't LOUGNIJS
Maandel
ijkse i nformatiekrant
voor de dorpen
Kantens- Rottumen Stitswerd
2 1 eJ A A R G A N G
No.12
REDAKTIE:
Mevr.A.vander Hoek-Linstra
Dhr.W.J.vander Bijl
Dhr.G.Werkman
Mevr.J.O.M.Wals-Stallaert,
eindredactie
Dhr.K.J.J.Faber
Mevr.A.vanVliet-Vermeulen

JULI 2002

UITEP,fÍE
fitLEWRo,/:IltU',
.'.',.,.,....t.,.lOP.lds..'tt:..:l.lt..:.,.,,..

(0595)55 23 03.
22,9995PTKantens.
Tel/Fax.
Correspondentie
adres:Bredeweg
yahoo.com
E-mail:
tlougnijs@
't
Tel.(0595)55 2573.
Administratie
adres: LageEind10,9998XA Rottum.
't
Bankrek.no.34.22.17.933
Rabobank
Noord-Groningen
Rottum.
t.n.v. Lougnijs,
Wijverzoeken
rekening.
u om giftenoverte makenop bovengenoemde
Een abonnement
voor lezersbuitende genoemde
is
dorpenen randgebieden
mogelijk,
van€14,75op bovengenoemde
rekening.
doorstorting
't
wordtu dantoegezonden.
Aanallendie ietste koopen/ofte koopvragen,is er altijdplaatsvooruw adverVraagen Aanbod.
tentiein onzerubriek:
1994'tLougnijs
Rottum.
Copyright
wordttoegejuicht,
Overname
uitdezeuitgave
mitsonderbronvermelding.
geschiedt
Drukwerk
van't Lougnijs,
door:
en verzorging
Drukkerij
Hoofdstraat
16te Warffum.
Sikkema,
Àt\
o}

De uitgave van dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank

Noord-Groningen

PREDIKBEURTEN.
GereÍormeerdekerk en Hervormde gemeente
in de feesttent
Tentdienst
07 juli 11.00 uur Mw. Meihuizen.
GereÍ.kerk
9.30 uur Dhr.Holtman,Leesdienst,
14 juli
Herv.kerk
9.30 uur Ds. Kristensen,
21 juli
28 1uli 9.30 uur Ds. Lergner,Geref.kerk
Herv.kerk
04 aug. 11.00uur Ds. Kristensen,
GereÍ.kerk
11 aug. 11.00uur Ds. Kristensen,
Herv.kerk
18 aug. 11.00uur Ds. Kristensen,
25 aug. 11.00uur Ds. De Boer,GereÍ.kerk
Herv.kerk
O1sept. 9.30 uur Dhr.J. Venema.Leesdienst,
GereÍormeerdekerk vriigemaakt.
9.30uur Dienst
07 juli
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .
1 4j u l i
9 . 3 0u u r D i e n s t .
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .
21 juli
9.30 uur Dienst.
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .
28 juli
9.30 uur Dienst.
Uithuizermeeden.
16.30uur Ds. L.S.K.Hoogendoorn,
04 aug. 9.30uur Dienst.
14.30uur Ds. S.M.Alserda,Hoogkerk.
1 1a u g . 1 1 . 0 0u u r D s .J . T h .R o z e m u l l eBr ,a f l o .
16.30uur Ds. A. van der Sloot,Bedum.
18 aug. 9.30uur Ds. C. van der Leest,Groningen-Oost.
16.30uur Ds. A. van der Sloot,Bedum.
25 aug. 11.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
16.30uur Ds. M.A.de Niet,Groníngen-Noord.
01 sept. 9.30 uur Dienst.
Uithuízermeeden'
16.30uur Ds. L.S.K.Hoogendoorn,

WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen
Doktersdiensten
Groningen:
0900-9229(0,10europ.min.)
Tandartsen
Op zaterdagen zondagis er om 11.00uur en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandaftsna telefonisch
overlegte consulteren.
29-30juni
J.F.Perdok,Baflo
........0595-422723
0 6 - 0 7j u l i
H . ï m m e r m a n ,U i t h u i z e n
..........0595-431716
1 3 - 1 4j u l i
J . A . J .H o f t ,L o p p e r s u m . . . . . . . . . . .
...0596-572818
20-21iuli
LH. van der Honing,Winsum
.....0595-442244
27-28juli
C.H. de Lange,Leens
.0595-571427
03-04augustus P. Stomp,Warffum
......0595-422261
1 0 - 1 1a u g u s t u s A . M .v a n W a e s ,U i t h u i z e r m e e d.e. .n. . . . . . . . . 0 5 9 5 - 4 1 3 6 8 4
17-18augustus E.J.Prins,Spijk.....
......0596-592334
24-25augustus F.H.Bennink,Ten Boer..050-3022720
oÍ 0595-464433
31 aug./1sept. P. Brouwer,Uithuizen.........
........0595-431642
07-08septemberl.H.van der Honing,Winsum..
...0595-442244
Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:
Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afspraken
van ma Vm vr tussen8.00-8.15uur,tel.0651255926.

Begrofenisvereníging
Kontens
Uiïvoortverzorgeri
C. Boersemo

I
I

Ledenodministrotie:
J.O.M.Wols-Stolloert

(osgs-+?zso5 |

(05e5-552303

geboorteen/of verhuizingen
Gelievewijzigingen
bij huwelijk,somenwonen,
doorgevenoonde ledenadministrotie

NIEUWSVAN DE O.B.S.KLINKENBORG.
Dinsdag28 mei, 's avondsom 7 uur,een druktevan belangbij de ingang
van de school. Veel auto's, ouders met kinderen,sjouwend met grote
van de groepen6,7 en I gingenkampeweekendtassen.
19leerlingnen
ren in de Wedderbergen,
waar ze door zes oudersmet de auto naar toe
gingenmee meesterEddyLukjeen vier
werdengebracht.Als begeleiders
ouders.
Enkeleouderswarenal vooruitgereisdom de 9 slaaptentjes
en 1 bungalowtentop te zetten.ZodoendehoeÍdende kinderenbij aankomstalleen
hun luchtbedop te pompenom te kunnen'slapen'.
van bouwbedrijfKl. de Boer warenalle fietOp een groteaanhangwagen
sen gebracht.Dat was heel mooi,want de eerstedag kon de groepdaardoor op de fietsde gmgevinggaanverkennenen in een plasgaan zwemmen.
genomenvan de Urnenhoeve,
Voorde donderdagwas een arrangement
midgetgolÍspelen,op de
waar iedereeneen uur kon kanoën,waterfietsen,
stormbaanuitrazenen tot slot patat eten. Dat laatstewas lekker meegenomenvoorde leidingwant nu hoefdenze die dag niette kokenin de bungalowtent.
Vrijdagsmoestenalletentenwordenopgeruimd.Om 4 uur's middagswas
de groepbij de schoolterug.
De
Op donderdag30 mei kwamer een bus voorrijdenop de Pastorieweg.
middelstegroepen gingen een dag aapjes kijken in de dierentuinin
Emmen.
Op dinsdag4 juni waren de jongsteleerlingenaan de beurt. Met eigen
's
auto'sgingmen een dagjenaarNienoordin Leek. Morgensspeeldende
kinderenin de speeltuin,daarnaeen ritjein de stoomtrein,mini scooterNa nog een laatbaan, patatjeeten,een bezoekaan de kinderboerderij.
ste ijsjewarenze om + 4 uur weerthuis.
Op donderdag20 juni werd er een spoftmiddaggehoudenop het sportkondenallerleispelenbeoefenen.
veld.De leerlingen
27 junitradde dansgroepuit
Middenin de Roakeldaisweek
op donderdag
op het schoolplein
op.
Letland,die in Kantensis ondergebracht,
Op 28 juni, als deze Lougnijsbij u in de bus valt begintde vakantie.Als
laatste schooldagactiviteit
is er weer een vossenjachtdoor het dorp.
Verderorganiserende leerlingenzelf een disco en onder het genot van
wat 'eterij'wordter aÍscheidgenomenvan groep8.
Wie (ook kinderendie naar anderescholenbuitenKantensgaan) schrijft
voor 't Lougnijs?
een leukvakantieverhaal

