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LENTE
De buitenwijkligt ín de ochtendzon,
de flatgebouwenzijn betonnenblokken,
rechthoekignaar de hemel opgetrokken,
dezelfde hekken staan op elk balkon.
De dreven lopen alle parattet
met de complexen,zonder een accent,
gespeend van overbodigornament,
geschapennaar een uniform model.
Een eersteplant breekt door het asfalt heen,
de schaarsebomen staanin grijze hoeken,
de morgen is gebouwd van kleurloossteen.
De felle lucht staat strak boven de grond,
geen mens zal hier nog naar een voorjaarzoeken
dat in een steenskelethet einde vond.
Nico Weber.
U i t :D a g i n , d i c h tu i t .
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VOORJAARSMARKT
O.B.S.KLINKENBORG.
Op vrijdag30 maarta.s. zal er van 16.30tot 18.30uur om en bij de OBS
t orden gehouden. De
K l i n k e n b o r ge e n g e z e l l i g e v o o r j a a r s m a r kw
opbrengstvan deze Voorjaarsmarkt
zal ten goedekomenaan het schoolfeestvan de kinderenop 15 juni 2001, die een extrafeestelijktintjezal krijgen in het kadervan het 200-jarigbestaanvan de school.In de week hieraan voorafgaandzal een projektweekwordengehouden,waarin tal van
plaatsvinden.
vóorde leerlingen
activiteiten
ïjdens de voorjaarsmarkt
zullenallerleizelfgemaakte
spulletjesworden
verkochten het geheelzal wordenopgeluisterd
met live-muziek.
Ook zal er tijdensde voorjaarsmarkt
een optredenzijnvan een aantalleerlingendie een muziekinstrument
bespelen.
Al met al de moeitewaardom
op 30 maaftde schoolmet een bezoekjete vereren.U bentvan haftewelkom!
JWS.
PRIVEPOLITIERIT
VOORJAN WERKMANJr.
Tijdenseen routinecontróle
in Kantens,een paar wekengeleden,hadden
twee agenten hun politieautoaan de kant van de weg staan. Jan
Werkman,die onderwegwas naarhuis,probeerdeeen glimpvan de binnenkantop te vangenen keekdoorde raampjesnaarbinnen.
Eén van de agentenzag dit en riep:'He, wat moet dat daar?'
Daarschrokde B-jarigejongemanzo van dat hij brullendnaar huis ging.
De collega-agent
zei: 'Nou hebje ook wat op je geweten,kleinekinderen
latenschrikken'.
Nouja, dat was nietde bedoelingnatuurlijk.
En het zat de
agentnietlekkerdat het kereltjehuilendnaarhuistoe rende.
Na navraagin het dorpeen paardagenlaterdoor de agentwerd het duidelijkwaarde jongemanwoonde,en vervoegdehij zich bij de oudersvan
Jan. Hij boodzijn excuusaan, en verteldedat het niet de bedoelingwas
om hem te latenschrikken.
De agentwildehet zelf ook met
h e t k e r e l t j e g o e d m a k e n ,e n
beloofde om op zaterdagmiddag 17 maarl.,na einde diensttijd,de jongeJan op te halenuit
de Meidoornstraat
voor een ritje
in de politiebus.
O p z a t e r d a g m i d d a gw a s h e t
dus zover, en vervoegde de
agentzichbij de 8-jarigejongen.
Eersteen cadeautjeuitpakken;
een echte kleine politieautoen
een dikke reep chocolade.
Daarna volgde een ritje door
Kantens.

VERSLAGKNUTSELMI
DDAG VOORJAARSVAKANTIE.
Op donderdag8 maart jl. werd er door de gezamenlijkekerken van
Kantensweer een knutselmiddag
in Salemgeorganiseerd
voor de jeugd
van 5 Vm 10 jaar uit Kantens,Rottumen Stitswerd.Er was helaaseen lage
opkomst,slechts13 kinderen,maar dat mochtde pret niet drukken.De
middagstond in het teken van 'vissers'.Er werd eersteen verhaaluit de
kinderbijbel
voorgelezen
overvissersen daarnazongenwe het liedje'Zing
maar mee'. Na een bekerranjaen wat koekjeswerd uitgelegdwat er die
middaggeknutseldzou worden.Bijnaalle kinderendachtendat ze een
kijkdooszouden maken,omdat iedereeneen oude schoenendoosmee
moestnemen.Dat was echterniet het geval!Van de schoenendoos
werd
gingende kinderenaan
namelijkeen visspelgemaakt!Vol enthousiasme
de slag:visjeskleuren,uitknippen,
de doos beplakkenmet papieren de
visjesvan een paperclipen van puntenvoorzien(de mooistevissenkregen de meestepunten).De visjeskondendaarnain de versierdedoos
wordengestopten met een zelfgemaaktehengel(met magneet)kon er
toen druk gevist worden.Met als doel: zoveel mogelijkpunten halen!
geentijdmeerom het spelte speHelaaswas er tijdensde knutselmiddag
len, zodater thuis nog druk 'gevist'kon worden.
In de zomervakantie
wordter doorde gezamenlijke
kerkenweer een spelgeorganiseerd
letjesmiddag
in en rond Salem.We zullendeze keer een
variantvan het bekendespel 'Party& co' spelen,waaringeld,vlaggenen
veel opdrachtencentraalstaan.Het besteteam wint een prijs.
We hopendat er dan wat meer kinderenvan de partijzullenzijn. Nadere
volgt natuurlijknog!
van dezespelletjesmiddag
aankondiging
FrouwkeDoornbos.
VERENIGINGDORPSBELANGEN
ROTTUM.
GeslaagdetoneelavondKloosterspeulers
Rottumers.Kantsters.Stitswerdersen andere
belangstellenden
hebbengenotenvan de thriller
'Het doek gaat op ..... voor moord'gespeelddoor de
17 maart.In een
Kloosterspeulers
uit Rottumop zaterdagavond
vol dorpshuiszagenwe een toneelgroepaan het beginvan een repetitieavond in een theateraan het eindevan de pier.Nadatwas geblekendat
wijze steedsmeer
de groep was opgeslotenvielener op onverklaarbare
gewurgd!Wie
vergiftigd,
spelersvan de groepuit. Gevallen,verdronken,
is de moordenaaren waarom,warenvragendie de Rottumersen andere
bezighielden.
De ontknopingkwam bijnaaan het eind;althansdat dachtenvele aanwezigen.
Een vergeldingsaktie
door vader en dochtervoor een eerder verkeerd
opgevoerdtoneelstukdoor de toneelgroep.

