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PREDIKBEURTEN.
GereÍormeerdekerk en Hervormdegemeente
02 juni 11.00uur Ds.Kristensen. Geref.kerk
09 juni 11.00uur Ds.vanWieren.
Herv.kerk
16juni 11.00uur Ds.Kristensen. GereÍ.kerk
23 juni 11.00uur Mw.Meihuizen.
Heru.kerk
30 juni 11.00uur Ds.Koon.
Herv.kerk
GereÍormeerde
kerk vrlfgemaakt
02 juni 11.00uur Ds.J.Th.Rozemuller,
Baflo.
14.30uur Dienst.
09 juni 9.30uur Ds.S.M.Alserda,
Hoogkerk.
H. Avondmaal.
14.30uur Ds.T.S.Huttenga,
Groningen-West.
16juni 11.00uur Ds.J. Haveman,
Roodeschool.
14.30uur Dienst.
23 juni 9.30uur Dienst.
16.30uur Ds.L.S.K.Hoogendoorn,
Uithuizermeeden.
30 juni 9.30uur Dienst.
16.00uur Ds.J. Haveman,
Roodeschool.
07 juli
9.30uur Dienst.
14.30uur Dienst.

WEEKENDDIEN'TEN.
Hulsartsen
Doktersdiensten
(0,10europ.min.)
Groningen:
0900-9229
Tandartsen
Op zaterdag
en zondagis er om 11.00uuren 17.00uureenspreekuur.
Buitendezespreekuren
is de verantwoordelijke
tandaftsna telefonisch
overleg
te consulteren.
01-02juni
08-09juni
juni
15-16
22-23juni
29-30juni
06-07juli

G.J.Heuvínk,
Ulrum
C.H.de Lange,Leens
S.J.J.Kooij,Loppersum
...........
L.G.Jager,Bedum
J.F.Perdok,Baflo
H. ïmmerman,Uithuizen

.............0595-402015
..........0595-571427
...........0596-572818
050-301
5462
..0595-422723
....0595-431716

Dlerenartsen
Bellenmethetcentralenummerin Bedum:050-301
4260.
Psychotherapie
en supervisie
Mw.drs.J.R.Boelema.
Praktijk:
Groensingel
38, Middelstum.
Voorhetmakenvanafspraken
vanmaUmvr tussen8.00-8.15
uur,tel.0651255926.

Begrofenisvereniging
Kontens
Uítvoartve?zo?geri
C. Boersemo

I
I

Ledenodministrotie:
J.O.ll. Wols-Stolloert

(osgo-+?zlo5 I

(0595-bbz3o3

geboorteen/of verhuizingen
Gelievewijzigingenbij huwelijk,samenwonen,
oonde ledenodministrotíe
doorgeven

VANDE REDACTIE.
Omde begroting
van't Lougnijs
rondte krijgen,
gaande redactieleden
en
enkelevrijwilligers
elkjaarrondom u te vragenvooreenvrijwillige
bijdrage.
De hoogtevandezebijdragemagu zelÍvaststellen.
Om u eenbeetjeeen
ideete geven,kunnenwij u mededelen
datde drukkosten
van 't Lougnijs
ongeveer
ééneuropernummerbedraagt.
fn week24 en 25 (10Vm 22iuni2002\komenwij bij u langs.
De collectanten
kuntu nietherkennen
aaneen rammelende
collectebus,
maaraan de discretebruineenvelopjes.
Wij zullenhet zeerop prijsstellen als de collectanten
de uitgereikte
bruineenvelopjes
directweer mee
kunnennemen.
Wijdankenu alvastvooruw medewerking.
De redactiezoektop zeerkortetermijn1 of 2 nieuweledenom onsteam
te komenversterken.
Als er in onzedorpsgemeenschap
mensenzijn die
hetleukvindenom eenverslagte schrijven,
eeninterview
te makenof een
stukjete schrijvenovereen actueelonderwêrp,
dan bent u/jijvan harte
welkom.
De redactie
komt1x permaandop donderdagavond
kortbij elkaarom de
binnengekomen
kopijevendoorte nemenen zakenvoor de volgende
maandaf te spreken.
Benje eenschrijveren beschikje overwat vrijetijd,neemdan alstublieft
contactop met:
't Lougnijs,
p/aJolandaWals,Bredeweg
22,Kantens.
Tel.552303.
Aan de feugd
Eenpaarkinderenhebbenal overhun hobbyverteldin 't Lougnijs.
o.a
HarmenOomkensoverkart-racing
en MariëlleVandermaelen
overpaardrijden.
Mochtener meerkinderenzijndiewelgraageensietsoverhunhobbywillenschrijven,
danmagje altijdeenvande redactieleden
bellen.Kunje het
zelfnietschrijven,
danmogenoudershelpen,maarwiljeer lieverietsover
vertellenaan één van ons,dan magdat natuurlijk
ook.Wij makener dan
wel eenleukverhaalvan meteenÍotovanjou erbij.
We rekenenop veel reacties!

