9 en 10juli
16 en 17 juli
23 en 24 juli
30 en 31 juli

1518
1519
1518
1323
1519
1323
1323
'1518
1519

M.J.denEngelse,Schoonsterweg
4, Ezinge05941v.d.Honing,Meeden31, Winsum
05951H.Meursing,
Hippolytuslaan
70, Middelstum
05955v.Waes,LangeDrift4, Uithuizermeeden 05954Bennink,
17,Ten Boer
Gaykingastraat
05902-

2121
2244
2292
13684
2720
6 en 7 aug.
Brouwer,Maarweg2, Uithuizen
05953 1642
13 en 14 aug. v.Waes,LangeDrift4, Uithuizermeeden 05954- 13684
20 en 21 aug. J.A.Hoft,Raadhuisstraat
6, Loppersum 05957-2818
27 en 28 aug. P.Stomp,Oosterstraat
61, Warffum
05950- 2261

Dierenartsen
2 en3 juli
F.Admiraal,
Beatrixlaan
1, Bedum
05900-19260
9 e n 1 0j u l i
C.H.vanWees,Onderdendamsterweg
1,
Warffum
059s0- 3822
16 en 17 juli
F.Admiraal,
Beatrixlaan
1, Bedum
05900- 19260
23 en 24 juli
D.v.d.Wel,Hippolytuslaan
62, Middelstum05955- 1303
30 en 31 juli
F.Admiraal,
Beatrixlaan
1, Bedum
05900- 19260
6 en 7 aug. D.v.d.Wel,Hippolytuslaan
62, Middelstum05955- 1303
1 3e n 1 4 a u g . C.H.v.Wees,
Wartfum 0s950-3822
Onderdend.weg'1,
20 en 21 aug. D.v.d.Wel,Hippolytuslaan
62, Middelstum05955- 1303
27 en 28 aug. C.H.v.Wees,Onderdend.weg
1, Warffum 05950-3822

VAN DE REDACTIE
Hieris danweer het nieuwsteen extradikkenummervan't Lougnijs!In het
algemeenkan er gezegdworden dat er enthousiastgereageerdis op de
heruitgave
vandit tijdschrift.
Bijde bezorging
en met nameookop de Koninginnemarktin Kantenshebbenwe veel leukemondelingereactiesgehad.
Zoalsu waarschijnlijk
weetwordt 't Lougnijsgeheeldoorvrijwilligers
samengesteld.We zijndanook blijdatde bezorgingin Rottum,Stitswerden buitengebiedenin het vervolggeheelbelangeloos
gedaanzullenworden door
mevrouwF.Dijk-Dob
uit Kantens.
Aangezien
mevr.Dijk-Dob
alvelejarenmet
haarautodag-en huis-aan-huis
bladenin onsverzorgingsgebied
bezorgd,
zijnwe er gelijkvan verzekerddat't Lougnijsoveralen correctbezorgdzal
worden.Vanafdezeplaatsdus hartelijkdank!
gezienis de begrotingvan't Lougnijsnogsteedsnietrond.GelukFinancieel
kig hebbenwe inmiddelsvan de gemeenteeen bijdrageontvangen,een
hebbenhun medewerking(weer)toegezegden we
aantaladverteerders
hebbenook weer een aantalgiftenvan onzelezersontvangen.Zoalsreeds
eerderaangekondigd,
willenwij nu in de tweedeweekvanjuli eencollecte
houdenin onzedorpen.
geenLougnijsontvangen.
In augustuszultu overigens
Vanclubsen verenigingenis er in dezeperiodeimmershaastgeennieuwste verwachtenen
veelmensengaanin dezeperiodeop vakantie.
Inseptember
komt'tLougnijs
dan weer uit en de uitersteinleverdatum
voor de kopijis dan 15augustus.
Allemaaleen prettigevakantietoegewenst!

\ru.meppelink
ADMINISTRATIEKANTOOR
Z u i d e rp a rk
10,9724A E Groni ngen
Tel.050-1405 57, Fax050-1295 80
Tel.privé:05954-15
172
ook voor uw
b e l a s ti n g a angi ftes
en fi nanci eri ngen

ONTVANGENGIFTEN
OnNangengiften:

Allemaalhartelijkdankvoor uw bijdrage.Als u ook op priissteltop de ont't
vangstvan Lougnijs,dan stellenwij uw gift zeerop prijs.In de tweedeen
in te zamelen
wij eencollecteom bijdragen
derdeweekvanjuli organiseren
Bij de gemeenteEemsmondhebbenwe hiervooreen
onderde bevolking.
gekregen.
Mensendie ons dit jaar reedseen gift gegecollectevergunning
nu nietweerte doenen zijzullenbij deze
uiteraard
hoeven
dit
hebben,
ven
collectedan ook wordenovergeslagen.

Oud.een nieuwe steden
Jevoelt je razendsnelvertrouwd.
met oude steden,fraai gebouwd
om torens heen :
al kende je daar heg noch steg,
na een klein uur vind je de weg
heel goed alleen.
Maar neem een wijk uit onze tijd :
je raakt er vaak de'weg nog kwiit
na honderd keer.
ZeAsin één bouwwerk, één kantoor,
zoek je ju rot, de jaren door,
en telkensweer.
Ach, architectenvan vandaag,
ik zoek een antwoord op de vraag
waarom u faalt :
waarom is bijna elk onfwerp
zo zonder hart en zo onscherp
dat men verdwaalt?

A

w

Woningstichting
de Delthe
Postbus2 - 9988ZG Usquert
Tel.05950-3106
Fax.05950-5049

Raadhuisstraat
5
9988REUsquert

g,oo-rz.o0
totenmetvrijdas
van
uur.
il':t^i*flil!'"P".ïï:X,y:iffiljil?

fomatie,inschrijving
voor een woning,informatieover betalingen
enz.en
voorhetmeldenvanonderhoudsklachten
('smorgenstussen8.00-9.00
uur).
Tel.05950-3106
STICHTING
THUISZORG
OMMELANDEN
Telefonischspreekuur wijkverpleegkundige
:
Wiikzorq:
van 08.30- 09.30uur - tel. 05953-1647.
Ouderen kindzorq:
van 09.00- 12.30uur - tel. 05900-33355.
Voor het afhalen/terugbezorgen
goederen:
Voor Kantens,Rottumen Stitswerd:
Uithuizen,
Noorderstraat
19,van 16.30-17.30
uur,tel. 05953-1047
Voorallegenoemdetel. nrs.getdb.g.g.06.8690.
ALARM - 06-11ALS ELKESECONDETELT

Denkom copy!!!!
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Predikbeurten
GEREFORMEERDE
KERK(VRIJGEMAAKT)
3 juli
9.30uur ds. J. G. vander Hoeven,Groningen
14.30uur ds. Tj. van Dijk,Middelstum
10juli
9.30uur ds. H. M. Smit,Uithuizermeeden
14.30uur Leesdienst
17juli 11.00uur ds.Tj. van Dijk,Middelstum
14.30uur ds.J. G. vander Hoeven,
Groningen
24 juli
9.30uur Leesdienst
14.30uur ds',T.K.van Eerden,Zuidhorn
31 juli
9.30uur Leesdienst
14.30uur Leesdienst
7 aug. 9.30uur Leesdienst
14.30uur Leesdienst
14 aug. 9.30uur Leesdienst
14.30uur ds.A. J. Mol,Winsum
21 aug. 9.30uur Leesdienst
14.30uur ds. P. F. de Boer,Roodeschool
28 aug. 9.30uur ds.W. v.d.Jagt,Schildwolde
14.30uur ds. R. H. Keegstra,
Boerakker
GEREFORMEERDE
KERKKANTENSen HERVORMDE
GEMEENTE
3 juli
Geref.Kerk 10.30uur ds.v.d.Palm,Usquert
14.30uur dhr.Dijkstra,
Gasselternijeveenschemond
10 juli Herv.Kerk
10.30uur ds. v.d.Palm,Usquert(HeiligAvondmaal)
14.30uur ds. Alblas,Ten Boer(Nabetrachting)
17juli Geref.Kerk
9.30uur ds. Wijbenga,
Sneek
14.30uur ds. Wijbenga,
Sneek
24 juli Herv.Kerk
9.30uur prof.Klijn,Haren
14.30uur dhr.Borgers,
Zuidhorn
31 juli Geref.Kerk
9.30uur dhr.HoÍ,Hellum
14.30uur ds.v.d.Veer,Stedum
7 aug. Herv.Kerk
9.30uur ds. Ronner,Slochteren
14.30uur prof.Klijn,Haren
14 aug. Geref.Kerk
9.00uur ds.v.d.Palm,Usquert
14.30uur ds. Pieterman,
Ulrum
28 aug. Geref.Kerk
9.00uur ds.v.d.Palm,Usquert
14.30uur G. de Klein,Usquert