In de Meidoornstraat
mochtde jongemandoor de microfoonpraten,en
toen gingende zwaailampen
met sireneaan de Meidoornstraat
uit. Nu is
allesweergoed,en Jan was zo onderde indrukdat hij nu zelfook politieagentwil worden.
Op de foto Jan Werkmanin de politiebuspratend door de microfoon naast
nu zijn dikke vriend.
P E U T E R S P E E L Z A A L ' P O P P END"I J
Op de peuterspeelzaal
werken we vaak aan de hand van een thema.
feesten/vieringen,
Seizoenen,
circusenz. Vaakis dat in januarieen probleem.Het is dan hafijewinter,maar is dat aan het weer niet echtte merken. Dit jaar was dat anders.Er viel volop sneeuwen er kon zelfs nog
eventjesgeschaatstworden. We hebben hier dus volop werkjes over
gemaakten een echtewintertafelgemaakt.Halffebruarikreeghet weer af
en toe al wat voorjaarstrekjes
en beginthet te kriebelenom over het voorjaar te gaan werken.Jonge dierenwordengeboren,voorjaarsbloemen
beginnente bloeien.Eén van de peutershad een lammetjethuisdie met
de fles grootgebrachtmoestworden,Bobby.Bobbywas erg gewendaan
kinderenom zich heenen wildeook wel even een kijkjeop de speelzaal
brengen.Voorde peutersideaalom eenseen lamvan dichtbijte bekijken.
Ze mochtenBobbyde fles geven en 2 secondenlaterstaat hij in de klas
te plassen!Dit was natuurlijklachen.Van dichterbijkunnenze de natuur
niet bekijken!Maargoed,de ene dag zit juf te vertellendat het voorjaar
wordt,het wordtdan warmerenz.en de volgendedag ligter weereen dik
pak sneeuw!Ja, wie moetenze nu nog geloven?Flexibelzijn is erg
belangrijkin dit vak en dus pakkenwe het voorjaarmaar weer op door
over sneeuwklokjes
te gaan werken.De werkjeszijn erg mooi geworden
en intussenlijkthet toch weer ietsbeterte wordenmet het weer.We hebben een paar mooiedagenin de voorjaarsvakantie
en terug op de speelzaal hebbenwe potjesgeverfden daar een bloembolletje
in gepoot.We
hebbentuinkersgezaaiden ook nog wat radijs.Nu maar hopendat het
echtvoorjaarwordt,dan kunnenwe de bloemenstraksin de tuin poten.
Nog even een verzoek.Als nieuweoudershun kindwillenaanmeldenop
d e s p e e l z a aw
l , i l tu d a nt u s s e n8 . 3 0 - 9 . 0 u
0 u ro f t u s s e n1 1 . 3 0 - 1 1 . 4u5u r o p
de speelzaalkomen?Het is namelijkerg storendals er tussendoor
bezoek
komtbinnenlopen.
Alvastbedankt.
LizetteOostmeijer,
leidsterpeuterspeelzaal'Poppedijn'.
P.S.:Op 2 aprilbegintonze paasaktieweer.Walnotenen paaseitjesworden huis aan huisverkochtdoor oudersvan de speelzaal.De opbrengst
komtgeheelten goedeaan de speelzaal.

VERSLAGKNUTSELMIDDAG
VOORJAARSVAKANTIE.
Op donderdag8 maart jl. werd er door de gezamenlijkekerken van
Kantensweer een knutselmiddag
in Salemgeorganiseerd
voor de jeugd
van 5 Vm 10jaar uit Kantens,Rottumen Stitswerd.Er was helaaseen lage
opkomst,slechts13 kinderen,maar dat mochtde pret níet drukken.De
middagstond in het tekenvan 'vissers'.Er werd eersteen verhaaluit de
voorgelezen
kinderbijbel
overvissersen daarnazongenwe het liedje'Zing
maar mee'. Na êen bekerranjaen wat koekjeswerd uitgelegdwat er die
middaggeknutseldzou worden.Bijna alle kinderendachtendat ze een
kijkdooszouden maken,omdat iedereeneen oude schoenendoosmee
moestnemen.Dat was echterniet het geval!Van de schoenendoos
werd
gingende kinderenaan
namelijkeen visspelgemaakt!Vol enthousiasme
de slag: visjeskleuren,uitknippen,de doos beplakkenmet papieren de
visjesvan een paperclipen van puntenvoorzien(de mooistevissenkregen de meestepunten).De visjes kondendaarna in de versierdedoos
wordengestopten met een zelfgemaaktehengel(met magneet)kon er
toen druk gevist worden. Met als doel: zoveel mogelijkpunten halen!
geentijd meerom het spelte speHelaaswas er tijdensde knutselmiddag
len, zodater thuis nog druk 'gevist'kon worden.
In de zomervakantie
wordter doorde gezamenlijke
kerkenweer een spelletjesmiddaggeorganiseerd
in en rond Salem.We zullendeze keer een
variantvan het bekendespel 'Party& co' spelen,waaringeld,vlaggenen
veel opdrachtencentraalstaan.Het besteteam wint een prijs.
We hopendat er dan wat meer kinderenvan de partijzullenzíjn.Nadere
van dezespelletjesmiddag
volgt natuurlijknog!
aankondiging
FrouwkeDoornbos.
VERENIGING
DORPSBELANGEN
ROTTUM.
GeslaagdetoneelavondKloosterspeulers
Rottumers.Kantsters.Stitswerdersen andere
belangstellenden
hebbengenotenvan de thriller
'Het doek gaat op ..... voor moord'gespeelddoor de
Kloosterspeulers
17 maart.lneen
uit Rottumop zaterdagavond
vol dorpshuiszagenwe een toneelgroepaan het beginvan een repetitieavond in een theateraan het eindevan de pier.Nadatwas geblekendat
wijze steedsmeer
de groep was opgeslotenvielener op onverklaarbare
spelersvan de groep uit. Gevallen,verdronken,vergiftigd,gewurgd!Wie
is de moordenaaren waarom,warenvragendie de Rottumersen andere
bezighielden.
De ontknopingkwam bijnaaan het eind;althansdat dachtenvele aanwezigen.
Een vergeldingsaktie
door vader en dochtervoor een eerder verkeerd
opgevoerdtoneelstukdoor de toneelgroep.

