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PREDIKBEURTEN.
GereÍormeerdekerk en HervormdeGemeente
H.A. Geref.kerk
Ds. Kristensen.
05 mei 9.30 uur
Herv.kerk
Hemelvaartdag'
Ds. Kristensen.
09 mei 9.30 uur
Herv.kerk
Ds. Lievaart.
12 mei 9.30 uur
EerstePinksterdag.
Ds. Kristensen.
19 mei 9.30 uur
Geref.kerk
Herv.kerk
Ds. Kristensen.
26 mei 9.30 uur
Dhr.J. Venema.Stitswerd
19.00uur
D s . K r i s t e n s e nG. e r e f ' k e r k
0 2 j u n i 1 1 . 0 0u u r
Vrijgemaakte gemeente
Dienst.
05 mei 9.30 uur
Leens'
Ds. H. Offereins,
14.30uur
Groningen-Noord'
Hoeven,
van
der
Ds.
J.G.
uur
09 mei 9.30
Hemelvaartsdag.
Dienst.
1 2 m e i 9 . 3 0u u r
D s .J . H a v e m a nR, o o d e s c h o o l '
1 6 . 0 0u u r
Dienst.Pinksteren.
uur
19 mei.9.30
Delfziil.
Ds. A. Kriigsheld,
14.00uur
Schildwolde'
Ds. G.F.Ovenrueg,
26 mei 9.30 uur
Dienst.
1 4 . 3 0u u r
D s .J . T h .R o z e m u l l eBr ,a f l o '
0 2 j u n i 1 1 . 0 0u u r
Dienst.
1 4 . 3 0u u r

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisailsen
Doktersdiensten
Groningen.
0900-9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen
O p z a t e r d a ge n z o n d a gi s e r o m 1 1 . 0 0u u r e n 1 7 . 0 0u u r e e n s p r e e k u u r .
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsna telefonisch
overlegte consulteren.
26-27 april
28-29 april
30 april,1 mei
02-03 mei
04-05 mei
06-07mei
0 8 - 0 9m e i
10-11mei
12-13mei
14-15 mei
1 6 - 1 7m e i
1 8 - 1 9m e i
20-21 mei
22-23mei
25-26mei
0 1 - 0 2j u n i

J.F. Perdok,Baflo
0595-422723
S.J.J.Kooij,Loppersum
0596-572818
E.J.Prins,Spijk
0596-592334
P. Stomp,Warffum
0595-422261
F.H.Bennink,Ten Boer
050-3022720
of 0595-464433
P. Brouwer,Uithuizen
0595-431642
J . D .B u w a l d aB, e d u m
050-3013994
C.H.de Lange,Leens
0595-571427
P. Brouwer,Uithuizen
0595-431642
A.M. van Waes,Uith'meeden
0595-41
3684
H . T i m m e r m a nU, i t h u i z e n
0595-431716
D . L . Wd
. e G r a a f ,E e n r u m
0595-491949
M.J. den Engelse-Boelkes,
Ezinge 0594-622121
B. Fledderus,
Winsum
0595-441545
D.L.W.de Graaf,Eenrum
0595-491949
G . J .H e u v i n kU
, lrum
0595-402015

Dierenartsen
B e l l e nm e t h e t c e n t r a l en u m m e ri n B e d u m 0
: 50-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw. drs. J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
V o o rh e t m a k e l tv a n a f s p r a k evna n m a U mv r t u s s e n8 . 0 0 - 8 . 1 u
5 u r ,t e l . 0 6 51255926.
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bij huwelijk, somenwonen, geboorte
doorgeven oon de ledenadministnotie

en/of

verhuízingen

- KRONINGSFEEST.
HEMELVAARTSDAG
Hemelvaartsdag,een door de weekse feestdag. Vreemd zo'n dag.
Waarom vieren we hem? Het heeft met Jezus Christuste maken. We
gedenkennu dat Hij naar de hemel is gegaanen zit op de troon aan de
rechterhandvan de Vader.Want Hij heeft overwonnendoor voor ons uit
liefdete stervenaan een kruis.DaaromheeftGod Hem ook uitermateverhoogden Hem de naambovenalle naamgeschonken,
opdatin de naam
van Jezuszichalle kniezou buigen.
Hemelvaartsdagis dan ook Koningsdag:kroningsfeest.Jezus is tot
Koningverheven.Hij de Zoon,heefthet nu voor het zeggen!
PINKSTEREN.
Dan stortik mijn Geestuit over ieder mens.
Dit is geen wazigfeest rondomeen oud gegeven,het daagtje veeleeruit
't
tot een hernieuwdbelevenvan feit dat God, de Geest,ook in jouw hart
je
wil wonenom gewoonals menszijn heerlijkheid
te tonen.
Wantals Hijtotje komt,doordrenkt
Hiiheeljewezen!Je denkenwordtvernieuwd,je leert God daden lezen in 't daaglijksmanifestvan doorgaans
kleinedingen.Je merktdat overalzijn krachtje blijftomringen,je vindt de
juistetoon,je leertje aÍ te stemmenop zijn bevelvoor jou! Je laat je niet
meer remmendoor menselijkgetoben stoffelijkezaken.
Je zietlangswelkeweg
Je voeltdiep in je harteen nieuwedurfontwaken.
Godjou wil latenlopen,wantdaaralleenhoudtHij de Hemelvoorje open.
De Hemel,die de hel uit je verziektelevendaadwerkelijk
verdringt,doorje
jij
weer zichtte gevenop Gods betrokkenheid
wat
moet
verstouwen.
bij
Je weet nu dat je Hem ook daarinkuntveftrouwen.
Het wondervan GodsGeestblijftzich in alletalenvoor elk die daarombidt
uitdrukkelijkherhalen!Want Pinksterenis een Íeest dat mensendiep wil
rakenen .....hun geloofin God uitbundigwaarwil maken.
Uit:Levenvan genade- Truusvan der Roest.
STICHTINGKANTSTERJEUGDHONK.
Het K.J.H.draaitonderhandalweer2 maandenen we mogenzeggendat
het goed draait.Vooralde vrijdagen de zaterdagdoen het goed bij de
jeugd(al kan er nogwel wat meerbij).We hebbenal2keer een discovoor
de oudstengehaden 1 keervoor de jeugd.Ook hebbenwe een knutselmiddaggeorganiseerd
vlakvoor Pasen,hierkwamenplm.35 kinderenop
aÍ. De pooltafelin het KJH is een schotin de roosgeweest,hierwordtontzettendveel gebruikvan gemaakt.
Wat staat er op het programmavoor april?Op 30 april (de koninginnemarkt)kunt u ons vindenmet een stand.'s Middagswillenwe bij het KJH

's
een openterrashouden(bijmooiweer)en avondswillenwe een gezelkrijgtu nog een
(hierover
ligeavondhoudenin het KJHvooralleleeftijden
flyerin de deur).
Al met al mogenwe zeggendat allesgoeddraaiten dat de ieugderg veel
plezierbeleeftaan het jeugdhonk.
AGENDASCHIENVAT.
van de diverln mei vindt in het Schienvat,naastde reguliereactiviteiten
plaats:
volgende
het
se verenigingen,
Schienvat.
Bestuursvergadering
01 mei eó.0óuur
VVD afd' Eemsmond'
Ledenvergadering
02 mei 19.30uur
doorprovingeorganiseerd
Dierenpad,
03 mei t8.30-16.00uurWorkshop
cie en gemeente.
Dorpsbelangen'
Vergadering
13 mei 19.30uur
ledenvan de TweedeKamerder
uur Verkiezing
15 mei 7.gO-21.00
Staten-Generaal.
C.S.C'W'
Vergadering
20.00uur
Bridgen.
2 9 m e i 1 9 . 3 0u u r

' R O N DO M D O R P "
BUURTVERENIGING
Opgavejaarmarktdonderdag4 iuli 2002-

Woonplaats:
Telefoon:
Waren/ Priegel:
Kraamhurenj / n 15 euro(4 mtr met luiÍel)
is)
(Doorhalen
wat nietvan toepassing
formulierinleverenbij: D. wiersma, Bredeweg9,
u kunt bovenstaand
0595-552396.
Kantens,tel.
DOSTFEEST2002: Feestvoor iong en oud! U komt toch ook?
Kantens.Er gaat toch nog ietsboven Groníngen.