GEMEENTENIEUWS
KennisgevÍngvan ingekomen verzoekenom een bouwvergunning
BijdegemeenteEemsmondzijnde volgendeverzoekenom eenbouwvergunning ingediend:
- voor het bouwenvan eenwoningmet garageop het perceelBredeweg26
te Kantens.
N.B.:DitbetreÍteenkennisgeving.
Er kanpasbezwaar
wordengemaaktalsburgemeester
en wethouders
vergunning
hebbenverleendnaar
c.q.toestemming
vande ingekomen
aanleiding
verzoeken.
Bouwvergunningen
Burgemeester
en wethoudershebbenbouwvergunningverleendvoor:
- hetbouwenvaneengarage/berging
op hetperceelJanBoerweg4-6te Rottum
- hetverbouwen
vaneenschuurtotatelierop hetperceel't LageEind1 te Rottum
Uitsluitendtegen de verleendefoesÍemmingenvoor meldingsplichtigebouwwerkenen tegende verleendevergunningkanop grondvande AlgemeneWet
(A.W.B.)bezwaarwordengemaakt.
Bestuursrecht
Hetbezwaarschrift
moetbinnenzeswekenna hetverschijnen
vandezepublicapostbus
tie wordeningediendbij hetcollegevan burgemeester
en wethouders,
11,9980AA Uithuizen.
Hetindienen
vaneenbezwaarschrift
is in principealleen
mogelijkwannneeru rechtstreeks
doorde genomenbeschikking
in uw belang
bentgetrotÍen.
NadereinÍormatie
en/
omtrentde verleende
bouwvergunningen
ofhetindienen
vaneenbezwaarschrift
kuntu verkrijgen
Algemene
bijdeafdeling
te Uithuizen.
en Bestuurlijke
Zakenin het gemeentehuis
On roerende zaakbelastingen
Ingevolgede wettelijkebepalingendient de waardevan alle percelenin de
gemeenteeenmaalpervijfjaarte wordenvastgesteld
tenbehoevevande heffing
van de onroerende
In verbandhiermeewordtbinnenkort
zaakbelastingen.
een
aanvanggemaaktmet de hertaxatiesonroerend-zaakbelastingen.
De hertaxatiesvindenplaatsdoor ekendetaxateurs.U wordtverzocht,in uw
eigenbelang,allegevraagde
medewerrking
te verlenen.
VoornadereinÍormatie
kuntu zichwendentotdegemeente
Eemsmond,
afdeling
Financiën,
de heerJacobs,tst.278.

c.s.c.w.
naareen
fietstocht
de C.S.C.W.haarjaarlijkse
Op woensdag6 juliorganiseert
we de tuinvan Hannyde
tuinin de omgevingvan Kantens.Ditjaar bezoeken
7. Achtjaargeledenhaaldeze de tuinoverhoop
Vriesaande Klinkenborgerweg
degrachteen
borders,
eenhofjeen aande buitenkantvan
omer eenwindsingel,
Dekosweom7 uurbij't Schienvat.
taludaante leggen.Bijgoedweervertrekken
ten bedragenf 1,50per persoon,koffie* tractatiestaanklaar.Willendegenen
ditevenmeldenbij
dienietwillenof kunnenf ietsenenwelgraagdetuinbezoeken
Wij zorgendan voorvervoer
EllyHolst,tel. 1217tijdenskantooruren.
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VERSLAGVAN DE MIDDAGREIS
VOORsO.PLUSSERS
DOORDEVROUWENRAAD
GEORGANISEERD
Op 27 meiwas het dan zoverl'sMiddagsom halÍéénstonder eenmooiebus
klaarom onsnaarde glasblazerij
in Dalente brengen.
Dechauffeur
zochtmooie
toeristische
wegenop en verteldeonsbijzonderheden
vansommigedingendie
weonderweg
zagen.Wekwameno.a.langseengebiedwaarmen"denatuurzijn
ganglaatgaan"om weereenstukveente krijgenzoalser vroegerzo veelwasin
Drente.
In Dalenaangekomen
smaaktede theeof kofÍie,naarkeuze,ons best.
Toenwashettijdomnaardeglasblazer
tegaan.MetveelDrentse
humorvertelde
hijonseerstietsoverzijnwerk.Glaswordtgemaaktvanzand,kalken soda.Het
kan"zacht"zijn,b.v.drinkglazen,
of "harder"b.v.de kanvanhet koffiezetapparaat.Daarnamaaktehijenkelewerkstukken,
nl.eenzwaanen waterkandelaar.
Toener iets"mis"gingschrokken
we allemaal!
Hetdraaienvan het glasin de
vlamis hetbelangrijkste
vandeglasbewerking.
Hetkanookkoud,o.a.metcirkeloÍ figuurzaag.
We hebbenwelgeziendatglasblazen
eenechtvakwerkis.Kopenkondenwe er
ookwel!
We staptenweerin de busen redennaarValthermond
vooreenkoÍÍietafel
in "de
Kienstobbe".In Stadskanaalzagenwe een koetsmet twee paardendie en
bruidspaar
vervoerde.De kofÍietafel
metsoepvoorafwerdalleeer aangedaan.
Tenslotte
redenwe doorde zonneschijn
terugnaarKantens
waarwe omstreeks
negenuur aankwamen.
Hartelijkdankaande Vrouwenraad
voorhetorganiseren
vandit reisjeen vooral
de damesBerghuisen Brandsdie metonsmeereisden.
Jammerdat de bus niethelemaalvol was!
Namesde deelnemers,
A. T. Schuiling-Bijsterveld

OUDPAPIER
Woensdagavond
20 iuliom 18.00uur.Graaggebundeld
of in dozenbijde weg.

OPROEPAAN ONZELEZERS
Voorbelangstellenden
buitenKantens,Rottumen Stitswerd
bestaater de mogelijkheidom zichte abonneren
op 't Lougnijs.
Denieuweredactiebeschikt
echter
nietovernamenenadressen
hadvandegenen
dietotvoorkorteenabonnement
Als u
denop dit blad.Op dit momentmissenwe nogeenstukoÍ tienadressen.
geabonneerd
iemandkent,waarvanu weetdathij/zijvroeger
wasop't Lougnijs,
danzoudenwijdat graagvan u horen,zodatwij metdezemensenweerkontakt
op kunnennemen.Graagevenbellenmet05955-2573of 2303oÍ iemandanders
van de redaktie.
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mevr.A. v.d.Hoek-Linstra,
Vanafdezeplaatswensenwijonsmede-redaktielid:
eenspoedighersteltoe.
in het A.Z.G.verblijft,
die momenteel

MONICA"
MEDEDELING
VAN DE VROUWENVER.
VOORLOPTGE
Hetbestuurheeftbeslotenom volgendjaaraprilof mei weer een rommelmarktte houden! ! Heeftu nu of in de toekomst"spullen"liggen,die er voor
komen,wilt u zichdanin verbindingstellenmetde damesDijin aanmerking
Hartogof Sprenger?
kema,Vriezgma,
D a n kU .