VAKANT'EPUZZEL.
Zoek voor de Groningerwoordeneen Nederlandswoord (zie voorbeeld).
Bij goed invullenvormende eerste letterseen Groningeruitspraakdie
betrekkingheeft_ophet Íeit dat 't Lougnijswegensvakàntiein augustus
niet verschijnt.Graag alleen het geiegde ofsturen. onder de goede
inzendersworden3 mini-drankprrlsjês
vèrloot.Stuur uw oplossingioor 1
augustusnaar:'t Lougnijsp.a.Jolandawals, Bredewe
g 2à, Kantèns.
Omschrijvingen:
0 1 .a k k e n a i l
02. rekkertje
03. kopstubber
04. elkenain
05. dommit
06. vergees
07. eerbij
08. noa-oapen
09. knieptang
10. riestern(paasgebruik)
1 1 .w a a rk z u c h te g
12. zuzoi
13. boesroen
14. poaskebloum
15. smoezeg(weer)
16. kevorl
1 7 .p a fk e n
18.Íale of vaal
1 9 .p l e v e rk o u k
20. buusdouk
2 1 .s i e p e l
22. gainain
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Veelsucces!
A.E.v.d.
H-L.

COLLECTE.
gehoudenvan 3 Um I juni heeft
OpbrengstcollecteEpilepsiebestrijding
opgebracht369,74euro in Kantens,Rottumen Stitswerd.
Allen heel haftelijkbedankt.
JannyHoltman.

VLAGGETJESACflE DÓSTFEEST2002.
Zoals u al eerderkon lezenorganiseertde B.v. R.O.D.ook dit jaar weer
het jaarlijkseDóstÍeest.Een Íeest voor heel Kantensen omstrekenmet
een gezelligekermis,een jaarmarkt,circus,een bingo-avond
en natuurlijk
tal van aftiestenin de sfeeruollefeesttentop het ijsbaanterrein.
Kantensstaat dus 3 Um 7 juli 2002 geheel in het teken van het Dóstfeest
en het 1O-jarig
bestaanvan de B.v.R.O.D.Daaromvragenwij u ons dorp
dan nog gezelliger
te makendan het al is, en alle straten,huizenen tuinen van 3 Vm 7 lulite versierenmet vlaggetjes,
verlichtingnoem maarop,
zodathet voor iedereenduidelijkis dat Kantensfeestviert!
De mooistversierdestraat,gedeeltesvan een straat,of een huis en/of
tuin, kan rekenenop een leukeprijs.
Heeft u geen vlaggetjes?Vanaf24 juni komenwij bij u langs en verkopen
wij vlaggetjesslingers
voor een redelijkeprijs.
Donderdag4 juli om ca. 16.00uur wordt het Dóstfeestofficieelgeopend.
Hangtu dan ook de Nederlandse
vlag in top?
Alvastveel succesen veel plezierbij het Dóstfeest2002!

BINGO
BINGO.
De ijsvereniging
Kantensorganiseert
op woensdag3 juli een gezellige
bingoin de feesttent(aangeboden
doorde buurtvereniging)
op de ijsbaan.
Er wordt o.a. gespeeldom mooie geldprijzenmet een super-rondevan
100 euro.
De aanvangvan de bingois om 20.00uur exact.
ledere100edeelnemerkrijgteen gratisbingo-kaaftje
voorde super-ronde.
Tevenswordenom 23.00 uur de nummersvan de groteverlotingbekend
gemaakt.

KANTSTERJEUGDHONK.
Halloallemaal,
en de laatstetijd
Het KantsterJeugdhonkbestaatuit 13 bestuursleden
heeftniet iedereenmeertijd om een bardienstte draaien,dus hebbenwe
beslotenom onze vrijwílligersin te lichtenover de bezighedenin het
jeugdhonktijdenseen bardiensten alleseromheen.Dus u hoeftniet raar
op te kijkenals er iemandandersachterde bar staat dan dat u gewend
bent!
ïjdens de zomervakantie
blijvenwe gewoonopen,dus wie nietop vakantie gaat hoeftzich niette vervelen.
Het KJH is door de week geopendvan 19.00uurtot 21.00uur en in het
weekendvan 19.00uur tot 23.30uur.
gekoeldedrankjes,ijs eten
Heb je zin om te dansen,poolen,computeren,
of gewoon met vrienden lekker hangen, kom dan gewoon naar het
in Kantens!!!
KantsterJeugdhonkaan de Pastorieweg

OPENSTELLINGDORPSKERKKANTENS.
Na het enormesuccesvan het vorigjaar,waarbijtussende 300 en de 400
mensen de kerk hebben bezocht, heeft de Orgelcommissievan de
KantsterDorpskerkopnieuwkerk en orgel open te stellenvoor publiek,
gedurendede 5 zaterdagenvan de maandaugustus.
Tussen14.00en 17.00uur zijn de kerkdeurengeopendvoor iedereendie
belangstelling
heeftvoor dit gebouw,daterenduit de 12e eeuw,met zijn
bijzonderesÍeer,prachtighoutsnijwerk
en niette vergetenhet zowelin binnen- als buitenlandberoemdeorgel.
Het instrumentis op aanvraagte bespelen;de koorruimteis ingerichtals
museummet allerleihistorische
wetenswaardigheden.
Er kunnenkaarten
wordengekochten natuurlijkde vorigjaar uitgekomenCD van het orgel.
De eerste1000exemplaren
warenbinnenenkelemaandenuitverkocht
en
inmiddelsis weer een ruimevoorraadaanwezig.
Telkensis er een gastvrouw/heer
aanwezigom bezoekerste woord te
staan.
O p z a t e r d a g 1 4 s e p t e m b e r ( O p e n M o n u m e n t e n d a g )h e e f t d e
Orgelcommissie
een Orgelconcertgeorganiseerd,aanvang 20.00 uur.
BernardWinsemius,
organistvan de NieuweKerkte Amsterdam,
zal het
orgel bespelen,uiteraardmet werkendie passenbij de bouwtijdvan het
o r g e l :1 6 6 3 .
De entreebedraagt6,- euro inclusiefkoffiein het koor. ledereenis van
haftewelkom!
Orgelcommissie
Kantens

TUINGEDICHT - "Onderde appelboom".
lk kwam thuis, het was
een uur of acht
en zeldzaamzacht
voor de tijd van hetjaar,
de tuínbankstond klaar
onder de appelboom
ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het
spitten was,
de nacht kwam uit
de aarde, een blauwer wordend ticht hing
in de appelboom
toen werd het langzaam
weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen
voor de geur
van hooi, er lag weer
speelgoed
in het gras en ver weg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot
onder de appelboom
en later hoorde ik
de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was
gelukkig kwam er iemand naastmij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd.
RutgerKopland.
Bron:Een tuinmanis een dichter,uitgeverijLannoo.
Uit:Libelle.

NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.

a

Waddentochtje
\
Bij prachtigweer gingenop zaterdag1 juni 21 per- -/
sonen uit Kantens het wad op. De boot tag at te aa
wachtenbij Noordpolderzijl,
waar ook anderemen- 1 |
sen zich bij het gezelschapuit Kantensvoegden. LrJammerwas, dat de schippergeen uitleggaf over l(
hetgeener te zienviel,maarwat we nietwistenwas
dat er een consumptiebij de prijsinbegrepenwas en dat was mooi meegenomen.
Ondanksde berichtenin de pers over het dichtslibbenvan de vaargeul,
voerde boot preciesop tijd.Om 3 uur varenen om half5 weerterug in de
haven.De deelnemershebbenerg van de tochtgenoten.
Zonnebloemtocht
In verbandmet het SO-jarigbestaanvan de Zonnebloemwas er dit jaar
geen boottochtdoor de kanalenin de omgevingvan de stad Groningen.
Daarvoorin de plaatswas er een boottochtdoor de Amsterdamsegrachten, waaraanuit Kantensen Zandeweertotaal4 personenmochtendeelnemen.
De mensen moesten wel goed ter been zijn en de reis aankunnen.
Rollatorswarenniettoegestaan.
Het was daarom wel even zoeken voor onze beide
Zonnebloemvertegenwoordigers,
mw. de Vriesuit Zandeweeren mw. de
Boeruit Kantens,die beideals begeleidster
meegingennaarAmsterdam.
mee.
Uit Kantensgingenmw. Cleveringaen mw. Wiersma(PastoriewÊg)
De beidedameswerdenal vroegin de ochtenddoor mw.de Boervan huis
opgehaald,want om halÍ acht veilrok de bus met 49 deelnemersuit de
gemeenteEemsmondvanafhet Kerkplein
in Uithuizen.
Tijdensde rit werd er kofÍiemet koekof cake aangeboden.
voor
Om halftwaalfging het gezelschapaan boordvan de rondvaartboot
grachten.Een gids vereen drie uur durendetochtdoor de Amsterdamse
telde wat er zoal aan beide kantenvan het water te zien was. De verzorging aan boordwas prima.Een pasteitje,een broodjegezond,koffieen
Írisdranken.
Na de rondvaartstondde bus al weerklaarvoorvertrek.Halverwegewerd
er op een picknickplaatsgestoptom de beneneven te strekkenen was er
weer koffieen een broodje.
's
Om halÍ zeven avondswas het gezelschapterug in Uithuizen.
Mw.Cleveringaen mw.Wiersmavondenhet een mooiedag,evenalsonze
beidebegeleidsters.
hebbenze het de heledag heelerg druk
Bij de jaarlijkseZonnebloemtocht
om de mensente verzorgen.Dit was voor hen ook een dagje uit.
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VOORHETOPHALENVAN OUD PAPIER
INFORMATIE
BELANGRIJKE
en o.b.s.'rdlinkenborg'.
Peuterspeelzaal'Poppedijn'
Aan de inwonersvan Kantens,Rottum,Stitswerde.o.
Evenalsvoorgaandejaren zal er alleenaan het beginvan het schooljaar
huis-aan-huis
een stencilwordengebrachtmet alle ophaaldatavan het
oud papier.
voor het ophaOnderaandezecirculairezijn alle data en aanvangstijden
len van het oud papiervermeld.
Het is handigals u het strookjehieronderafknipten het plakt of prikt op
een kastdeurof het prikbord.
verzoek:
Vriendelijk
* Zel uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
. Papieren kartongebundeldoÍ in dozenbij de weg zetten.
. Legekaftonnendozenzelfevenlosscheuren
en bundelen.Dit scheeltbij
het ophalenheelveelwerken andersmoethet bij de containernog gebeuren.
" Geen rommelmeegevenzoalsplastic,piepschuim,hout of andererommel. Deze troep moet er allemaaldoor de ophalersuitgehaalden opgeruimdworden.
. Bij klachtenkan men zichwendentot de instantie,die op dat momenthet
papierophaalt.
788.
0595-551
Telefoonnummer
O.b.s.'Klinkenborg:
TeleÍoonnummer,contactpersoonpeuterspeelzaal,Frouwke Doornbos:
0595-557250.
Ophaaldataoud papier voor het schooljaar 2OO2-2OO3
. Woensdagavond
21 augustus2002
'Klinkenborg'
(551788)
Oudpapierom 18.00uurbij de *eg; O.b.s.
. Zalerdagmorgen
5 oktober2002
(557250)
Oud papierom 9.00uur bij de weg; Peuterspeelzaal'Poppedijn'
. Zalerdagmorgen
23 november2002
'Klinkenborg'
(551788)
Oudpapierom 9.00uurbij de weg; O.b.s.
. Zalerdagmorgen
11januari2003
(557250)
Oud papierom 9.00uur bij de weg; Peuterspeelzaal'Poppedijn'
22 tebruari2003
" Zalerdagmorgen
'Klinkenborg'
(551788)
Oudpapierom 9.00uur bij de weg; O.b.s.
. Woensdagavond
9 april2003
'Poppedijn'
(557250)
Oud papierom 18.00uur bij de weg; Peuterspeelzaal
" Woensdagavond
21 mei2003
'Klinkenborg'
(551788)
Oudpapierom 18.00uurbijde weg; O.b.s.
. Woensdagavond
25 iuni2003
'Poppedijn'(557250)
Oud papierom 18.00uur bij de weg; Peuterspeelzaal
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'Kanker in de Íamilie!?'
COLLECTEKANKERBESTRIJDING:
ln de week van 2 - 7 septembergaande collectanten
van de Nederlandse
Kankerbestrijding/Koningin
WilhelminaFonds (KWF) ook hier weer met
hun bus de deurenlangs.ledereenkrijgttevorende folder 'Mijn manier
van kankerbestrijding'
in de bus. Hierinstaateen overzichtvan de activiteitenvan de KWF-themamaand
september:'Kankerin de familie!?'Ook
vertellenonderzoekers
en voorlichters
over hun maniervan kankerbestrijding.
Uw manieris geven.Het KWF besteedtde ontvangengeldenaan onderzoek,opleiding,voorlichting
van patiëntenen hun naasten.
en begeleiding
Uw steun is onmisbaar.Het KWF krijgtgeen overheidssubsidie.
Wie de
collectantmist,kan een gift overmakenop giro 26000.
lederecollectantkan zich legitimeren.Het KWF is te herkennenaan de
Rode Krab en aan het Keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving.
Wie vragenheeftover kankeren kankerbestrijding
of 'kankerin de familie',kan bellenmet de Hulp-en lnÍormatielijn
van het KWF (gratis):0800 (ma.-vr.
022 66 22
10.00 12.30/ 13.30 16.00 uur), of surfen naar
www.kankerbestriidi
ng.nI

