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PREDIKBEURTEN.
GereÍormeerdekerk en Hervormde gemeente
31 maart 10.00uur Ds. P.C.'t Hooft,Harderwijk.Paasdienst H.K.
01 april 10.00uur Paaszangdienst
(2e Paasdag)
G.K.
07 april 11.00uur Ds. Kristensen
G.K.
14 april 11.00 uur Ds. Kristensen
H.K.
21 april 11.00uur Ds. Kristensen
G.K.
19.00uur Ds. R.P.Oosterdijk,
Haren.Cantatedienst.H.K.
2 8 a p r i l 1 1 . 0 0u u r K a n d .B r e u n e s s e
H.K.
05 mei
9.30 uur Ds. Kristensen.
H.A.
G.K.
Gereformeerdekerk vrijgemaakt
07 april
9.30 uur Ds. G.O. Sander,Frieschepalen.
14.30uur Ds. G.O.Sander.
1 4 a p r i l 1 1 . 0 0u u r D s .J . M . A .G r o e n e v e l dB,e d u m .
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .
21 april
9.30 uur Ds. C. van Leest,Groningen-Oost.
16.30uur Ds. A. van der Sloot.Bedum.
28 april
9.30 uur Dienst.
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen
Doktersdiensten
Groningen:
0900-9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen
Op zaterdagen zondagis er om 11.00uur en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsna telefonisch
overlegte consulteren.
02-03 maaft
0 9 - 1 0m a a f t
16-17maaft
2 3 - 2 4m a a i l
28-29maaft
30-31maart
01-02april

F.H.Bennink,Ten Boer.......050-3022720
oÍ 0595-464433
........050-3013994
J . D . B u w a l d aB, e d u m
M.J. den Engelse-Boelkes,
Ezinge
..0594-622121
B . F l e s s e r u sW, i n s u m . . . . . . . . .
............0595-441545
l.H.van der Honing,Wínsum
.........0595-442244
L.G.Jager,Bedum
..050-3015462
H. Meursing,Middelstum
0595-552292

Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw. drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voor het makenvan afsprakenvan ma Vm vr tussen8.00-8.15uur,
tel. 06-51255926.
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Kontens

Ledenodminastrotie:
.T.o.an.Wals-Stollaert

( o5e5-5523o3

bij huwelijk, somenwonen, geboorte
doorgeven oon de ledenadministrotíe

en/of

verhuizingen

NBvP VROUWENVAN NU aÍdeling Middelstum/Kantens7O iaar.
Zaterdag23 februarijl. vierde de afdelingMiddelstum/Kantens
van de
NBvP Vrouwenvan Nu haar 70e verjaardagin Vita Nova te Middelstum.
De ledenen hun partnerswerden,in een feestelijkversierdezaal en met
kraantjespotten
op tafel, verwelkomddoor de voorzittervan de aÍdeling
mw. A. Pit-Post.De spreekstergaf een kortoverzichtvan de geschiedenis
van de afdeling.Vervolgenswerden dertien leden gehuldigdomdat ze
meer dan 40 jaar lid waren van de vereniging.De dames ontvingeneen
cadeautjeen een oorkondevoor hun trouwelidmaatschap.
Bij de ontvangsten in de pauzeskon men genietenvan een tentoonstelgemaaktdoor de leden
ling van prachtigehandwerkenen vrijecreativiteit
in de afgelopenjaren.Er was ook een kleineexpositievan kledingstukken
en accessoiresuit de jaren 30-40erjaren, de periodevan de oprichting.
Het geheelwerdomlijstmet accordeonmuziek
van dhr.B. Rozeboom.Een
vrolijkenooten de gezelligesfeerwerdvooralook gebrachtdoor de cabaretgroep van de zustervereniginguit Baflo met originale liedjes en
sketchesover wel en wee uit hedenen verledenvan vrouwenop het platteland.
A. Schilthuis-Clevering.
STOP IS DER OET!
Dit betekentdat we het water van de ijsbaanhebbenlaten lopen en dat
het schaatsseizoen
voorbijis.
Kan het bestuurnu op zomerreces?Nu, daarvooris er nog genoegte
doen,o.a.afulakken,
dijkenweerop ordebrengen,de boelinzaaien,nieuwe verlichtingplaatsen,het pomhokopknappen.U ziet, er is nog volop
werk en voloponkosten.En aangeziende contributies
nog lang niet kostendekkendzijn zullenwe een aantalactiesmoetenhouden.Allereerst
gaan we een grote verlotingdoen waaryande trekkingtijdenseen grote
wordtgedaan.Dit gebeurtop
bingoin de feesttentvan de buuilvereniging
3 juli tijdenshet dóstfeest.Ook hebbenwe toestemmingvan de gemeente om in decemberkerststerrenen kerstbomente mogen verkopen.Dit
allesnatuurlijk
ijs en wederdiendende.
Tevenswillenwe iedereennog bedankenvoor de gelukwensenen attenWatvooraleen beettiestijdensde openingvan ons nieuweonderkomen.
je onderbelichtis geblevenis het boekwerkdat dhr. De Boer gemaakt
heeftover de ijsclub.Dit is voor ledenin te zien bij de voorzitterof u kunt
contactopnemenmet dhr. De Boer.
Hebtu verdernogvragenoverde ijsvereniging,
neemgerustevencontact
op met het bestuur.
S. van Dellen.

S C H O O NM I L I E U .R U I ME R F .
Plasticrecyclingvanaf 2 mei 2002 tot 7 mei 2002.
Veehoudersopgelet,ook dit jaar wordener weer containersgeplaatstbij
'Theebus'.U en uw collega'szijn welkom om mee te doen aan deze
inzamelingsactie.
milieu-en kostensparende
zaagselzakken
en stretchfolie(mits het niet
Kuilfolie,veevoederzakken,
meerdan 10% van het totaalis) kunnengratiswordeningeleverd.
Het plasticmoet bezemschoonzijn, geen kluitenaarde etc. Stretchfolie
moetvoor in de containersgeladenworden.
Voor meer informatie:bel Jan tel. 551729.
NATIONALECOLLECTWEEKZOA-VLUCHTELINGENZORG.
vrijwilligers
fn de week vanT aprilVm 13 aprilgaanbijnatwintigduizend
op
pad in 300 burgerlijkegemeentenom te collecterenvoor vluchtelingen
wereldwijd. Het thema van de nationale collecteweekis opnieuw:
'Vluchtelingen
reizenaltijdlast minute'.
Het leven van een vluchtelingbestaatveel uit wachten.Omdat hij ooit
haastigmoestveftrekken-lastminute-moet hij nu wachtenop veiligheid,
onderdak,schoonwater,voedsel,mensendie helpenen mogelijkheden
om weer actiefhet dagelijkslevenop te pakken.Daarnaast:op terugkeer
naar(t)huis.
Een belangrijkdeel van de hulp van ZOA-Vluchtelingenzorg
verlooptvia
waarbijvluchtelingen
zogenaamdezelfhulpprogramma's
in staat worden
gesteldhun situatiete verbeterenen te bouwenaan hun eigentoekomst.
Deze aanpakzorgtervoordat de mensenactiefblijven.Op deze manier
wordt wachtenweer verwachten.
ZOA-Vluchtenlingenzorg
is een christelijkehumanitairehulpverleningsorganisatievoor internationalevluchtelingenhulp.
Van de vluchtelíngen
wereldwijdwordt95% opgevangenin DerdeWereldlanden.
De organisatie voertprogramma's
uit in Azië,Afrikaen op de Balkan.Van noodhulptot
en met wederopbouw.Voor vluchtelingen,
ontheemdenen slachtoffers
van rampen.
Voormeer informatiekunt u bellennaar 055-3663339.
BREICLUBJE.
Hallo, ik ben Ina Battjesen ik wil graag een breiclubjeoprichten.De
bedoelingis om thuiste gaanbreienbij mij,Kooistraat
29. Het is de bedoelingom op een dinsdagof donderdagmorgen,
bijv.van 10.00uur tot 11.30
uur bij elkaarte komen.De kofÍieen thee staanklaar.
Vrouwen die belangstellinghebben kunnen mii bellen op tel. 0629182808.
Materiaalis aanwezigen kunt u evt. kopen.
groeten,Ina Battjes.
Vriendelijke

NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
Aquarelleren(schilderenmet wateruerf).
De Vrouwenraadwil graag eens onderzoekenof er belangstelling
is voor
een aquarelleercursus,
die we graag in de herfstwillenstarten.
We hebbendaarvoorcontactgezochtmet mw. GreetOlsmeijer-Rispens,
in de vrijekunst
Oostervalge31 te Warffum.Mw.Olsmeijeris afgestudeerd
aan de kunstacademie
Minervate Groningen.Na haarstudiewas ze eerst
enkelejaren werkzaamals leraresin het middelbaaronderwijs.In de tijd
dat haar kinderennog thuiswoondengat ze les aan huis.Op dit moment
is de docentbij de BlauweSchuitin Winsum,waar ze in de herfsten winter cursussengeeft.Verderexposeertze ook met eigenwerk.
Aquarelleren
is heerlijkontspannend,
maar .....je moet er natuurlijkwel
van houden.Omdatte ontdekkensteldemw.Olsmeijervoor om eersteens
met 4 lessente beginnen.Het basismateriaal
is dan allemaalaanwezig.
Daar zijn geen kosten aan verbonden.U hoeft alleen een ontbijtbordje
mee te nemenvoor het mengenvan de verf.
Mochter na de 4 lessenbeslotenwordenom doorte gaan dan bent u wat
de materiaalkosten
betreftniet duur uit. Met een aquarellenblok,
enkele
tubetjesverf en een paar kwastenkomt u al een heel eind.
Plaats:'t Schienvatte Kantens,starthalf september.
De lessenkunnenwordengegevenop maandagmiddag/avond
of woensvan 19.30- 22.00uur.Dat moetenwe in onderlingoverdagmiddag/avond
leg afspreken.
De kostenbedragenbij een aantaldeelnemersvan 10 personen5,50 euro
per persoonper avond.
Mocht u er voor voelenom mee te doen dan kunt u zich Um zaterdag9
maart aanmeldenbij mw. De Boer, tel. 551484 of mw. Steendam,tel.
551633.
We kunnendan voor de zomerstopde cursusnog vastleggen.
Lezino.
Op woensdag27 februariverteldede heer R. Wobbesuit Huizingeover de
cultuurvan dood en begravendoor de eeuwenheen. De 30 aanwezigen
vondenhet een interessante
avond.
OCHTENDBLAD.
Op 2 aprilkrijgenwe een nieuwekrant.Het Nieuwsbladvan het Noorden
wordtdan het Dagbladvan het Noorden,en komtvanafdie datum's morg e n si n d e b u s .
ToonHermansschreefeen gedichtjeover het ochtendblad.

Ochtend
Des morgenskomt het ochtendblad
vol wereldleeden dood
dat kríjgje op je nucht're maag
meteen al op je brood
je leest, nog amper uit je bed
van moord en hongersnood
zo zit je elke morgen met de wereldop je schoot
en al 't verdríet en elk bericht
't gaat zo maar langsje heen
je moet naar Landen of Maastricht
New Yorkof Heerenveen
je wilt vandaag wat winkelen
of lekker naar het strand
en 't wereldleed.....ach, morgenkomt
wel weer'n nieuwekrant.
Uit: Ontbijtenmet jou. ToonHermans
VIERINGKONINGINNEDAG
2002.
weer een BRADEOp dinsdag30 aprilorganiseertFeestcomité/C.S.C.W.
RIE en PRIEGELMARKT
rondomde N.H.kerkte Kantens.Verenigingen
hebbenontvangen,kunnen zich
of bedrijvendie geen opgaveformulier
opgevend.m.v.onderstaandstrookje.Ook als u uw hobby wilt demonstrerenoÍ eigengemaakte
spullenwilt verkopen,kunt u zich opgeven.
KinderenVm 14 jaar kunneneen plaatsjekrijgenop de Priegelmarkt.
Wel
graageven opgeven!
Voor iedereenis deelnamegratis.We rekenener op dat de standplaats
schoonwordtachtergelaten.
De marktwordtgehoudenvan 10.00- 13.00uur.
Vanaf10 uur kunnenallekinderenvan Kantens,Rottumen Stitswerdin de
leeftijdvan 4-12 iaar meedoenaan de SPELLENCIRCUIT.
Wie mee wil
doen kan een deelnamekaart
ophalenbij de peuterspeelzaal.
U wordtverzochtuw auto buitende marktroute
te parkeren.
Wij hopenweer op een gezelligemarkten rekenenop uw aller komst!

E/PRIEGELMARKT
OPGAVEBRADERI
Naam:
Tel.nr:

Gewensteaantalmeters:
Inleverenuiterlijk21 april bij M. Miske, Langestraat 13, tel. 552137.
PASEN
Zing nu vol vreugd' een nieuw lied voor de Heer;
dicht nieuwe liederen met spinternieuwewoorden
en zoek steeds andere, welluidendeaccoorden,
geef ín je lied de komst van 't leven weer!
Vertelde mensen dat God de Koníng is,
maar ook, dat HI een Vader is, Die vol erbarmen
Zijn struikelende Kind'ren opvangt in Zijn armen,
hen opzoekt ín de diepste duísternis.
Zing van Zijn Zoon, die eens gestoruen is;
zeg dat Hij leeft en dat w| met Hem zullen leven;
zing van de vreugde, die je door wilt geven
omdatje hart er boordevol van is!
Nel Benschop.
Uit:Gelovenis geluk.
MUZIKALEPAASDIENSTIN KANTENS.
Op zondag31 maafta.s. (1e Paasdag)zal er in de HervormdeDorpskerk
t e K a n t e n s e e n m u z i k a l e S . o . W . - P a a s d i e n swt o r d e n g e h o u d e n .
zal
Voorgangeris ds. P.C.'t Hooftuit Harderwijken muzikalemedewerking
wordenverleenddoorde sopraanDianavan Kaamuit Appingedam.Zij zal
zingenvan JohannSebastianBach.MartinSprenger
enkelePaasliederen
zal het orgel bespelen.De aanvangis 10.00 uur en na afloopvan de
'Salem'.
dienstzal er koffiewordengedronkenin gebouw
.
't
Ds. Hooftwas van 1958-1963predikantvan de Hervormdegemeente
voor het eerstsinds40 iaar zal hij weer Pasenvieren
Kantens-Stitswerd;
in zijn eerstegemeente.
fn 1983vierdehij in Kantenszijn Zi-jarig ambtsjubileum
waarbijleden uit
waren (Wolvega,Emmenen Lisse).In
alle gemeentenvertegenwoordigd
Alphenaan den Rijnging hij enigejarengeledenmet emeritaat.

CANTATEDIE
NST KANTENS.
op zondag 21 april zal er 's avonds om zeven uur in de Hervormde
Dorpskerk een S.o.w.-Cantatedienst
worden gehouden. De Cantate
'Nach
dir, Herr,verlangetmich' van Johann SebástianBach zal worden
uitgevoerddoor het NicolaiConsortuit Hareno.l.v.Jelke Hamersma.Els
Beelenzal de sopraan-aria
vertolken;de orkestpaftijzal wordengespeeld
door een ad hoc-orkest.
De Cantate vormt een onderdeel van een Vesper waarin ds. R.p.
Oosterdijkuit Haren zalvoorgaanen MartinSprengerhet orgelzal bespelen.
Bachschreefveel Cantates,nietalleenvoor alle zondagenvan het kerkelijk jaar maar ook voor de kerkelijkefeestdagenoÍ specialegebeufienis1en,Ze durengemiddeld20 tot 30 minuten,al naar gelanghét thema.
De tekstinhoudvan de Cantatein Kantensgaat over he-tleven van de
Christenin de wereld,waarbijzowel hoogte-als dieptepuntenpasseren.
Maarwie steedsde ogen verlangendopslaatnaar de Heerzal rusten veiligheidvinden (naar Psalm 25), Zowelde korte liturgiealsmedede tekst
van de Cantateis volledigte volgen in de uit te reiken liturgieaan de
ingangvan de kerk. ledereenis van hartewelkom!
KANSTERJEUGDHONK.
Hallo,
Sinds drie weken is het KansterJeugdhonkalweer open. Het was een
gezellige,drukkeopening.De band CrashingScum heeftopgetreden.En
de gemeenteheefteen computerbeschikbaargesteld.
we zijnop woensdagen donderdag
van 19.00uur tot 21.30 uur open;vrijdag en zaterdagzijn we van 19.00uur tot 23.30 uur open. Als er op vrijdag een discois dan zijnwe van 19.00uur tot 01.00uur open.
Hierbijwil ik u ook vragenof u nog videofilms(of tekenfilmsetc.) heeft?
Alvastbedankt!
FranLoughnane.
SPEELTUINNIEUWS.
Zlals jullie wellicht is opgevallenis er door de speeltuinvereniging
'Spruddernust'
een nieuw toestelaangeschaft.'De Kukelkubus'gesàhik't
voor de ouderekinderentot 12 jaar.
Dankzij giften van de Gasunie, gemeente Eemsmond, Roode of
Burgerweeshuis,
StichtingZonnige Jeugd, DorpsbelangenKantens en
Jantje Beton hebbenwe dit toestelkunnenaanschaffen.En natuurlijkde
donateursvan Kantensniet te vergeten,want zonderdonateursstelt de
vereniginghelemaalnietsvoor.
Traditiegetrouw
gaat de speeltuinop 30 april open, maar het is tegenwoordigarbotechnisch
verplichtom rubberentegelste plaatsenbij de toe11