Aan het echteeind kwamhet verrassende
slot;het was een repetitieavond
van een toneelgroepdie dit stuk repeteerde.De regisseurwas tevreden
warengoed!!
over de repetitie.Vooralde sterfscene's
Veelapplaus,een attentieen een dankwoordwarener aan het eindevan
dezeavondvoor de spelersvan dezethriller.Na afloopwerd er nog gezellig nagepraatover de ontknopingvan het stuk. Het was een geslaagde
toneelavond!
Neut'nSchait'nop 2e paasdag(maandag16 april2001)
'Neut'n
Hettraditionele
vindtdit jaar
Schait'n'in hetdorpshuisKloosterstee
plaatsop maandagmiddag
16 aprila.s. Om 14.00uur beginnenwe met
het spel. Er zal een baanvoor jongereen ouderezijn.
Met een stalenkogelprobeeftu de walnotenvan de baante gooienen het
bijgelegdeinleggeld(kwarljes,dubbeltjes,
stuivers)in de zakte steken.Je
kunt echterook 'dik'en 'dun'gaan en de pot moetenspekken.Wat klein
gelden een goedhumeurzijneen minimumvereisteom meete doen aan
dit spel.
U wordtvan hafteuitgenodigd
om te komen!
W E R K TA A N V E R K E E R S V E I L I G H E I D .
O . B . S .K L I N K E N B O R G
De ouderraadvan de OBS Klinkenborgheeft in samenwerkingmet het
Team, de Medezeggenschapsraad
en de VerenigingDorpsbelangen
Kantensde handenineengeslagen
om te komentot een verbeterdeverkeerssituatie
aan de Pastorieweg
te Kantens.
Aanleidinghiervooris dat het voorde leerlingen
van de OBS Klinkenborg
van peuterspeelzaal
en de peuters(methun ouders/verzorgers)
Poppedijn
die ook gebruikmakenvan de uitgangvia de basisschool,
steedsmoeilijker wordt om op een veiligemanierde Pastoriewegover te steken.Het
toenemendeaantalweggebruikers
en de geparkeerdeauto's maken de
van de verkeerssituatie
overzichtelijkheid
steedsmoeilijker.
Inmiddelsis een afuaardiging
van OR, Team, MR en VDK in gesprek
geweestmet burgemeester
van der Laan.In navolginghieropheeftinmiddels een beoordelingplaats gevondendoor een medewerkervan de
gemeentedie belastis met verkeersveiligheid
en de politie.Zij zullenhiervan verslaguitbrengenaan B&W van de gemeenteen een lijst van aanbevelingen
sturen.
Wat de resultatenhiervanzullenzijn valt op dit momentnog niet te zeggen. Dat er veranderingen
aan zittente komenechterwel.
gesprekkengeweestmet aanwonendenen
fntussenzijner ook (positieve)
is de oudersdie met de autohun kinderenbrengenen halen,geadviseerd
(via de Bredeweg)te hanteren.Met elkaaren met
om éen aanrijrichting
wat hulpmaatregelen
van de gemeentehopenwe dan een duidelijkeen
overzichtelijke
verkeerssituatie
te verkrijgen,want de veiligheidvan onze
kinderenis een zaakvan ons allemaal!
JWS.
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NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
Zang.muziek.cabaret
De Vrouwenraadorganiseeilin samenwerkingmet de Ned. Bond van
'Vrouwenvan Nu'
Plattelandsvrouwen
op maandag9 aprileen gezellige
't
avondin Schienvatte Kantens.
Het visvrouwenkoor'Gitje
Gernoat'uit Zuidbroekzal de avondverzorgen.
Ze bieden ouderwets volksvermaakmet accordeonmuziek,zang en
sketches.ln een verslaglezenwe 'Ze kregende hele zaal mee en maakgoed los'.
ten de lachspieren
De avondbegintom 19.45uur.
ledereenis welkom,dus niet alleende leden van de Vrouwenraaden
Plattelandsvrouwen
met partners,maaralledorpsgenoten
kunnenkomen.
Bovendienis het vrij entree.
zijnvoor eigenrekening.
De consumpties
We verwelkomen
u graagen rekenenop eenvollezaal.Uit .......goedvoor
U!
Keramiekschaaltje
Hieruoorhebbenzich 16 personenaangemeld.De data hoorl u na de
vakantie.
Met twee groepjesvan 8 personenis de cursusvolgeboekt.
IK LEEF!
"lk ben de levende"(Openbaring1:1B)
Het is alweerjaren geleden.in de krantstondde foto van een bekende
Nederlander.
En daarnaasthet merkwaardige
bijschrift:lk leef!
Wat was het geval:Tweedagenervoorhad de kranteen blundergemaakt
doorte berichtendat deze man was overleden.Men had het berichtblijkbaarnietnagetrokken.
Zolas de man zijneigendoodsbericht.
Een uitvoerigelevensbeschouwing
stonder bij. Fraaiewoorden.
Maarhij was nietdood.Hijwas springlevend.
Dat had hem doenbesluiten
bijschrift:
om naarenkelekranteneenfotote sturenmet het merkwaardige
lk leef!De man was ten onrechtedoodverklaardl
Wel, hij was de eerstenietdie dat is overkomen.Het is ook gebeurdmet
JezusChristus.HoewelHij gezegdhad dat Hij na 3 dagenzou opstaanuit
naar het graf om daar nog het
de dood,gingenop Pasenzijn volgelingen
een en anderte doen.Het was zoietsals bloemenop iemandsgraf leggen.Je wilt nog zo graagwat doen.Je krijgtdie anderniet meerterug.
Naarzijngratgaan is het minstewat je kuntdoen....
MaarJezuswas nietdood.Hij leefde.Hij leeftnog.
ln de bijbelstaande geschiedenissen
rondomde opstandingvan Jezus
11