NOORD-GRONINGEN
VVV WADDENKUST
bij velenbekendis, verkooptde VVVtreinkaarten;
Zoalswaarschijnlijk
overeenzogenaamde
Beidekantorenin Warffumen Uithuizenbeschikken
af te geven.
om treinkaarten
Dezeprinteris speciaalontwikkeld
ticketprinter.
en vraagtom de benoHetis eensoortcomputerdiezelfde prijzenberekent
digdegegevens(zoalseen stamkaartnummer).
Sinds kort kunnen de O0*seniorenkaarten,de railactiefkaartenen de
jongerenkaartenook via de ticketprinter afgegevenworden.
ookstripverkopende kantorenin Warffumen Uithuizen
Naasttreinkaarten,
gidsen,kaarten,VVV geschenkbonnen,
penkaarten,routes,toeristische
en souvenirs.
telefoonkaarten
in
HetHoogeland
aande Schoolstraat
Hetkantoorin hetopenluchtmuseum
Warffumis van apriltot en met oktobergeopendop de volgendetijden:
maandag
dinsdagt/m zaterdag
Zon-en feestdagen

gesloten
1 0 . 0 0- 1 7 . 0 0u u r
1 3 . 0 0- 1 7 . 0 0u u r

In Uithuizenis iedereenin dezelfdeperiodevan hartewelkomin de sarriesop de volgendetijden.
hut aan de Mennonietenkerkstraat
maandagt/m vrijdag
zaterdag
7on- en feestdagen

10.00- 17.00uur
13.00- 16.00uur
gesloten

Graagtot ziensbij de VVV!
en bestuur
Namensmedewerksters
(coórdinatrice)
KarinBruins-Zijl
14

VER.DORPSBELANGEN
KANTENS
GFON'A'GEA'AAN HET E'ND VAN DE 2OEEEUW
We hebbende inspraakavond
over ontwerp StreekplanProv.Groningen
bezocht.
De Groningerruimtewordtop allerleimanierenen voorverschillende
doeleindegebruikt.
ln het streekplan
verwoordten verbeeldtde provinciede richtingwaarinhet
ruimtegebrekzichzou moetenontwikkelen.
Het nu geldendestreekplan
in
voor de provincieGroningenis vastgesteld
april1885.Sindsdie tijd is er echterhet nodigeveranderdin ondermeerde
vande bevolking,
de situatiein de landbouw,
de locatiewensen
ontwikkeling
van industrieen diensten.
Als eerstestapnaareen herrzienstreekplanheefthet provinciaalbestuurin
perspectieven
voorGroningen"
april1992de nota"Ruimtelijke
uitgebracht.
vande discussies
Op basisvandezenota,de resultaten
en naderonderzoek
legt de provincienu een ontwerpvoor een herzienstreekplan.
We zullenhet ontwerpbeknoptvoor u omschrijvenen dan alleengerichtop
ons gebiedhet hogeland.
gezichten.
gebiedenwaarin
Groningenis een provinciemet verschillende
mensenen bedrijvenzichgraagwillenvestigenen waarinom elkevierkante
meterwordt gestredenen ook van gebiedenwaar ruimtein overvloedaanwezigis, maarhet voorzieningen
niveauis afgenomen,
we kunnenzeggen
dat Kantensin het laatstgenoemdegebiedligt wat zo zijnvoor-en nadelen
heeft.
Eenvandevoordelenillustreert
de situatieop dewoningmarkt.
Wijwonenin
een gedeeltevan de provinciewaarwoningzoekenden
voor relatiefweinig
geldgoedemogelijkheden
gaatdit
hebben.Ookvoor natuuren landschap
op.
Gerekend
naarhet ruimtebeslag
is Groningen
eenLandbouwprovincie.
Het
hogelandis de meestperspectiefuolle
akkerbouwregio.
Doorde grondsoort,
de optimaleinrichtingsomstandigheden
van
en de geringeafhankelijkheid
EGprijsvorming(pootaardappels)
heefthiereen goedeuitgangspositie
om
aande eisenvanhetmilieubeleid
te voldoenen om de gevolgenvan het EGbeleidop te vangen.
Al met al is de Groningerlandbouwsterkin beweging.Devanzelfsprekendheidvan het huidigegrondgebruik
is daarmeeverdwenen.(intensieve
varkensfokkerijen?,
mestlozingen?).
Onswoongebiedbehoorttot het Eemsmondgebied.
HetEemsmondgebied
vormt met de industrie-en havenactiviteiten
een concentratiegebied
van
economischeactiviteiten.
Voornieuwewerkgelegenheid
zal met namenaardezesectorenen gebieden gekekenmoetenworden.
Toerisme:De toeristische
sectorzorgtvoor 1Tovande werkgelegenheid
in
de provincieGroningenen ongeveer1oÁvanhet regionaalinkomen.Dit is
gemiddelde.
een provinciaal
Het belangvan de toeristische
sectorvoor de
plattelandseconomie
is meerdan 1% doetveronderstellen.
ln absolutezin
15

nementoerismeen recreatie
langzaam
maarzekertoe in de provincieGroningen,maarde ontwikkeling
bevindtzich
nogin pioniersstadium.
Demeesvoor recreatieen toerismebevindenzich in noord-west
te voorzieningen
Menkemaborg,
Groningen.Voor ons gebiedgeldeno.a. Noordpolderzijl,
oorlogsmuseum
1940-1945,
hetmooiewaddengebied
en niette vergetende
ruimte, rust en schone lucht.
De Groningerbevolkingontgroenten vergrijst,evenalsin de restvanNederland.Hetaantaljongeren
daalten het aantalouderenneemttoe.Daarnaast
trekkenvooraljongere
weg om eldersin het
en goedopgeleideGroningers
landwerkte vinden(zouhet nietmogelijkzijnom gezamelijk
alsGroningers
van Groningeneen onaÍhankelijkeen economischesterkeprovinciete
maken?
GFOru'NGEruN DE 218 EEUW
De provinciestreeftnaarvoldoendewerkgelegenheid
en eenvoor mensen
natuurleefbaarGroningendoor middelvan het bevorderenvan een gezonde economische
ontwikkeling,
instandhouding
en verbeteringen versterkingvan de eigencultureleen landschappelijke
rijkdom.
Hetvoorzien
in voldoende
werkgelegenheid
voorde Groninger
bevolking
en
de zorgvoor mensen natuurin een leefbaarGroningenvormentwee gelijkwaardigehoofddoelstellingen.
Dezedoelstellingen
bezittenookeenduidelijverband.De mogelijkheden
ke onderlinge
voor economische
ontwikkeling
en een leefbareomgevinghebbenimmersallesmet elkaarte maken.Zo
groeivan de werkgelegenheid
draagtenerzijds
bij aande ontwikkeling
van
bepaaldesectorenvande economie.Ookis vanuitleefbaarheid
sprakevan
randvoorwaarden
voor economische
ontwikkeling:er wordt gestreefdnaar
ontwikkeling
eenduurzame
waarmeede leefbaarheid
ookvoorde komende
generatieswordt gegarandeerd.
Voorgroeivanwerkgelegenheid
in dienstenen industrieis het noodzakelijk
de concurrentiepositie
van het noordelijkdeelvan Groningente versterken
(voldoendeen kwalitatief
goedewerklocaties
infrastructuur,
eengoedeleefomgeving).
De leeÍbaarheidvan het platteland;staatvooralonderdruk in de dunbevolktedelenvan de provinciedie op grotereafstandvan de stedelijkecentra
gelegenzijn.Met namehet niveauvan voorzieningen
en werkgelegenheid
- wie zorgener
neemt hier af. (watzijntegenwoordignog groteafstanden?
voor dat de voorzieningen
verdwijnen,volgensons toch wel medeveroorzaaktdoor de overhedeno.a.Openbaaruervoer
en verzorgingssector).
Maardaarstaattegenoverdat door de toenemende
mobiliteiten doorver(zoalstelematica)fysieke
schillende
technologische
ontwikkelingen
afstand
een factor van afnemendbelangwordt en kan worden.Daarmeekomen
voor dezegebiedennieuwemogelijkheden
in beeldvoor bijvoorbeeldhet
ontwikkelenvan de woonfunctie.
Om de leefbaarheidop het plattelandte verbeterenen te komentot "een
17