HOEVEEL
Hoeveelkreukelsgaan er in een krant
en bellenin kokendwater.
Hoeveeloranjegaat er in zonsondergang
en oudzeer in herinnering.
Hoeveelschaduwgaat er in een zondag
en lustin een vrijdag.
JokeRhebergen.
Uit:Margriet.
.t SCHIENVAT.
Hierbijeenberichtvande Stichting
voorSociaalen Cultureel
Werkinzake
in het Schienvat.
de laatstgehoudenvergadering
met stemgerechtigden
wasspeciaalbelegdvoorhet kiezenvan eenaantalnieuDevergadering
we bestuursleden.
De opkomstvan de verenigingen
was ditmaalniet bijzondergroot;de
van de Plattelandsvrouwen,
Kon. WilhelminaÍonds,
aÍgevaardigden
Vrouwenraad,
Vrouwenver.Monica,Gereformeerde
kerk, Damclub,
Begrafenisvereniging
en Climaxwarenaanwezig.
ïjdens dezevergadering
zijneenaantalnieuwebestuursleden
benoemd.
Na de otficiëlestemmingbleek dat met algemenestemmenRonald
aangenomen
zijn als nieuwebestuursleden.
Seesingen Jan Brontsema
gedelegeerHet Stichtings
bestuurbestaatuit een aantalgemeentelijke
van de diverseaangesloten
verenigindenen eenaantalafgevaardigden
gen.OmdatJannieReiffersaÍscheidgenomenhad van het bestuurals
gemeentelijk
gedelegeerde
is hiervoorMarjanVeldmanbenaderd.Zij
heeftte kennengegevenin hetbestuurplaatste willennemen.Eenaanvraaghiervooris ter goedkeuring
naarde gemeentegestuurd.
De restvande vergadering
is gewijdaaneentoelichting
van de verbouwplannenvan het Schienvat.FaseI gaat binnenkort
van start.In Fase I
wordtde brandveiligheid
legionellaprobleem
aangepakt.
en eeneventueel
geplaatsten de douchesworden
Bij de bovenzalen
wordteen brandtrap
verbouwd.In beidekleedkamers
komendouches.Omdattijdensde vergewoondoorgaanzaler eengedeelin hetSchienvat
bouwde activiteiten
te van het SchienvataÍgesloten
wordenzodatde rest van het gebouw
geenhinderondervindt
van stoÍe.d.
plaatsvindt;
we
Wij hopenuiteraard
dat de verbouwin de 'grote'vakantie
zijnechterookafhankelijk
vanderdenzodathiernietzondermeervan uitgegaankanworden.
We houdenu op de hoogte.
Namenshet bestuurvan het S.S.C.W.
en 't Schienvat,
PatriciaKeizer,secretaresse.

NIEUWSVANUITv.v.K.R.C.
V.v.K.R.C.organiseert
op 15junidejaarlijkse
stratenvoetbal
op hetsportpark 'de Kooi' in Kantensaan de Bredeweg30. Ben je inwonersvan
Kantens,
RottumoÍ Stitswerd
oÍ benje lidof donateur
vanv.v.K.R.C.dan
mag je meedoenaan dit festijn.Ook de partnersvan de ledenmogen
meedoen.
Minimum
leeftijd
is 15jaar.
Elk teambestaatuit 6 personen,
waarvanmax.3 competitiespelers.
Er
moetenmin.2 damesin hetveldstaan.
Inschrijfgeld
is 6 europerteam.
Bij opgavede naamen de kleurvan hettenuevermelden.
Menkanzich
opgevenbij KlazienWerkman,
Bredeweg
13 in KantensoÍ in de kantine
van het sportpark.
Opgavekantot en met8 juni.De programma-indeling
wordtvan te vorenaande coachesvan de teamsdoorgegeven.
MEEDOEN
IS VOOREIGENRISICO.
Mededeling
voorledenen donateurs.
Op zaterdag22 juni wordtde jaarlijksebarbecuegehouden.Houdtdeze
datumvrij.Opgaveformulier
komtspoedigbij u in de bus.
ADVENDOIN FINALEPROVINCIALE
EENAKTERFESTIVAL.
Toneelvereniging
Advendoheeftditjaarde finalevan het eenakterfestival
van de provincieGroningen
bereikt.Op vrijdagavond
31 mei vindtdeze
finale plaats in wijkcentrum'Het Dok', Kajuit4 te Groningen(wijk
Lewenborg).
DezeÍinalebegintom 20.00uur.
Advendospeeltde eenakter'Doetje'
van LydiaRood.Hetstukgaatover
de problemen
tussenhettienermeisje
Doetje(Frouwke
Doornbos)
en haar
ouders,gespeelddoorEelkeSpaak(vader)en InekeGroeneweg
(moede|. Hetstukwordtgeregisseerd
doorGeaSmit.
op zaterdag27 april jl. heeft Advendohet toneelstukin Hotel
Gemeentehuis
te Uithuizen
opgevoerd.
Ditwastijdenshet eenakterfestival van de gemeenteEemsmond.
Op dezeavondtradenook Vondeluit
Uithuizen(met2 toneelstukken)
en DES uit WarfÍum(meteen heksenklucht)op. Adendoen DESzijn dooreen kritischejury geselecteerd
om
doorte gaannaarde Íinaleop 31 mei.Naastdeze2 verenigingen
zullen
ookNicolaas
GrijpuitGrijpskerk
en NEORuitGroningen
hunkunstenaan
hetpubliektonen.
Voorde spelersuitKantensis hetnatuurlijk
hartstikke
leukomwatÍansuit
hetdorpin de zaalte hebben.Dusik nodigjullieallemaal
uitom 31 meite
komen!
Meerinformatie
overdezeavondis te krijgenbij Inekein de winkel.
NamensAdvendo,FrouwkeDoornbos.

COLLECTE.
fn de week van 7 llm 13 april 2002werd de coilectevoor de Z.O.A.
vluchtelingenzorg
gehouden.De opbrengstin de dorpen Kantens,
Rottum,
Stitswerd
en Eppenhuizen
was358,97euro.
Namensde Z.o.A. hartelijkdankaan afregevers/geeÍsters
en collectanten.
E. Marsen A.T.Schuiling.
SPEELTUIN
NIEUWS.
De speeltuin
is eindelijk
weergeopend.De rubberen
tegelsliggener in.
Dankzijde inzetvan eenaantalvrijwilligers
en de mannótilre
óóstuursledenvan onzevereniging
is het nog redelijksnelgegaan.Vooralhet uitgravenvanal diegatenwaarinde rubberen
tegelsliggengingnatuurlijk
in
eensneltreinvaaft
dankzijde hulpvan GeoSpriensma
die metde kiaan
vanzijnwerkgever
v.d.WerÍuit Bedumheeftgeholpen.
Langsdezewegwillende GeoSpriensma
en v.d.werf danook heelhartelijkbedanken.
Zonderhun hulpwarener zekereen paarzaterdagen
werkin gaanzitten.
SchrijÍin uw fgenda'sr15juni is er weerde jaarlijkse
kinderspeelmorgen
in de speeltuin.
Van10.00tot11.30uurzijnallekinderen
weèrvannàrte
welkomin de speeltuin.
We vindenhetookgezellig
als er oudersmeekomen
hoor;de koffiestaat
klaar.
Metvriendelijke
groeten,
'spruddernust'.
namenshetbestuurvande Speeltuinvereniging
Vereniglng