Christus.Het zijn eigenlijkallemaalberichtenzoalsdie van die man met
z'n foto en dat bijschrift'lk leeÍ!'Jezus leeft.Na zijn opstandingheeft Hij
zichaan velenvertoond.Ook bij zijnopenbaring
aan Johanneszei Hij: 'lk
ben de Levende!'
Hij is geen historischfiguur,die geleefdheeften op een bepaaldtijdstipis
gestorven.Hij is de ook nu LevendeHeer.Dat is echt meer dan ....dat Hij
vooftleeftin onze gedachten,in de verkondiging
.... of in het gelooÍvan
mensen... zoalsje wel eens hoortzeggen.Dat is ten diepstetoch Jezus
Ten onrechte!De bijbelgetuigt:Hij leeft!
doodverklaren.
Het is van levensbelang
om dat berichtte geloven.
Jezus heefteen eind gemaaktaan de machtvan de dood. Het feit dat de
dood het laatstewoordnietheeft,heeftgrotegevolgenvoor allendie Hem
aanvaardenals de Levende.
Jezus leeft.Ook voor u. Door Hem kunt u verdergaan vol goedemoed!
Want .... Hij teeft!
Uit:Gelovenin de toekomst(ds.A. van der Veer).
KERK VRIJGEMAAKT.
UITNODIGING
DOORDE GEREFORMEERDE
gehouOp tweede Paasdagwordt er in onze kerk een paassamenzang
met een
den, aanvang9.30 uur. De samenzangzal wordenafgewisseld
Deo Dicatus,een ad-hockinderkooren
optredenvan de zangvereniging
een orgelsolomet kornet.Ook zullentekstenm.b.t.Pasenwordenvoorgelezenuit de bijbel.
Na afloopis er koffie.
ledereenis van hartewelkom.dus kom!
Evangelisatiecommissie
Geref.kerkvrijgemaakt.

PAASZANGDIENST.
dienstennodigtu allenvan hafteuit voor
De commissie
van de bijzondere
op D.V.16 aprila.s. in de Ned. Hervormdekerk te
een Paaszangdienst
Kantens.
Aanvang10.00uur.
U bent van hartewelkom.
Diensten,Kantens.
CommissieBijzondere
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LEVENDOORHEM.
Dat Jezus is verrezen,
is niet maar zo een feit,
waaraanje uit gewoonte
misschien wat aandacht wijdt.
Zijn glorieuze doorbraak
gaatjou pèrsoonlijkaan,
want daardoormag je leven
en in de ruimte staan!
Dat Jezus is verrezen,
beperktzich niet tot'toen'.
Je mag er in het heden
van alles mee gaan doen.
Jij, die je moog'lijkheden
misschienmaar nauw'líjkskent,
en qua geloofsbeleving
vaak zo onzekerbent.

Dat Jezus is verrezen,
dus't kwade overwon,
geeft aan jouw leven duid'lijk
een nieuwe horizon!
Je toekomstligt weer open,
daar staat Hij voor garant.
God plaatstezich op't Paasfeest
voor altijd aan jouw kant!

Uit:Levenvan genade
- Truusvan der Roest.

M O L E N N I E U W SV A N D E K O R E N . E N P E L M O L E N ' D E G R O T E
GEERT"
Hetstellingshek
van de molenis nu voorhet grootstegedeeltevernieuwd.
(stijltjes)
De oudestellingmantjes
warenbehoorlijk
aan de onderkantingerol. Zo gauw als het weer beterwordt wordt het stellingheken de staarl
met langeen korteschorenopnieuwgeverfd.
Wanneerde rietdekker
langskomtis nog niet bekend,maartijd wordthet
wel. Nu vooralde kraaienweerbeginnente nestelen,zittenze veel in het
riette plukken.
De molendraaitnu nietiederezaterdag,
omdatwe met driemolenaarszijn
begonnenmet het volgenvan theorielessen
in de molen de Hoop te
Garsthuizen,
D. Wijcheluit Middelstum.
onderleidingvan instructeur
Tochprobeerik om de molenregelmatig
te latendraaienop zaterdag,en
een enkelekeer op zondagkan dit ook gebeuren.Wantspecialegasten
die mij opbellenom de molente bezoekenwil ik nietteleurstellen.
En voor
het toerismeis het ook heelgoeddat de molenop zondagte bezoekenis.
Op zaterdag12 mei is het weer NationaleMolendag.,Dit jaar is het
Molendag/ Gemalendag.
Diversewatenverken
zijn dan deze dag open
voor het publiek.Het programma
voor molen'de GroteGeeft'komt in het
volgendeLougnijs.Een ding is al wel zeker,dat het wel weer smullen
wordt.
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Op zaterdag9 juni en zondag10 juni wordtweer het groningermolenweekendgehouden.Bij voldoendewind zal 'de Grote Geert' ook deze
dagenzijn wiekendoor de luchtlatendraaien.Meer informatievolgt over
het groningermolenweekend.
U weet het, als de molendraaitbent u altijdwelkomvoor een bezoekje.
De molenaar.
TE KOOPAANGEBODEN:
Konijnenren
f.25,-.
Meisjesfietsvoor leeftijd7 tot g jaar,f .25,-.
Fam.Werkman,Meidoornstraat
3.
KAANSTERJEUGDHONK.
Hallo allemaal,hier is weer een stukje informatieover het Kaanster
Jeugdhonk.
Zoalsjullievast al hebbengehoordmoetenwe nog tot ongeveerde zomervakantie
wachtenvoordatwe eindelijkin ons eigenpandzitten. We hopendaaromook dat de gemeentez'n bestdoet om allesop tijd
klaarte krijgen.Maartot die tijd organiseren
we nog genoegandereleuke
dingen,zoalseen filmavonden een spelletjesdisco
voorde jeugden 'normale'discovoor de ouderejeugdop 6 april.
Net als de carnavalsdisco
die op 23 februariwas, was dit een groot succes. Helaaswas de opkomstvan de wat ouderejeugd weer niet zo denderend.Dit in verbandmet een schoolfeest.De opkomstvan de kinderen
was echterenorm,er warennamelijk52 kinderenaanwezig!Allemaalverkleeden opgetogenom zo een prijste winnen,wantdegenedie het mooist
verkleedwas kreeghier natuurlijkeen prijsvoor.
Dit warende winnaars:de eersteplekwas voor Nielsdie verkleedwas als
een piraat.De tweedeplek was voor Silvanaen die was verkleedals een
fee. En tot slot op de derdeplekThomasdie verkleedwas als boer.
Hopelijkzienwe jullieallemaalde volgendekeerweer.
Oh ja, het KaansterJeugdhonk
wil KlazienWerkmannog een goedschouderklopjegevenvoor het prachtigestukjewat ze in de krantheeftgeschreven.
groet,
Met vriendelijke
RaufiqAbrahamzen.
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POASKE.
Pasenis het oudstechristelijke
feest.Het wordtnietgevierdop een vaste
datum;de eerstepaasdagvalt op de zondagvan de eerstevollemaan na
het beginvan de lente.Men vierdedat het lentewerd,dacht daarbijveel
aan de zon en zo werdgeelde kleurvan Pasen.
Paasbrood
Vroegerat men met Pasenbrooden eieren,maarook dikkerijstmet gele
suikeren boter.Ook toen warener al veel sooftenbrood,zoalszoetbrood,
krentenbrood,
sucadebrood,suikerbrooden anijsbrood.Dat brood werd
bezorgddoor een stoetwiefof paaswief.Als er veel brodenop één adres
bezorgdmoest worden werd dat gedaan op een plank, gedragendoor
twee mannen.Paaszondagat men een stieg (twintig)eierenen een plak
brooden paasmaandagtwintigplakkenbrooden één ei. Daarnamaakte
men een 'slinger'om het dorpom de eierente verlopen.De eierenwerden
beschilderdmet uienschilen spinazievocht.
Om ze mooi glad te krijgen
wreef men ze in met een spekzwoerd.
Spelletjes
Met Pasendeed men buitenspelletjesmet eieren;men wildegraagweer
buitenzijn en men gelooÍdedat eierenkrachtgavenaan het land.Enkele
spelletjeswaren:eierenover zand rollenmet een dakpan,eiertikken(kinderen),eierenvan de dijkaf latenrollen,eierdansen
Bij de
en eislingeren.
meesteboerderijenwas wel een notenboomen een kogelwas altijdwel
aanwezig,want daarmeemaaktemen mosterd.De meest bekendespeltetjeshiermeewaren.riestern,riegenoÍ neutenschaitenen strontbultjen
of schietbultjen.Er werd zeer tanatiekgespeelden soms ook om veel
geld.
Vrijdagvoor Pasenmochtende kinderenlangsde deur met de foekerommelpot,gemaaktvan een gedroogdevarkensblaas.
Ze zongendan:
Wie lopenmet de foeke
De foekerommelpot
Wie lopenveur ons moeke
Dei is zo aarmas Job
Paasvuren
In Groningen,
Friesland,
Drentheen in delenvan Overijssel
ontsteektmen
ook nu nog paasvuren.Het was eigenlijkeen vreugdevuur
om te vieren
dat de donkeretijd voorbijwas. De palmtakboveninwas een teken van
nieuwleven.Was het een hoogvuur dan werd er gedansten kondende
jongensen de meisjesverkeringkrijgen,vandaarhet liedje:
Lange,langeriege
Twintegis een stiege
Dattegis een ooievoar
Trientje,Trientjewat dus toe doar.
Paasvurendreigente verdwijnen
vanwegestrengemilieu-eisen.
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VrolijckPasen
In gegoede kringen
stuurde men vroeger
soms ook een kaartje
met Pasen. Daar stond
dan op: VrolijckPasen.
Dat is ook wat wij u allen
toewensen.
U i t : P a a s g e b r u i k e ni n
Groningenen omstreken
door Fre Schreiber uit
Middelstum.