VOOR DE JEUGD.

Slan

uzzel

E :Z e g t 7 a
L:Roofdier
F:Duinvogel
R:Zoogdier
D:grote vis
N:Dier met
grote neus
N:Waterzoogdier
D:Postvogel
F :V o g e l
T:Eetvis
G: Vogel

Zoek de dierenwoorden. De laatste letter van ieder woord is steedsde eerste
letter van het nieuwe woord. De eerste
en laatste letters staanaangegeven.

Cijfertekening
Volg de cijfers

van 1 tot en met 44 en je ziet wat er boven de tekening

staat!
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HELICOPTERVLUCHTEN
B O V E NK A N T E N S . 6 J U L I 2 0 0 2 .
Bestelnu uw kaartenen voorkomteleurstellingen.Tegeneen contantebetalingvan 21
euro kunt u de kaaften reserverenbij M.
Eissens,Kooistraat6, Kantens,tel. 0595557076.
Naam:
Adres:
Plaats:
Tel.:
MERKLAP OF LETTERLAP.
Zevenvrouwen,zevenmerklappenen zevenmaaleen verschillende
eindresultaat.
Ons handwerkclubje
o.l.v.Hanniede Vrieshad dit seizoenhet makenvan
zijn we allemaal
een merklapop het programmastaan.Heel enthousiast
wel in verschillende
letbegonnen.ledereenheefthet alfabetgeborduurd,
tertypes,schuin, rechtopstaandof Gotischen ook de cijfers ontbraken
niet. Verderheeft iedereende lap naar eigen keuze volgeborduurdmet
merklapmotieven
of motievenuit het levenvan een bepaaldpersoon,alles
mocht.ZelÍs de Kaanstertoren ontbrakniet. Het is heel leuk om de vor(opbouwend
deringensteedste bekijkenen met elkaarte bekritiseren
natuurlijk).
Merklappen,ooit bedoeldals oefenlappen,
hangennu als kunstwerkjes
aande muur.
De merklapstaatde laatstejarenweer volopin de belangstelling,
zowel
als die nu gemaaktworden.
de oudeantiekelappenvan onzevoorouders
Wat was de betekenisvan zo'n merklapvroeger?Vanoorsprongwarende
doekenbedoeldom meisjeslettersen cijferste leren borduren,zodatze
later hun uitzetvan initialenkondenvoorzien.Wat de cijfersvan 1-10
betreft,hiermeewildede bruidhaaraanstaandeman oveftuigendat rekenen (zuinigeomgangmet het huishoudgeld)
haar nietonbekendwas. De
merklapals liefdesbetuiging,
Volgenseen anderzijnde
zegteen schrijver.
cijfersbedoeldom het linnengoed
te nummerenen voor jaartallenen dat
lijkt me waarschijnlijker.
en achttiendeeeuwsedoekenstaannaasthet alfabet
Op de zeventiendepauw
kleinesymbolische
voorstellingen,
zoalsbloemenvoor levensgeluk,
voor trotsen ijdelheid,
een levensboom,
enz.
In de negentiende
romantische
voorstellingen
en op de
eeuwverschijnen

hedendaagsedoekenwordenvoornamelijk
hobby'sen beroepenuitgebeeld.
Uit mijn lagereschooltijd
herinnerik mij dat wij in de handwerkles
ook een
klein merklapjemoestenbordurenmet rood garen in kruissteekop grof
stramien.Letters,cijfers,onze naammet woonplaatsen datum.Onderaan
het wapenvan Kantensmet aan weerszijdeneen springendhert. En dan
was je nog maar 11jaar oud.
Gelukkigwas het in onzetijd geenoefenlapmeerom laterje heleuitzette
kunnenmerken.
Mochtener mensengeïnteresseerd
zijn om merklappente bezichtigen,
dan kunt u van 21 aprilVm 16 juni terechtop het landgoedVerhildersum
in Leens.
" In het koetshuiszijn 50 merklappente zien van de 17e eeuw tot halverwege de 20e eeuw.
" Op de borgzolder
toontVerhildersum
haareigencollectiedie in de loop
der jarenaan het landgoedzijn geschonken.
* De schoolmerklappen
uit de gemeenteDe Marnezijn in de museum
(1880-1940).
boerderij'Welgelegen'
tentoongesteld
G e o p e n dv a n 1 0 . 3 0- 1 7 . 0 0u u r o p d i . V m z o .
- gratis;andere kaarten- half
Entree:4,50 euro. Met museumjaarkaart
g e l d .T e l .5 7 1 4 3 0 .
A .E . v . dH. . - L .
SPEULKLOKVAN MIDDELSOM.
len t voale van de oavond vol
n klankje deel, dat zong en trol
en runde rond, de vennen om
van klok van Middelsom.
Het drupte deur as dunne dauw
op de verdórstezummerbouw
noar aale vaaier kanten om
van klok van Middelsom.
En d' oavond, dei dei druppen vong,
dei grauwe oavond wèr weerjong!
Dat bliede laidje dee het hom
van klok van Middelsom.
Jan Boer.
Oet: Nunerkes.
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ROMMELMARKT.
Overeen paarwekenis het al weer zoverom de rommelmarktspullen
van
zolderte halenen uit stallenin Salemvoor de te houdenrommelmarkt
op
vrijdag24 meivan 18.30uur tot 21.30uur in en om Salem.
Heeft u nog iets voor de rommelmarkt,
laat het ons dan even weten dan
kunnenwij.ietsregelendat het bij u wordt weggehaald.Ook hebbenwij
nog een aantalvrijwilligers
nodígdie helpenmet het uitstallenvan de spullen en 's avonds voor het verkopener van. Geef je op bij Janny Dijk
(551850)of bij Kor Broekhuizen
(551796).Het gaat ervoorom de klokken
gerestaureerd
uiteindelijk
te krijgenen daar heeftiedereenwat aan.
Het is misschienoverbodigom te noemenmaargrofvuilen kapottedingen
kunnenwil niet verkopenen wij hebbenlievergeen grotemeubelstukken
meer,want daar zijn wij al rijkelijkvan voorzien.
Namensde Klokkencommissie.
OPBRENGSTCOLLECTENATIONAALREUMAFONDS2002.
De landelijkeinzamelingsactie
van het NationaalReumafonds,
welkein de
week van 10 Vm 16 maartjl. is gehouden,heefteen bedragopgebracht
van 350,92euro.
Het bestuurricht zijn welgemeendedank tot leden van het plaatselijke
comité,tot de collectanten
en tot een iederdie door middelvan een financiële bijdrageaan het welslagenvan de collecteheeftbijgedragen.
Mochtu de collectegemisthebben,dan kunt u alsnoguw bijdragestorten
op giro 324 of banknummer35.76.74.812ten name van Vereniging
NationaalReumafondste Amsterdam.
C.G.Steendam-Kruidhof.
NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
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Aquarellen
\ )l
Voor dezecursushebbenzich al 10 personenaange- r'r't
\-_-Jl
meld. Abusievelijkstond in de vorige krant vermeld: ir{L - l |
l'/
aanmeldentot I maaft, waar wij natuurlijkI april
bedoelden.
Mochtener nog mensenzijn die zich graagbij de groepvan 10 personen
willenaansluiten,
dan kuntu zichVm woensdag8 mei aanmeldenbij mw.
de Boer,tel. 551484of mw. Steendam,
tel. 551633.
De cursistenkrijgenna de zomervakantie
berichtoverde gangvan zaken.