modern platteland",is een offensievebenaderingnodig. Een offensieve
benaderingop weg naareen "modernplatteland"kent een lokaleen een
regionalecomponent,waarbijin beidegevallende algemeneplattelandsontwikkelingen
als realiteitwordenaanvaard.
Zekerde nieuwebewonersvan het plattelandzullenbij het kiezenvoor de
positieveaspectenvan het wonen op het plattelandtegelijkertijd
de eraan
verbondenbgzwarenmoetenaccepteren.
jongerenen ouderenis de situatiem.b.t.de bereikMet namevoor'vrouwen,
baarheiden de locatievan voorzieningen
van groot
en werkgelegenheid
belang.Sociaal-en verkeersveilige
routeskunnenaan een beterebereik(wordende overhedendan toch nog eenswakker?)
baarheidbijdragen.
Tot slot: Na het helestukte hebbengelezenheeftde provincieveelwoorden
gebruiktals, instandhouden,
realiseren,
veranderenen ontwikkelenmaar
we hebbennietkunnenlezenhoe de provincieal dezegoedevoornemens
wil of kan realiseren
zoalsopenbaarvervoer-werkgelegenheid-voorzieningen in de zorgsector(bejaardentehuizen-Kruiswerk).
Wat ons medeopviel
was dat ons gebiedwat ontwikkelingaangaater maar magertjesaf komt.
ANDEREACTIEPUNTENZIJN O.A.
We hebbenwederomkontactgezochtmet het bestuurvan de ijsbaan,
om gezamenlijk
eenactieplanop te stellenvoorde rekonstruktie
vande
ijsbaan.
Eris eenvoorstelgedaanom eenvergadering
uitte roepenin de
weekvan 20 juni.
Er zalwederomoverlegplaatsvindenmet de provincieoverde verkeerssluizenrichtingMiddelstumen Usquert.
Zoalsu reedsheeftkunnenwaarnemenzijnde kruispunten
ingekleurd
dit om aantegeven
u naderdeen voorrangskruising.
Degemeenteheeftvoordevolkstuinen
vaneenomheining
eengedeelte
gesteltwaardoorde tuinenbeterbeschermdzijn.
beschikbaar
Er zijneindelijkwoningendoor de makelaardij
in de aanbiedinggekomen aande Kooistraat
zowelin de Ommelander
courantalsin de makegeplaatst.
laarskrant
zijner advertenties
We hopendat hierdoor er nog
meerwoningbouwin Kantenszal plaatsvinden.
Onzevolgendevergaderingzal pas in sept.plaatsvinden en wel op
woensdag14sept.om 19.30uur.We zoudenhetergop prijsstellenalser
eensledenop de vergadering
aanwezigzoudenzijn.
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,N GESPREK
MíT.....
I
I