NIEUWSVAN DE MOLENDE 'GROTEGEERT"
Op 11 mei jl. werd weer de NationaleMolendaggehouden.Een verslag
hieroverin het vorig Lougnijsis er niet geweest.Op deze molendagwas
er iets minderbezoekdan anderejaren.Ook werdener minderpannenkoeken verkocht.Wel kon ik gasten uit Amerikawelkom heten op de
molen.De vader,geborenin Uiihuizen,met zoon en kleinzoon.Vooralde
zoon en kleinzoonwarenonderde indrukvan de NationaleMolendagen
vooralde heerlijke'pancakes'.De kleinzoonverteldemij dat hij een artikel
over de molende 'GroteGeert'wildeschrijvenvoor op internetmet foto's
van de molenen zijngrotekamwielen.lk heb hem de geschiedenis
van de
molenmeegegevenen inÍormatieover de groningermolens.
Had ik in het aprilnummeraan artikelgeschrevenover de standenvan de
wieken,in de weekna de molendagkwamde moleneen weekin de rouwstandte staan.Mijnvaderkwamgeheelonverwachtte overlijden.
In het weekend8 en 9 juni werd er weer het GroningerMolenweekend
gehouden.Uit eruaringweet ik, dat je in de middagmeerbezoekkrijgtvan
's morgens.Maardit weekend
bleeÍhet opvallendrustig.Ook kwam wethouderEisingamet zijn vrouw nog even langs.Even een kleingesprek
over het rietop de molen.Eisingakon mij veftellendat er nu echt een rietdekkerwas gevonden,en dat hij zo snelmogelijkzou beginnen.
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Ook de Íirma Van Lieropis klaarin de molen.Op de foto kun je duidelijk
zijnaangelastdoor middelvan een soorthars.
ziendat de legeringsbalken
langs voor inspectie.
Op woensdag19 juni kwam de Monumentenwacht
En op zaterdag22 juni kwam er een touringcarmet mensenuit de provincie Utrechteen bezoek brengenaan de molen. Een zoon van de oud
meesterKuiperswas met z'n Íamilieop stap.
ïjdens dóstfeestzalde molenweerversieÍ zijn en in de verlichtingstaan.
En tijdensde helikoptervluchten
op zaterdagzal de molenzo veel mogelijkdraaien.
Verderwens ik alvastiedereeneen prettigevakantietoe, en vergeetniet
een draaiendemolente bezoeken....
De Molenaar.

De aangelastelegeringsbalkenin het stenen onderkant.
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VOORDEJEUGD.
Slangengevecht
D e s l a n g e nma k e n e r een boel tj e van. H et gevechti s zo hevi g, dat ze
h e l e m a a li n d e k n o o p l i g g e n .
H o e v e e fs l a n g e nd o e n mee aan di t sl angengevecht?
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Vergtsppertje!
Wie heeft zich híer verstopt?
K l e u r d e v a k j e sv o l g e n sc o d e .

CODE
o = [OOd

o = donkergroen
o = blauw
fr = geel
r-J = foZê
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Alte$ek!

gFf,

Deze tekenaar heeft het toch wel al te gek
gebakken! Hij maaktewel zevenfouten.
V i n dj e z e ?

u,;)

M
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Vruchtenspiesjes met chocolade.
Een supertraktatie
voor de vakantie.
Voortwee kinderenneemje:
12 kleineaardbeien
2 bananen
lz citroen
100 gr chocoladepuur (ongeveer3 kleinerepen)
Het duurt15 min.Je zet klaar:
zeet, snijplank,mesje,citroenpers,4 satestokjes,2 borden,kleine pan,
grotepan, roerlepel,theelepel.
* Leg de aardbeien
in de zeef.Was ze kort onder koud water en laat ze
uitlekken.Haalde kroontjeseraf.
" Pel de twee bananenen verdeelze elk in 6 stukken.Pers de halve
citroenuit en bedruppelde stukkenbanaanop de zijkantenmet het sap.
". Rijg aan de satestokjesafwisselendaardbeienen stukjesbanaan.Leg
de vruchtenspiesjes
op de twee borden.
. Snijdde repen
chocoladein zo kleinmogelijkestukjesen doe die in een
klein pannetje.Vul een grotepan gedeeltelijk
met heet water en zet hem
op het Íornuis.Laat de kleinepan in het waterin de grotepan zakken.
" Stel de electrischekookplaatin op stand 1 of het gas op zacht.Roerde
chocolademet een roerlepeltot allesgesmoltenis.
* Doe het fornuis
uit, maar laat de pan op de warme kookplaatstaan.
Verdeelmet een theelepelde gesmoltenchocoladeover de vruchtenspiesjes.
/
Ïp: Als het aardbeienseizoen
voorbij is kun je ook andere vruchten
nemen,bijv.druivenof paftjesmandarijnen.
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AVONDVIERDAAGSE.
Bij prachtigweerwerd er op 3, 4, 5 en 6;uni in Kantensgewandeld.Liefst
60 deelnemerslietenzich inschrijven.
Er kon gekozenwordenuit 5 oÍ 10 km wandelen.
De commissieSportieveRecreatiehad mooie routesrond Kantensuitgetot aan Homan,richtingStitswerdtot aan Theebus,
zet. Klinkenborgerweg
over het nieuweÍietspadlangshet Boterdiepnaar Eelswerdin Middelstum
terugover het Íietspaden ons eigenKantster
en over de dwarsverbinding
bos werd ook niet vergeten.
De deelnemerswerden getrakteerdop drinken,snoep en een ijsje en
een mooiemedailnatuurlijkwachtteer aan het eindvan het wandelfestijn
le.
We hebbendrie deelnemersgevraagdnaar hun eruaringen.
Hoe vaak heb je meegelopen met de avondvierdaagse?
r 20 keer.
J.v.Wieren:
B.Bultena:Van vroegerweet ik niet meer,maar nu voor de 3e keer.
J.Wever:Al wel 7 keer.
Mei wie toop je?
Met de kinderen.
J.v.Wieren:
B.Bultena:Met de kinderen,M'n vrouwhad na de 1e avond al blaren.
J.Wever:Met zoon en dochter.
Welke afstand en train je ook?
Wij lopen5 km en trainenniet.
J.v.Wieren:
B.Bultena:5 km. Trainen,dachtik niet.
J.Wever:Voor mijn huwelijk10, nu 5 km. Conditieheb ik van voetballen.
Waaromdoe je mee?
J.v.Wieren:Het is altijdleuk, ik ga mee als gezelschapvoor de kinderen
en uit tijdverdrijf.
Kinderengaan voor de medaille.
B.Bultena:Voorde gezelligheid.
je bent buitenen voor de kinderen.
J.Wever:Voorgezondheid,
Nog leuke vooruallenonderweg?
Dit jaar niet.Het was bijnate warm,het was drukkend.
J.v.Wieren:
B.Bultena:Knoertgezellig.
iedereenpraat met elkaar.
J.Wever:Altijdgezellig,de saamhorigheid,
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TIROLEROAVEND.
Viool, gitoar, harmonikoa,
Drei kerels speulden en doarnoa
Volkslaidjesoet de wíenkaraf
Wat dat n mooie oavendgaf

I

t

n Volk dat zo zÍen zang nog eert,
Dat jodelt en gain jazz begeerT,
Dat geern zingt oet vol gemoud,
Dat volk is onbeduruen,goud.
n Wicht gedainde, moar ze gong
Bie de Tirolersstoan en zong
Zo overtuugd en toch zo geef
Dat, ik onthol'tzolaang ik leef.
Jan Boer.
Oet: Roemteen Voaft.