[( vR]{ '-

Fietsclub
Vanafwoensdag22 mei gaan we weer gezelligfietsen.ledereenis wel-
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kom.We stappen's middagsom halftwee op de pedalenbij 't Schienvat
en volgeniedereweekeen leukeroutevan zo ongeveer25 km.Onderweg
even picknickenof ergenseen bezienswaardigheid
bezoeken.ln overleg
is allesmogelijk.
Caroliende Boerfietstde eerstekeer mee namensde Vrouwenraad.
Bij
toerbeurtzal er steedsiemandandersvan ons meefietsen.
Zwemmen
Op maandag29 aprilgaat de zwemclubvoor de laatstekeer zwemmen.
Daarnagaatde zomerstopin.
Koninginnedag
Op 30 aprilstaanwe met lekkerezelfgebakken
banketbakkersartikelen
op
de braderierond dé N.H. kerk.Meestalzijn we al vroeg uitverkocht,
dus
wees er als de kippenbij,want op is op.
Waddentochtje
De stiltevan het Wad horen,de smaakvarrhet zoutewater proevenen
genietenvan floraen fauna!Dat kan op zaterdag1 juni tijdenseen rondvaart van 11/zuur over het wad vanuit Noordpolderzijl
in Usquert.M.S.
Boschwadis voorzienvan veel zitplaatsen,
zowelbinnenals buiten.Van
hieruithebt u een goed uitzichtop het water.Mogelijkheid
tot het kopen
van consumptiesaanwezig.U wordt ontvangendoor schipperLouis de
J o n g e n z i j n b e m a n n i n gD. e h e e rd e J o n g v a a r ts i n d s1 9 7 8i n h e t w a d dengebied.Hij is een natuurmens
en u kunter op rekenendat hij u prima
laat kennismaken
met de wadden.
Datum:Zaterdag1 juni.Tijd:vertrekboot 's middagsom 3 uur.
K o s t e nv: o l w .3 , 5 0e u r op . p . ;k i n d e r e n
V m 1 2 l a a r1 , 2 0e u r op . p .
Aanmelden:Vm zal. 11 mei bij mw. de Boer, tel. 551484 en mw.
Steendam,tel. 551633.We rekenener op dat er heel veel mensenmeegaan,jong en oud, man en vrouw(50 personenof meer?).
Het autovervoer
naarUsquertkan onderlinggeregeldworden.En n.rtuurlijk hopenwe op een stralendedag!
B E G R A F E N I S V E R E N I G IK
NAGN T E N S
Binnenkort
zullende kwitanties
weerwordenaangeboden.
De contributievoor het jaar 2002 is als volgt vastgesteld:
€ 16,00
Gezin:
Enkelid:
€ 8,00
geboortee.d)
(huwelijk,
Wijzigingen
in gezinssamenstelling
kuntu doorgevenbij de ledenadministratie:
of adreswijzigingen
tel 0595-552303
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I N G E S P R E KM E T
Dezekeerben ik in gesprekmet eenjonge
inwoner uit het dorp, nl" Mariëlle
in Kantens.
Vandermaelen
uitde Kooistraat
Daar woont ze met haar moederen broer.
Haar allergrootstehobby en passie zijn
paarden.Natuurlijk
benje dan ook fan van
A n k y v a n ' G r u n s v e nR
. e d e ng e n o e go m
Mariëlleeens zelt aan het woordte laten.
Mariëllevertelt dat ze al van haar 7e iaar
op paardrijles
zit.Vanafdie tijdvind ik paarden alleenmaar leuker.In de manegein
Middelstumrijd ik een keerper week.In de
zomerrijd ik vaker,en ook op anderepaarden. Het paard bij fam. Dijkemaaan de
Middelstumerweg
is mijnverzorgpaard.
De
stal uitmesten,borstelenen rijdenhoofter
allemaalbij.Ditpaardis een haflinger
en zij Mariëlle met Bonfire in de
heet "Mariza".Zij is wel ondeugend,maar stal in Erp.
wel superlief.
lk ben ook lid van de fanclub'Ankyvan Grunsven'.Daar krijgje iedere
maandeen bladvan en dat heetHoeÍslag.Hierinstaatalleinformatieover
wedstrijdenen allerleianderezakenover paarden.Achterin dit blad staat
Hoefslagjunior,dat is speciaalvoorkinderenen er staatvan allesvoor ons
gehoudenwerd
in over paarden.Hierinstondook dat er een fanclubdag
bij Anky van Grunsven.(Vorigjaar ging het niet door vanwegeMKZ).Het
leekmij wel leukom daareensheente gaan.lk heb mijnmoederheellief
aangekekenen gevraagdof ik daar een keer heen mocht.'Dan moetje
maar iemandvragendie je er heenkan rijden',zei ze. Gelukkigwou een
goeie kennisvan ons, wel met mij en m'n moedermee. Zo gezegd,zo
gedaan.Op zaterdag13 aprilging ik naar Erp,de woonplaats
van Anky
van Grunsven.ln Erp moestenwe verzamelenbij een restaurant,
waar we
in groepenverdeeldwerdeir.lederegroepmet gidswerdmet bussenvervoerdnaareen groteboerderij
en de stallennet ietsbuitenErp.Dezedag
was alleenvoor kinderen.Ongeveerduizendkinderenmaaktengebruik
van dezedag.Je werdhierhartelijk
ontvangen
en rondgeleid.
Het leukste
was dat je vragenkon stellenaan Anky over de verzorgingvan paarden.
Ongeveer20 paardenlopen daar en natuurlijkwas Bonfiredaar ook.
(Bonfirebetekentvreugdevuur).
Met het paard Bonfireheeft Anky verschillende
titelsbinnengehaald.
Aan alleswas gedachtdezedag, drinkenhalen,foto'smakenen natuurlijkhandtekeningen
vragenvanAnky.Hetbezoekduurdeongeveer2Yzuur
van onzegroepmet gids.Dezedag was wel de moeitewaard,en leukom
op terugte kijken,alhoewelwe wel helemaalnaar de provincieBrabant
moestenrijden.
14

Laterwil ik zelf ook een paard.Het lijkt me leuk om later met paardente
werkenen als dat niet luktdan denk ik dat ik in de horecaga werken.
Mariëlle,bedanktvoor dit ín gesprekmet ....
G.W.
NATIONALEMOLEN& GEMALENDAG.
Het evenementwordtvoor de tweedekeer,zaterdag
11 mei 2002,georganiseerd
in samenwerking
met de
NederlandseGemalenstichting.
Dit getekend dat
naast de ca 600 wind- en watermolensook zo'n 30
gemalenvoorhet publiekwordenopengehistorische
steld.
Ook de koren-en peÍmolen'de Grote Geert' zet zijn
deurenweer open deze dag van 10.00uur tot 17.00
uur.Bij de stookhutzijn deze dag weer heerlijkepannenkoeken
verkrijjgbaar vanaf 11.00 uur.
Molensen gemalenzijn in het verledeneen tijd lang 'concurenten'
van
elkaar geweest.Het waren immers de stoom-,diesel-en elektrische
gemalendie vanafhet beginvan de vorigeeeuwin veelgevallende windmolensverdrongenals bemalersvan de polders.
Vele honderdenmolenswerdenvervolgenseen prooivoor de slopershamer. Later ondergingentalrijkevoornamelijkstoomgemalenechter hetzelfdelot als hun voorganger.Ook zij werdenoverbodigen werdengesloopt.Enkeletientallen
zijnechterbehoudengeblevenen een aantaldaarvan zijn op 11 mei ook te bezichtigen.
De molensdie meedoenaan de NationaleMolen& Gemalendagzijn traditiegetrouw
herkenbaaraan de blauwewimpelof vlag die dan uithangt.
rondgaan,kuntu er vanuitgaan
Ook als de wiekenof de waterraderen
dat
de molente bezoekenis.
Veel molenszijn overigensook gedurendede restvan het jaar geopend
voor het publiek,vaak is dit het gevalop een zaterdag.
Als u hier meer informatieover wilt. kunt u ook de websitevan De
Hollandsche
Molenraadplegen:
www.molens.nl
Op dezelfdewebsite is vanaf medio april een overzichtte zien van de
m o l e n s e n d e g e m a l e n d i e m e e d o e n a a n d e N a t i o n a l eM o l e n &
Gemalendag.
TREKKINGSLIJSTv.v. K.R.C.20 APRaL2002.
1e prijs- kleurgroen nummer067 70,-euro
2e prijs- kleurgroen nummer450 45,-euro
3e prijs- kleurgeel
nummer432 35,-euro
4e prijs- kleurblauw nummer680 20,-euro
5 e p r i j s- k l e u rg r o e n n u m m e r6 2 7 1 5 , -e u r o
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6 e p r i j s- k l e u rg r o e n
7 e p r i j s- k l e u rg r o e n