I
I

Ds.M.B. van der Palm
Schoolstraat
2 Usquert
ln de grote,oudewitte pastorietegenoverde kerkin Usquerthebbenwe een
gesprek.
Achtermij hangtaande muurtussende rameneen bordjemet de volgende
regels:"Wiede wereldkiest,God uit het oog verliest;Als het eensgaatop
scheiden,
misthijzeallebeiden".Datbordjeis oud",vertelthij,"en ik hebhet
gekregenvanm'n oma,die nu in het bejaardenhuis
in Rotterdam
woont.Ze
is 92 jaar.
in Rotterdam
lk bengeborenen opgegroeid
en tot m'n 23stejaarhebik daar
gewoond.
ln Leidenhebik 2 jaarwiskundegestudeerd
en bendaarnain Utrechtbiologie gaanstuderen.
Hieropbenik afgestudeerd.
lk gingelkedag met de trein
op en neer.Daarnaging ik theologiestuderenin Utrechten ben op kamers
gaanwonen in Zeist.
In dec. 1993ben ik hiergekomenen bevestigddoor ds.Altenauit Bedum.
lk ben predikantvan de Hervormdekerk in Usquerten de Hervormdeen
Gereformeerde
kerkvan Kantensen Stitswerd.
gemeente.De Herv.
Totaalongeveer750zielenvallenondermijnpastorale
kerkvan Kantensen Stitswerden de Geref.kerkvan Kantenshebbeneen
federatieaangegaan.
hemelsbreed
De mensenverschillen
en iederbrengtz'n eigensfeermee.
Alle dienstenzijnnu samenop weg diensten.
Allesis gemeenschappelijk,
zodatwe meeralseeneenheidnaarbuitentreden.lk preeken bezoekde mensenen voergesprekken
en regelen organiseerveel dingen.
Naastde pastorieis hetverenigingsgebouw,
waarcatechisatie
en bijbelkring
wordt gehouden
In de kerkzijnvelegoedetraditiesdiewe proberenin standte houden.Enhet
is gemakkelijker
traditiesachterwege
te latendangoedetraditiesop touw te
zettenof in standte houden.
We gaantoch naarde kerkom het Evangelie
te horen.Om in gemeenschap
ook te vieren,samenmet onze
te komenmet God.Om de gemeenschap
geloofsgenoten.
En zo opgebouwdte worden in het geloof.
lk zouwillen,dat de kerkvakeropenis,ookin de week,om te biddenof voor
bezinning,offi met elkaarte praten.
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Het is een kunstom de mensenweer bij de kerkte betrekken.
Als ze hetjarenlatenafwetenis het moelijkom zeweer in de kerkte krijgen.
Diedrempelis hoogin dezedorpen,want de mensenkennenelkaaren hun
familie;danis er temeereenredenom niette gaan.In de stadis dat anders;
daaris de drempellager.Hoewelhetheeftme verbaasd,datde mensenin de
kleinedorpenelkaarook nietallemaalkennen.
In m'n studententijdbezochtik ook vele soortenkerkenen kerkgemeenschappenen wilde weten,hoe het evangeliedaar gebrachtwerd.
Detelevisieslokteenheleboelop van het dorpslevenvan het gezins-en verenigingsleven.
lk vind dat jammeren heb een hekelaanT.V.
propaganda
Ookspreidtde T.V.anti-kerkelijke
ten toon.Vooreendeelonterecht.De televisieheefteen sluipendeinvloedop het denkenvan de mensen.Eendeelvan de onkerkelijkheid
komt daaruitvoort.
We kunnener moeilijktegenop.lk merkhetookaandejeugd,diegemiddeld
wel 15 uur per weekT.V.kijkt.
Daarstaattegenover
datzeslechts15uurperjaarcatechisatie
krijgen.lkvind
dieverslaving
eenverarmingen zouwillen,dat mensenhierovernadenken.
lk zou een stichtingwillenoprichtenter bestrijdingvan T.V.Somsdroom ik
van een kerkvol enthousiaste,
zingendeen luisterendemensen,ik droom
wel eensvan een gebouwvol leergierige
van mannenen
catechisanten;
vrouwendiestaante dringenom ambtsdrager
te worden;om deelte nemen
aan gespreksgroepen,
cursussen
en trainingen.
lk woon en werk hier met plezier.
Er is hierveelnatuuren stilte.lk wandelgraagbij Noordpolderzijl.
lk rijveel
door mijnwerkgebied
en doorkruismijngrondgebied
om de mensenop te
zoeken.Jammergenoegvertrekter vaakeen gezinuit dit gebied.
Ook leesik graagen somspakik een boekuit de kastover biologieb.v.,wat
mij ook boeit.
Het houdtde geestlevendig.
We moetenonsinspannen
om hetEvangelie
Daarzijnwe als
te verkondigen.
kerkvoor.Hetmoetaanstekelijk
werken.Zondergeloofis het eenkoudekille
bedoening;is er geenhoop
Daaromblijfik prekenvooreenhandjevol mensenen houdik van mijnluidruchtigecatechisanten
en loop ik mij het vuur uit de sloffenom ambtsdragers,deelnemersaan gespreksgroepen,
blijf ik mensenopzoeken,blijf ik
luisterenen praten".
R.S.A.
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VAN ALLES WAT
Hetis al heellanggeledendatik in "Vanalleswat" metu doorde tuinwandelde. Al is dit voorjaarkouden niet zo erggroeizaamgeweest,toch staande
plantener over het algemeenweelderigbij. De afgelopenzomershadden
ookwel erg drogeperioden.Toenwe terugkwamenvaneenweekjevakantie
warenheelwatvasteplantenin bloeib.v.de BabtistaAustralis.Hetis eenstevigeplantblauwgrijsblad.Hijbloeitmetvioletblauwe
vlinderbloemen.
In de
zazomergevolgddoor decoratievezaaddozen.
Leukvoor de wintertuinen
de moeitewaardom uit te zaaien.Hijwordt ruim 1 meterhoog,houdtvan
grond.Ookin de volksmondValeriaan
zonen goeddoorlatende
genoemde
Centranthus
ruberstondin vollebloei.Eendieprosebloeiendevasteplant
diezichzelfmet mateuitzaaid.
Zefsde plantjesin devoegenvande stalmuur
bloeiendat het een lieve lust is. De AcanthusMolluszal eind juli gaan
bloeien,mits hij niet pasis verpoot.Hij houdtvan een zonnigeplek,wordt
ongeveer1 meter hoog en heefteen stevigebloemstengelen zachtpaars
met witte bloemen.
Allegenoemdeplantenzijneenplaatsjein uw borderwaard.
Meestaneemik
passtekkenvande Fuchsiain de nazomer.
Datkan,maarde kansdat zesnel
wortelenis in de zomergroter.Neemietsverhouttestekkenen haalde bloemetjesen knoppenweg.Als de plantgoedis beworteldzetu hem in een pot
van 16- 20 cm doorsnee.Geefde plantmatigwater,het liefstaan de droge
plantenvoedsel.
kant,en een keerperveertiendagen
Dit voorjaarnm ik stekkenvan de bonteklimopom in een grotepot tot bolletjeste kweken.lk kniptede langeuitloperssteedsboven een blad door
(stukjesmet 2 of 3 bladjes),dooptede stengelsin talkpoederen drukteze in
een grotepot langsde rand.Van ijzerdraadboog ik een bol en de uitlopers
doen al aardighun bestom bovente komen.
Eeniarigen
zaaitu in het voórjaarbinnenof iets later buitenDe planten
bloeiennog hetzefdeseizoen,
vormenzaaden stervenaf. Met dezeplantjes
kunt u echtde puntjesop de i zettenin uw tuin.Veelsoortenzaaienzichuit,
zodatde plantenvolgendjaarweer terugkomen,alleennietaltijdop dezelfde plek.
Eenjarigen
bloeienvaakietslater,maaralshet eenmaalzoveris,houdenze
ook bijnanietmeerop.Zekernietalsu regelmatig
de uitgebloeide
bloemen
er uitknipt.
Pasbij de eerstenachworstis het feest over.
Eenjarigen
zijnideaalom opengevallen
gatenin de borderte dichtenen om
boekettente maken.
Eenleegstukjevan de tuin,waar u nog niethelemaaluit bent,kuntu voor
één seizoeninplantenmet éénjarigen
in de kleurendie u voor ogenstaan.
Dan krijgt u toch alvasteen idee van het effecten heeft u de hele zomer
bedenktijdover welkevasteplantenu hier gaat zetten.
Als u op de plaatsenwaarde voorjaarsbolgewassen
zijnafgestorven1 jarige
poot (denkvooralaan de slakken),
zijnde "gaten"die ze achterlaten
mooi
aangevuld.
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Doorde natteherfsten winterhadde Semper-vivem,
de huislookin de border,het loodjegelegd,maarop hetdakwas hijzoweelderigdat ik meerdere
rozettenin de tuin konpoten.Huislookop het dakzouvoorkomendat de bliksemzouinslaanen hetweerdebozegeesten.
Drukwatnattekleiopeendakpan en plaatsdaarineen stukjehuislook,het kan niet misgaan.
Wilt u een mooi compactlavendelstruikje
of heggetje,knip dan voor half
augustusde bloeiaren
terug.Vindtu hetjammerom uw struikjeal zo vroeg
te kortwieken,
weet dan dat de bloemtjesin eenschaaltjenog maandeneen
heerlijkegeur afgevenin huis.U kunt ook een zakjevan vitragemakenen
dezegevuldmet bloemblaadjes
als mottevangers
in de kleerkast
hangen.
Decoratief
en welriekend
is ook een lavendelbal.
Smeerhiervooreen piepschuimbalin met behangplaksel
en rol hem daarnadooreenschoteltje
met
lavendelbloemetjes.
En dan prijktachterde borderde bereklauw.
Hetis natuurlijk
een prachtige
planten hij mag blijven,maarbehalvedat hetsapverbrandingsverschijnselenkanveroorzaken,
zaaithijzichookenormuit.Voorde zadenrijpzijnknipik
meer dan3/4wegen dannog hebik meerdanvoldoendenazaten.
Op 6 juli
organiseertde
CSCWeenfietstocht
naaronzetuin(zieeldersin dit blad).Aul
len we dan verderwandelen?u bentvan hartewelkom.
H . M .d . V . K .

't SPRUDDERNUST
NIEUWS

't Spruddernust
Zalerdag4 juniwashetdanzover;de speeltuin
bestondprecies
éénjaar.Wehebbenditmetz'nallengevierdin de gemeenteloods
vanwegehet
slechteweer.Om 13.00uur was het direktal een druktevan belangen werd
begonnenmethetschminken
vande kinderen
en kondenze gaanspringenop
hetluchtkussen.
Nadatallekinderen
warengeschminkt,
werdbegonnen
metde
theatershow,
waaraanenkelekinderen
zelfookeenleukebijdrage
hebbengeleverddoorevenacteur/actrice
te zijn.Na het kinderfeest
werder eenhindernisbaanuitgezetvoorhet waterspektakel.
Menmoestdit parcoursvolgenmet 10
bekersvolwaterop eenplankjeen hetvervolgens
legenin eenkoker,tot 3 liter
waterwasovergebracht
eneenlamphetseingaÍomopeenknopte drukkenvoor
vanditspelzijngeworden:
de sirene.Winnaars
N.Knoten P.Knot.Zijgingenmet
de taartnaarhuis.Gedurende
de helemiddagwerdener goedveelrookworsten
vekocht.
enslaatjes
Totslotvandemiddagwerder metmanenmachtopgeruimd
en schoongemaakt
door alle aanwezigefeestgangers.Mensenallemaal
bedankthiervoor.
P.S.gevondenvoorwerpen:
- kinderparaplu:
kleuren,geel,blauw,fluorgroen,fluorrose
- zakmesmetopdruk'Komeensvlinderen
in het NoorderDierenpark'
- regenjas:
kleurblauw* groen,maat152.Witteritssluiting
* drukknopen.
Af te halenop Kerkhofsweg
1, Kantens.
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SPELLETJESMIDDAG
28 Juli a.s.organiseren
we weer een spelletjesmiddag.
Dus let op je brievenbus!Binnenkort
komt er een uitnodiging,
E.C.+ Zondagsschool

Hartelijk
dankaanallen,dietijdensen na mijnverblijfin hetA.Z.G.te Groningen
getoondhebbenmiddelskaarten,bloemen,
hun belangstelling
fruit,bezoekof
telefoon,etc.
R. J. GroenhoÍ
Kooistraat
26, Kantens
I