r

I

DOSTFEEST2002.
Evenalleskortop een rijtje.B.v.R.O.D.vierthaar 10e verjaardagen daar
kunt u bij zijn.
Het programmaziet er zo uit:
Woensdag3 juli:
(gratisentree).
13.30 uurjeugdcircus'Bombari'
in de feesttent.
met
superprijzen
Superbingo
20.00uur
4 juli:
Donderdag
16.00 uur officiêle opening Dóstfeest door de burgemeestervan
dhr.G. Renkema.
Eemsmond,
Tijdensde Íeestdagenis er ook een kermismet o.a. patatkraam,zweeÍlijnspel,
blikgooien,spel21, kopvanjut, bulldozerspel,
molen,draaimolen,
popcorn,suikerspin.
oliebollenkraam,
luckycranes,
Op de jaarmarktstaan een aantal oude ambachten(10/12 stuks),o.a.
weven,mandenmakenenz.
klompenmaken,vlegelmaken,kantklossen,
Om 19.00uur op de jaarmarkteen gezelligdeuntjemuziekvan het dweien na aÍloopin de Íeesttent.
uit Kloosterburen
lorkest'Omzwienders'
Vriidao5 iuli:
'Flashlight'.U
VanaÍ20.00 uur live muziekmet AdrianMey en de band
wordt getrakteerdop een stuk humor van de bovensteplank van een
toneel/cabaretgroep uit???
Zaterdag6 juli:
op de ijsbaan.
VanaÍ11.00uur helikoptervluchten
Om 14.00uur een rondgangdoor het hele dorp met het muziekkorpsen
majorettes'Opwaafts'
uit Uithuizen(stadijsbaan).
's Avondsom 20.00 uur de band 'Tekielja'en Ard Eggens.
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t 23.30 uur grootvuurwerkop het ijsbaanterrein.
Dit wordt aangeboden
door timmerfabriekOomkens BV uit Middelstumen B.v. R.O.D. uit
Kantens.
Zondao7 iuli:
Om 11.00 uur een gezamenlijke
kerkdienstin de feesttentop de ijsbaan.
Ook u kunteen bijdrageleverenom het feestcompleette maken.
Zie eldersin het blad en in het programmabladDóstÍeest2002.
Wij zijn er klaarvoor, u ook????
Tot ziens op Dóstfeest2002 Kantens.
UITSTAPJE.
Hetwas in 1985.Met de collega'szoudenwe een uitstapjemakennaar de
Duitse stad Emden. Voor het tweede jaar was er een lijndienstnaar
Emdenen dat leek het bestuureen mooiegelegenheidom dicht bij huis
een leuktripjete maken.
Het programmazag er goed uit. Op 14 augustusmoestenwe's morgens
om 9 uur in de oude haven van Delfzijlaanwezigzijn om aan boord te
gaan van de 'Eemsrob'.In gedachtenzag ik al een mooieveerbootklaar
liggen,maar dat viel een beetjetegen.De 'Eemsrob'zag er wat oud en
gammeluit en in de grote haven leek het een notendopje.Maar vooruit,
geengezeur,het was een prachtige,warmedag en je kon bovendeksvan
de tochtgenieten.
Toen Emdenna ruim een uur in zicht kwam,dachtenwe dat we dicht bij
het centrumaÍgezetwerden.Maar niets was minderwaar; ver voor de
stad moestenwe van boord.Waaromweet ik niet,misschienweinigplaats
in de haven,maar het was een behoorlijkemars.Gelukkigwaren er wat
bomenom onderte lopen.De hele groepliet zích bij aankomstin Emden
directop het dichtstbijzijnde
terrasvallenom bij te komen.Verderwas het
progre.mma
uitstekendverzorgddoor de VVV Emden. Bezichtigingvan
een visrokerij, bezoek winkelpromenadeen een lunch, bezoek
Landesmuseum
en Rustkammeren van half vijf tot zes een stadswandeling en terugnaar de boot.
ledereenhad natuurlijkde lange loop van 's morgensnog goed in het
geheugengegriftstaan,maarvreemdgenoeglag de boot nu vlakbijin de
havente wachten.Daaraangekomenleekhet wel oÍ zich na deze warme,
drukkendedag een onweersbuiaan het ontwikkelenwas. De lucht was
dreigend.We moesteneersteen tijdjewachten,de schipperdurfdeer niet
op aan. In de DuitseBochtkon het nog wel eens behoorlijkspoken.
Na enige tijd besloothij om toch maar te varen. Eerst ging alles goed.
lneens kwam er echter toch weer een onweersbuiopzetten,bliksemschichtenen een zeer termewind stak op. In paniekrendede vrouw van
de schipperdoor het schipom alle ramente sluitenen te schreeuwendat
iedereennaar benedenmoestgaan. Daar zatenwe elkaarwat benauwd
aan te kijken.
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lk zie nog een vrouw met een grote roltasop schootzitten.'Als we vergaan',zei ze'ga ik op deze roltasdrijven'.
De schipperprobeerdeondertussen
de bootgoed op de golvente krijgen
en te houdenen probeerdeonderde kustde luwtete zoeken.In de verte
kondenwe gelukkigDelfzijlzien liggen.Wat was iedereenblij dat we aan
de kadewarenen weervastewal onderde voetenhadden.
Een maandlaterlazenwe in de krantdat de 'Eemsrob'op 12 september
1985wegenste weinigbelangstelling
zijnlaatstevaartmaakte.Voorde 28
passagierskreegdeze laatstetocht nog een verrassendtintje.Omdatde
EmderHavendienst
windkracht10 voorspelde,
werdende passagiersmet
de bus naar Delfzijlterugveruoerd.
Voor het Eemsmondgebied
was weer een toeristischeattractieverloren
gegaan.
A.v.d.H-L.

't
Wie schrijft over zijn of haar vakantiebelevenissen
een stukje voor
Lougnijs?
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De pen is dezekeerin handenvan:

CoosjeDoornbosuit Kantens
- Wat was je meisjesdroom?
Veeartsworden.
- Wat is daaruanterechtgekomen?
Nog niks,ik beginkomendschooljaaraan de MBO opleidingonderwijsassistent,voorbereidend
op de PABO,dus geen veearts.
- Wat is je hobby?
Oppassenbij de fam. Mosselaar,
op hun drie kids.
- Wat is je favorietevakantiebestemming?
......Tochwel Ameland.
- Wat is het leuksteaan je woonplaats?
Buitenhet dorp, het plekjewaar wij wonen,en in het dorp, onze gereÍormeerdvrijgemaakte
kerk.
- Wat is het minstleukeaan je woonplaats?
Dat je voor veel artikelenniet in Kantensterecht kan, en het ergens
andersmoet halen.(lnekeGroenewegdoet het goed hoor!)
- Welk boek heb je het laatstgelezen?
van CarolAnn Lee.
Anne Frank1929-1945
- Welkefilm heb je het laatstgezien?
ln de bioscoopOcean'sElevenmet o.a. George Cloony,Brad Pitt en
JulíaRobefts.
- Wat is je favoríetet.v programma?
7th heaven.
- Waar heb je het laatstsmakelijkom gelachen?
lk lach heelveel,en heel vaak,vooralom m'n famílie.
- Wat heeftje het meestgeraakt?
Het vertrekvan de door mij zeer geliefdefam. Schuilingnaar Brazilië.
- Wat zou je graagin je levennog eens doen?
NaarBrazilíë;
de fam. Schuilingbezoeken.
- En tenslotteaan wie geeÍjij de pen door?
Aan AureliaWelfinguit Rottum.
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Kort verslag van de bestuursvergaderingenvan
VerenigingDorpsbelangenKantens.
De volgendepuntenzijn op de vergaderingvan 23 mei besproken:
De evaluatievan het Pilotproject.
Dit project is een initiatiefvan de gemeente Eemsmondwaarbij de
gemeentevia Mevr.lda NoodhoÍals veftegenwoordigster
onze vergaderingenhet afgelopenjaar eens in de twee maandenbijwoonde.
Hierbijis helaasgeblekendat het nog steedsmoeizaamis om de juiste
mensen te bereikenen dat de visie op het dorp Kantens vanuit de
gemeenteniet helderis. lda Íungeerdevoornamelijkals een soofi doorgeefluikvoor kleinemaar hardnekkige
problemen.Wij zoudenhet vervolg
graagop een hogerplan getildzien waarbijjuist hoofdlijnenals gespreksonderwerpenkunnendienen. Het vervolgvan deze pilot zat gebaseerd
wordenop de uitkomstvan de evaluatievan de gemeenteen onze evaluatie. Dit zal in septemberwordenbesproken.
Dorpenronde;
De puntendie op de dorpenronde
zijn aangedragen
zijn door de gemeente op papier gezet en wij zullen nauwgezetin de gaten houden of de
gemeentehun toezeggingen
nakomt.
Ledenvergadering
VerenigingDorpsbelangen
Kantens;
De aangedragenpuntenvan deze vergaderingzijn besprokenen waar
nodigzal actiedoor ons wordenondernomen.
RenovatieKerkstraat;Bij de informatieavond
over de herinrichtingziln
van ons bestuuraanweziggeweesten zij doen
twee vertegenwoordigers
verslagvan de plannen.Hierbijkomthet punt kerstboomop tafeldie in die
plannenniet meerzal passen.In het veruolgzal er geen kerstboommeer
worden geplaatst maar als alternatieÍzullen enkele bomen aan de
voorzienwordenvan verlichtingin de decembermaand.
Langestraatzijde
Verder wordt er verslag gedaan van een vergaderingvan Vereniging
KleineDorpenin Groningenwaarbijeen aantaltips uit zijn geroldvoor het
instandhoudenvan dorpshuizen.Deze worden doorgespeeldnaar het
Stichtingsbestuur
van't Schienvat.
We hebbeneen nieuwetaakverdeling
binnenhet bestuurgemaaktwaarbij een zo evenwichtigemogelijkeverdelingvan taken is geprobeerdte
maken.
Momenteelbestaathet bestuuruit de volgendepersonen:Jan van der
Molen(voorzitter),
TonnyPost ( deel van
GerdaOmta (penningmeester),
het secretariaat).
Truus Faber,Joop Gankema,Theode Jonge, Nel van
der Kley en Marthavan Dijk.
Op de vergadering
van 13 juni kwamende volgendepuntenaan de orde:
Vanwegeafwezigheidvan lda NoordhoÍwas er geen overleg met de
puntenuit de vorigevergaderingen
gemeente.De
zijn nog eensdoorgeno-
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men en de actieshieruitbesproken.
Op de volgendeinformatieavond
over
de herinrichtingvan de Kerkstraatzullen we ons weer laten vertegenwoordigen.De taakverdeling
zoalswe dat de vorigevergaderinghebben
puntensluivoorgesteldwordtvastgesteld.
Na nog enkelehuishoudelijke
ten we de vergadering.
We willennogmaalsuitdrukkelijk
vermeldendat de bestuursvergaderingen
openbaarzijnen dat iederlid welkomis om hierbijaanwezigte zijn.Vanaf
septembervergaderenwe elke tweededonderdagvan de maand en de
eerstkomende
vergadering
is op 12 september.Hetis mogelijkom spreektijd te vragen.Wilt u dit voorafgaand
aan de vergaderingeven doorgeven
aan de voorzitterof secretaris?Dan kunnenwij dit plannenop de agenda.
Verderwillenwe u graag wijzenop de websitevan Kantens,waarbijde
V.D.K.een eigenpaginaheeften waar u meerinformatiekuntvindenover
Hieropzijn ook de vergaderdataen eventuelewijziginonze activiteiten.
gen in het vergaderschema
te vinden.
Namenshet bestuurvan V.D.K.,Mafthavan Dijk.

"LieÍde voor je eigen dans"
Er zijnvele vormenvan dans:volksdans,stijldans,oerdans,enz. Maar er
is ook nog de vrije dans en die is veel onbekender.
Dezedans is vrij,niet
gebondenaan passenof een bepaaldevorm. Jouw eigen maniervan
bewegenmaaktjouw dans.
Plezierbelevenaan jouw eigenmaniervan bewegenis een doel van deze
cursus:de liefdevoorje eigendans.
het is een manierom
Daarnaastis vrijedans een vormvan zelfexpressie,
je uit te drukken.
ledereenkan dansen,als je de gedachtelos laatdat het er op een bepaalde manieruit moet zien.
Voor wie ?
- Als je van dansenhoudt
- Als je nieuwsgierig
bentnaarwat er te ontdekkenvalt in de vrijedans
- Als je op een speelsemanierlezeltmeerwilt lerenkennen
lk maakgebruikvan verschillende
zodatje,
sooftenmuzieken oefeningen
alleenen met behulpvan de groep,kuntverkennenen ontdekkenhoe je
danst,wat jouw eigenmaniervan bewegenis.
komje belemmeringen
Misschien
in jezelftegenom te dansenzoalsje wilt
e n w i lj e d i e o p r u i m e n .
Aan het eind van elke avondkrijgje een vraag of oeÍeningmee zodatje
de ontdekkingen
kunttoepassenin je dagelijkse
leven.
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Effecten
Effectenvan deze cursuskunnenzijn:
lk voel me meerontspannenna zo'n avond
lk heb veelgelachentijdenshet dansen
lk durfme meerte latenzien
lk leernieuwedingenover mezelf
lk wist nietdat ik zo soepelwas
Door wie ?
in
lk ben Annade Kuyer(1960)en dansis al vanaÍmíjntiendebelangrijk
mijnleven.
fk heb jarenlangles gehadin traditionele
dansenals stijldansen lazzballet en heb een opleidinggevolgdvoor danstherapie.
Daarnaastben ik me de laatstejaren aan het specialiserenin dansexpressieen vrijedans.
Belangrijke
aspectenvoor mij in dezecursuszijn respecten plezier.
Waar,wanneer en kosten ?
Plaats: Theaterwerkplaats,Oostenreg 4 te Kantens
Start: 12 september,20.00-22.00uur
Prijs: €140 (voor10 bijeenkomsten)
Als je interessehebten je wiltje opgevendan kunje me bellenop onderstaandnummer.

Heaftbeat,
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Annade Kuyer,tel. 0595-49234í
of 06-11083127