n u m m e r3 2 6
numme4
r 98

1 0 , -e u r o
5 , -e u r o

De prijzenzijn af te halentot 20 oktoberbij KlaasKnot,Bredeweg12 te
Kantensna overgavevan winnendlot.
VERKIEZINGEN.
van 't
Was het stemmentoen nog verplicht?De jongereredactieleden
Lougnijskondenzichnietvoorstellen
dat stemmentot 1970verplichtwas
Dat betekendedat ik
in ons land.Kun je daareen stukjeover schrijven?
mijnlichteensmoestopsteken.
bij enigestembureauleden
Op 15 mei is het weerzover;dan zijnde TweedeKameruerkiezingen.
voor de herindelingin de gemeente
Hoe verliep zo'n verkiezingsdag
Kantens?Er waren twee stembureau's.Een in Kantens en een in
Zandeweer,net als nu trouwens.Een dag tevorenzorgdende mannen
van de buitendienst
ervoordat de stemhokjes
enz. geplaatstwerden.Op
vroegopstaan.Als je
de dag zelfbetekende
het voorde stembureauleden
diensthad in Zandeweer
daneerstmetde autonaarhetgemeentehuis
om
allespullenin te laden.In de Onnemaschool
in Zandeweer
allesklaarzetom B uur gereedwas om de eerstestemmers
ten, zodathet stembureau
te kunnenontvangen.En ze stondener om I uur hoor!Meestalenkele
ouderendie tegenover de schoolwoondenen die graagde eerstenwild e nz i j n .
Voor1970was er voorde drieledenvan hetstembureau
nogwel wat werk
aan de winkel.ledereenvanaf21 iaar was immersverplichtom te stemmen.Tochwerder in die tijd met de enkelekaartendie in het bakjebleven
staan (van mensendie niet kwamenopdagen)niets gedaan.Door de
warener meerongeldigestemmen.Sommigemensenlieopkomstplicht
ten op allerleimanierenvia het stembiljethun ongenoegenblijken.
. a
Ingaande
3 0 a u g u s t u s1 9 7 2m o c h te r v a n a f1 8 j a a rw o r d e ng e s t e m dN
de afschaffing
van de stemplicht
in 1970was/ishet voorde drieledenvan
het stembureau
somseen langezit. De opkomstliepterugen dan duurt
cledag lang.
De verzorgingwas altijdprima.ln ZandeweerverzorgdenCafe Zank en
CafeCompaanbij toerbeurtde mensenvan het stembureau.
Theelkoftie
met gevuldekoek,gesmeerde
broodjes,
somseen kop soepen een doos
sigarenop tafel.
werdeen roostergemaakt,wanneerde ledenafgeOp het gemeentehuis
w i s s e l dw e r d e no m e e n u u f l j en a a rh u i st e k u n n e ng a a nv o o r d e w a r m e
maaltijd.
De burgemeester
kwamook altijdevenlangsom een praatjete makenen
te kijkenoÍ allesin goedeordeverliep.Tegensluitingstijd
kwamende verpartijenmeehelpenbij het tellen
tegenwoordigers
van de verschillende
van de stemmen.ledereenwas natuurlijk
erg nieuwsgierig
naarde uitslag.
Bij verschillen
moester opnieuwgeteldworden,net zolangtot allesklop-
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te. Als beidestembureau's
klaarwarenmettellen,moestde uitslagvan de
gemeenteKantens's avondsnog naar het Provinciehuis
in Groningen
wordengebracht.T.V.Noordwas er immersnog niet.Om 10 uur/half11 's
avondshad men het dan ook wel gezienvoor die dag.
Op 6 maartkondenwe in Eemsmondvoor het eerstkennismaken
met de
stemcomputer.
Het tellenvan de stemmenbehoorthierdoortot het verled e n . E e n d r u ko p d e k n o pe n d e u i t s l a gi s b e k e n d .
A . E .v . d . H . - 1 .
E E N S T U K J EG E S C H I E D E N IOSV E RH E T K I E S R E C H T .
De heer G. de Boer verteltin z'n boek 'Geschiedenis
van de gemeente
Kantens',dat er in 1851slechts136 personenhet passievekiesrechtvoor
de gemeenteraadbezatenin Kantens.Alleen burgersdie een zeker
bedragaan de staatals jaartijksebelastingbetaaldenmochtenstemmen
en kondentot raadslidwordenverkozenen dat golddan alleenvoor mannen.
ln 185'l woondenhier972 mannenen 950 vrouwen.
De Grondwetvan 1917brachthet algemeenkiesrechtvoor mannenvan
23 jaar en ouder.
I n 1 9 1 9k r e g e no o k v r o u w e nh e t k i e s r e c h t .
OP ROAKELDAIS
22, 23 juni (voorprogramma)26 Vm 30 juni FESTIVAL
(www.oproakeldais.
nl)
D e B e u r s , K u n s t - e n H o b b y m a r k td i e b i j d e 3 7 e e d i t i e v a n h e t
Internationale
FolkloreDansfestival
van Op Roakeldais
te Warffumhoort,
heeftdit jaar ook weerenigenieuweelementen.
presenteert
De regioNoord-Groningen
zichdoor middelvan een groteen
mooievoorlichtingsstand,
die wordtopgebouwden bemanddoorde VVV's
Middene
- n N l ' o r d - G r o n i n g teenA p p i n g e d a m
Dezestichtingbeschiktovereen informatiestand,
die speciaalvoor hen is
heeft.
ontworpenen een proÍessionele
uitstraling
De toeristische
instellingen,
en recreatieve
organisaties
en ondernemingen in onze regiokunnenronddit VVV-centrum
hun eigenstandinrichten
m' prijs.
tegeneen zeer aantrekkelijke
internetcorner,
Naasteen bescheiden
komtook de VERONmet een stand
op de beurs. De VERON is de Verenigingvoor Experimenteel
Radio
OnderzoekNederland.Een enthousiaste
club radio-zendamateurs,
die
ook bezoekersin bezitvan een licentiein de gelegenheid
stelleninternaVanzelfsprekend
tionaaalen intercontinenetaal
te communiceren.
kunnen
dansgroepen
van deze mogelijkheid
ook de leden van de buitenlandse
gebruikmaken.
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Aangezienhet shantykooruit Rhetenbij Osnabruckop zaterdagavond
22
juni a.s. verstekmoet latengaan,is daarvoorin de plaatsARMSTRONG's
PATENTuit Appingedamaangetrokken.Dit koor behoorttot de toppers
van onze provincieen is zekereen versterkingvan het niveau.De andere
shantykorenkomen uit Eenrum, Groningen(stad),
Warffum en Jork
(Hamburg).
fnmiddelsis het zekerdat op zondagmiddag23 juni om kwart over vier
zich een prachtigeparadevan de klassiekeauto'sop het Op Roakeldais
zal presenteren.
De bezienswaardige
oude troetelauto'szullen na hun toertochtdoor de
provincie,over de theater/markt
rijdenen de bezoekerskunnendaarnade
wagens rustigbewonderenen zich laten voorlichtenover de hobby van
het hebbenen houdenvan klassiekeauto'sen oldtimers.
Wat betrefthet festival:er komt een schitterendegroep uit BRAZILIE.De
groep heet "Brilho da llha" en komt uit Noord-Brazilië,de provincie
Maranhao.De stad,waarde ledenwonenheetSao Luisen hij ligtop een
eilandin de mondingvan een brederivier.De groepbrengtde karakteristieke dansendie wij kennenvan Braziliaanse
showstijdenshet carnaval.
De kostuumszijn weelderig,met grotepluimenen veren,terwijlde muziek
past bij de warmbloedige
cultuurvan hun land.De overheersende
kleuren
zijn wit geel en zwarl,waarmeeze de dag en de nachtbedoelen.De groep
werd in 1992opgericht.
Brilhoda llha was eerderin Europanl. in Spanjeen Poftugal,maar nog
nooitin Nederlanden de andereEuropeselanden.