PEUTERSPEELZAAL
POPPEDIJN
Nogeven,en danstaatde zomervakantie
weervoorde deur.Op 21julihebben
de peutershunlaatsteschooldag.
Ze gaandan 's morgensgeschminktnaarde speeltuin.Daarkrijgenze ietste
drinkenen eentraktatie.Weerterugin de speelzaalzijn er frietjes.
Bij slechtweerblijvenwe binnenen is er poppenkast!
We hopendat het erg gezelligwordt.
Na de zomervakantie,
op 22 september,
staater een OPENDAGgepland.U
hoorthiernogmeervan.
fn het afgelopenseizoenis het bestuurvan de Peuterspeelzaal
helaasenkele
malengeconfronteerd
metvernielingen.
Er is o.a.postzoekgeraakt,
de brievenbusisvande houdergehaaldeninde struiken
verstopt,
eendeurvanhetschuurtje op het pleinis vernieldetc.
Met de openbareschoolis afgesproken
dat het toegangshek
alleenopen is
gedurendeschooltijden.
Het pleinis op anderetijdenniettoegankelijk
vooronbevoegden.
geenkanskrijgt!
Latenwe er met alkaarvoorzorgendat vernielzucht
Gevraagd:- stoÍzuiger
- 2- oÍ 3-zitsstoffenbankjevoor in de voorleeshoek.
Telefoon1474(MarthaRooda).
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Meditatief moment

DE BIJBEL
een boek
vol verhalen
van mensen,
van God

een boek
dat beterverdient
dan de plaats
in de kast
waarhet de dag
na het huwelijk
werd neergezet
een boek
dat je bezighoudt
waarnaar
je blijft
grijpen

een boek
vol woorden
van profeten
apostelenmensen
van God
een boek
vol woorden
van leven
bevrijdíng
toekomst
een boek
van troost
moed
warmte

eenboek
om te lezen
te overdenken
e l k ed a g
weer.
H.Schuur,
Zuidwolde.

;-

HnMAN t--iiQ
"'-

APK

!
Per 1 januari1994gevestigdaande Bouaanstraat
l3 te
Groningen.
De eer steparticuIiere onafhankeIij ke auto keurrng sstation
vande sÍadGroningen.
Uw autokangehaald,gekeurden gebrachtwardenvoor
een lougnijsprijs.
Telefoon:
050-138927
Privé:05955-1386
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Fam.Homan
't LageEind12
ROTTUM

DAMCLUBKANTENS
Na een zeerspannendedamcompetitie
was het dit jaar weer eenstijd voor
good-oldT.Kooiom de titelop te eisen.Totaande laatstespeelronden
waser
nogvanallesmogelijk,
maaruiteindelijk
trokde geroutineerde
speleraanhet
langsteend.
Op de tweedeplaatseindigde,
na eenzeergoedverlopenseizoen,
E.Smituit
Groningen.
Helaasstoptdezeserieuze
sportieve
dammerna dit seizoenmet
dammenbij onzedamclub.
Derdewerd R.Buitenwerf
uit Usquert.
DickHoltman,de kampioen
van de vorigetwee seizoenen,
wist nietverderte
komendan de vierdeplaats.
Einduitslag
seizoen'93-'94:
1.T.Kooi
49 pnt.
9. K.Oomkens 28 pnt.
2.E.Smit
44 pnt.
10.J.Zwerver
27 pnt.
3. R.Buitenwerf 40 pnt.
1 1A
. .Harms
2 1p n t .
4. D.Holtman
38 pnt.
12.B.Tiemens 15pnt.
5. C.Reitzema 36 pnt.
13.B.Zeyenaar 14pnt.
6. A.Ritzema
36 pnt.
14.G.Werkman 5 pnt.
7. P.Buitenwerf 33 pnt.
15.W.Hartlief
2 pnt.
8. M.Holtman
32 pnt.
Verderhebbenwe in de wedstrijden
in de hoofdklasse
vande NieuweNoorder
DamBondnietgenoegpuntenvergaard
en zijngedegradeerd
naarde 1eklasse.Helaas
werdenwe aanheteindvanhetseizoen
opgeschrikt
doorhetplotseling overlijdenvan onzetrouwedamvriendP.Buitenwerf
uit Usquert.
Verderhebbenwe in meionzejaarvergadering
gehouden
metde bekeruitreiking.VoorT.Kooiwas
er de wisselbokaal
* eenkampioensbeker.
VoorE.Smit
en R.Buitenwerf
bekersvoor de tweedeen derdeprijs.Ookvoor C.Reitzema
een bekeromdatdezebij het eerstevijftalwist te eindigen.Ookdit jaarweer
werdende bekersvoorde eerste3 beschikbaar
gestelddoorHenken Klazien.
In de wedstrijden
wistenE.Smit,P.Buitenwerf
en R.Buitenwerf
de meestepunten te behalenwaarde heerSmiteenbekervoorbeschikbaar
stelde.Daarhij
dezenietzelfwildewinnengingdezenaarde Usquerders.
Voorhetnieuweseizoen
zoeken
we nieuweledenom hetpeilvanhetdammen
wel hoogte houden(envoorde gezelligheid).
Donderdag
1 en8 september
bentu welkomom eensop dedamclubeenkijkje
te nemenen eenseenpartijtjete dammenin 't Schienvat.
Totdan.
NIEUWSUIT STITSWERD
NadatB&W in Stitswerdop bezoekis geweesten heeftaangekondigd
dat ín
1995in Stitswerdbegonnen
wordtmetde aanlegvaneenrioleringen datdaaraan gekoppeldis,dat er ook geldbeschikbaar
zalkomenvoor dorpsvernieuwing,is er in Stitswerd
werkgroepje,
datzichbeziggaathoudenmet hetverzamelenvan informatieoverdit onderwerp.Er zullendorpsbijeenkomsten
worden belegd,waarinformatie
gegeven
wordten waarmensenideeënkunnen
uitenen de meningen
vande dorpsgenoten
zullenwordengepeild.Hierover
zal regelmatiginformatiewordengegeven.
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Deglascontainer
is 9p velerverzoek
.Zoalsdecontaiweggehaald
uitStitswerd
gevonden.De container
ner naasthet kerkjestond,werdhij nogalontsierend
zalnietin Stitswerd
terugkeren,
duseeniederwordtverzocht
hetglas- alsvanouds- meete nemennaarde plaatswaarboodschappen
wordengedaanen
het daarin de container
te deponeren.
"Stitswerdop z'n kop"zalwordengehoudenop zaterdag9 iuli a.s.Vorigjaar
was het een'Caribische
dag';ditjaarzalhetwat dichterbij huisgezocht
worden en zalhetvoorhetgrootstedeeleenechte'Groninqer
dag'worden.Het
(voorlopige)
programmais alsvolgt (ondervoorbehoud):
13.30
Openingmet hopelijkOnderdendamse
drumband
14.00tot 15.00
Groningse
spelletjesbij het Dorpshuis
15.00tot 16.00
Waterspektakel
bijde haven(metelementen
vanvroeger)
16.00tot 17.00
Toneelstuk
voor kinderendoor Baukje
17.00tot 18.00
Pauze
18.00tot 19.30
Groningse
maaltijd
(indienmogelijk)
19.30tot 20.00
Groningse
conference
20.00tot 21.00
Toneeldoor de jeugdonderregievan Ton Brandse
213Atot 21.45
Het Stitswerderkoor
22.00tot 23.00
Koormet Groningsrepertoire(indienmogelijk)
Afsluitingmet een muziekje,
drankje.
De activiteitencommissie
hoopt op een grote opkomsten op een zonnige,
gezellige
dag.
J.K.