Met de rugzakop reis

een verslagvan Anna Holtman

Na 4 wekenTauharawas het tijd om verderte reizenen liet ik achtermij
het gezelligeWwooÍhuisdat halÍop potenstaatdoor de heuvelwaarophet
is gebouwd.De geweldigeverandawaar ik bijnaelke ochtendmijn kopje
thee dronkterwijlik naarhet liedvan de Tui luisterdeen naarde rondvliegende Fantailskeek.Het huis waarvande deurennooitop slot gaan, de
CV opgestooktmoet worden met de houtkachelen het een komen en
gaan is van Wwoofers.Al die Wwoofersstuk voor stuk verschillend,elk
met zijnlhaareigenmaniervan denkenoÍ gelooÍ,maartoch éen. Phil,die
zichzelteen hippienoemde,met zijn verschillendesokken,grote voortanden die bloot kwamente liggenals hij lachte- en dat deed hij veel - en
die mij applecrumbleleerdete bereiden.De Engelsezusjesdie zo met
voedselbezigwarendat ze precieswistenwat ze bij elkaarmoesteneten
om voor de juiste- maarvooralsnelste- verteringzorg te dragenen die
met 2 handenaangrepenop zoek naar"hetantelkespirituelelevenswijze
woord".Of de Duitsedie zo erg snurktedat ik - hoewelik mijn eigen
kamerhad-'s nachtsvaak nietkon slapenof wakkerwerdomdatde houtzagerij"nextdoo/'weer in werkingwas.Of Hirosige,de Japanner,met zijn
zakcomputerwoordenboek,
zijnviooldie hij met trotsaan iedereenlietzien
en waaropwe allemaaleen stukjemoestenspelen- ik kreeg alleentigwaarmeehij
miauwendekattenvoor de deur - en zijn drukpuntenstokje
per ongelukhet raamkapotsloeg.Ach ja, schervenbrengengeluk!
lk kijkmetveel plezierterugop het werkenin de keukenwaarwe met onze
kok Rose heel wat heerlijkemaaltijdenhebben bereid,met veel lol de
aÍwas deden,waar ik heerlijkmet het kapmespompoenenen kumara's
(zoeteaardappeldie doorde Maori'swerdgeíntroduceerd)
in stukkenheb
staan hakkenen waar ik zelfsvoor 40 mensentijdenshet "vrouwenweekheb staanbakken.Wistje trouwensdat
end"Amerikaansepannenkoeken
je de bladerenen stengelsvan rode biet (hetzijzeer fijn gesneden)goed
in een salademet zilverbiet,sla, rode ui, tomaaten paprikakunt gebruiken.
Waar diverse mensen ons huis binnen kwamen lopen zoals Mary, de
zwerfster,met de tig-jurkenover elkaar,groot kruis om haar hals en haar
wasmandjemet cape, bloempotjeen prularia.Ze kwam op een vrijdagavond onze lodge binnenwandelenmet de vraag of wij een slaapplaats
voor haar hadden.Omdatde managerniet te bereikenwas, maaktenwe
een bed op in één van de units.Ondertussenbegon ze haar (soms erg
sterke)levensverhaal.
Vervolgdin Australie,man in gevangenisin Sydney,
2 kinderenafgenomenwaarvande jongstetoen deze 5 weken oud was,
elke ochtendbadderenin ijskoudemerenetc. De volgendedag begonze
echterde groepenlastigte vallen met erg brute taal en omdat ze tevens
geen geld had om de overnachtingen
te betalenkwamde managereraan
Of de jonte pas om haar,met zachtehand,van het terreinte verwijderen.
gemandie'savondsrond21.45uurtoen ik net in mijn 1e slaapwas ineens
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voor de verandadeur(die niet op slot kan) van Jasminen Heatherstond
en Jasminzo erg liet schrikkendat ze gilde:"Heatherer staat een man
door het raamnaar mij te kijken".Heatherstondde man,die een kamerin
een van de units geboektbleek te hebben maar de managerniet kon
bereiken,te woord.Waaromdie man naar onzelodgetoe was gekomen,
was een raadselwant er branddegeen enkellichtmeer bij ons. Het duurde lang voordatwe weer in slaapvielen.
lk kijk met een erg goed gevoelterug op mijn tijd in TauharaCentre,de
kerendat ik op mijnfietsjenaarTaupoging om te mailen,de Íijnewandelingdie ik naarAcaciaBay heb gemaaktwaarik heerlijklangsde randvan
de erg mooiebaai heb gewandelden op de aanlegsteiger
bij het strandje
in de zon heb zittenluierenterwijlik de golvenvan Lake Taupoom mij
heen hoordekabbelen.Wistje trouwensdat LakeTaupohet allergrootste
meer van NZ (600 km2)is. Deze met watergevuldekraterwerd 250.000
jaar geledengevormddoor een aantalgroteuitbarstingen.
Op maandag27 mei bovenineen dubbeldekkerbus
een plekje gezocht
voor mijn volgendWwoofing-avontuur.
Ten noordenvan Taupo (22.000
(8 water,2 geotherinwoners)passeerdenwe eerstde energiecentrales
misch en 2 thermische)waar 33% van NZ's elektriciteitwordt geproduceerd.Een erg vreemdgezichtom al die stoomwolkenuit de aardete zien
- commerciele
opstijgen.Ook kwamenwe langs veel boskapgebieden
jonge
gelukkig
met
veel
Ze
hebben
híertrouboomplantages
aanplant.
wens erg grappigebordenlangsde kantvan de weg. Op het Zuidereiland
kwamenwe eersteen bord tegen met "drive sloW' daarnabord met "no
hospital, one cemetery = gêêr ziekenhuis,1 begraaÍplaats".Hier op
het Noordereiland
hebbenze bordenmet " trees growing, don't disturb
- groeiendebomen, stoor ze niet".
Gaye stondal op mij te wachtentoen ik 3,5 uur laterop het busstationin
Hamilton(op 4 na grootstestad van NZ met + 100.000inwoners)arriveerde.Gaye (verpleegster)
en Keith(ingenieur)hebbeneen hobbyboerderijtje in de buuft van Whatawhata(t 15 min. ten zuidwestenvan
Hamilton)met 2 hectaregrond waaropze 10 zwarteschapenen 1 witte
ram,6 angorageiten,
2 koeien(waarvaner één in octobermoet kalven),3
ganzen,12 witte fantailduiven,
enkeleeendenen kippenhebbenrondlopen. Verderhebbenze citroen-,limoen-,grapefruit-,sinaasappel-,
tamavoor
rillo-,passionÍruit-,
walnoot-,tamme kastanje-en hazelnootbomen
eigengebruik.Vanuithet keukenraamheb je zicht op Mt. Pirongiaen op
een helderedag kun je zelfs,hetzijmet een verrekijker,de 200 km verderopbesneeuwdebergtopvan de in TongariroNationalParkgelegenMt.
's
Ruapehozien.Kayoko,Japanse,en ik staften ochtendsrond 8.00 uur
met het voederenwe de dierenen na het ontbijtdoen we werkzaamheden
plukken,ontin- en rondomhet huis.Walnotenuit dop halen,tamarillofruit
vellenen inwecken,bladerenaanvegen,kunstmeststrooien,onkruidwieden, nieuweplantenbedden
aanleggenvoor zilverbiet,broccoli,kool,sla,
30