ACH, TIED LEDEN
Hai mos op raais, ons noaber Joacobson.
Ooit stapte man mit pak en zak op traain
en gain oet t loug het hom weerommezain,
noadat hai dou mit stille trom verswon.
Gainain wos nog woar Oabram was, mor
toch kwam ik lest noaber tegen in n bouk,
op n vergetenbladzie,aargens in n houk:
A. Joacobson - 5 feberwoarie'43 - Sobibor.
GeertZoerveen.
Oet: Toalen Taiken.
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Kantens
Begrafenisvereniging
( sinds1907)

Doel van de vereniging
brengenvan haarleden.
Het plechtiggrafrvaarts

Inhoud
.
beschikbaar,
BU eenbegrafenis
steltde verenigingzijnvoorganger
alsrnede4 dragers en eventueel2 klokluiders,alsmede een
lijkrvagenbinnende grenzenvan Kantens,Rottumen Stitswerd.
buitenKantens.
Voor het begravenvan ledenop een begraafplaats
Rottumof Stitswerd.geldt een, in elk bijzondergeval,door het
bestuurvastte stellentarief.Zij diebuitenhet gebiedvan Kantens,
Rotturnof Stitsrverd
zijn gaanwonenen lid zijn geblevenvan de
\ereniging.betalenzelf de v'ervoerskosten
van het lichaamnaarde
ingangvan de begraafplaats
in Kantens,Rotturnof Stitswerd.
.
Uii eerlcrenratieirr Groningensteltde verenigingeen vergoeding
nrinusde kostenvoor zijn voorganger,
eventueel2
bcschikbaar.
gervenst
vart
lichaarn
indien
2
voor
het
overbrengerl
het
en
clragers
k l o kl ui d er s .
.
l l L i e e n b e g r a Í è n i so l ' c r e n r a t i e e l d e r s i n h e t l a r t d . s t e l t d e
\ crciriging
c c n v c r g o c d i nbs e s c l t i k b a a r .

l.idnraatschap
Als lid v'ande verenigingkunnerrtoetredenpersonendie woonachtig
zijrr irr Kantens,RotturnoÍ'Stitswerd.mits zij niet ouderzijn dan 44
. j a a rK
. i r r d e r e rar l. s r n e d kc l e i n -e n p l e e g k i n d e r evna n l 8 j a a r e r to u d e r .
cticncrr
lid aangemeld
te worden.Bij inschrijvinglater
als zell'standig
danop het bereikenvande l8-jarigeleefiijdgeldteerrrvachttijdvan l0
n ekcn.
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Contributie
loopt van I januari
Jaarlijkste voldoenin mei. Het lidmaatschapsjaar
jaarlijks
t/rn 31 december.De contributiekan
op de Algernene
Vergadering
rvordenherzien.
alsvolgt:
Op dit moment(2001)bedraagt
de contributie
P e rg e z i n
€ 16,00
Alleenstaande
€ 8,00

i

Beëindiginglidmaatschap
o TenminsteI maandvoor aanvangvan het eerstvolgende
diensdaar
schriftelijkbrj de penningmeester.
o Bij het niet tijdig voldoenbinnenl4 dagenna aanbieding
van de
kwitantie, kan het lidmaatschapdoor het bestuur rvorden
geroyeerd.
.
Brj overlijden.

.

Wat te doen bij overlijden
Het aanvragen
van eenbegrafenis
bij
c.q.crematiedientte geschieden
de voorganger
vande vereniging:
U itvaartverzorging Boersema
Stationsstraat2
9e88RP USQUERT
tef.: 0595-422805

I
I

Voor meerinformatieof aanmelden
als lid kunt u contactopnemen
met:
J. Berghuis(secretaris)of
Pastorieweg
4l
9995PM KANTENS
t e l . :0 5 9 5 - 5 5 2 2 1 7