DAMCLUB'HET LEERTVANZULF'KANTENS.
Gelukkígwetener al meermensende weg naarde damclubte vinden.Na
meniguurtjedammenen zwammenzijn er toch al wel verrassendeuitslagen te melden.Kor Broekhuizen
wist DickHoltmannu wel een punt af te
halen.In de eersterondesloeghij een remise-aanbod
aÍ en Jan Zwerver
ging twee maal in een remisestand
alsnogverloren.
Verdergaat FreerkVaatstraook al beterdammen,hij komter ook wel. Kor
Broekhuizen
kan nog op de gedeeldelaatsteplaatskomen,maarwisttoch
5 puntenbij elkaarte sprokkelenin de onderlingecompetitie.Ook wist hij
in wedstrijden
tegenanderedamclubsbeidepaftijente winnen.
Runner-upis dit jaar Klaas Oomkens,hij stijgt van de laatsteplaats
omhoog.
Verdernieuwe leden welkom,je kunt ook rustigeen paar keer langs
komenop donderdagavond
om plm. 19.30uur in 't Schienvat.
Standper 15 maart2001:
1. D. Holtman
12-21
2 . J . B .W i e r e n g a 1 4 - 2 0
3 . A . B .R i t z e m a 1 1 - 1 4
4. M.A.Holtman 13-12

10-11
5. K. Oomkens
6 . B . S .L e i j e n a a r 1 4 - 1 0
7. J. Zwerver
13-7
B. K. Broekhuizen 13-5

In wedstrijden
tegendamclubsin de NNDBzijnwe eerstegewordenin de
(ditwas wel tegende 4 laagstgeèindigdedamclubs).Maakt
najaarspoule
niet uit, de gezelligheid
staatvaak toch wel voorop.
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VIERING
KONINGINNEDAG
2OO1
.
Op maandag30 aprilorganiseert
Feestcomité
/ CSCWweereen BRADER I Ee n P R I E G E L M A R KrT
o n d o md e N . H .k e r kt e K a n t e n sV. e r e n i g i n g e n
of bedrijvendie geen opgaveformulier
hebbenontvangen,kunnenzich
opgevend.m.v.onderstaandstrookje.
Ook als u uw hobbywil demonstreren
spullenwilt verkoof zelfgemaakte
pen,kunt u zich opgeven.
KinderenVm 141aarkunneneen plaatsjekrijgenop de Priegelmarkt.
Wel
graagevenopgeven!
Voor iedereenis deelnamegratis.We rekenener op dat de standplaats
schoonwordtachtergelaten.
De marktwordtgehoudenvan 10.00-13.00
uur.
Vanaf10 uur kunnenallekinderenvan Kantens,Rottumen Stitswerdin de
leeftijdvan 4-12 jaar meedoenaan het SPELLENCIRCUIT.
Wie mee wil
doen kan een deelnamekaaft
ophalenbij de peuterspeelzaal.
U wordtverzochtuw auto buitende marktroutete parkeren.
Wij hopenweerop een gezelligemarkten rekenenop uw allerkomst!

O P G A V EB R A D E R I E
/ PRIEGELMARKT
Naam:
Tel.nr.:
AktiviteiVverkoop
van:

lnleverenuiterlijk21 april b[ M.Miske, Langestraat13, tel. 552137.