stellenmet een hogerevalhoogteen we kunnennog niet overzienof dat
voor 30 aprilgereedis. Als de tegelsnog nietgeplaatstzijn gaat de speeltuin 30 aprildus nietopen.
In de maandmei komenonzebestuursleden
weerlangsde deurenom het
donateursgeld
op te halen.Wij hebbenin verbandmet de invoeringvan de
euroeen prijsverandering
doorgevoerd.
Het bedragwas f.5,-het is nu 2,50
eurogeworden.
In juni vindt weer een gezelligespeelmiddag
plaats,en dan gaan we
tevenshet nieuwetoestelofficieelin gebruiknemen.Wat we gaan doen
en wanneerwetenwe nog niet,dus verdereberichtgeving
volgt later.
Heeftu nog leukesuggesties,
vragenof op- en aanmerkingen
dan kunt u
uiteraardcontactmet ons opnemen.
Met vriendelijke
groeten,
'spruddernust'
namenshet bestuurvan de Speeltuinvereniging
Niek Omta,JacobWever,Jaap Werkman,
Jeannetv.d.Gronde,EstherHovenkamp
en AnnekeOosting.
PAASZANGDIENST.
De Commissievan de BijzondereDienstennodigt u allen van harte uit
voor een Paaszangdienst
op D.V.maandag1 april a.s. in de Geref.kerk
te Kantens.Aanvang10.00uur.
Meditatie:
dhr.F.B.Bronsemauit Ulrum"
Vocale medewerkingwordt verleenddoor het Chr. Mannenkoor'Con
Amore'uit Stedumo.l.v.mw. H. Mulder-Voogd.
Organistein deze zangdienstis mw. Otte.
Graagtot ziens!
CommissieBijzondere
DienstenKantens.
Vrolijke dansgroep uit Madeira(Portugal)
komt naar 37e editie Op Roakeldais
Een van de vrolijkstedansgroepen
die dit jaar naar de 37e editievan Op
Roakeldaiszal komenis ongetwijfeld
de "Grupode Folcloree Etnogràfico
da Boa Nova" afkomstiguit Funchal,de hoofdstadvan het portugese
eilandMadeira.
De groep is opgerichtin 1965, bestaat uit ruim 30 actieve leden en
beschiktsinds1996overeen eigengebouw,waarinwordtgeoefend.
De groep heeftveel ervaringmet buitenlandse
trips en heeft opgetreden
i n o . a . Z w e d e n , B e l g i ë , N e d e r l a n d ,S p a n j e , F i n l a n d , N o o r w e g e n ,
Oostenrijk,
Duitsland,
Luxemburg.
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Het laatstewapenfeitwas hun optredenop de Wereldtentoonstelling
in
Hannover,EXPO2000,waarzij Madeiraen Portugalvertegenwoordigden.
(=clubhuis)
In, wat zij noemenhun "hoofdkwartie/'
organiserenzij ook tentoonstellingen
op het gebiedvan volkskunst,terwijlze ook enige boeken
en studieshebbengeproduceerd
op het gebiedvan folklore,kostuumsen
volkskunst.
Op Madeirawerkt de groep mee aan herdenkingsfeesten
en aan de kerkelijkeof ceremoniëlefeestdagenin december,terwijler ook veel gedaan
wordtaan de promotievan het toerismeop het eiland.
Dezedansgroepheefteen hoogniveauen pastdus heelgoed bij de kwaliteitvan het programmadat de bezoekersvan Op Roakeldaisgewend
zijn.
Ongeveer25 laar geledenwas er ook een groep van Madeira,die nog
steeds goede herinneringenheeft nagelatenbij de gastoudersen de
bezoekersvan toen. Een mooi verhaalis daarvanovergebleven.
Een paar jongens van die groep ontdekten in Warffum de fiets.
probeerdenzii de kunstvan het fietsenonder de knie te
Onvermoeibaar
krijgen,wat tot zeer komischetaferelenleidde.Wanneerze namelijkna
een oefenritjeop hun fietsen weer naar hun gastgezinterugkeerden,
moestenze van de straat het paadje naar het huis inslaan.Maar bijna
altijd verkeken ze zich op de snelheid.Dan belanddenze met veel
geschreeuwen gelachweer in de bosjesnaasthet toegangspad.
gekost,maarze
Het heefthet gastgezinenigeribessenen ligusterstruikjes
hebbendie week wel verschrikkelijk
veel plezieraan hun gastenbeleefd.
OPHALENOUD PAPIER.
Woensdagavond
3 aprilom18.00uur bij de weg.
Bij klachtenkan men zichwendentot de contactpersoon
van peuterspeelzaal'Poppedijn',PatriciaKeizer,tel. 551428.
OPHALENKLEIN CHEMISCHAFVAL/ KLEINEELECTRISCHEAPPARATEN.
Dinsdagmorgen
16 aprilkuntu bij het personeel
van de chemokaruw klein
chemischafualinleveren.Heeftu kleinchemischafualaan te biedendan
kunt u dit, in de week voorafgaandaan de inzameling,teleÍonischdoorgeven aan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.Uw afualwordt vanaf uw huis
meegenomen.Ook afgedankteelectrischeapparaten,zoals koffiezetapparaten,stríjkijzers,
broodroosters,
boormachines,
electrischetandenborstelsetc.,kunt u meegevenaan de chemokar.
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TORENGELD.
Vanafmei komener weermensenbil u aan de deur met een kwitantievan
Torengeld.Nu de euro is ingevoerden we ook weer met lossecentenzitten hebbenwe beslotenom er 2.50 euro van te maken,dus een kleine
verhoging.
Voor alle níeuwkomersin het dorp zal ik nog even in het kort vertellen
waarvoorhet.torengeldis. Het torengeldis voor de luidinstallatie,
d.w.z.
dat de klokkenkunnenblijvenluidenook tijdenseen begrafenisen dat we
naar de toren kunnenkijkenhoe laat het is.
Namensde kerkenraad.
JAARVERSLAGVERENIGINGDORPSBELANGEN
KANTENS
(vDK) 2001,
Strategische Visie Kantens
Begin 2001 heeft VDK een StrategischeVisievoor Kantensopgesteldals
reactie op de StrategischeVisie van de gemeenteEemsmond.In deze
visieis aandachtgeschonkenaan:
* Groenbeheer;
" Veiligheid;
* Monumenten;
" Herinrichting
Kerkstraat;
. Dorpshuis;
" Wonenin Kantens;
* Recreatieen toerisme;
. Landschap;
. Behoudvan voorzieningen;
" Infrastructuur.
De gemeentereageerdeformeelverblijdmet de StrategischeVisie van
Kantens:'(15 febr) De gemeentezal het plan gebruikenbij verdereoverleg met de kern over haar ruimtelijke
toekomst'.
Tochzag VDK weiningdaadwerkelijke
reactien.a.v.het document.In de
communicatiemet de afgevaardigden
van de gemeenteís dit regelmatig
genoemd.
Pilotproject 'gemeente aan taÍel'
In 2001 warenafgevaardigden
van de gemeenteaanwezigtijdensde vergaderingenvan VDK (om de week).VDK is erg blij met dit initiatiefen
waardeertde inzet van de betrokkenraadsleden.In de loop van 2002 zal
dit projectgeëvalueerd
worden.Vooruitlopend
hieropkan wordengemeld
dat VDK ondanksdeze mogelijkheid
tot open communicatietegen knelpuntenis aangelopenwaarvanVDK had gehooptdat dezedoor dit project
vermedenhaddenkunnenworden.ïjdens de evaluatiezal nader bekeken wordenin welkevorm we deze samenwerking
met de gemeentehet
beste kunnenvooftzetten.
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Bouwplannen in Kantens
VDK heeftzich uitgesproken
voor nieuwebouwmogelijkheden
in Kantens.
Als locatie ziet VDK de beste mogelijkheidin het verlengenvan de
De locatiezoalsdoor de gemeenteis geopperd,namelijk
Stitswerderlaan.
op het terreinvan de ijsbaan,keurtVDK af. In gesprekkenmet afgevaardigdenvan de gemeenteen van politiekepartijenblijktdat de voorkeursgehonoreerdkan worden.
locatievan VDK waarschijnlijk
Het is echternog onduidelijkhoeveelbouwkavelsaan Kantenstoegewezen kunnenworden.
Algemene belangenbehartigi
ng
Ook in 2001heeftVDK zichop allerleifronteningezetom de belangenvan
de inwonersvan Kantenste behaftigen.Hierondereen opsommingvan de
activiteiten:
" Briefnaar provincieover provincialeweg N998;
* Briefaan gemeenteLoppersumm.b.t.fietspadlangshet Boterdiep(richting Middelstum);
gewezenop extraonderhoud/vernieuwing;
" Staatsbosbeheer
* Succesvolprotestaangetekendtegeneen dam in Bieskemar;
* Bezoekvoorlichtingsavond
Leader+/ POP (Provinciaal
OmgevingsPlan)
te Loppersum;
* BezoekvoorlichtingWater2000+;
. Schriftelijke
ondersteuning
actiecomitede Delthe;
* Contactenmet Thuiszorggelegdover de wenselijkheid
van voortgang
consultatiebureau;
* Bezoekvoorlichtingsavond
Arriva;
. Inputgeleverdvoor de jaarlijjksedorpenrondevan de gemeente
Eemsmond;
* Realisatieschandpaal(in maafi 2002geplaatst);
* Realisatiehuisjeop het kerkhofter vervangingvan schaftkeet.
DaarnaastprobeertVDK een ondersteunende
rol te spelenm.b.t.belangen die door andere organisatiesworden behartigd.VDK heeft in de
gesprekkenmet de gemeentehet belang van 't Schienvatin Kantens
benadrukten heeft de stichting't Schienvatideeën aangevoerdm.b.t.
mogelijkefinancieringsmogelijkheden.
Ook de perikelenrond het jeugdhonkhad in 2001 de aandachtvan VDK.
EchteromdatVDK formeelgeen partijwas in deze kwestiewas het moeilijk om hierindaadwerkelijk
te kunnensturen.
'Vaste' activiteiten
* Geen deelnameaan Koninginnemarkt
i.v.m.MKZ crisis;
* Kerstboomgeplaatsti.s.m.stichting't Schienvat;
* Medewerkingverleendaan verschillende
actieszoalshet
Sinterklaasfeest
en het Paasfeest.
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Toekomstplan nen 2AAU2OO3
" Beter in kaartbrengenvan de belangenvan de inwonersvan Kantens.
Bijvoorbeelddoor middelvan een enquete.Doel hiervanis het scherpstellenvan een dorpsvisie.
routesrondomKantens.
" Plannenontwikkelenvoor recreatieve
" Vingeraan de pols houdenomtrentwoonplannenin Kantens.
. Overleg/relatie
met de gemeenteverbeterenen continueren.
OVERZICHTANP
Eemsmond - Groningen - 6 maart 2OO2
Lijstnr. Lijsinaam
Zetels'98
Eemsmond
1
Gemeenlebelangen
PartijvandeArbeid(PvdA)
2
Democratisch
Appel(CDA)
Christen
3
(WD)
Vrijheid
4
Volkspartijvoor
enDemocratie
GroenLinks
5
Christenunie
6
Totaalgeldig
Blanco's
Opkomstpercentage
Kiesdeler