Doppsbelangen
VANDE VERENIGING
DORPSBELANGEN
ROTTUM.
Straatspeeldag2OO2
straatspeeldag.
9p eg meidoenwe in'tRottumweermeemetde Nationale
D9 dgorgaande.wegLageEnd- Jacobïlbusscheruegzal dit'jaarniót
aÍgesfoten
wordenvoor gemotoriseerd
verkeer.Wel zullener hekken
geplaatst
wordenom automobilisten
eropte attenderen
dat er in Rottum
een straatspeeldag
is. Dezedag willenwij automobilisten
wijzenop de
onveilige
verkeerssituatie
in Rottum,
metnamein de bochtwaarhetLage
End.overgaat
in de ïlbusscherweg.
De straatspeelactiviteit
zullenplaaÉvindenop de Kloosterweg
waardezeuitkomtop de doorgaande
wbg.De
activiteiten
beginnenom 14.00uur.We gaano.a. spandoeken
máken,
bloemenvoorin de bloembakken
knutselen
en verkeersborden
schilderen.

De Noorderrondrlt
1 julivindtvanuithetdorpshuis
in Rottumeenrechtstreekse
Op zaterdag
vanhetradioprogramma'De
uitzending
Noorderrondrit'plaats.
Hetis een
programma
vanuitGroningen,
voorGroningen
en in het Gronings.
Het is
metmuziek,gesprekken
hetHa-haeenprogramma
metdorpsbewoners,
ha spelen hetooggetuigeverslag
vanuiteengebiedergensin de provinwordtuitcie,waarbijluisteraars
dezeplekkunnenraden.Hetprogramma
gezonden
mentussen10.00en 12.00uur.We rekenenop enthousiaste
klinkende
sendiezorgenvooreengezellig
sfeer.
Gronlngenzoalshet gedruktstaat
Op zondagI juni wordenin de provincieGroningenin verschillende
regio'sboekenroutes
verzorgd.De routerondomde dichterJan Boerleidt
De Belcampo-route
voert langsde
door het mooieNoord-Groningen.
prachtige
plaatsjesGarnwerd
en Oostum.De Saulvan Messelroutegaat
naarWinschoten.
De Jan Boerroutestartin Usquert,voertlangsde Helwerder
wierden,
voertlangsRottumen eindigtin Stitswerd.
vande tochtis
Hethoogtepunt
natuurlijk
Rottum.In Rottumzijner activiteiten
rond'hetkleinehuisje'en
in hetdorpshuis,
expositie
is
van
alwaareen
schilderijen
vande Rottumer
schilderErwinDrenth.
AGENDASCHIENVAT.
Nu de zomeren de grotevakantie
nadert,zijner,
zoalsu ziet,nietveelactiviteiten
meerin hetSchienvat.
plaats:
In junivindthetvolgende
08juni +17.00uur Randoe:
afdansen
metaansluitend
eenfeest.
12juni 20.00uur Bestuursvergadering
Schienvat.
13juni 19.30uur Vergadering
Dorpsbelangen.
BEDANKJE.
Langsdezewegwil ik graagiedereen
hartelijk
voorhunmedebedanken
leven,kaadenen bloemendie ik mochtontvangen
tijdensmijnverblijfin
hetziekenhuis
en bij mijnthuiskomst
en nogverdaarna.
Heelhafielijkbedanktnogmaals.
R.J.GroenhoÍ,
Kantens.
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UITI
IJSBAANVERENIGING
KANTENSDEELTKORTINGSKAARTEN
Hellendoorn
een
Kantensheeftvan Avonturenpark
De ijsbaanvereniging
panijkortingskaarten
gekregen
om uit te delenonderde leden.Op elke
tarief het park
kaart kunnenmaximaal4 personentegen gereduceerd
5,- eurokortingperpersoon.
bezoeken.
Meteenbonkrijgtu Vmaugustus
oÍ oktoberdan krijgtu zelÍs507"korting
Bezoektu het parkin september
op de normaleentreeprijs.
Belangstelling?
is aÍ te halenbij:
Eenkortingskaart
1 te Kanten,
tel.0595-551269.
RoelÍBlaauwwiekel,
Meidoornstraat
Oproepaan de ledenvan de lfsbaanverenlglng
vanlotenop maanbij hetverkopen
Gevraagd,
ledendiewillenassisteren
dag 10iuni2002.vertrek18.00uurvanafhetijsbaangebouw.
1, Kantens,tel.
Meidoornstraat
Aanmeldenbij: Roelf Blaauwwiekel,
551269.
r ijsbaanvereniging.
Bestuu