(penningmeester)
J.O.M.Wals-Stallaert
Bredeweg22
9995PT KANTENS
t e l . :0 5 9 5 - 5 5 2 3 0 3
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VERENIGING
DORPSBELANGEN
ROTTUM.
Op 1 april zijn een grootaantalkinderenuit Rottum
en omstrekendoor weilandenen stratengetrokken en over muurtjesen slotengegaan,om op j
zoek te gaan naar de eierenvan de paashaas.ë
Het was een leuke, leerzameen spannende
tocht.Er werdenveel eierengevondenen de meeste groepjesvondenook de spreuk,waar men achterkon
komendoor de vragente beantwoorden.
In het dorpshuiskon men zijngelukbeproeven
met notenschieten.
Buitenhet dorpshuiskon men in het zonnetjegenietenvan een kopjekoffie of thee, een glaasjefris of een biertje.Ook voor verschíllende
wandelaarsdie door Rottumkwamenwas dit een aangenameverrassing.
De klaverjasavond
van 5 apriljl. was een grootsucces.In het vervolgzal
er vaker geklaverjastworden. Informatiehieroverkan men krijgen bij
LienekeLalkens(tel.0595-552266).
Op zaterdagochtend
13 aprilwas in het dorpshuisde feestelijkeuitreiking
van het boekvan Jan Boervoorgenodigden.
Er werd met enigeGroninger
humorvefteldover het wel en wee van het ontstaanvan het boek.
De kerk van Rottumen het kleinehuisje,waarvande restauratiehelaas
nog steeds niet is afgerond,waren deze dag geopenden trokkenveel
belangstelling.
Bij de gemeenteis door de VDR een verzoekingediendom voor het
dorpshuiseen vijftalleilindente plaatsen.Het gebiedrond het dorpshuis
zal daardooreen minderkaal en saai uiterlijkkrijgen.Wij wachten met
spannningop het antwoordvan de gemeente.
VAN DE REDACTIE.
Ook dit jaar zullende redactieleden
en enkelevrijwilligers
bij de deur
langsgaanom u te vragenvoor een vrijwillige
bijdraget.b.v.'t Lougnijs.
Zoals het er nu uitziet,kunnenwe hierbijnog wel enkele vrijwilligers
gebruiken.
Heeftu tijd en zin om één keer per jaar ietsvoor 't Lougnijste doen, dan
vragenwij u om u aan te meldenbij JolandaWals,tel. 552303.
ONTVANGENGIFTEN.
In de maandaprilmochtenwe de volgendegiftop onzebankrekening
ontvangen:
Bej.gym te K. 13,62euro.
Wij dankenu voor uw bijdrage.
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OPHALENOUD PAPIER.
Woensdagavond
15 mei om '18.00uur bij de weg.
Bij klachtenkan men zichwendentot de o.b.s.'Klinkenborg',
tel. 551788.
OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAL/ KLEINEELECTRISCHE
APPARATEN.
Maandagmorgen26 mei kunt u bil het personeelvan de chemokaruw
kleinchemischafualinleveren.Heeftu kleinchemischafualaan te bieden
dan kunt u dit, in de week voorafgaandaan de inzameling,telefonisch
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.Uw afualwordtvanaf uw
huis meegenomen.Ook afgedankteelectrischeapparaten,zoals koffiezetapparaten,strijkijzers,broodroosters,
boormachines,electrischetandenborstelsetc., kunt u meegevenaan de chemokar.
LET OP: De routevan de chemokarrijdtvoortaanop maandagen niet op
dinsdag.Dit staatverkeerdop de kaart,die u van de gemeenteontvangen
heeft.
10 JAAR b.v. R.O.D.
Eindelijkis het dan zover,de buuftvereniging
RondomDórp bestaat10
jaar, en wie jarig is moet trakteren.De kinderenvan Kantensen omstreken en een iederandergeïnteresseerde
is uitgenodigdom op woensdagmiddag3 juli a.s.om 13.30uur naarde feesttentte komen,die zoalsieder
jaar weer op de ijsbaanstaat. In de feesttentzal het KINDERCIRCUS
'Bombari'
uit Assenoptreden.De entreeis geheelgratisen de aanwezige
kinderenzullenop ranjaen een kleineversnapering
getrakteerd
worden.
Wij hopen dat er veel kinderenzullen komen, neem dus gerust je
vriend(innetje)
mee.
Het geheleweekendstaatde jaarlijkseKERMISook weerop het ijsbaanterrein.Dezebegintal op de woensdagmiddag
na het circus.De kermisis
dit jaar weer groter gewordenen er zal in ieder geval aanwezigzijn:
zweefmolen,kinderdraaimolen,
bulldozerspel,
holycranes,kop van jut
grooten klein,schiettent,
oliebollenkraam
en een vermaakzaak
met o.a.
ballengooien
en lijnspel.
Op woensdagavond3 juli is er een SUPER BINGO in de feesttentmet
superprijzen.
Deze bingowordtgeorganiseerd
i.s.m.de lJsclubKantens.
De opbrengstkomt ten goedevan onder anderehet opknappenvan het
ijsbaanterrein
(drainage,verlichtingenz.).Meer informatievolgt.
Op donderdag4 juti zat de Pastoriewegom 10.00uur in zijn geheelworden afgesloten.Bewonersaan de Pastoriewegdenk hieraan!De JAARMARKTbegintom 16.00uur en die is dit jaar weer groterdan voorgaande jaren. Er ziin dit jaar al een aantaloude ambachtenvastgelegdwaar-
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onderbijenkorven
maken,spinnen,weven,kantklossen,
klompenmaken,
bezembinderij,
koffiebranden,
vlegelmakentouwslagerijen kalligrafie,en
wat nog meer komt.Om het op de jaarmarktnog gezelligerte makendan
het altijdal is zal er dit jaar een dweilorkest
over het marktterrein
lopen,en
na afloopvan de jaarmarktspelenze nog een lekkerdeuntjein de feesttent.
Als er mensenzijndie eventueel
op de marktwillenstaanmet een kraam,
zowel priegelals handel,dan kunnenze contactopnemenmet dhr. D.
Wiersma,Bredeweg9 te Kantens(tel.0595-552396).
Het Dóstfeestzal op donderdagmiddag
4 julí om 16.00 uur officieelworden geopenddoor ??????Tijdensde openingmogende kinderenballonnen oplaten.De ballondie het verst komt verdienteen prijs (meer informatievolgt).
Op vrijdagavond5 juli vanaf 20.00 uur treedtvoor u op o.a. Adrian Mey.
Hij is een veelzijdigeaftiesten brengtstemmingen luístermuziek.
Adrian
Mey (ArendMeijerman)is bekendbij vele noordelijkeadíesten,ook wel
van AdrianMey showproducties
gewonen hij heeftvele talentenjachten
nen en georganiseerd.
Een kleinegreepvan zijn vele mooieliedjes:Mijn
liefste,Als ik jou zie,Komgeefmijje hand,De laatstesidaki,Zeg 'ns meisje en vele andere.
NaastAdrianMey is er ook een komischoptredenvan een CABARET/
T O N E E L G R O E Pu i t G r o n i n g e n m e t e e n v e r r a s s e n d o p t r e d e n .
lachen,gieren,brullen.Als hoofdband
Gegarandeerd
staatdezeavondde
superbandFLASHLIGHTop het podium.deze formatiemet als bezetting
gitaren,toetsen,bas, drums en 5 zangstemmenstaat garant voor een
onvergetelijke
avond. Dit orkest heeft een breed repertoirevan achtergrondmuzíek,
het besteuit de 60-er,70-er,B0-eren 90-erjaren met knallendeuitsmijters
dat geheelaan de wensenvan het publiekwordtaangepast. Met name het samenspeltussenpublieken de musiciheeft het
haarfaambezorgd.
orkestFlashlight
is de entreevoor leden4,- euro en niet-ledenbetaVoor de vrijdagavond
len 7,50europer persoon.Om zekerte zijnvan (zit)plaats(en)
kuntu kaarten bestellenbij Marcel Eissens,Kooistraat6 te Kantens (tel. 0595557076).Zorg op tijd voor kaartenwant vol = vol.
om met
Op zaterdagmorgen
6 juli is er vanaf 11.00uur de mogelijkheid
een HELICOPTER
een rondvlucht
te makenbovenKantensen omstreken. De kostenvoor een rondvluchtbedragen21,- euro.Van alle kaarten
die in de voorverkoop
wordenverkochtdoorde b.v.R.O.D.is 1,-eurovoor
Vande kaartendie op zaterdagwordengekochtverdientde
de vereniging.
verenigingniets.Dus het is voor de verenigingbelangrijk
dat, als u mee
wilt vliegen,uw kaartenbesteltbij MarcelEissensof donderdagmiddag
in
onze kraamop de jaarmarkt.De locatievan het tijdelijkvliegveldKantens
wordtt.z.t.bekendgemaakt(of op de ijsbaanof op het voetbalveld).
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Vanaf20.30 uur op de zaterdagavond
staatde zangeren entertainer
uit
G r o n i n g eA
n R D E G G E N So p h e t p o d i u mA
. r d E g g e n si s v a n o u d s h e e
r en
zangerin hail en nieren.Vaakwas hij te vindenop bruiloftenen partijen
en zekeronmisbaarop carnavalsavonden
en personeelsfeesten.
Bij Radio
Noord komen geregeldverzoekjesbinnen voor het draaien van zijn
muziek.Een van zijnbekendstenummersis Meisjeliefmet je roderok en
Lózzevogels.NaastArd Eggensstaatook de GroningsebandTEKIELJA
op het podium.Tekieljais een Tex-Mexformatiein het Groningsedialect.
Tex-Mexis een vrolijkedansbaremuziekwaarbijde accordeoneen niet
weg te denken instrumentis. Naast de Tex-Mexbrengt Tekieljaook
Countryin de streektoal.
Men noemtTekieljaook wel de GroningerTexas
Tornados.De band bestaatuit:
Ben Zuur
Leadzanger/gitaar
Henk Puister accordeon
KeesZeer
drums/zang
Joop de Raaf sologitaar
Henk Dob
bassisVzang.
Op diversegroteCountryfestivals
in het landheeftTekieljaal opgetreden,
met als hoogtepunt
hun optredenin het voorprogramma
van de wereldberoemdeTexaanseaccordeonist
FlacoJimenez.
De entreeis voor leden4,- euroen voor niet-leden
7,50euro.De kaarten
zijn net als voor de vrijdagte bestellenbij MarcelEissens.
E n o m h e t f e e s t c o m p l e e t t e m a k e n t r a k t e e r tb . v . R . o . D . i . s . m .
Timmerfabriek
OomkensBV uit Middelstum
op een grootsVUURWERK.
Dit wordtgehoudenom ongeveer23.00uur op het ijsbaanterrein.
Zondagmorgen
zal het Dóstfeest
om 11.00 uurwordenafgesloten
met een
gezamenliike
kerkdienst
in de feesttent.
zoals u leestliegthet programmaer niet om en hopendeop mooi weer
zien wij u graag tijdenshet DóstÍeest2002. Heeft u nog vragen,opmerkingenof wilt u zich aanmeldenom als vrijwilliger
mee te helpen,want
zoalsu begrijptkunnenwij dit zekerniet zondervrijwilligers
organiseren,
dan kunt u bij een van de bestuursleden
terecht.
Voor inlichtingenbetreffendesponsoringen/of vrijwilligebijdragekunt u
altijdcontactopnemenmet MarcelEissens.
H e tb e s t u ue
r n d e v r i j w i l l i g e vr sa n b . v .R . O . D .
N I E U W SV A N D E M O L E N' D E G R O T EG E E R T "
Op dit momentdat ik dit schrijfis de firmaVan Lieropuit Alphenaan de
Rijnbezigin de molenmet houtenbalkenaan het uitstuten.
In het stenenonderkantvan de molenis activecq. rotteplekkengeconstateerddoor houtwormen
de knaagkever
en vocht.De uiteindenvan de
legeringsbalken
die in de muur steken,worden vervangendoor een
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methodevan de firmaVan Lierop.
Er komt weer een drukketijd van toersimeaan. Reclamemaken is daarom een goede zaak.Voordit jaar zijn alweerverschillende
mensen,groepen die op zaterdagof zondagde molenwillenbezichtigen/bezoeken.
De voorjaarsstormen
waren sterk,de molen had ik met de stormbeveiliging heel goed vast en met de wiekenrecht op in de wind is er niets
gebeurd.Alleenmet het rietop het achtkantgaat het nietgoed.Er is een
gat ingewaait,en ik heb het zelf dichtgemaakt
met een noodoplossing.
Dhr. P. Vegtervan de gemeenteEemsmondhad al belooÍddat voor de
kerstde ergstegatendichtzoudenzijngemaaktdoor een rietdekker.
Maar
helaasis dat nietgebeurd.
Deze zomer moet er toch iets gebeuren,want een volgendeperiodemet
nog meer stormen, zal de molenzonderriette komenstaanaan de zuidG\
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Wiekenstanden drukk en gevoelensult of brengen berlchten