19

MARJA OMTA GESELECTEERD
VOOR DE FINALEVAN DE GRUNNEGERVEURLEESCUP.
Op de OBS Klinkenborg
te Kantenswerd op woensdagmiddag
21 maart
een voorrondegehoudenvan de Grunneger
Veurleescup.
lederjaar organiseeftde StichtingKostverloren
tijdensde 'MeertmoandDialectmoand'
v o o r d e o u d s t e l e e r l i n g e nv a n d e b a s i s s c h o l e nd e s t r i j d o m d e
Veurleescup.
Deftienkinderenlazenin het Groningsvoor in de gemeenschapsruimte
van de basisschool
te Kantens.
Namensde Klinkenborg
dedenMarjaOmtaen StijnKnot mee. De leerlingen werden beoordeelddoor een jury, bestaandeuit Jannie Strijk en
RiemkeMeijer.Zij kozende volgendeleerlingenuit om door te gaan naar
de finale op woensdag4 april in de zeehondencreche
te Pieterburen:
MarjaOmta (De Klinkenborg,
Kantens),
Aliede Vries(De NegenWieken,
Winsum), Pauli Kloosterman(De Handpalm,Leens), Annabefthv.d.
Steege en Jaap Pestman (De Zonnewijzer,Siddeburen)en tenslotte
ldeletteHorst(Dr. K.Schilderschool,
Bedum).De juryledendeeldenmee
dat er op een goed niveauwerdvoorgelezenen het een hele kluswas om
de juistefinalistenaan te wijzen.Met een behoorlijkeconcurrentieis het
een hele prestatieom te wordengeselecteerd
voor de finaleen we wensen MarjaOmtavanaf dezeplaatsheel erg veel succestoe op woensdag
4 aprilin Pieterburen!
JWS.
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Dry

crdzt,def&o,..

ErwinH. Drenthgeeftde pen door aan:
RudolfBafieldEvenhuis
woonachtigin Stitswerdsinds 1994.
Wat was je jongensdroom?
schilderworden.
Coureur,voetballer,
Wat ís er van terechtgekomen?
Redelijkveel; ik slaager soms in heel snelen behendighet penseelte
voeren.
Wat is je grootste hobby?
Lekkereten.
Wat is je favorietevakantiebestemming?
Italië.
Wat is het leukste van je woonplaats?
Het gevoeldat je thuiskomtwanneerje het dorp binnenrijdt.
Wat is het minstleuke vanie woonplaats?
Dat dat gevoelverdwijntwanneerje de straatinkomten pas weer terugkeertwanneerje op je erf bent.
Welkboek heb je het laatstgelezen?
van lselinC.Hermann.
Brievenspel
Welke film heb je het laatst gezien?
In de bioscoopwas het de laatsteBond-Íilm,geloofik. Overigensgeen
ideemeerwaar het overging.
Wat is je favorietet.v.programma?
lk mag graagnaareen mooieWesternkijken.
Waarheb je het laatstsmakeliikom gelachen?
Gedragvan mijnjongstedochter.
Wat heeftje het meest geraakt?
Enkelejarengeleden:de gebooftevan mijndochter.
weibedrijven
farmaceutische
Nu: ik leesnet in de krantdat multinationale
gerenmee te werkenaan de produktievan een goedkoopA|DS-medicijn
voor Afrika.
Wat zou je graag in je leven nog eens doen?
ln een huisaan zee wonen.
En tenslotte,aan wíe geef je de pen door?
Jan Oudman,veehouderte Stitswerd.
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VOORDEJEUGD.
^rl

f{oooSet:

Waar staan dezegebouwen?
Zet het goedecijfereruoor!
Parijs
New-York
Utrecht
Londen
Pisa
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Verhool:
De mus is de kat te slim af
I let was heel koud, want het vroor dat het
kraakte en de
rvind blies zo hard_hij maar kon."Brrr.,;rp.uk
een kreine
lnus, "ik wou dat de zon kwam, ik trr
àà ko.,.,'
"A9h kom, stel je niet aan, een mus heeft
"u" toch
een veren
llakje aan," zei een kat, die langzaam naderbrl sloop.De
rnus schrok zo, dat ze metee.r n-uu,du h;G;te
tak van de
boom vlo_og,"Je hoeft heus niet ban;;;";e
te zijn, klei_
rle mus. Ik heb het echt niet slecrrtáet jà
ko; j;--^
"ào.,
!la?r aan mij warmen," vleide de kat.
"Beloof je qe, da! jg me niet zult oppeuzelen?,,
"Nee hoor, dat zar ik echt niet doen.; M;;;;e
kat keek zo
hongerig, dat het musje toch maar borre.,
i" a" boom bleef
zitten. "Nou zêg,"zei de kat toen ongeduldig,,,kom
je nou
nog of niet- Ik begin zo rangzamerhand
bláïw te zien van
de kou."
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LANGSTETROUWAUTOVAN NEDERLANDIN KANTENS.
Op vrijdag2 maart2001stonder om 15.00uur een limovan 9 meteraan
in Kantens.Na 10 jaar samenzijnhebbenWim en Antje
de Langestraat
elkaarhet jawoordgegevenin het gemeentehuis
te Bedum.Na aÍloopvan
de huwelijksvoltrekking
werd het bruidspaarbuiten opgewachtdoor de
chauffeurvan de limo waarbijze de champagnegekoeldaantroffen.
lietenze de witte duivenlos en toen
Ondergrote publiekebelangstelling
dronkenze champagne.
gegaannaar Tenerife.
Na een grootfeest zijnze op huwelijksreis
DvM.