DeqlríÍtter

Winkelcentrum'de Blink'
Tel.431241 - Fax 433227
Uithuizen
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DryHrgdep&O...
van de penaanAxelBos.
Doorgeven
Watwasje jongensdroom?
te combineren.
Vanmijnwerkm'nhobbymakenof in iedergevalproberen
Watis er van terechtgekomen?
lk doenm'nbesten hetluktaardig!(lk hobbyheelwat af)
Watis jouw grootstehobby?
motoren.
miniatuur
techniek,
stationaire
Binnen:Stoomgedreven
meteen
van3 tott 6 m2,ookin combinatie
metvliegers
Buiten:Vliegeren
/ kite-bugzeerveelkracht.(Power-kiten
buggie.Dezevliegersgenereren
giën)
Watis jouw favorietevakantiebestemming?
(l.v.m.vraag3-buiten)
strandvanAmeland.
Goudgele
Watis het leukstevanje woonplaats?
wonen.Rust,ruimteen eenwijdeblik
Het is hierin Kantensgemoedelijk
overde landerijen.
Watis het mÍnstleukevanje woonplaats?
veelte smalgemaakthebben.
Datze de Langestraat
Welkboek hebje het laatstgelezen?
'Vanbakjeknappertotturbo-diesel'.
(Degeschiedenis
vande Brons-motowaarik ookwerk)
renfabriekin Appingedam,
Welkefilm hebje het laatstgezien?
The peopleunderthe stairs(King?)
Watis je favorietetv-programma?
The X-Íiles
om gelachen?
Waarhebje het laatstsmakelijk
van Ronnie
Hetvorigeschrijven
Watheeftje het meestgeraaW?
november'99.
Hetongelukvanm'nmoeder,
Watzouje graagin je levennog eensdoen?
MetmijnToyotaYarisTwinCam16VLineaSolnaarde NoordKaaprijden.
En tenslotte,aan wiegeefjij de pen door?
CoosjeDoornbos.
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DORPSHUIS
STITSWERD.
presenteeft:
Dorpshuis
Stitswerd
15juni 2002
* 's middagsklndervoorstelllng.
'Ze zeggendat ik een hondben',gespeelddoorMaritaRust.
Entree:2,50euro.
Aanvang:
15.00uur.
Eensfeervolle
kindervoorstelling
vanaf
in eenkleurigdecorvoorkinderen
poppenspel
5 jaar.Levendig
liedjeswordenaaneengeregen
en gevoelige
tot eenÍantasierijk
verhaal.
* 's avondslledfesprogramma.
'De reizigeren de vreemdeling'
doorMaritaRust& KeesLangejan.
Entree:5,50euro.
Aanvang:
21.00uur(dorpshuis
openvanaÍ20.15uur).
Eenbijzonder
verhaalovereen reisdoorhetSpaanseAndalusië,
vedeld
door Kees Langejanen prachtigbezongendoor Marita Rust (Dedos
Cantando).
Voorreserveringen:
oÍ
0595-557205
pere-mail
: creatieÍ.rumoer
@uwnet.nl

A S ' t O A V E N DI S I
As 't aovendis,
Twijlichtigis,
Bistdoe bie mie.
Dien haartslagis
Gedachtenis
Weer dichtaan mie.
Een zaachteis
Dien haand,dei is
In dei van mie.

As 't stilteis,
Gehaimenis,
DenÍlusteftmie
Dienlichteoam
Weerzaachtmiennoam:
lk binvandie.
Mienhaartvragtstom:
Komdoeweerom
Biemie,biemie
Ainogenruk.
ls den't geluk,
Veurmievebie?
Oet:Bloarenaande levensboom
van D.S.Hovinga.
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. ER GAATTOCHNOGIETSBOVENGRONINGEN.
KANTENS
Ditis uw kansom Kantens
vanbovenaf
te zien,en methelderweerkunt
besteldan nu uw
u de Waddenzee
al zienliggen.Wiltu dit meemaken,
kaarten!
'namelijk
van buitenhet dorp, o.a.
Er is
ook veel belangstelling
Zandeweer.
De helikopterRottum,
Middelstum,
Onderdendam,
Stitswerd,
21,-europer pervluchtkostvooreen iederdie meewil (ookkinderen)
soon.
U kuntkaartenbestellen
dooronderstaand
strookjein te vullenen in te
leverenbij MarcelEissens,Kooistraat
Tel.0595-557076.
6, Kantens.

I

I

I

Naam:

Adres:
Plaats:

Tel.
Aantalkaaften:

x 21,-euro.

#.
U ontvangteen bewijsvan ontvangst.
Weesop tijden voorkomeenteleurstelling.
Oproepaan verenlglngen
Wiltu
Ookverenigingen
zijnvan hartewelkomop de jaarmarkt
Kantens.
promoten,
de vereniging
metdhr.D.Wiersma
dankuntu contactopnemen
(marktmeester),
telefoon
552396.Hetis geheelkosteloos
om op de markt
te staan.
Ook is er nog plaatsvoor inwonersvan Kantensdie eventueelnog 2e
handsgoederen
willenverkopen.
Ookhierteltdezelfderegelingals hierboven.