JULI
D.

helekustvan Holland langs,

daar is het water zout.
En als het regent, waait of storrnt,
dan is het water koud.
Maar's zomersin de zoÍlneschijr,
wie wil er dan aanzee niet zijn?
o

Dan lopen we de hele dag
het water in en uit.
We spelenmet een fort van zand
en met een klomp als schuit.
't
Ja, als niet om het eten was,
'k
slapen aan die grote plas.
bleef

o
-(t)
@
q)
I

'=
AI.INIE ROMEIN.VER"SCHOOR

29

IN ROTTUM
AANLEGVAN RIOLERING
van komen:RotHetzit al jarenin de pen,maarnu gaathet er dan eindelijk
rioleringsnet.
Op 31 maart
op hetgemeentelijk
tum zalwordenaangesloten
over dezezaakin het dorpshuis
werd de eerstevoorlichtingsbijeenkomst
van Rottumgehouden.Namensde gemeenteEemsmondwarende heren
O.Hofen K.VegternaarRottumgekomen.
waterbeheersplan
en hetprovinciale
milieuwetgeving
l.v.m.de aangepaste
worden
rioleringsplan
kwaliteitdienende gebiedendie in het gemeentelijk
genoemduiterlijkin 1996te zijnaangesloten
op de riolering.In 1994zalRoten hetvolgendjaaris dan Stitswerdaande beurt.
tum wordenaangesloten
de
Aangezienhet dorp toch al op z'n kop komtte staan,wordt tegelijkertijd
van Rottumook aangepakt.
herstructurering
wordt een gescheidenstelsel.Een gescheiHet nieuwerioleringssysteem
den stelselhoudtin dat het vuilewater en het schonehemelwatergescheiden op een rioolmoetenkomen.Hetvuilewaterzald.m.v.een persleiding
naar Usquertworden afgevoerd.Het schonewater zal naarslotenworden
dat er aan
afgevoerd.AangezienRottumop eenterp ligt is het noodzakelijk
het beginen het eind van het dorp twee gemaaltjesworden geplaatst.
voor het schoneen hetvuile
De gemeentezalzorgenvooreenaansluítpunt
water aan de wegkantvoor de woningen.De sfeertijdensde voorlichtingssnelin het dorpshuistoen duidelijkwerd dat allewerkavondveranderde
op het eigenterreinvoor rekeningkwamenvan de bewoners
zaamheden
zelf! Degemeentekonook geenenkeleindicatiegevenwat dit de bewoners
verlangtde gemeenteookdatde bewonershun
zougaankosten.Bovendien
kortlatensluiten,h.emdaarnaleegte latenzuigenente vullenmet
septictank
zand.
Hethuidigewegdekin Rottumzalgeheelvervangengaanworden.voor de
rioleringzaleengatvanongeveer2 metergegravenmoetenworden.Defunderingvan het nieuwewegdekzalbestaanuit eenlaagzandvan40 cm met
en alsverhardingasfaltvoor de doorgaande
een laagvan 20 cm lavasteen
en klinkersvoorde niet-doorgaanwegen('tLageeinden J. Tilbusscherweg)
misde wegen.Als het budgethet toelaatzullende huidigelantaarnpalen
schienvervangenworden door lagerelichtmasten,die meer in het dorpsKerkpadzal worden verbeterd.
beeldpassen.Ook het klinkervoetpad
die de werkEr bleeknogalwat onvredete bestaanover de ongemakken
op eigenterreinzalenige
metzichmeezullenbrengen.Parkeren
zaamheden
tijdonmogelijkzijn
en de gemeentedeeldemeedatzijnietvanplanis hierbijvoorte treffen.Ookwasmen ontevredenmet hetfeit
zonderevoorzieningen
dat de gemeentevan planis om de wegenop alleplaatsentot 5 meterte vervande wegen,
aande zijkanten
breden.Ditbetekentdat de zgn.kinderkopjes
dan wel
ook al liggenze op het eigenterreinvan de bewoners,geasfalteerd
bestraatzullenworden.De gemeenteis niet van plan om erfafscheidingen
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en heggente verwijderen.
Veelbewonersvroegenzichaf of er nu ook,i.v.m.
hettoenemendaantalkleinespelendekinderenin het dorpnu eindelijk
verkeersremmendevoorzieningengetroffenkonden worden. De gemeente
voelthierin principenietzoveelvooren hetaanbrengen
vandrempelswordt
nietoverwogen.
Weldenktmenaanwatvisueleaanpassinkjes,
zoalsbloembakkenaanhet beginen het eindvan het dorp en komener opstaande
trottoirbanden.Sommigevragenstellers
wilden weten of de telefoonkabels
door de werkzaamheden
misschien
ookstukgetrokken
zoudenkunnenworgeenscheuden.Ookvroegmenzichaf of er doorde zwarewerkzaamheden
ren in de huizenzoudenkunnenontstaan.
Uiteraard
zalgeprobeerd
worden
om dit soortschadeste voorkomen.De gemeenteheeftvoor dit soortschadeseenverzekering
afgesloten
en zalvoordat
de werkzaamheden
beginnen
eerstallewoningenop de foto zettenvoor bewijsmateriaal
voor alser eventueeltoch schadeszoudenontstaan.
De plannenvoorde rioleringen de'face-lift'zijn
inmiddelsbestekgereed.
Op
7 juli is de aanbesteding
en in de weekvan 18Ioï22juli wordt de tweede
voorlichtingsbijeenkomst
in het dorpshuisgeorganiseerd.

Pretttgevsfr,nrLtiu\
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gehouden,ondermeer voor de 2e
in dit jaar (1994)werdendrie verkiezingen
Kamer.Vaakis er kritiekop de kamerledenen vroegerwasdat niet anders.
onbekendedatum,maarvermoedelijkdaterend
Opeenoudeprentbriefkaartvan
geefteenonbekendeteke(1914-1918),
vanom en bijde EersteWereldoorlog
vande 2e Kamer.
naarzijn visieop de werkzaamheden
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DICHTBIEOET....
Dit keergaanwe naarde gezellige
plaatsBedumen wel naareetcafé'De
schaivetoorn'.Ditcaféligtaanheteindvandewinkelstraat
in Bedum,Grotestraat 26-28.
Naasthet caféstaatde bezienswaardigheid
van Bedum,nl. de schevekerktoren.We sprekenmet Daan(33),die al geruimetijd in dienstis bijzijnwerkgever FeikoKoning.'Je staat ervan te kijken,hoeveelmenseÁór langs
komenom evennaarde kerktoren
te kijken',zegt
hij.'Maarde kerkzoals
hijér
nu bij staatis dan ook bestwel bijzonder,
vorigjaai is het dak nog gerestaureerd,maarde torenschijntzo'n 1.5meteruit het loodte staanlVeèltoeris-
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:'"'.il,