over:
1. vreugde;2. rcuw;3. de molenis voor kortetiid buiten
bedrijí; 4. de molen heettlangeratiid geen werk; 5. venoek
om met spoed naarde molente koman; 6. bruilofisversiaring.
Ook kreeg ik de laatste tijd vragen over de star:Jenvan de wieken.
Daaromdoe ik de volgendeaÍbeelding
bij met de volgendeuitleg.
Omdatik een geborenen getogenKaansterben hou ik mij aan de traditie
van wat vroegerook met de molen gebeurde.Vooralde vreugdestand
(nr.1)en de rouwstand(nr. 2) pas ik vaak toe. De rouwstandbij mensen
die ik goedgekendheb.Op een grotebegrafenislaatstwerd ik er op attent
gemaakt.'Dat is toch de rouwstand?'De standen3 en 4 zijnde bestestanden voor de stormbeveiliging.
Stand4 komtbij zomervaak voor met dubbelebliksembeveiliging.
Nr.5 komtnietvoor,en standnr.6 telt hierals nr.
2.
De molenaar.
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de 4.ê?0,..
roeven4an de oen. RonnieScholte '
Wat wasje jongens- of meisjesdroom?
- Nooitgehad
Wat is er.vanterechtgekomen?
- Zie vorigevraag
jouw
grootste hobby?
Wat is
- Playstationll
Wat is jouw favorietevakantiebestemming?
- Skandinavie
Wat is het leukste van je woonplaats?
- Het is er rustig
Wat is het minstleuke vanje woonplaats?
- Zie vorigevraag
Welkboek heb je het laatstgelezen?
- " T h i n n e d ' v aSnt e p h e nK i n g
Welkefilm heb je het laatstgezien?
- A.l. van StephenSpielberg
je
Wat is favorietetv-programma?
- Motorraces
Waar heb je het laatstsmakelijkom gelachen?
- toen een vriend(naambekendin Kantens)een slok bierhad
genomendie niethelemaalgoedviel.De houdbaarheidsdatum
wasnamelij2
k 001.
Wat heeftje het meest geraakt?
- 11 september
Wat zou je graag in je leven nog eens ooen?
- Met een MV Agustaoverhet TT-circuit
in Assenrijden
En tenslotte,aan wie geef jij de pen door?
- Axel Bos
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K.R.C/ S.V.OIN HET NIEUW
Vol trots showdende "E2-tjes"van KRC/SVOop zaterdag14 april hun
nieuwetenues.De sponsorvan deze pupillen,SchildersbedrijfBonema
uit Middelstumheeft deze enthousiastejonge voetballersvolledigin het
nieuw gestoken.De wedstrijdtegen Corenos(Roodeschool)die hierop
volgde, werd glansrijkgewonnen.De voetballersvan E2 hebben alle
gespeeldewedstrijdenvan dit seizoenal gewonnen,waardoorhet kampioenschapwel heel erg dichtbijkomt.
Het Lougnijszal de komendewedstrijdenop de voet volgenen u op de
hoogtehoudenvan de resultaten.