I

I

Op de jaarmarktstaatde standvan het B.v. R.O.D.promotieteam
vooru
klaar.Hierkunt u een gokjewagenen een leukeprijswinnenmet het
enveloppenspel,
o.a.eenhelikoptervlucht.
'De
Ook zullende 14 orkestleden
van het dweilorkest
uit Kloosterburen
vanaÍongeveer
Omzwienders'
19.00uuru vermaken
metgezellige
deuntjes.Na aÍloopvan de jaarmarkt
spelen'De Omzwienders'
tot 23.00uur
doorin de Íeesttentop de ijsbaanin Kantens.
Graagtot ziensop de gezelligeDóstfeestdagen
2002.
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BESLUITENLIJST
DORPENRONDE
KANTENS.
Datum:31 januari2002.
Locatie:'t Schienvat.
Aanwezig:
Pietde Boer,Anneïekstra,EvertKosters,
Hans
ReinEisinga,
Gemeente:
Veldhuis.
Politie:
WimDijkstra.
Basisvande bijeenkomst
vormtde wandeling
doorKantens
en hetverslag
d.d.22januari2002.
* Lantaarnpaal
staatscheeÍ
Aande Langestraat
ter hoogtevan nummer37 staateenlantaarnscheef.
Toegezegd
wordt'datdit aan Essentwordtgemeld,zodatzij dezeweer
rechtzetten.(Gemeente)
. Spuitenbij de molen
In hetgravelpad
rondde molenstaatveelonkruid.
Toegezegd
wordtdatdit in hetvervolgmetde spuitronde
wordtmeegenomen.Met dit soortzakenhoeftmen niette wachtentot de dorpenronde,
kunnenworhiervoor
is een klachtenlijn
waardit soortzakenaangemeld
den.(Gemeente)
* Rommelaande Usquerderweg
Gevraagdwordtof de rommellangsde Usquerderweg
ter hoogtevan
nummer3 kanwordenaÍgevoerd.
Toegezegdwordt dat de rommelop korte termijn aÍgevoerdwordt.
(Gemeente)
. Fietspaden
binnende bebouwde
kom
Eenverzoekom het nieuwefietspadRottumrichtingKantensbinnende
komvan Kantens
te verlengen
tot aande Kolpendestraat.
Antwoord:
Binnende komwordengeenfietspaden
hiermoet
aangelegd,
komenvanverkeersstromen
een integratie
om de snelheden
binneneen
dorpte beperken.
. Voetpaden
herstraten
Verzochtwordtom de voetpaden
van de gehelePastorieweg
te herstraten.Dezeliggener slechtbij.
In het meerjarenplan
niet
staatvermelddat de herstraatwerkzaamheden
mits
voor2003plaatsvinden.
wordenaltijdverholpen,
Gevaarlijke
situaties
hetom kleinerestukjesgaat.
* Vuurplaats
voorouden nieuw
Besproken
werdwaarde vuurplaats
voorouden nieuwvoorhetkomende
jaar gerealiseerd
wordt.De dorpsbelangenvereniging
heeftals voorstel,
dezete plaatsenop de parkeerplaats
bil de ijsbaanaan de Pastorieweg
tussen de beplantingen ondergrondse
containersin. Hierbijwerd
gevraagd
om de huidigeparkeerplaats
ten behoevevan dezevuurplaats
uitte breidenmet1 parkeerplaats.
De voorstellen
van de dorpsbelangenvereniging
wordenmeegenomen.
BekekenwordtoÍ deze parkeerplaats
een mogelijkheid
biedtvoor een
vuurplaats
voor het komendeoud en nieuw.Ook wordtbekekenof het
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nodigis dezeparkeerplaats
middelsverharding
te verbreden.
* Schelpenpaden
gelegenachter de ijsbaan
Er werd verzochtom de schelpenpaden
opnieuwvaneen laagschelpen
te voorzien.Ditpadlooptvan noordin de
gelegenachterde ijsbaan.
zuidelijke
richting
Toegezegd:
bij de afdelingbeheerwordtnagekeken
wat voorbeleidhiergeworden,
op vantoepassing
is. Bij navraagis hetvolgende
het
duldelijk
onderhoudvan dezepadenzit in het regulieronderhoudvan de schelpenpaden.
(Gemeente)
. Voetpadnaartuinbouw
De vraagwerdgesteldom hetpadlopendevanaÍde Stitswerderlaan
naar
de volkstuinen
vakerte maaien.Hetafgelopen
seizoenwas het grasdermatehoogdat menhiernietfatsoenlijk
langskonlopen.
Er zal bij de aÍdelingbeheerwordenbekekenwat de mogelijkheden
zijn.
Bijnavraagbleekhetvolgende:
bijde afdelingbeheeris toegezegd
dat het
komend seizoen het pad toegankelijkwordt voor voetgangers.
(Gemeente)
* Nieuwbouw
in Kantens
Doorde dorpsbelangenvereniging
is voorgesteld
hetstukjetuinbouwgrond
gelegenaan de Stitswerderlaan
achterde ijsbaanen rechtstussende
(Locatie
oude bebouwingen het bos aan te wendenvoor nieuwbouw.
Steenhuis)
Hetcollegezal dit voorstelmeenemen.
* Wens
Hetis eengrotewensvande dorpsbelangenvereniging
om de bestrating
van de Kerkstraat
op te knappen.Hetzou mooizijnals de alhiergelegen
grindtegelverharding
werdvervangendooreen passender
vorm,aangepastaande restvan de Kerkstraat.
Hetcollegeheefttoegezegd
dit meete zullennemen.(Gemeente)
Mlsschien
van 't
zijner mogelijkheden
om ditte realiseren
bij de renovatie
Schienvat.
* Bouwlocatie
Kooistraat
Door de dorpsbelangenvereniging
werd bovendiengevraagdwaar de
grenskomtte liggenvande bouwkavel
gelegenvoorde woninkadastrale
gen aan de Kooistraat
31 Um37.
Toegezegd
van deze
in deze is, dat er een aftrekvan de kadasterkaart
iging zalwordenopgestu
bouwkavel
urd. Deze
aande dorpsbelangenveren
zal aan de dorpsbelangenvereniging
ter attentievan mevrouwG. Omta
wordengezonden.(Gemeente)
* NieuwebrugOostennteg
werdopgemerkt
dat de toegangtot de
Doorde dorpsbelangenvereniging
indrukgeeft.Bij hetoprijdenvan de
brugaanweerszijden
eengevaarlijke
brugkrijgtmen het gevoeldat menzo tussende paaltjesdoorzal rijden
het Boterdiep
in. De vraagin dezeis of hierwataangedaankanworden.
paaltjezullener
volgende
is
tussenhethuidigebestaande
Het
toegezegd:
hetgaatin dit gevalom de eerste
extrapaaltjestussenwordengeplaatst,
gevraagdworden,oÍ
drie paaltjes.Ook zal bij de aÍdelingbeheergroen
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achterdezepaaltjeseen beplantingkan komendie een afschermend
efÍectgevenmaarook nietweeral te hoogworden.(Gemeente)
Beslultenltoezegglngen
tlfdensde dorpenronde31 fanuari2002
* Parkeerproblemen
De parkeerproblemen
in de Kooistraat,
Langestraat
en Bredewegzijn in
de beleidsbegroting
voor2003opgenomen.
* Lantaarnpaal
paadje
De fantaarnpaal
bij het paadjebij de Posthoornzal in het vervolgook 's
nachtsbranden.De omschakeling
wordtopgenomen
met Essent.
* Kadasterkaart
MevrouwOmtavan de dorpsbelangenvereniging
krijgteen kadasterkaaft
toegestuurd
betretfende
een bouwkavelaan de Oosterstraat.
* RenovatieKerkstraat
De renovatie
van de Kerkstraat
zal in 20OZzijnbeslagkrijgen.
* EntreeKantens
De entreevanuitMiddelstum
naarKantensmoetqua bebording
dezelfde
vormkrijgenzoalsalleandereentreesin de gemeente
Eemsmond.
. Fiets-en wandelroutes
De aanlegvan wandel-en Íietsroutes
ziethet collegeals een onderdeel
dat gestaltemoetkrijgenin de dorpsvisie.
. Afualwijzer
De afualwijzer
van de gemeenteLoppersum
is in Kantensverspreid.De
gemeenteEemsmondzal de afualwijzer
van Eemsmondhuis aan huiis
verspreiden.
. Veegbeurten
Er zal aandachtwordengeschonken
aande veegbeuften.
Hetbezwaaris