rode uien & aarbeienen bijbehorende
afdekÍramesmakenzodat de kippen nietbij de geplanttegroentenkunnenkomen,kartonverbranden,
hooi
verplaatsenen de geitenvasthoudenals ze hun maandelilkse
hoefknipbeud en ontwormingskuur
krijgen.Roger,de "baby"angorageit,moestik
zelfsop schootzettenvoor zijn hoevenknipbeurt
en we hebbentwee keer
2 angorageitenop de achterbankvan Gaye haar stationwagonmeegenomen naar een ander weiland20 minutenverderop.lk geniet ontzettend
van de dierenen het buitenwerken je ziet me dus alleenmaar in mijn
werkkledingen (geleende)laarzen.O,ja Gaye & Keithhebbeneen eigen
websitewaaropje een gedeeltevan hun veestapelkunt zien:http://homepages.ihug.co.n/- hi||kg
Op dinsdag 2815 samen met Kayoko met Gaye meegeredennaar
's avonds naar de bioHamiltonen na een middagje"windowshopping"
scoopgeweestom alsnogde in NieuwZeelandopgenomenfilm "Lord oÍ
the Rings"te zien.Hetverhaalen de landschapbeelden
vond ik geweldig,
de walgelijkuitziende
schepsels
in de filmietsminder.De donderdagerop
naar WaitomoCaves gereisdvoor een naar mijn meningwel erg kofte
tocht door de limestonegrotten.
Elke - in + 10.000jaar gevormde- laag
limestonebestaatuit door water zeer tijn vermalenschelp-en visresten.
Door aardverschuivingen
is deze grot uiteindelijkomhooggekomen.We
kregeneersteen 15 minutendurenderondleiding
door de grot met haar
cathedraalwaar zo nu en dan bekendeartiesteÁoptredenvanwegede
Íijne akoestiek.De localshebbenzelfs elke kerst hun mis in dit gedeelte
van de grot. Daarnastaptenwe in de bootvoor een tochtdoor de ondergrondseriviermet uitzichtop een geweldigefonkelende"sterrenhemel".
Aan het plaÍondvan de grothangenduizenden,
zelfswel enkemisschien
le miljoenen,glimwormen(Arachnocampa
luminosa).De larvenzetten
zich vast op het plaÍondvan de grot en spinneneen dunne draad waarmee ze insectenvangendie op hun lichtafkomen.Een geweldiggezicht.
Daarnaweer op de bus gestaptvoorde 1,5 durendereisdoor de geweldige (agrarische)
Waikatoregioterugnaar Hamiltonwaar ik nog het plaatselijkmuseumheb bezocht.Naastwat Maorihoutsnijwerk
en een 140 jaar
oudeoorlogskano
waarzo'n 60 mensenin kunnenplaatsnemen,
hadden
ze een interessanteexpositie over de ontstaansgeschiedenis
van
Hamilton.
In het weekenddaaropwas het nogaldruk op de weg. Op 1 juni verkassen namelijkelk jaar de sharemilkers,
met hun veestapelen/ofinventaris,
naarhun nieuwelocatie.Ook in NZ is het voorveeljongerenljonge
families niet mogelijkeen boerderijte startenomdat men niet genoegbeginkapitaalheeft.NZ heeftechtereen uniekNieuwZeelandsveehouderijsysteem waarbij"beginnende
boeren",tegeneen bepaaldpercentage(60/40,
50/50of anders)van het totaalinkomen
van de boerderij,werk verrichten.
Meer hieroverkun je vinden op'.www.lawlink.co.nllawbílrural/sharemílking.asp
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ïjdens mijnverblijfin Hamiltonheb ik zelfseen beetjeJapanslerenspreken: ohayo - goedemorgen,
arigato= dank je wel en zo kan ik nog wel
even doorgaanen hebbenKayokoen haar vriendineen lekkereJapanse
maaltijdvoor ons gekookt.Verderhebbenwe de enige in NZ gebouwde
Mormontempelbezocht,welke maar 7,5 km van ons huis vandaan in
TempleView staat.Na een rondleidingin het bezoekerscentrum,
als niet
Mormonzijndemochtenwe helaasnieteen kijkjein de tempelzelf nemen,
terug naar huisgelopendoor het heuvelachtig
landschap.
Na wederomeen erg plezierigetijd (in Hamilton)op zaterdagI juni naar
Aucklandgereisdwaar ik op dit momentwerkzaamben bij Leanneen haar
11jaar oude dochterCananin (net zoalsSydney)NorthShore.Auckland
herbergt1/3 van het totaalaantalinwonervan NieuwZeeland.Wederom
werk ik enkele uren per dag in de tuin: ik heb o.a. de paden blad- en
onkruidvrijgemaakt,plantengepooten verder run ik huishoudingnadat
Cananom 3.15 uur thuiskomtvan school.Naasthet werk heb ik natuurlijk
wederomweer enkeleplaatsenin de omgevingbezocht.Allereerstvan
Takapunanaar MilfordBeach gewandeldover lavarotsenvan de jongste
uitgebarstenvulkaan Rangitoto.Het bos van Takapunawerd + 600 jaar
geleden begravenonder de passerendelavavloeden hier zie je nog
steedsde tekenenvan. Groteafgietselsvan boomstronken
die ondertussen zijn vergaanen een ruimtein de rotsenhebbendoen ontstaan.Ze
hebbenzelÍs een aÍgietselvan een 1,5 meter ronde Kauriboom moeten
aÍdekkenmet een rooster.(Het is trouwensde enigeplaatsin NZ waarje
een Íossielboskunt vinden.)De zaterdagerop heeft Leannemij naar het
hoogstepuntvan de vulkanenMt. Edenen One Tree Hillgeredenvanwaar
je een fantastischuitzichthebt over de City of Sails (gegevennaam vanwege het grootsteaantalbooteigenarenin een stad) en ook wel de City oÍ
Vulcanos(vanwegehet grootaantaljonge (kleine)vulkanenin Auckland,
48 in totaal).Vanafdeze bergen/vulkanenkun je zeergoed een groot aantal van de vulkanenin Aucklandzelt zien liggen.De dag er op met Sean
(vriendvan een vriendinin Nederland)via Devonportmet de ferry naar
gereisden naar het hoogstepunt gewandeldmet
Rangitotovulkaaneiland
wederomeen geweldiguitzichtoverAucklanden aan de anderekant zelfs
tot de Coromandel.Op de terugwegnaar de boot nog door lavagrotten
gewandelden daarnanaar het westelijkgedeeltevan Aucklandgereden
waarwe KarekareBeachhebbenbezochtwaar ze de Íilm The Pianohebben opgenomen.Dit strand heeft zwail zand (vanwegede hoge concentratievan ijzermineralen)
en ook kwam ik paars zandtegen.Ook nog even
van het verderopgelegenPiha Beach (bekendsurÍstrand)uitzichtgenoten. Aankomendewoensdag'Verhuis"ik naar het huis van mijn vriendin
Trinamet wie ik nog enkeledagenzal doorbrengenvoordatik aanstaande zondag(2316)op het vliegtuignaar Melbournestap.
HARTELIJKEGROET.
ANNA
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OPHALENKLEIN CHEMISCHAFVAL/ KLEINEELECTRISCHEAPPA.
RATEN.
Maandagmorgen
8 juli en 12 augustuskuntu bij het personeelvan de chemokaruw kleinchemischafualinleveren.Heeftu kleinchemischafualaan
te biedendan kunt u dit, in de weekvoorafgaand
aan de inzameling,
telefonischdoorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.Uw afualwordt
vanaÍuw huismeegenomen.
Ook afgedankteelectrische
apparaten,zoals
kofÍiezetapparaten,
strijkijzers,broodroosters,
boormachines,electrische
tandenborstels
etc.,kunt u meegevenaan de chemokar.
LET OP: De routevan de chemokarrijdtvoortaanop maandagen niet op
dinsdag.Dit staatverkeerdop de kaaft,die u van de gemeenteontvangen
heeft.
ONWANGEN GIFTEN
In de maandjuni mochtenwe de volgendegift ontvangen:
Mevr.A.A.W.-Ste S.: €12,Wij dankenu voor uw bijdrage.
De jaarlijksecollectevoor 't Lougnijsverlooptnaar wens. Op dit moment
is er ruim 1000euroopgehaald.
Wij hopendat in iedergevalde opbrengstvan vorigjaar gehaaldkan worden. Nog niet alle giftenzijn binnen.Sommigenhebbentijdensde collecte aangegevenom lieverper bank hun gift te doen. Uiteraardis dat ook
een goedemanierom uw bijdragevoor't Lougnijste leveren.
In ons volgendenummerzullenwij de definitieve
opbrengstvermelden.
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Van de VerenigingDorpsbelangenRottum.
Op 21 juni wordt de klok van Rottumweer in
ere hersteld. Dit is een week later dan
gepland.De klok wordt dan opnieuwopgehangen.Er komt een nieuwewijzerplaat
en
een nieuwewijzer.Het uurwerkwordtweerverbonden met de wijzers.In Rottumstaat dan de tijd
nietmeerstilen hoogoverhetdorpen landzal de klokweer
luiden.Dit is wel bijzonderomdathet uurwerkeen van de oudstbewaard
geblevenuurwerkenis van Nederland.Het dateeftuit het begin van de
zeventiendeeeuw.
gelegenheden
rondomhet herstelvan de kerkklokzijnop 14
De feestelijke
september"Bottumluidtde klok"valt samenmet de landelijkemonumenten dag.Wij zijnook op zoeknaarmensendie het leukvindenzo at en toe
de klok op te winden.het is maar een klein karweitjeen als we met veel
bij iemandvan het bestuurwordt
zijnis het een kleinemoeite.Aanmelden
zeer op prijsgesteld.
aan de slag
Op 21 septembergaanwe weer met de schoonmaakspullen
in het dorpshuis.
ook hiergeldtvele handenmakenlichtwerk.
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