Stemmen'02 Zetels'02 Stemmen'98
23/,4
2354
1839
678
Jbb

1057
8838
15
69,34(%)
5 1 91 5 / 1 7

in stembureau
Kantens:
Aantaluitgebrachte
stemmen
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L!ts!
GBE
PvdA
CDA
WD
GL
CHU

Bureau
11
151
151

Totaalgeldig
Blanco
Kiesgerechtigden
Opkomstpercentage

587
1
753
78,0S/"

tl

32
45
137

4
5
4
1
1
2

2610
24M
1876
639
595
00

17

8124

5
4
4
1
1

Eén van de zeven
Deze zeven beertjeslijkenerg veel op elkaar.Tochis er éen beertjebij dat
andersis dan de anderezes. Weetjij welk beertjedat is?

ffiil fl'pTfr'il

,(4,(wcb
\pr\p\p

Woordtest
ln iedere cirkel staan steeds twee woorden,waarvan enkele letters zijn
weggelaten.Het woord in de middelstecirkelbestaatuit dezelfdeletteis
als het woord in de buitenstecirkel,verminderdmet éen letter.Kun jij de
woordenmet behulpvan de omschrijvingen
vinden?

vlaktemaat
voorzetsel

het vieren
deel van de hand

leerlingvan Christus
stijloefening
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IN GESPREKMET
Dezekeer ben ik in gesprekmet een bewonervan huizeBoterdiepnl. Jan
Kroeze.Op dinsdag12 maartjl. werd Jan 60 jaar. Dit werd een week vol
verrassingenvoor hem, waar hij totaal niet op had gerekend.Reden
genoegom Jan zelf eensaan het woordte laten.
Jan verteltdat hij al weer zevenjaar in huize Boterdiepwoont.Hij woont
met veel plezierin Kantens.Hij noemt het 'met gigantischveel plezier'.
Vooralin het verenigingsleven
is Jan een graag gezien iemand.Als er
ergensvoor een verenigingwat moet gebeurendan wil Jan altijd graag
meehelpen.Zo verzorgthij al vijf jaar het terrein van voetbalvereniging
KRC. In het begindeed hij dat nog samenmet JacobTimans.Doelnetten
plaatsenen het materiaalverophangen,kalklijnentrekken,hoekvlaggen
zorgenvoor de trainingen,behoofttot mijnwerk.De laatstetwee jaar verzorgthij ook het schoonmaken
van de kantineen de kleedkamers.
Verderzit Jan ook in het bestuurvan de ijsbaanvereniging,
maar helaas
de laatstewintersis daar nietveel te beleven.
Ook als vrijwilligerbij BV ROD zet Jan zijn bestebeentjevoor.
Maar bij mijn 60e verjaardagwist ik niet wat me overkwam,vertelthij. De
maandagvoor mijnverjaardagzat ik in de OmmelanderCourantde sportuitslagente lezen,en ik bladernog een eindjedoor,zie ik in een keer een
foto van mij zelf staan.lk begonte prakizeren'hoe kan dit nou weer?' Na
een tijdjehad ik in de gatenwaar die foto was genomen,want er was nl.
een stukjeafgeknipt.lk las al die namendie er bij stonden,ik werd er stil
van.
De dag van mijnverjaardagwerdik wakkervan getoetervan auto's,al om
half zeven.lk dacht,ik moet toch maar eens uit bed, eens kijkenwat er
aan de hand is. Mits ik de trap afkom zie ik twee postersaan de buitenkant op het raam geplaktmet de tekst 'HoeraJan 60 jaar'. Toen ik in de
kamerkwam zag ik buitende bordenstaanen zag de vlaggetjesmet ballonnenhangen.lk dacht:'Watis dit nou weer,beginthet nou al?' En het
begon,iedereenkwam me feliciteren,
zelfstoen ik buitenwas. 'Wat sta jij
mooi in de krantJan en gefeliciteerd
met je verjaardag'dat heb ik vaak
gehoorddie dag. En natuurlijkeen heleboeltelefoontjes.
's Middagskwam een heel
want om ongeveerkwart
bijzondertelefoontje,
over drie beldeRadioNoordmij op. Voetbalvereniging
KRC had een brief
'de muziekfabriek'.
gestuurdnaar het radioprogramma
Hier werden mij
gemaaktdat het terreinvan de voetbalvereniging
complimenten
er zo keugenoemd,en ook kreeg ik
rig bijlag.En ik werd de besteterreinmeester
een plaatjevan Ede Staal aangeboden.Op dinsdagavondkreeg ik nog
wat visite,maar het is maarkleinbij mij in de kamer.
Maar wat Jan niet wist was dat er op de zaterdagavondeen groot verjaarvoor hem. En voor diegenendie dit georgadagsfeestwas georganiseerd
niseerdhaddenwas het moeilijkom zich stil te houden.Maar ik wist van
niets,zegt hij. Met een geweldigesmoeswerd Jan op de zaterdagavond
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naar de Posthoorngeloktdoor RoelfBlaauwwiekel,
om samen een potje
te gaan biljarten.Dat doen we wel eens vaker,want biljartenvind ik leuk.
ln het donkerezaaltieaangekomenging ineenshet lichtaan en begonnen
ze le zingen,van Lang zal Jan leven.lk kreegbloemenaangeboden,
ik
werd echt in het zonnetjegezet.Hier werd ik helemaalstil van, dit had ik
nooit venvachtdat ze dit voor mij haddengeorganiseerd.
Al die mensen
die hier bij aanwezigwaren,het was gewoongeweldig.Een grootverjaardagsfeestvan ongeveer35 man, en alles was geregeld.Van voetbalverenigingKRC kreegik uit handenvan de voorzitterWim Hartlief,een stander als aandenkenmet tekst. Een geweldigmooi cadeau.Het verjaardagsfeestwas echt geslaagd,toch heel andersals biljarten.
Bij dezenwil ik iedereenheel hartelijkbedankenvoor dezegeweldigeverjaardag.Dit zal ik nooitvergeten,allemaalbedankt!!En de interviewer,
hij
bedanktJan voor dit 'in gesprekmet'.
G.W.
SUCCESVOLOPTREDENLUCASEN GEA HULSHOF.
Op vrijdagavond15 maartjl. verzorgdenhet populaireduo Lucasen Gea
Hulshofeen optredenin cafe-barde Posthoorn.Ongeveer250 belangstellendengenotenvan een geweldiglive-optreden.
Het duo kreeglandelijkebekendheid
met hun hit'Steedsweerhuilje'.Ook werdener nummers
van hun nieuweCD ten gehoregebracht.DezeCD ligtvanafmaandag17
maart in de winkel en is getiteld'Zeg mij waarom'.Al met al was deze
avondin de Posthoorngeslaagd.
Het volgendeoptredenwordt verzorgddoor Wia Buze op zaterdagavond
6 april.

I

NEUTENSCHAITEN.
Vanwegehet grotesuccesvan vorigjaar,is er ook dit jaar weer op tweede paasdaghet traditioneleneutenschaitenin de Posthoorn.Aanvang
14.00uur tot ongeveer18.00uur met een superscheidsrechter.
's Avondsgrote Paasbingo, geldprijzen.
om
Aanvang20.00 uur.

il
I

VERENIGINGDORPSBELANGEN
ROTTUM.
ToneelavondKloosterspeulers
Zaterdag9 maartwas heel Rottumen omgevingweer bijeenin het dorpshuisvoor de jaarlijksetoneelavondvan de Kloosterspeulers.
In een gezellig vol dorpshuiskeekiedernaar'Logiesmet ontbijt'.
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Paaspuzzeltochten notenschieten
Op tweedepaasdagkan jong en oud
zoekennaar eierendie de paashaas
per ongelukin en Rottumheeftverloren. Ook kan men in het dorpshuis
zijn gelukbeproevenmet het traditionele notenschieten.De paashaas
vindt het primaals er om 14.00 uur
begonnenwordt met eieren zoeken
(kosten 0,50 euro). Notenschieten
kan ook vanaf 14.00uur.