dat de machinealleenhetvuilverplaatst
en dat het op zaterdaggebeurt.
Op die dag staaner veel geparkeerde
auto'slangsde weg zodat het
vegennietgrondigkangebeuren.
* Beantwoorden
e-mail
E-maildie verzondenwordtnaar de gemeentewordt niet beantwoord.
Hoeweler een duidelijkprotocolvoorbeantwoording
van mail ligt bij de
gemeentezal de procedurenog eens onder de aandachtworden
gebracht.
* Wateroverlast
De heerA. Meijerwordttelefonisch
benaderdoverde wateroverlast.
* Woonlocatie
Kantens
De toekomstige
woonlocatie
in Kantenswordttoegelicht.
. Leilindes
en palen
Eenaantalpalenwaaraanleilindesstaanlangsde Kooistraat
zijnverrot.
Ookzijner 2 palenwaaringeenleilindes
meerstaan.Hieraanwordtaandachtgeschonken.
* Vervangen
klokin de kerk
Namensde heerBroekhuizen
wordter gevraagdnaarde prioriteitenlijst
vervanging
betreffende
vande klokin de kerk.Verwezen
wordtnaarSjoert
Klein.
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Verslag7 1414omdatik
Mijnvorige2 verslagenheb ik nogalin de haastgeschreven
steedsop doorreiswas en vooralbij de laatstetrip zeer weinigin de
Tochmoetik bekennendat de Flying_Kiwi
bewoondewereldvertoeÍde.
is wasik tot nu toe hebgedaan.ln 3,5 week
wildernis
toerhetallerbeste
NZ heefteen
de mooisteplekjesvanNZgezien(energspodiefgeweest).
Menzegtweldat NZ ietsvanelk landin zichheeft,
zeerdiverslandschap.
naaldbomen,
toetoeplanGeleheuvels,
watik absoluut
niettegenspreek.
water,bruinebergen,
en helderblauw
vol kiezelstenen
ten,rivierbedingen
(regen)woud,
groeneheuvels,
bewolking
tussen
bergtoppen,
besneeuwde
doorde bergen,
bergen,strandenvol drijfhout,nauwekronkelweggetjes
gletsjers,
watervallen,
een helderesterrenhetrailersvol boomstammen,
mel,geweldige
zonsondergangen
en zo kanik nogwelevendoorgaan.
haddenverlaten
begonik weerwatop te knappen
Nadatwe Queenstown
bijeenberg
en 3 dagenlaterliepik al weervrolijk3,5uuroverrotsblokken
van80 mtr.diep
omhoogen metklemhaken
overde FoxGlacier(gletsjer
naaronskamp
ijs).Amazingom dit meete maken!!Daarnadoorgereden
op eenvliegveldje
aanhetstrandin Okaritoen na hetvierenvanMartina's.
met een pannenkoektaart
verjaardag
bij het kampvuurop tijd mijntentje
- Meestal
ingedoken.
ligik rond21.00of 21.30uurin mijnslaapzak,
omdat
ergvroeg.Verdervindik het lekde avondenkoudzijnen de ochtenden
kerom 's ochtends
te ontbijten
en mijntentin te pakken.
op mijngemakje
lk statrouwens
vanmijzelf,
koukleum,
die
ergversteld
de altijden eeuwige
hetzo languithoudt
in eententte slapenin somsbestwel koudetemperaturen.
Hetis hiernl.al herfsten detemperatuur
daalt'savondsvaakerg
konik tijdensdezetoergebruik
sneltot somswel4 tot 6 graden.Gelukkig
vande organisatie,
makenvaneenextraslaapzak
wantde mijne(oÍ mijn
lichaam?!?!)
te zijnop zulkelagetemperatubleekhelaasnietberekend
ren.- Rond1.00am werdik wakkervan overgeeÍgeluiden.
Ditmaalwas
het Martina,
Track,enkeleurenachdie netzoalsYvonop de Routeburn
Ze was niet in staat
tereenbleeÍspugenen naarhet toilettoekruipen.
geweestom op tijdde tentuitte komenen hadde heletent,de slaapzakkenen - hetergste- haartentgenote
er ondergekotst.
VanuitOkaritowaarwe met enigevedragingvedrokkenomdatde accu
van de bus leegbleekte zijnnaarHokitika
vertrokken
waarik een kijkje
nam in een Greenstone
Factory.
Hiernaredenwe doornaarPunakaiki,
Rockswaarik de volgende
bekendvanwegezijnPancake
ochtendin een
doorde vallei.Heerlijkdoorondiepe
stralendzonnetjegíngpaardrijden
rivieren,
en tot slotnogoverhetstrand.'s Middagslekoverkiezelstenen
genoten
voordatik de Pancake
kervaneenpancakelunch
Rocksbezocht.
blijvenhangenop eenterDaarnanoglekkermetNaomi(mijntentgenote)
we moetende bus
rasjemet een glaasjewijn.Evengeen:"Opschieten
van het avondeten,
weerin..",wat erg lekkerwas!!!Na hetvoorbereiden
aardappelpannenkoeken
en salade,nogevende lokalekroegingedoken
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met de groep.Toenwe de volgendeochtendop tijd klaarstonden
om te
vertrekken
bleekde accuvande buswederomleegte zijn.Ditmaalmoest
de NZ ANWBeraante pas komenen kondenwe pas 2,5 uur laterdan
geplandrichtinghetAbelTasmanNPvertrekken.
Weverbleven
onzelaatste2 nachtenmetde toerop OldMcDonalds
Campsite
metweilanden
vol
lama'sen anderedieren.Na eenlaatstedooronszelÍklaargemaakte
BBQ
op tijdmijnbedingedoken
omdathetzo koudwas.Devolendedagop tijd
vertrokken
metde watertaxi(tracktormetde bootop de aanhanger,
waar
wij inzaten)en nadatwe in hetwatergelanceerd
warenmoestenwe nog
een halÍ uurtjevarenvoordatwe in een baaigedroptwerdenvoor onze
laatstelangewandelingdoor ditmaalhet Abel TasmanNationaalPark.
Eengeweldige
wandeling
langsde kusten doorinheemse
bossenmet
een lunchstopop een supermooistrand.Nadatwe terugkwamen
door
gevondentammekastanjesgegetenwaarnawe met z'n
reisgenootjes
allennaareen "openlucht
restaurant"
vertrokken
vooronzelaatstemaaltijdsamen.Sandrinehadeengeweldigliedoveronzechautfeur
gemaakt,
die we zongenterwijlzij gitaarspeelde.wederomop tijd naarbed voor
eenvroegestartde volgende
ochtend.
Toenik om6.45am mijnhoofdbuiten de tent stak moestik tot mijngroteteleurstelling
een bewolktelucht
constateren.
Gelukkig
klaardehetsnelop en wasmijnongerustheid
voor
nietsgeweesten kondenwe evenlateralsnogmet z'n 6-envertrekken
naarhetvliegveldje
in de buurtvan Nelsonvooronzeskydive.lk werdin
eensoort van riemenharnas
gehezenmeteengrotevliegeniersbril
over
de mijneen eenerggrappig(leren)petjedatovermijnhoofden orenheen
werdgetrokken.
veruolgens
werd ik samenmet mijn begeleider
en nog
enkeleanderenin dit kleinevliegtuigje
gepropt.Na eengeweldige
vlucht
metsupermooi
uitzichtop 12000feetnaarde opengeritste
deurtoegekr- en na nogevennaarde
open- metmijnbegeleider
aanmijvastgehaakt
gezwaaid
cameraman
te hebben
terwijlik op het randjevan de vliegtuigopeningzat,gesprongen.
De 1eseconden
konik niethelderdenken.Nog
sterkerer ginghelemaal
nietsdoormij heen.Geenangst,geengedachten,helemaal
niets.Daarnabegonik mijte realiseren
dat ik vloog,maar
tegelijkertijd
moestik mijsteedsnaarde cameraman
toerichten
en blijven
zwaaienen glimlachen
(eneromdenkendat ik mijnmonddichthield,
die
in het beginvan verbazingopenwas blijvenstaan).Na een tijdjerealiseerdeik mij ineensdat mijnorentochwel eenbeetjezeerdedenvan de
vrijeval, maartoenwas de parachute
ook al openen kon ik alleennog
maar"ooh,thisis so beautiful"
stamelen
voordatik evenlatermijnknieen