VOORAANKONDIGING.
Wist u dat er binnenkofieen rijschoolkomt in Kantens?Meer hieroverin
de volgendeeditievan het Lougnijs.
DvM.
DAMESVOLLEYBALTEAM
CLIMAXKAMPIOEN!
!
Afgelopendinsdag20 maart zijn we kampioengeworden.Het was echt
een ontzettendspannendestrijd;het was erop of eronder.
We moestennamelijkdeze wedstrijdzien te winnenmet 2-1 van V.C.K.,
een team uit Kloosterburen,
die ook op deze finaleavond
kampioenzou
kunnenworden.Beideteamswarenzoalshet hooft'bloedje'fanatiek(en
bovenal... nerveus).
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Halverwegede eersteset brak er paniekuit, we stondenver achter op
V.C.K.Maar toen .... kregenwe steunvan het publiekwelke met grote
getaleop het podiumzatente schreeuwen'julliekunnenhet'. Maarhelaas
het mochtnet nietmeerbaten,we verlorendezeset met 15-13.
Overde volgendeset kunnenwe kortzijn:We hebbenze gewoonde pan
i n g e h a k tm
!! et15-3.
En de derde set hebbenwe weer moetenknokkenvoor onze punten,in
het beginstondenwe ruimschootsvoor,maar V.C.K.sloeg terug en toch
w o n n e nw e m e t 1 5 - 1 0 .
Na de wedstrijdwerdenwe gefeliciteerd
door de tegenstanders.
We mogen heel trots op onszelÍzijn, mede omdatwe dit jaar nog maar
voor het 2e seizoenaan competitiedoen.
Onzedroom:
Misschienzienjullieons nog eensop T.V.Noordof zelÍsnog eens met een
van NOS Sport.
sportuitzending
Met specialedank aan:
Op de eersteplaatswillenwe onze trainer/coach
Carel Ooms bedanken
vooralleswat hij ons heeftbijgebracht
de aÍgelopenjaren.Mededoor hem
hebbenwe dezeoverwinningbehaald.(Na afloopliet Carelons wetendat
dit zijn laatstewedstrijdis geweest,omdathij nog dit jaar gaat verhuizen
naarde Veluwe).
Waaromnou CarelllWe kunnenje nietmissen!!!
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Ook willenwe onzesponsornietvergeten.In januariditjaarzijnwe name-SUCCES-uit Kantens.
lijk verrastmet nieuweshirtsvan Autorijschool
Fam.G.J.van Meggelen!Bedankt.
Last,but not least....pubtiek......BEDANKT!!!
De speelsters
v.l.n.r.
AnneteBol,HenriëtteBroekhLtizen,
TreesVriezema,
Antje
boven:AnnetKooistra,
Pol,MartjaArkema,GertJan v. Meggelen.
2e rij: Mina Woudstra,HennyHoman,GerdaOmta,TinaMilano.
Nietop de foto:PianNomdenen AlbertjeWelfing.
Trainer:CarelOoms.
OP ROAKELDAIS.
Dit jaar voor het eerst zal er een heteluchtballonnenfestival
in het Op
Roaketdaisprogrammaworden opgenomen.Inmiddelshebben zich al
meerdan 40 personengemeldom een uur lang met een ballonover het
Groningerlandschapte zweven.Als de weersomstandigheden
het toelaten, zal dit een zeerspectaculaire
happening
worden.
is hetde moeitewaardom dit balOokvoorfamilie,vriendenen kennissen
lonevenement
bij te wonen.Er zal een specialegeluidsinstallatie
aangeverslagenvan passagiers
legdwordenom ooggetuige
in de ballonmandjes te kunnenvolgen.
Het heteluchtballonnenfestivalzal plaatsvinden
in de vooravondvan zondag 24 juni, aansluitendop de theater/markt.
Op de theatermarkt,die niet gratistoegankelijkis, behalvevoor ouders
van doorlopendekaarten,treedtweer een keur van artiestenop. Zo is er
een vrolijkemuzikalebakfietsshow,
een komischemime-speler,
een spectaculairesteltlopersshowmet fantastischewapperendegewaden, een
clownesketheaterfiets,
een nostalgische
draaimolenvoor de kinderenen
een sneltekenaar
die een charmantportretvan u maakt.
Alle toegangsprijzen
zijn dit jaar voor het eerstsindsvijftienjaar enigszins
verhoogd.Uitzonderinghierop is de Theater/Markt.Hiervan is de toegangsprijs(f.7,50)voor volwassenen,
gelijkgebleven.Kinderentot 12 jaar
(wasf.2,50)hebbennu gratistoegang.
De zondagmiddag
24 luni is niet het eerstprogrammaonderdeelvan Op
Roakeldais,want de avond tevoren vindt de traditioneleShantyavond
plaats.Dit jaar treden daar op het Jaco Schipperskoorte Warffum,de
Magelhaensíngers
uit Delfzijl,de Scheepsjoagers
uit Muntendamen uit
Duitslandde shantykoren
uit Carolinensiel
en Oldersum.Dat belooftweer
een gezelligeavondte worden!
En dat is dan de startvan de 36e Op Roakeldais2001,op zaterdag23 en
zondag24 lunimet deze zeer aantrekkelijke
onderdelen.
Het is van belangte wetendat alle entreeprijzen,
dus ook van wat er later
in het Folkloristische
Dans-en Muziekprogramma
nog volgt,zijn begrepen
in de doorlopendekaafien(passepaftouts).
hieruanis
De voO_rverkoopprijs
m.i.v.dit jaar Í.60,-;na 19 juni kostende doorlopende
kaartenf.75,-per
stuk.
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De voorverkoopvan de doorlopendekaafienvindt plaatsop
1 5j u n i - v r i j d a g
1 9 . 0 0 - 2.10 0
1 6j u n i - z a t e r d a g 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0
18juni-maandag 14.00-16.00
1 9j u n i - d i n s d a g
1 4 . 0 0 - 1 G . 0u0u r .
lnlichtingen
kantoorOp Roakeldais,
Oostervalge52a-53,tel. 0595-422496.
TE KOOP:
Een stoomeliener
voorvloerbedekking
reinigen,enz.
N i e u w p r i jfs. 1 0 0 0 , -n, u f . 4 0 0 , - .
P. Roggeveld,Kerkhofsweg10, Kantens.
KINDERJEUGDCLUB.
Kinderjeugdclub
uit Kantensin gesprekmet Fam.Miske.
Wat is het voor een club?
jeugdclub.
Het is een gereformeerde
Hoe kwamenjullie erbij om het op te richten?
Het is opgerichtdoor de gereformeerde
kerk.
Hoeveeljaren doenjullie dit al?
Al 11jaar.
Met welke leeftijdscategoriewerkenjullíe?
Vanaf8 jaar tot en met 12 jaar.
Hoe vaak in de maand komenjullíe bij elkaar?
2x in de maandvan 19.00t/m 20.30uur.
Waar houdenjullie club?