Klaverjassen
Voor de liefhebbersis er op 5 april een klaverjasavond
in het dorpshuis.
Een deskundigezal uitleggenvolgenswelkespelregelser gespeeldgaat
worden.We willen beginnenom 19.45 uur. Men kan zich opgevenbij
LinekeLalkens(tel.552266).
AGENDASCHIENVAT.
Naast het reguliereprogrammavan de diverseverenigingen,vindt er in
het Schienvatin aprilhet volgendeplaats:
2 , 9 , 1 6 , 2 3 , 3 0 a p r i l 9 . 4 5u u r V o l k s d a n s e n .
19.30uur Bestuursvergadering
09 april
Schienvat.
20.00uur Vergadering
Bestuurmet afgevaardigden
verenigingen
Schienvat.
19.30uur Vergadering
1 1a p r i l
Dorpsbelangen.
1 9 . 3 0u u r B r i d g e n .
24 april
BERNLEFTHEATEH.
presenteert
Toneelgroep
Helwerdmet 'De overledene'van
Bernleftheater
'Welwezen'
René d'Obaldiaen
van Petervan Straaten.
Voorstellingen
op:
Vrijdag29 maart (aanvang20.30 uur)
Zondag31 maart(aanvang15.00uur)
Vrijdag19 april(aanvang20.30uur)
Zondag2l april(aanvang15.00uur).
23.
Usquerderweg
Telefonischreserveren:0596-628604(na 19.00uur) of 0595-425221.
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GRONINGER
UITSPRAKEN
O V E RE I E R E N .
Bedern haalfaai as n lege dop (beteriets,dan niets).
Hai lopt op aaier (voorzichtig).
Dat is t haileaaiereten(datis de clou).
n Voel aai (bebroedei).
Kop kloptmie as n voel aai (hoofdpijn).
n Wiendaai(zonderdop).
t Legtjoe gaínwiendaaier(hetverdientgoed).
Geef mie mor n stiegaaier (20 stuks).
n Hoanaai(niets).
Wat heb je gekregen?
n Snee zoepenen n hoanaai(niets).
t ls n dik aai (zeerbevriend).
As dat aai brekt,wat zel dat stinken(alsde vriendschapwordtverbroken,
zullenze elkaarveel verwijten).
t ls kouken aai mit heur baaident(dikaan).
Veul n appelen n aai verkopen(heelgoedkoop).
Hai kin t aai nait kwietworden(looptzenuwachtigheen en weer).
Hai het n kop as n Poaskaai(heeldik rood hoofd).
A . v . dH. . - L .
OPENBAARVERVOEB's AVONDSEN tN HET WEEKENDM|NDER.
Vefiegenwoordigers
van de dorpsverenigingen
van Kantensen Rottum,
hebbeneen forumavondbijgewoondvan ARhlvA. Er zijnveel op- en aanmerkingent.a.v.het openbaarvervoerte ptaatsen,maar voor Rottumen
Kantensis het belangrijkste
de wijzigingen
die per 1 aprilzulleningaan.Dit
is ingegevendoor verminderen
van subsidiesvanuitben Haag,.'
De voornaamstewijzigingenzijn:
Ma-Vrij: Uithuizen-Groningen
's
avondsvanuitRottum18.32,.19.32,21.92,29.47
twee minutenlateruit Kantens.
Groníngen-Uithuizen
's avonds
vanuitCS Groningen1g.30,19.20,21.20,29.20,
0.20
wel elk uur tot Bedum.
Zaterdag: Uithuizen-Groníngen
's
avondsvanuitRottum17.92, 19.32,21.92,Zg.g2
Groningen-Uithuizen
's
a v o n d sv a n u i tC S G r o n i n g e n
1Z.gO,1g.3O
, . Z O2, 1 . 2 0 ,
1g
23.20,1.20
0.20 tot Middelstum
Zondag: Uithuizen-Groningen
8.32,9.32verderom dÍe twee uur tot 29.92
Groningen-Uithuizen
9.20 om de twee uur tot 0.20vanafCS in Groningen.
Bij onduidelijkheid
is het raadzaamom 0900-gzg2tebellen.-
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POASKEBLOEMEN
Doar wiegt ien weelde
uut et niks
verboazingien et geel,
trompetters op n steel.
n Korps van anderhalvevoet
brengt ons ín juichende kleur
muusstí|,n zuvere serenoade,
op e moat deur weer en wiend bewogen.
Om zo de tied veuruut te trekken,
n feestendestoet veurof te goan
van golvende geuren en veurjoars groen.
ReinderW. Hiemstra.
Uit:Toalen Taiken.ïedschriftveur GrunnegerKultuur.
KAANSTERVLINTHIPPERS.
is
Wat begon als een aardigheidje-een koortjevoor het millenniumfeestmet een grote variatieaan
inmiddelseen ingeburgerdamusementskoor
liedjes.Nog steedsis'Sarie Mareis'een hit. Het koor bestaatuit ongeveer
4 0 e n t h o u s i a s t e l i n gd
e ine,e l k ez a t e r d a gv a n 1 8 . 1 5u u r t o t 1 9 . 4 5u u r i n ' t
'echte'dirigent,
Schienvatoefenen.Een keer in de maandhebbenwij een
'eigen'
dirigentEbbel
die onze zangkunstenbijschaaft.Maar ook onze
manierbij de les te houden.
Kuipersweet ons op een geanimeerde
Onze zangers komen vooral uit Kantens, maar ook uit Stitswerd,
Allemaalhebbenze iets met Kantens.Uit volle
Zandeweeren Uithuizen.
'de KaansterBallade'.
borstzingenzij mee aan:
lederezaterdagwordt met veel plezieren lol maar wel serieusgeoeÍend
en nieuwe liedjesingestudeerd.Zingendgaan we naar huis en kijkenal
weer uit naar de volgendekeer.
Op 26 januari2002hebbenwij onzejaarlijkseuitvoeringgehouden.Uit de
vele liedjesdie wij hebben,is een keuzegemaakt.Nieuweliedjeshebben
wij ten gehore gebracht.Bijvoorbeeld:Droomland,Sjakie van de hoek,
maar ook KnoalsterLoreleien De Lindeboom.Deze laatstehebbenwij a
capellagezongen.Het was een gezelligeavond.
Dezeuitvoeringleverdetwee nieuweledenop. De herenHenkvan Dijken
Bartten Hallersdoen nu ook mee. Van hafie welkom!
Deze wekenwerkenwij weer aan nieuweliedjesom ons programmate
veruangenen uit te breiden.Wij willendaarbijgebruikmakenvan bijzoninstrumenten.
dereritmische
Bentu nieuwsgierig,
kom,luister,doe mee en
u bent de klos.
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gaat ons goed naar
Het verzorgenvan optredensin verzorgingstehuizen
de zaalzingtuitvolleborstmee.Na afloop
de zin.Het publiekis geweldig,
'je
b e r e i k e no n s o p m e r k i n g eanl s : k o m tw e e r . t o tl e v e n ' e n ' k o m e nj u l l i e
anderen.Zo hebben
snelweer'.Het is mooi,wij zingengraagen plezieren
wij het graag.
tredenwij nog op in:
Tot aan de zomeruakantie
Warfheemte Warffum
Opmaatte Bedum
Wereldwinkeldag
te Uithuizen
VanJulsingatehuis
te Delfzijl.
't
Wilt u meedoen,gewoon een keer binnenlopen.Elke zaterdag in