alweermoestoptrekkenvoor de landing.Terugop aarde,letterlijken
figuurlijkll!
Als ik de mogelijkheid
hadgehadom metde volgendevtucht
weeromhoogte gaan,dan had ik dat zekergedaan.Geenangstalleen
maarvolop genieten..Na Nelson,
waarwe al afscheid
namenvanenkele mensenvanonzegroepnog2 uurtjesin de busdoorgebracht
voordat
we in Pictonarriveerden
waarde toereindigde.
Delaatsteavondlekkeruit
etengeweest
en de volgende
dagmettranenin mijnogenaÍscheid
genomenvanSandrine,
Naomi& Yvon.De 1etweewarennl.tegelijkertijó
met
mijop de busgestaptin Auckland
en we hebbenin die3,s weektoih een
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helebandmetelkaargekregen.
OokmetYvon,die er pasin Christchurch
bijkwam,heb ik het een en anderbeleefd(erg ziek op de Routeburn
Track).Vreemdom danineenszonderelkaardoorte reizen.VanuitPicton
genomen.
de bootnaarWellington
Nadatik winderige
Wellington
hadverlatenwaarik eenweeklangnietveel
meerhadgedaandande TePapaMuseum
& Botanic
Gardensbezoeken,
luieren,
tv kijken,uitslapen,
winkelen
en zelÍs3x naarde filmwasgeweest
was een regenachtig
Taupomijnvolgendestop.Tauharaspirtitueel
cenplek.Vanuitde tuinhebje
trumligt7 km buitenTaupoop eengeweldige
een fantastisch
uitzichtop LakeTaupoen de stadTaupomet daarachter
"de slapendeman"berg.lk woonmet andereWWOOF-ers
(willingwork
on organicÍarms)in ons eigenappartement..
De eerstedag was het erg
koud,het waaideen het regendedat het goot.Maarbinnende kortste
kerenvoeldeik mijthuis.'s Avondskokenwe om de beuil en na het eten
zoektiederzijneigenplekjein hethuis.Na al het reizenen hetdelenvan
kleineruimtenmetanderenis heteenverademing
om gewoonmijneigen
wegte kunnengaanen nietconstanteengesprekop gangte hoevenhouden met mensendie je niet kent.De plek,de rustwaarik naarop zoek
was,heb ik gevonden.
lk had het evengehadmet het reizenen verlangde naar"mijn"eigenbed,eenbankom op te liggen,brandende
kaarsjes
en mijneigenmuziek.Datallesvindik hier.Wewerkenin-en rondomhet
gebouw:ramenlappen,beddenopmaken,
meehelpen
in de keuken,blagroententuin
derenaanharken,
in de organische
werkenenz. Het voelt
heerlijkom eenpaaruurperdag (6 uur)aanhetwerkte zijn.lk hebhier
zelfsvoorhet eerstaande linkerkant
vande weggefietst.Hetis erg gaaf
om van de heuvel- waaropwe wonen,naarbeneden
te fietsen.De weg
terugis moeilijken meestalloopik hetgrootstegedeeltemetde Íietsaan
mijn hand.Ben zelÍsal twee keernaarTaupogeÍietst.Verderheb ik op
mijneerstevrijedag- na 6 dagenwerken- alsnogde Tongariro
Crossing
(17km)gedaan.Detochtbijde heuvelomhoogin dezevulkanische
region
met nogsteeds3 activevulkanenwasbestzwaar-ik geefer de voorkeur
aan gedroptte wordenop de top van een berg- en we liepenhet grootste gedeeltevande tijddoorde wolkenheen.De tochtrondomhet- voor
ons - hoogstepuntwas moeilijkdooralle kleinelosliggende
steentjes.
Somsdeedje eenstapen gleedje er weer2 terug.Verderwas de wind
baren koud.Dewandeling
naarbeneden
echterwasadembenemend.
De
zonkwamgelukkig
doorde wolkenheenenwe haddeneensupermooi
uitzichtop EmeraldLakes,welkezo nu en dan- vaaknet als je je camera
erbijwildepakken- weer in een dik wolkenpakverdwenen.De herfstkleurenvan het gras,de bosjesen de plantenwarenzo mooi,dat ik het
nietkanbeschrijven.
We liepenzelÍsdooreenwarmwaterbeek
heen.Erg
bijzonder.
Blijdat ik alsnogin de gelegenheid
wabde tochtte doen.
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Dans Festivalte
De openingvan het 37e Internationale
Folkloristisch
Warffumzal op woensdag
26 juni 2002wordenverrichtdoorde heerdrs.
A. M. A. W. Balm.
regioNoord.Het
De heerBalmis directeur
vande Rabobank
Nederland,
regiokantoor
is gevestigd
in Meppel.
Regio Noord omvat de provinciesGroningen,Friesland,Drente,
Flevoland.
Overijssel,
en eengrootdeelvande provincie
AadBalm('1943te's Gravenhage)
volgdezijnmiddelbare
schoolopleing
Vervolgens
te Brielleen studeerde
daarnabedrijfssociologie
te Rotterdam.
voltooidehij postdoctorale
Organisatieopleidingen
te Rotterdam,
Lausanne
en in de Ver.StatenvanAmerika.
Hijwas enigejarendocenteconomie
aandiversescholengemeenschappenen daarnawetenschappelijk
zijn
Hijvervolgde
medewerker
bij Philips.
carrièrein het bedrijfsleven
als plv.personeelschef
bij de NS en als hoofd
management
Publieke
WerkenAmsterdam.
ontwikkeling
In 1976 stapte hij over naar de Rabobanken werd HooÍd
Personeelsopleidingen.
regioBergenop Zoom
In 1990wordthij directeur
regioNoord.
en vanaf1994tot hedenis de heerBalmRabobankdirecteur
lid Noordelijk
Enige nevenfuncties
zijn: lid Adviesraad
Agrobusiness,
Landbouw
Beraad,
lidalgmeen
Friesland,
bestuurKamervanKoophandel
lid stuurgroepproject DuurzaamGroningen,voorzittermuseum
voorzitter
TradeCenterte
Smallingerland,
bestuurEuropean
Agricultural
Leeuwarden.
Dhr.Balmwoontin Drachten.
Sinds2000is de Rabobank
hooÍdsponsor
vanhetfestivalOp Roakeldais.
Ook het Zuid-Amerikaanse
land CHILI is in 2OO2aanwezigop het
Internationale
FolkloreFestivalOp Roakeldais
te Warffum,
dat op woensdag26 junizalbeginnen.
landen meetvanvan noordnaarzuidruim4300
Chiliis een langgerekt
km.en dat is gelijkaande aftstandtussenNoorwegen
en de Sahara.
In hetnoordenliggengloeiend
woestijnen
hete,kurkdroge
nietvervande
evenaaren Patagonië,
in hetuiterstehetzuiden,kenteenpoolklimaat
met
aande randde eeuwigesneeuwvanAntarctica.
De groepLOSDELBIOBIOis in 1990opgericht
en bestaatuitstudenten,
aÍgestudeerden
en lieÍhebbers
van dans,muzieken folkloristische
activiteiten.
Hetzijnamateursdie op enthousiaste
wijzede verschillende
culturenvan
hun langelandpresenteren.
Thema'sdaarbijzijn o.a.:de cowboysdie
gekleedin kleurige
overde pampasrijden,de boerenop het platteland,
poncho's
metzilverensporenaande hooggehakte
laarzen.
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Ze brengenook dansenvan de Paaseilanden,
die middenin de Stille
Oceaanbijna 2500 mijlenten westenvan de Chileensehavenstad
Valparaiso
liggenen 2750ten oostenva Tahiti.De
bevoloorspronkelijke
king van deze eilandgroep
zijn Maori's,afkomstiguit Polynesië.
Zeer
bekendzijnde beelden
vande langehoofden
op de Paaseilanden
de z.g.
"Moais".
De groep Los Del Bio Bio heeft een zeventaldansen van deze
Maoricultuur
op de Paaseilanden
in zijnrepeftoire
opgenomen.
De voorverkoop
van doorlopende
kaartenvoor Op Roakeldais2002 zal
plaatsvinden
op de volgendedagenen tijdenin het kantoorvan Op
Roakeldais,
Oostervalge
52A-53te Wartfum.
VRIJDAG
ZATERDAG
MAANDAG
DINSDAG