ten komen,nadatze evennaarde kerktorenhebbengekeken,bij ons voor
koffiemet appelgebak'.
De eigenaarFeikoKoningis afkomstiguit een horecafamilie
uit Groningen.
Zo'n 25jaar gele_den
begon hij voor zichzelfmet een snackwa
gen.Eindjàren
zeventigheefthij een-pandjegekochtaan het Boterdiep,.r.én begondaar
met een cafê-Dit café,dat momenteeltijdelijkis getransformeerd
in een
heusoranje-café,
wordt nu gerunddoor zilnjóngerébroerGerrit,die daaryoof loodgieterwas. Evenverderopis discotheèkFame, dezediscotheek
heeftFeikoverhuurdaanGerrit.Feikois zelfzowelte vindenin zijneetcounter (snackbar)
aan de Stationswegals in het eetcafé.
Volig jaar is hij begonnenom naasthet cafeaan de Grotestraat
een woonhuiste kopen,alwaareen kleinrestaurantje
werd begonnen.Aanvankelijk
was het met het etenbereidenwat ímproviseren
geblalenop een4-pitsgaifornuisje,maarde zakenwordengeleidelijk
wat-professioneler
aangepákt.
De keukenis nu geheelvernieuwden van moderneapparatuur
voorzienen
internis er ookwat verbouwd.Geïnspireerd
dooreenwintersportvakantie
in
Oostenrijk
werd.inhetvroegerewoongedeelte
eenheusestubeingebouwd.
De zakenlopenkennelijkvoorspoedig,
want de sportzaaknaasthet eetcafé
is inmiddelsook aangekocht
en zalwordenverbouwdtot cafetaria.
Aanvankelijk
begonnenze met de verkoopvan schnitzeltjes
en karbonaadjes, maarde keuzebreidtzichnu langzaamuit. 'Binnenkbrt
zettenwe hier
zo'nschoolbord
neeren danzullenwe nogwat toeristenproberente lokken
meteendagmenu.Ookhebbenwe bijde uitualsweg
eenbiltboardgeplaatst
om te proberenmeer mensenin onzezaakte krijgLn.HoewelwJOit bord
eerstalsproefgeplaatst
hadden,kunnenwe nu toóhwel merkendat dit bord
helpt;voorlopiglatenwe het dus nog maarevenstaan!'
'De drempel
voor een eetcaféis met namevoor de oudereGroningersvrij
hoog. Vaak komen ze hier met een kaartuereniging,
vrouwenuoÀoFNV;
toneel-of sjoelclubwat koffiedrinkenen we merkénáat dezemensenlater
tochterugkomenom hierookeenste eten.Aangezien
wij geenhogeprijzen
berekenen,
kunnenze ook rustighun kinderenheenemen.
Voorlindóren
ziiner ook apartekindermenuutjes.
Soms komt hier ook een helevoetbalclubvan zo'n14of 15manbinnenvallen,
die neteenwedstrjdgespeeldhebbenen zichdaarnaweleenstegoedwillendoenaaneengriÍteÏer.Z. t rilg;n
danzo'ngrootbordmet eenflinkeschnitzel
erop.Op veizoekwillenwiióok
wel wat andersleveren.
Wil menHolsteiner
schnitzels,
vegetarische
menu's
of eenkoudeschotel,danis datookaltijdmogelijk.
We ma[enookheelandere klantenmee.Laatsthebbenwe eenmevrouwvanongeveer80jaaruit het
bejaardentehuis
hier gehad,die bij ons haarverjaardajsfeestje
wou vieren
met.haargfote gezin.Vaakverzorgenwij ook warme maattijO-en
voor overwerkersbij bedrijvenin de buurt.Somsookwat verder*eg,io moestenwe
laatsttwee wekenlang maaltijdenbrengenbij de bouwvalbeursin Zuidlaren.Wij doendit u.iteraard
graag,maarwe hebbennog flinkhardmoetenrijden om de maaltijden
warm afgeleverd
te krijgen!
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Soms makenwe ook weleenswat leuksmee.Laatsthadden
we hier drie
maaltijdenklaarstaanin plastictasjes,maarbr1de oerorginó*.ïo.n de tasjes door ons per ongerukverwisserd.
we zilnËierna
.
wergeberd,maarmen
kon onzevergissing
gelukkigwel waarderen,.
NaastDaanwerkeneI nog drie meisjes,waarvaneen parttimer,
in de zaak.
'We
zijnheelerg servicegèricht.
Als mensrn oinn.nkomen,vragenwe bijna
gelijkwat ze graagwillen hebben.Vooralbedrijfsm"nr.Á
triÀen dit erg
waarderen,
omdatdiemeestalnietzoveeltijd
neouen.we strevenernaarom
binnen20 minutenhet eten op tafelte kriijÀn.w. ur.gen
ook altijdof alles
naarwensis; heeftmente weinigdan kantien ookrust"ig
*àttri[.r of groenten bijkrijgen.
wijzijndanookweernietzodatweallesgàrijt;á"r-gaan
bereje in.Groningen
kenen,wgt
weleensziet.Ari jè trótje klantennaar
- de zinhebt
gemaaktis de kansgrootdat ze taterook weertórugkomeni
Aangestokendoor de enthousiaste
verhalenvan Daanzijnwe twee
laterweer gekomenvoor een proefop de ror. ln het mênuOoekjedagen
is alles
opgenomen.
We latende koudeen warmebelegdebroodjesÁuÀnvoorwat
ze ziin'Hoewelhet ons al wat meermoeitekostÉestellen
we ook geenstokbroodjeof een italiaanse
bol.
Voorafbestellen
we iedereenaspergesoep.
Desoepis lichtgebonden,
wordt
geserveerdrnqt stukjeslauw/warm'stokbrood
en iJ bestrooidmet
I
gedroogdeselderij.De soepis wel lekker,rn.àr tegelijkerrijd
619[warflauw
van smaak.De maggiop taferbiedtgerukkiguitkomst.
Voorde hoofdmaaltijd
had ik mijnkeuzereedsgemaakt,na hetverhaalvan
Daanoverdie voetballerskre-eg
ik meteenzin iÀ'zo'ngrotr r.Énitr"l. lk kies
voor de zigeunerschnitzel
(/16,50).Als het bord *oïdt opg"àiÀndkan ik
eerstde schnitzel
nietvinden,aangezien
dezegeheetbedektwerddooreen
zoetzuresausmet stukjesui, groeneen rodepáprikaen perzik.
óó schnitzel
zelf is nietsop aan te merkeÀ,rrilis heerlijk.á1., goeo gekruid
en niet te
droog.Van de saus moet je houden,urng"iien dezebestwel
de smaak
bepaald.Erstaanechter-genoeg
andererogàiijH.reden
op h"t À"nr, zoars:
gehaktbal,
shoarma,kipfilet,levermet spekénuien,karbonades,
+ soorten
schnitzels,
3 soortenbiefstuk(van250gram!),varkenrrraár
àÀ-ópareribs.
Mijnvrouwheeftgekozen
vooreenkipgerecht,
nl.boerekip(/15,50).op een
groot bordwordteen halvekip geserveerden overladen
met een sausvan
doperwten,
sperziebone.n,
chamlignons,ui,strtj.r wortel,etc.op hetbord
ligt ook eenhoekjerauwkostmeteéndressing.D; rauwkost
blijktzeergevarieerdte z.ijn.
Bijdedeterminatie
kwamenwe aardbei,komkommer,
meroen,
tomaat,.sinaasapper,
rodeui,witte.boontjes,
gehaktesta,itl[;es paprikaen
een plukjepeterse.lie
tegen.DegebakteÁaaioappertjes
zij; ó;$ooid met
gedroogdeselderijengefruiteuiijesen op u.rroàkkrijgen
we ook mayonaise.Als groentekunnenwe kiezentussenrode bietjes'àfrp"iriJonen.
Verwendeetersals we zijn,constateren
we gelijkoaf ae sperziebonen
uit blik
komen.
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Als nagerecht
biedtmennietveelkeus,maarde ijscoupe'de
schaive
toorn'is
eenaanrader(/6.-).ln eengrotezwartebekerkrijgenwe aardbeienijs,
bananenijs,citroenijsmet echtestukjescitroen,boerenjongensijs
met rozijnen,
gekleurdehagel,eenaardbei,een royalehoeveelheid
slageen ijswafeltje,
room en een versierinkje.
A l l e e nd i t n a g e r e c hi st a l e e n b e z o e ka a n ' D e s c h a i v et o o r n ' w a a r d O
! nze
is dan ook dat je hiergezelligkuntetenvoor een betaalbare
eindconclusie
prijs.'t Gaater misschien
wat minderformeelaantoe danin eenechtrestaurant,maarje wordt snelen goedgeholpenen de portieszijngoed.
van 'De schaivetoorn' zijn: Elke dag vanaf 12.00uur
Openingstijden
geopend.Zondagvanaf15.00uur.De keukenis geopendtot 21.30à 22.00
uur.Maandagsgesloten.Tel.05900- 13720.
WJvdB
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