Schienvatvan 18.15uur tot 19.45uur.Graagtot ziens.
De Vlinthippers.
FEESTELIJKEOUDERAVOND
OBS KLINKENBORG
haarfeestelijke
ouderavond
Op vrijdag22 maarthieldde OBS Klinkenborg
in een overvolSchienvat.
gehoreen daarnahet
De onderbouwbrachthet nummer'Berenjacht'ten
toneelstukPoesjeNel (DickBruna).
Zij zongenvoor de aanVervolgenswas het de beuftaan de middenbouw.
De prachtigekledingdie de
en 'Rikketikketik".
wezigende'Olifantenboom"
kinderenhier droegenwas gemaaktdoor eén van de moeders.Tenslotte
speelde de middenbouw
n o g h e t t o n e e l s t u kv a n
'Hansen Grietje'.
Na de grote pauzewas het
de beurt aan de bovenbouw. In betrekkelijkkofie
ze'Hetwastijdstudeerden
s e n b e e l d e n m u s e u mv a n
m e n e e r P l u m e a u 'i n . E e n
prachtigtoneelstukdat met
v e e l e n t h o u s i a s m ew e r d
gebracht.
Het team van de OBS
Klinkenborgen de leerlingenkunnenweer terugzienop een bijzonder
geslaagde,feestelijkeouderavond
!
J.O.M.W.-S.
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LICHTGLANSOVER PASEN!
De grote liefde van God begon opnieuw door het zenden van Zijn zoon
Jezus,
Waar w| met kerstaandenken.
maar,....achter de stralenvan de zon
Achter de schoonheidvan de bloemen.
Achter de rijkdom van de natuur en cultuur.
Als w| kinderen weer buiten zien spelen.
En de auto's ons voorbij razen.
Zien wij,,datdit alles door het verkeerdein de mens, ,,de zonde,,
God's Zoon, voor ons moest steruenaan het kruis.
De Vader heeft op het kerstfeest het lÍefste gegeven wat Hij bezat!
Op goede vrÍjdag gestoruen voor onze zonden.
Het werk was af voor God's Zoon.
Nu is het; sta op uit de dood en ChrístusZal over u lichten!!
Alles is nieuw geworden dat is de grote kracht van pasen.
Het offer van God's Zoon legt de weg naar een nieuwe Hemel en Aarde
weer open.
Dat wij allen...
Achter de stralen van de lente zon.
Gods glans over pasen mogen zien!
laat ons dan vieren het mooie feest.
Dat Christus heeft gegeven
verheugd van hart en blij van geest,
Hij immers ís ons leven
HI is onze zon,ons licht,
Op Hem is ons bestaan gericht,
't is dag voor ons geworden.
Halleluja!
Goedepaasdagentoegewenst,
B.Jager-Bol
MET DE RUGZAKOP STAP
Een verslag van Anna Holtman uit Australie.
Na een vreemd afscheidvan de familie,maar wel met een zeer goede
referentieop zak, op vrijdag22136.15 uur het huis verlatenom verderte
reizen.Op CentraalStationvoorinde bus van lvan - de reisleider- gestapt
en via de HarbourBridgenaar het Noordengereden.We warennog maar
net Rosevillevoorbij- hij had miydaar ook wel even kunnen oppikkentoen zijn aanhangwagenstuk ging en wij werden gedropt bij het BP
Tankstationwaar we vervolgens2 uur op een nieuwe aanhangwagen
wachten.Hij zei "ik ben evenweg"!!!Ja, even....Hoedan ook met de enige
2 Nederlandsejongens van de toer Shithead (Australischkaartspel)
gespeeldop de hardebestratingen zo de tijd doorgekomen.
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Via Dr.Jurds,waarwe JungleJuicedronken,door naareen wijn-,(kaasen fudge)proeverij
in de zeer bekendeHunterValley.Daarnanaar Booti
Booti NationalPark geredenvia de Lake Way - de naam zegt het al
merenwegmet wederomgeweldiguitzicht- en de GreenKathedraal,een
kerk middenin een bos met houtenbanken,een preekstoelen een meer
op de achtergrond,bekeken.Tenslottedoorgeredennaar Cowarre
Homesteadin Waucopewaar we gezamenlijkals groep de - erg vette,
maarwel lekkere- BBQ voor die avondvoorbereidden.
De volgendeochtend na het ontbijtop de verandanaar de vuurtorenvan Port Macquarie
geredenom enigefoto'ste nemen,daarnadoornaareen koalahospital
en
tot slot een beetjerondgelopen
in Port Macquariezelten inkopengedaan
voor lunch.'s Middagsdoorgeredennaareen verlatenstrandin Hat Head
NationalPark,waar we enkeleuurtjeshebbengerelaxeden tot slot enorme zandduinenbezocht.Hiernadoorgereden
naar het DorringoHotelin
Dorrigowaarwe na het incheckenen een frissedouchewederommet z'n
allen in het busje staptenen naar het regenwoudredenvoor een BBQ.
Helaasviel de electriciteit
na 10 minutenuit,terwijlmen net de groenten
etc aan het snijdenwas en toen moestenwe terug naar ons hotel,waar
het voedselop de BBQ in de verandawerd klaargemaakt
en wij vervolgensals hongerige
wolvenhet voedselaanvielen.
Na een kortenachtslaapwederomvoorinde autovan lvan gestapt- echt
plekomdatje allesgoedkuntzien,het raamver openkunt
de geweldigste
schuivenen lekkerje voetenop het dashbordkunt plaatsen- en naar de
DorrigoWaterfallsgeredenvoor een foto. Daarnade wandelschoenen
en
de broekspijpenaangetrokken,nu de kans op bloedzuigerswederom
grootwas, voor een 2 uur durendewandelingdoor een geweldigmooi,
groenen dichtregenwoud.
O.a.watervan een van de watervallengedronken. Na een lekkerelunch in het informatiecentrum
doorgeredennaar
Coffs Harbourvoor zeekayakenen waterrafting.
Dit was echt keigaaf.Je
peddeltjezelteen eind richtingzee en zodraje een grotegolf ziet komen,
peddelie zo hardje kan richtinghet stranden wanneerde golf bij je is pakt
hij je op en wordje metersmeegenomen.
Bij het waterraftenzat ik voorin
en zodra een golf je oppakt kijk je echt metersnaar benedennaar het
water onder je. Vond het echt fantastisch.
Wil meer.......Na nog een
groepsfotogemaaktte hebbendoorgeredennaar ByronBay,waar we die
avond rond 20.00 uur werden gedroptbij The Arts Factory- een zeer
bekenden erg "relaxed"jeugdhotelmet hippies,dreadlocks,tatoeages,
"goochelaars"
piercings,
en weeigegeuren.......