14 juni
15 funl
17 juni
18f unl

19.00- 21.00
10.00- 12.00
14.00- 16.00
14.00- 16.00

De voorverkoopprijs
is 27.50europ.p.
Betalingcontant,pasÍotomeenemen
s.v.p.
Kinderen
tot 4 jaargratistoegang.
Doorlopende
kaartenna dinsdag18junikostenaande kassa34 europ.p.
OPHALEN
OUDPAPIER.
Woensdagavond
26 juniom 18.00uurbij de weg.
Bij klachten kan men zich wenden tot de contactpersoonvan
Peuterspeelzaal'Poppedijn',
Patricia
Keizer,
tel.551428.
OPHALENKLEINCHEMISCH
AFVAL/ KLEINEELECTRISCHE
APPA.
RATEN.
Maandagmorgen
8 juli kuntu bij hetpersoneel
vande chemokar
uw klein
chemisch
aÍvalinleveren.
Heeftu kleinchemisch
afualaante biedendan
kuntu dit,in de weekvoorafgaand
aande inzameling,
doorgetelefonisch
ven aan het gemeentebedrijÍ,
tel. 437662.Uw afualwordtvanaÍuw huis
meegenomen.
Ook aÍgedankte
electrische
apparaten,
zoalskotfiezetapparaten,strijkijzers,
broodroosters,
boormachines,
electrische
tandenborstelsetc.,kuntu meegeven
aande chemokar.
LETOP:De routevan de chemokarrijdtvoortaanop maandagen nietop
dinsdag.Ditstaatverkeerdop de kaaft,die u vande gemeente
ontvangen
heeft.
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