In Salem.
Wat doen jullie op zo'n bíjeenkomst?
We beginnenmet een gebed.Dan wordter een stukjeuit de bijbelgelezen en naaraanleiding
van het verhaalgaanze ietsknutselen.
Wat makenjullie dan?
Ze hebbeneen keereen mobielgemaakten koekjesgebakken,kijkdozen
maken,enz.
Hoeveel kínderen hebben jullie op de club?
We hebben9 kinderenop de club.
Martenen Zwannybrengende kinderenna afloopweer thuis,dat is een
gewoontegeworden.Ze doen het met veel plezier.
De nieuweperiodeis van oktoberVm april,vanafde leeftijd8 Um 12 jaar.
Opgavevoor het nieuweseizoenkan bij fam. Miske.
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. APRIL2001.
AGENDA't SCHIENVAT
02 april 19.30uur Advendo.
03 april 09.30uur Volksdansen.
19.00uur Aerobics.
19.30uur Boekbinden.
20.00uur Volleybal
dames.
21.00uur Volleybal
heren.
04 april 18.00uur Dansschool
Randoe.
19.30uur Vlinthippers
muziek,Bridgen.
20.00uur Verg.bestuur'tSchienvat.
05 april 18.00uur Dansschool
Randoe.
07 april 18.00uur Vlinthippers
koor.
'GitjeGernoat'.
09 april 19.30uur Plattelandsvrouwen
en vrouwenraad.
Verg.Dorpsbelangen.
Advendo.
10 april 09.30uur Volksdansen.
19.00uur Aerobics.
19.30uur Boekbinden.
20.00uur Volleybal
dames.
21.00uur Volleybal
heren.
11april 18.00uur Dansschool
Randoe.
19.30uur Vlinthippers
koor.
12 april 18.00uur Dansschool
Randoe.
14 april 18.00uur Vlinthippers
koor.
16 april 19.30uur Advendo.
17 aprll 09.30uur Volksdansen.
19.00uur Aerobics.
19.30uur Boekbinden.
20.00uur Volleybal
dames.
21.00uur Volleybal
heren.
18 april 18.00uur Dansschool
Randoe.
19.30uur Vlinthippers
koor.
19 april 18.00uur Dansschool
Randoe.
21 april 18.00uur Vlinthippers
koor.
24 april 09.30uur Volksdansen.
19.00uur Aerobics.
1 9 . 3 0u u r B o e k b i n d e n .
20.00uur Volleybal
dames.
21.00uur Volleybal
heren.
25 april 18.00uur Dansschool
Randoe.
19.30uur Vlinthippers
koor.
26 april 18.00uur Dansschool
Randoe.
28 april 18.00uur Vlinthippers
koor.
In weektB (9014tlm SIS)schoolvakantie,
er zijndangeenactiviteiten
in ,t Schienvat.
lnfo:tel.551280't Schienvat,
tel. 5s24ggthuis,tel. 55132spostkantoor.
Openingstijden
postkantoor:
m a . ,w o . ,d o .e n v r .9 . 3 0 - 1 1 . 3u0u r :d i . 1 6 . 0 0 - 1 7 . 3u 0u r .
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OPHALENOUD PAPIER.
Woensdagavond
25 aprilom 18.00uur bij de weg.
Bij klachten kan men zich wenden tot de contactpersoonvan
Peuterspeelzaal'Poppedijn',
tel. 551428.
Papieren kartongebundeldof in dozenbij de weg zetten.
OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAL/ KLEINEELECTRISCHE
APPARATEN.
Dinsdagochtend
17 aprilkomt de chemokarlangsom uw kleinchemisch
afualvan huis te halen.Zel de gele kaart op een vanaf de weg duidelijk
zichtbareplaatsvoor het raamlUw aÍvalwordtdan vanaf uw huis meegenomen.
Buitende bebouwdekom zal kleinchemischafualop aÍroepwordenopgehaald. U kunt daarvoor bellen met het Vuilverwerkingsbedrijf
NoordGroningente Usquert,tel. 423190.
Ook kleine electrÍscheapparaten,zoals koffiezetapparaten,
strijkijzers,
broodroosters,
electr.tandenborstels
boormachines,
etc. kunt u meegeven
aan de chemokar.
ONTVANGENGIFTEN.
ln maartmochtenwe de volgendegift op onze bankrekeningontvangen:
A.J.K.-v.d.L.
te K. t.25,-.
Wij dankenu voor uw bijdrage.
MONDEN KLAUWZEER.
Ook ons kleine Nederlandjeis in de ban van de Mond en Klauwzeer.
Agrarischeondernemersonder u in de drie dorpen hebben hun voorgenomenin verband met de MKZ, het is stil op de
zorgsmaatregelen
beldeeen neefjevan míj,of ik hem wou sponsoren,
bedrijven.
Gisteravond
want hij gaat 24 uur in hongerstaking
voor de hongerlijdende
kinderenin
Zimbabween India.Wat een tegenstelling
bij ons, hier vernietigenze
gezondekoeienen moetenwe melk in de mestputlatenlopen,omdatwe
onderhet regimevan Brusselstaan.
Maandagavond
26 maartom 9 uur heeftu kunnenzien hoeveelvreugdevuren er waren hier in de omtrek.Nee, het waren geen vreugdevuren.
maar vurenom de bevolkingduidelijkte makendat wij als agrarieersons
vee voorbehoedend
willenlateninententegen MKZ zoals u zich laat inenten tegengriep!
Van 1952 Vm 1990 was dit zo, maar vanwegehandelsbelangen
vanuit
Brusselmocht het niet meer. Het is ook nog nooit bewezen dat enten
tegen MKZ nadeligegevolgenheeftgehadvoor de volksgezondheid.
Wij
als agrarieërswillenmet deze 'Vuuraktie'Brusseler op attenderenof zij
wel in 1990een goedbesluítgenomenhebben.
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Het is toch verschrikkelijk
dat gezonde koeien bij voorbaatafgemaakt
moetenworden,denk u eensin als het met uw huisdierzou gebeuren!
Een verontrustende
boerin.
Adie v. Vliet.

Hetbestuur
vandeStichting
voorsociaalencultureel
werkte Kantens
vraagt
zospoedig
mogelijk
een

BEHEERDER

't Schienvat
voorhetdorpshuis
te Kantens.

Gevraagd
wordthetbezitvanaldetbv.de
horeca
voordezeinstelling
vereistepapieren
;
alsmede
inzicht
inadminisfatieve
werkzaamheden.
Goede
omgang
metmensen
isvangrootbelang.
Geboden
wordt:
O redelijk
indeopbrengsten
aandeel
van
deomzetin dehoreca
O eenvastebeloning
vanplm.f17.000,p.j.
(bruto
incl.- vakantietoelage)
(taakuitbreiding
isopditmoment
noginonderzoek)
Schriftelijke
sollicitaties
terichten
aandevoorzitter:
O Mw.N.C.HoÍman-Meihuizen
Usquerderueg
14. 9998NZRottum
binnen
zeven
dagen
naverschijning
vanditblad.
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