Na een nachtgoedeslaap in het bovenstebed van een driedeligstapelbed lekkernaar het strandgelopenen vandaarde wandelroute
langsde
kust naar het meestOostelijkepuntvan Australiegenomen.Bij het uitkijkpunt nog even een tijdje blijvenzittengenieteniGroen/blauw water dat
met grote witte schuim-koppen
op de rotsenslaat.Vervolgensdoorgelopen naarde vuuttorenen vanuitdaarvia het regenwoud
weerterugnaar
ByronBay.'s Avondswezenstappenmet mensenvan de groepwaarmee
ik naar Byron ben gekomen.Op dinsdagwilde ik eigenlijkmijn Oz
Experience
toer naarBrisbanevoorde volgendedag boeken,maarAnna
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bleekte laatte zijn en pas vrijdagweg te kunnen.Ja, je moetnatuurlijkniet
te makkelijkworden!!!!Dus nog maarenkelenachtenin The Arts Factory
erbijgeboekt.Toenik's middagsrond 15.30uur naar het strandging om
nog even te zonnebadenzag ik dolfijnenvoor de kust- ongeveer20 meter
van de zwemmers& sudersvandaan- langszwemmen.
Op een bepaald
moment sprongener 3 achter elkaar omhoog. Een fantastischgezicht,
wildehet graagdelen,dus heb maarsmsjesnaarNederland
toegestuurd.
Op woensdageen beetjeaangerommeld
nu het 40C was en vandaagook
niet veel gedaan.Morgenreis ik verdernaar Brisbane.
Ondertussenis het alweer2 weken later en in de tussentijdheb ik geen
kans meer gehadom verderte schrijven.Ervaringenen dingendie ik heb
gedaan beginnenondertusseneen beetje op de achtergrondte raken,
vooralals je elke dag weer zoveelnieuwedingenonderneemt.
Nadat ik in Brisbanewas aangekomenCityhall(de klokkenhoren luiden
boven in de toren),Parliamenthouse,
BotanicalGardens(die je in bijna
elke stad tegenkomt)en South Bank (expo '88) met haar man-made
lagoon & strand bezocht.Verder de citycat genomenvoor een 2 uur
durendetochtdoor de rivier.De 2e nachtwerd ik wakkervan mensendie
rondrendenen riepen"smokebut no fire".lk dachtal dat ik een vreemde
droom had omdat ik steedseen erg vervelendgeluid hoorde,bleek dus
het brandalarmte zijn. lk verlietde kamernet voordatde brandweermannen binnenkwamenlopen.Er bleekinderdaadgeenvuur te zijn,maar ik
was daarnawel een beetjeangstigoverhet feit dat mijn"brain"nietis ingesteld op een brandalarm.De volgendeochtend5 minutenvoordatde Oz
bus mij oppikte,de "Queen"voorbijzien rijden.Zedroegeen paarsehoed.
De nacht vervolgensin Mooloolabadoorgebracht(Oz nightstop,waar je
hoe dan ook moetovernachten)
waar ik een lekkerlangestrandwandeling
heb gemaakt.Volgendeochtendde bus naar Noosagenomenwaar ik vervolgens werd opgepikt en meegenomennaar een wildernisresortin
Boreen Point, waar je regenwatermoet drinken omdat er geen ander
schoonwater is. Na aankomstvroeg ik mij allereerstaf waaromik in de
middleof nowherewas beland,maar na een fantastische
zeiltochtop een
catamaranen daarnaliggendin een hangmatluisterendnaarde vogelsen
de krekelsbegonhet relaxtegevoelte komen.Vervolgens3 dagenmet 2
anderen op een fantastischekanosafarigeweest. Geweldigekreken,
meren en rivieren,roofvogels,vlinders,watervogelsen zelfs de mooie
blauwekingfishergezien.We peddeldenenkeleuren per dag en hebben
op de 2e dag in totaaleen wandelingvan 20 km naar de uitgestrektezandvlakteen daarnabenedendoor het regenwoudnaareen uitgestrekt
strand
(zondereinde)gemaaktwaar we van onze lunchgenoten.Omdatwe niet
over een douchebeschikten.namen we in de ochtendeneen bad in de
zwarte (van afgestorvenplanten)Noosa River en hebbenwe zelfs koffie
gezet van het water.'s Avondskampvuurmet zanderigvoedsel,wijn en
marshmallows.Echt een geweldigavontuur.Toen we de 2e nacht rond
zonsondergangterugpeddelden
naar onze kampeerplek,onder begeleiding van springende
vissen,was de rivierals een spiegel,alleswerd erin
weerkaast.Stondverbaasdvan mijzelfdat ik het zo leuk vond.Terugvan
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de safariwel giga genotenvan de douche.
De volgendemiddagde bus naar HerveyBay gepakt,waar we nadatwe
groepenhaddengevormdvoor de trip voor de volgendedag een BBQ op
de golfclubhadden met de locals.De volgendeochtendom 10 voor 6
begon ons Fraser lsland (grootstezandeilandter wereld)toer. Met 1O
anderen3 dagen rondgeredenin een jeep over zandpadenen nooit eindigendestranden.O.a.de glasheldereLakeMcKenzie,LakeBasin& bruine Lake Boomanjin(grootstetea tree meerter wereld)bezocht.Op de 2e
dag 's ochtendsom 5.00 uur met z'n allennaar IndianHeadgelopenom
de zonsopgangen haaien te aanschouwen(allerlaatstehelaas niet
gezien).Wel diversedingo'sgezien.Aangezieneen jaar geledeneen jongetje overledenis na een aanvaldoor dingo'szorgdeik er altijdvoor dat
ik 's nachtsniet naar het toilethoefde!!!Geweldigedagengehad. De volgendedag (bennogalin een rushdoordatik op tijd in Cairnêmoet zijn om
mijn vliegtuignaar NZ te halen)doorgereisdnaar Bargaravanwaarik een
naar Mon ReposConservation
schilpaddentoer
Centerheb geboekt.We
haddennogalgelukdie avonden zagenkortna aankomst121 loggerhead
schilpadjesuit hun nest komenen daarnanaar de zee toe kruipen.Een
erg schattiggezicht.De volgendedag uitgeslapen(8.30)en met de bus
naar Namoi Hills CattleStationin Dingo (Outback)gereisd.De dichtbijzijnde supermarktis in Rockhampton,160 km verderop.Na het dinner
hebbenwe linedancinggedaanen werdener gekke spelletjesgespeeld.
De volgendeochtendop tijd mijn bed uit gegaanom wederomeen geweldige zonsopgangte zien. Daarnanog lekkerin een ligstoelgelegenen
genotenvan de rust om mij heen, aangeziende rest nog sliep. Na de

"Cattletoed',
rondgeredendoor een gedeeltevan de CattleStation,welke
de groottede helft van Denemarkenheeft,de zweep leren hanterenen
boomeranggooien,een "smoko"gehad van Billy thee en Damper(lang
houdbaarbrood).De restvan de dag niet veel gedaanaangezienik geen
enkeleactiviteitmet stof kan doen nu ik de ochtenddat ik vanuitBargara
veftrokeen giga grotebrandblaar(6 bij 2 cm) op mijn arm heb opgelopen
toen ik de broodroosterprobeerdeop te bergen.Op de ochtenddat ik
Dingoverlietsprongde blaaropen en heb ik van een van de "cowboys"
een aloe vera blad gekregendie ik vervolgensop mijn wond plaatste.Na
een lange bustochtdoor de Outback(8 uur), genietendvan het uitzicht:
rood stof, (halÍ)droge kreken en rivieren,zachte kleuren,dode bomen,
kangaroosen emu'sin AirlieBeachaangekomenwaar ik ondertusseneen
dokterheb bezochtom de juistecreme en advieste krijgenom de wond
te laten helen. Morgen ga ik voor 3 dagen zeilen rond de Whitsunday
lslands.Al met al een druk schema,niet veel tijd om te mailen,maar het
is wel genieten.
OBS KLINKENBORG LEVERT UITSTEKENDRESUUTAATBIJ DE
VOORRONDES
VAN DE GRUNNEGER
VEURLEESCUP.
Op woensdag20 maart werden voor de derde maal achtereende voorrondesvan de GrunnegerVeurleescup
gehoudenin de OBS Klinkenborg.
Maar lieÍst 19 kandidaten
van diversescholenuit de
provinciededeneen greep
naar een finaleplaatsin
P i e t e r b u r e n .E e n w e e k
eerder werden uit de in
Meeden gehouden voorronde al 6 kandidaten
geselecteerd.
De stichting Kostverloren
organiseertal sinds 7 jaar
d e G r u n n e g e rV e u r l e e s cup. Eddy Lukje, meester
van de bovenbouwen locatiedirecteur,
zettemet 3 van zijn leerlingeneen
uitstekendresultaatneer. De stichtinghad nog niet eerdermeegemaakt
dat één en dezelfdekandidaatvoor de derde maal meedeed,deze specialevermeldingwas voor Stijn Knot.
De beideanderekandidaten,MarjaOmta en JorianWalsverdiendenallebei een finaleplaatsin Pieterburen.
Bij het ter persegaan van dit nummer
van het Lougnijsheeftdezefinaleal plaatsgevonden.Hoe Marjaen Jorian
het er in Pieterburenvanaf brachten,zult u dus in de regionalekranten
moetenlezen.
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RADIODRENTHE
Geen RadioNoord,zult u zichafuragen?Nee,nietaltijd.In ons huiswordt
er vooralin het weekend,regelmatigovergeschakeld
naar RadioDrenthe.
Mijn man is namelijkeen grootliefhebbervan muziekuit de jaren '50 en
daarvoorkomt hii bij onze eigen regionalezenderniet genoeg aan zijn
trekken,vindt hij. Nu kun je het nooitiedereennaar de zin maken,maar
laatstbelde er tijdenshet belprogramma
een mevrouwmet de klachtdat
ze vond dat er zo weiniginstrumentale
muziekwerdgedraaid.Zij was een
slechteslaapsteren luisterde's nachtsnaar Noorden al dat zingenvond
ze niet prettigop dat tijdstip.Níetdat wil slechteslaperszijn , maar wij konden helemaalmet haar meevoelen.
Wanneerhoorje nu op RadioNoord,om maarietste noemen,een mooie
mars, een stukjeaccordeonmuziek,
een draaiorgel,een kerkorgel,dansmuziek,lichtklassiek?Dat is dus medede redendat wij zo nu en dan naar
onzezuiderburenluisteren.
Op zaterdagavond
is daarallereerstvan 18.00- 19.00uur Jan Teyinkmet
"Korpsen
programma
zijn
valt bij ons meer
en Koren".Het fanfaregedeelte
in de smaakdan de koren,maartoch is het een gezelliguuftje.
om 8 uur is Jan er al weer met "Veurde preek".Mooie
Op zondagmorgen
religieuzemuziek waarbij je heerlijk nog een beetje wegdommelt.
Halverwegeonderbrokendoor "Watdomneemooivindt",een gesprekje
met een domineeover zijn gemeente,zondaginvulling
en muzikalevoorkeur.
Bij het wassenen aankledenluisterik veruolgenseerst naar de Drentse
weervrouwLeidievan der Veen,die op een hele helderemanierhet weer
voorspelt en dan komt "Opmaot",licht klassiek,gepesenteerddoor
HermaStroetinga.
In de loopvan de zondagkomtdan echt de jaren'50 muziekaan de orde.
En als u eens wist hoeveel luisteraarsen liefhebberser zijn, ook in
Groningen.In de loopderjarenhebbenwe dat wel ervaren.Misschienzijn
er onder de Lougnijslezers
ook liefhebbersen vindendie het leuk om te
lezenwelke programma'sik bedoel.
Het is wel een lastigetijd,net onderhet eten van 12.15- 13.00uur,maar
dan heeft Drenthe"Jukebox",gepresenteerd
door Jans Polling.Jans is
een hele gezelligevent, heeft 10 boekjesgeschrevenover het reilenen
zeilen in zijn gezin,veryultspreekbeurten
en is de zangervan het duo
"Dampo".Hij vertelt soms wederwaardigheden
over de 50-er jaren en
draaitleukeplatenuit die tijd.
Vorigjaar heeftJans de Top 100 samengesteld.
ledereenmocht zijn 10
favorieteliedjesinsturen.Jans brachtze in de computeren het liedjedat
de meestepuntenhad werd nr. 1 en zo aflopendnaar 100.
En wat stonder op nr. 1 ? U raadthet nooit: VayaCon Diosvan Les Paul
and Mary Ford. Die staan dus bij ons alle 100 op cassettesen worden
gedraaid als er te veel gepraatop de radiois.
van 13.00- 14.00uur heeftRadioNoord zijn uurDan op zondagmiddag
aan elkaargepraatdoor Dick van der Es.
tje met de "Koffergrammofoon",
ProductieJans Polling,wat je soms kunt horenaan de platenkeuze.
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op de zondagavondhad je een paarjaar geledenvan 21.00- 22.00 uur
bij de Avro "Toppersvan Toen",gepresenteerddoor Hans simones.
Maarja, u weet ook wel, dezemuziekis ouderwets,wat je ook kunt opmaken uit de uitspraakdie ik laatstergenslas, nl. "Papais blijvenhangenin
de sixties".
Wíj weten ook wel dat jonge mensenliever naar zendersals Sky Radio,
RadioNoordzee,Radio538 luisteren,dat geeftniet,ieder zijnmuziek.Wij
luisterenniet graagnaar house,maar er zit een knop aan de radio.
De programmamakers
moetenhet de reclamemakers
echter ook naar de
zin makenen wat hebbenze nu gedaanmet "Toppersvan Toen"?Ze hebben het verplaatstnaar zondagmorgen
S uur.
Nu kun je wel lieÍhebberzijn,maarde wekkerop zo'n vroeguur latenaflopen, nee, dat gaat ons net ietste ver!
Tip: CD-zaakHenk Doedensin Eelde heefteen grote collectie.(t.o. de
N . H .k e r k . )
A . E .v . d .H . - L .
ONTVANGENGIFTEN
ln de maandenfebruarien maartmochtenwe de volgendegiftenop onze
bankrekeningontvangen:
W.F.GteR
€ 7,00
H . K . v . Dt e
. K. € 15,00
B . G . P . - v . dt .eLK € 1 1 . 0 0

ANTWOORDENJEUGDRUBRIEK.
Cirkelwoorden
verloven- verdoven
bedragen- bedrogen
kalveren- kalmeren
Taalsommetjes
k-anjer h-effen
n-eigenk-rekel
v-angstw-erker
s-telen l-adder
b-engelb-raden
s-taart l-aster
h-euvelk-regel
b-akkerm-aaien
l-egaal s-teken
k-etter k-leven

Een van de zeven
Beefijeno. 5 is anders.
Woordtest
hectare- achter
viering- vinger
apostél- opétet
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