MET DE RUGZAKOP STAP.....
een verslag van Anna Holtman
Rondreizenverrijktje leven. Je zíet niet alleen de meest fantastische
plaatsen,maarje leeftveel over andereculturen.Je ontmoetzoveelmensen dat je vaak de namenen hun reisdetailsvergeet.Met sommigemensen blijfje in contactvooralals je mekaaroveralweer tegenkomt.Enkele
gesprekkenzijn me bij gebleven.lk ontmoettekortgeledeneen iongen
waarvanhet land al enigetijd in oorlogis. De manierwaarophij over de
vijandspraken de haat en machtin zijn stem,deed mij realiserendat wij
als Nederlandershet zo getroffenhebben(ook al is Nederlandniet altijd
perfect).Opgroeienmet haat voor de anderlijktmij verschrikkelijk.
lk moet zeggendat ik het gevoelheb dat ik ondeftussenwel erg verwend
ben geworden.Reis van dag tot dag naar de meestgeweldigeplaatsen.
Soms zie je teveelen kun je dingenniet meeropnemen. Zou eigenlijkeen
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vakantiein mijn vakantiemoetennemenom mijn hoofdweer een beetje
leegte maken!
Toen ik mijn foto'shad latenontwikkelenkwam ik er ineensachterdat ik
julliede vorigekeer niet heb verteldover mijn bezoekaan de Australian
Zoo (de dierentuinvan Stevelrwin,bekendvan Discoveryals de crocodilehunter).Voedertijdwas namelijkerg spectaculair;
2 dierentuinmedewerkers gingenhet terreinvan een krokodilbinnenmet vers vlees en lokten
hem op het land door erg dichtbij de waterkantte gaan staan.Zodra de
krokodilhet land opkwamloktenze hem verderhet land op en uiteindelijk
lietenze de krokodilhet vlees eten. Daarnablevenze vaak maar enkele
metersbij het beestvandaan.Erg spannend,
slechtvoorje hart....
Ben van 20 - 22 maartwezenzeilenrondde Whitsundaylslands,De 1e
nacht zijn we voor anker gegaanvoor het grootsteeiland:Whitsunday
lsland.Na een heerlijkemaaltijd,de zeeluchtmaaktje hongerig,onze
matrassennaar het dek gesleepten onder de sterrengeslapen.De zee
was een beetjeonrustig,waardoorik steedswakkerwerd,maar dat deerde mij niet.De volgendeochtendom 6.30 uur naarToungeBay gevaren
en nadatde kapiteinons op het strandgedropthad, zijn we naar het uitkijkpuntgelopenvooreen amazinguitzichtoverWhithavenBeach.lk heb
vindenjullieeen foto,
nog nooitzo'n geweldigstrandgezien.(bijgesloten
maar het is nog veel mooierin het echt)Een blauw/groene
zee met spierwitte strokenzand.Daarnanaar het strandzelf toegelopenen onze stingersuits(kwallenpakken)
Het is namelijkerg gevaarlijkom
aangetrokken.
zonderpak te zwemmen.Als je gebetenwordt,moetje directnaar het ziekenhuistoe waar je de 1e dagen niet meer uitkomt.Op een bepaald
- baby blacktiphaai voorbij.lk achtermomentzwom een - ongevaarlijke
volgdehem,wildehem graagbeterzien maarhij bleefmij helaassteeds
5 metervoor.Heb het op een bepaaldmomentmaaropgegeven.Terugop
naar Borderlsland,
de boot zijn we na de heerlijkelunch doorgevaren
Dit
waar ik in CateranBay voor de 1e keerin mijn levenheb gesnorkeld.
was echt gaaf.Op een bepaaldmomentwas ik te ver van de groep afgedreven,was zo gefocustop wat ik zag waardoorik de wereldom mij heen
vergat,dat ik terugwerd gehaalddoor de kapiteintoen ik net vlak boven
een geweldigkoraalrifzat die ik aardiggoed kon zien (zonderbril!!).De
Heb o.a.enkelezeergrote
kleuren,de mooievissen,erg indrukwekkend.
vissen(1.20- 1.80 meter)gezien:Blue Groper,QueenslandGroperen
Giant Wrasse.Verdertijdensde tocht diversekeren grote zeeschildpadden zien zwemmen.Wederomeen nachtonderde sterrendoorgebracht.
Wel een korteregenbuigehad,maardat was ok. Allesdroogtin de "hitte"
namelijkerg snel.Op de laatstedag nogt B longfinnedbat vissengezien,
die we vanafde boot voerden.
voordatik met de OZ bus
Hiernanog 1,5dag in AirlieBeachrondgebracht
doorreisdenaar een vakantiepark(met wederom een zwembad) in
MissionBeach.Een wandelinggemaaktover het stranden uit wezenkijken naar de bedreigdeCassuwarrivogels,waar nog maar 50 van in de
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MissionBeachomgevingleven.Helaas,geen geluk...De volgendeochtend via PatronellaPark,waar we 1,5 uur verbleven,doorgereisdnaar
Smithsfield,
waar we de skyrailover het regenwoudnamen.Helaashad
Oz Experiencete weinigtijd ingeplandvoor dezetocht waardoorwe niet
toekwamenaan een wandelingdoor het regenwoud.Totslot nog naar een
bungyjumpen swingplekgeweestwaarde meestemensenvan de groep
een sprongin "het diepe"hebbengemaakt.'s Avondsrond 8.00 uur na
een voor mij zeer vermoeidedag in Cairnsaangekomen.De dag erop het
een en andergeregeld- o.a.een duikbrilop sterkte- en een pakketUe)
bii
TCP opgehaalddie een goedevriendvan mij had opgestuurd.
Het grappige was dat ik de dag ervoorin de bus ineensaan salmiaklollies
had
gedachten wat tref ik tot mijn grote verbazingo.a. in mijn pakketaan:
jawel salmiaklollies....
Mmmmm,erg lekkereverrassing.
Mijn laatstedag
's
in Cairnsen Australiaop de GreatBarrierReefdoorgebracht.
Ochtends
met "Falla"uitgevarenop een onrustigezee. Diversemensenwarenzeeziek en ook ik had het gevoeldat ik een "kater"had, terwijlik de nacht
ervoornietgedronkenhad. Na 2 uur varenop openzee gestopten in de
mooisteaquariumdie ik ooitheb gezienwezensnorkellen.
Ditmaaldubbel
genotenmet mijnduikbrilop sterkte.Na een uurtjesnorkellen
en de lunch
doorgevarennaar een klein zandeilandje
en nog enige tijd rondomhet
eiland gesnorkeld.De meest geweldigevissengezien.Echt ongeloof|ijk.......
Daarnateruggegaannaar het hostelvoor een wat ik dachtvroege nacht,maarhelaasweerte langmet iemandblijvenkletsen.Na 3,5 uur
slaapom 3.15am mijnbed uitgegaan
om de bus naarhet vliegveldte pakken.van Cairnsnaar Brisbanegevlogenen na een stopvan 4 uur op het
vliegveldin Brisbanemet een echtAustralisch
toestel(:kangeroeop staart
vliegtuigen gordijntjes
met lizards)doorgevlogen
naarAucklandwaarik's
avondsom 7.45 eindelijkin mijn hostelkon inchecken.Mijn enigedag in
Aucklandwezen mailen,post versturen,foto's ontwikkelen,slapen en
eten.Morgenbeginik met de Flying_kiwi
toer......
Aotearoa(land of the long white cloud)= Maori benamingvoor Nieuw
Zeeland.De juistebenaming.lk heb nl. nog geenenkelekeereen strakke
blauweluchtgeziensinds ik in dit (voorO.- begrippen)koude land ben
terechtgekomen.
In het beginmoestik hiererg aan wennen,vooralomdat
ik kort na aankomstmet de flying_kiwi
(wildernis)
toer ben begonnen,wat
betekentdat ik elke nachtin een tent slaap!!!!.De enigetoer die al sinds
3 jaar vaststondtoen ik nog geen eens plannenvoor een wereldreishad.
In Aucklanddoor deze "oude"vol met wasgoedbus opgepikten naar het
noorden(Bayof lslands)afgereisd.
Na een mangrovewandeling
eindigend
bij de Haruru watervaldoorgeredennaar ons kamp aan een stromend
rivieftjedichtbijPaihia.'s Avondseen geweldigeMaorivoorstellingin het
TreatyHouse(waar in 1840 de Treatyof witangi werd getekend,die het
bezitvan land,visserijen de bronnenvoor de Maori'sgarandeerde.
we
werden met oorlogskretenen met zwaaiendepeddelsbegroet.Het verhaal over de komstvan de Maori'swerd door middelvan dans, zang en
speluitgebeeld.
Erg indrukwekkend
en ik had mij geenbeterbeginvan de
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reisdoor NZ kunnenvoorstellen.
De volgendedag op een jachtrondom6
eilandenvan Bay of lslandgevarenen na een wandelingde heuvelop
(met een onbeschrijfelijk
uitzicht)lunchop het strandgehad.De 2e nacht
en kaneelappels
doorgebracht
aan het kampvuurmet chocoladebananen
uit het kampvuuren onzechauffeurdie gitaarspeeldeen erbijzong. De
in Opononigeredenen wezensandboarden.
3e dag naarde zandduinen
Erg steil en eindigendin het water.Erg cool!!!Daarnain het Waipoua
Forestde (volgensde Kiwi'shier)grootsteKauriboom gezien.De nacht
aan een meer in Waiweradoorgebracht.
Terugin Aucklandenkele mensen gedropten 3 nieuweopgepikt.O.a. Larryeen hele persoonlijkheid,
waar iedereenerg moe van werd.Aan het eindevan de middag- we hadden nogalwat vertragingopgelopenomdatLarrymeerdan een uur te laat
op de afgesprokenkwam opdagen- in Coromandelop Hot Water Beach
aangekomenwaar we snel een gat groeven(met de enige spade die we
hadden)en kondenwe met z'n allennog net op tijd in het erg hete water
in de zandkuilspringen.'s Nachtskampeerdenwe bij een waterpoelmet
geweldigetoe toe (spreekuit: toi toi) planten.De dag erop stond Rotorua
(beruchtvanwegezijn rottendeeieren-en zwavellucht)
op het programma
uit de
en sprongenwe in de PolynesianPoolsmet heetwaterrechtstreeks
aarde.Op de 6e dag naar de vulkanischeWai-O-Tapuregiodoorgereisd
van moedernatuurkomendekrachtenzoals
om de wederomrechtstreeks
de modderpoelen
en geiser (die helaasmet 112kg zeep tot explosie
gebrachtmoestworden)in werkingte zien.In de stromenderegennaar
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HukaFallsgelopenen de urener na in de bus doorgebracht
wachtendop
het berichtof onze skydive(met 9 anderen)door zou kunnen gaan.
Helaas,teveelwind!!We warenerg teleurgesteld,
maarja je kunt natuurlijknietalleshebben....
Op weg naaronzeovernachtingsplaats
een geweldige zonsondergang
bij Lake Taupogezien.'s Avondseen bed in een
hutjegeboektomdater wel erg veel wind stonden omdatwe ondertussen
zo koudwarengewordendat we nietmeerin staatwarenom onze tent op
te zetten. De ochtend erop vroeg opgestaan voor onze "Tongariro
Crossing".Omdathet weer de laatstetijd nietzo best is geweest(normaal
gesprokensneeuwthet pas in mei/juni) en er sneeuwwas geconstateerd
op deze vulkaanvanaf 900 meter werd het afgeradenom deze tocht te
doen als je niet goed genoegvoorbereidwas. Had de dag ervoorwel een
muts, wanten en een sjaal gekocht maar geen termischondergoeden
beslootdus maar van deze dagtochtaf te zien. In plaats daarvan met
enkeleanderenfantastische
wandeltocht
door o.a.vallendesneeuwnaar
een waterval(met een regenboogerin)gemaakten aan het eindevan de
dag door het bos omhooggelopenom onze "diehards"welkomte heten.
Hiernadoorgereden
naar Paekakariki
waar we de nachtmet z'n allen in
een huis hebbendoorgebracht.
Voor het eerstsindseeuwenweer eens
een bad genomenen hierdubbelvan genoten.......
Ben op dit momentin
Wellington,maarneemvanavondde ferrynaar Pictonwaar ik morgenverder ga met de tripoverhet ZuidelijkEiland(datnogveelkoudermoetzijn)
Met een aantal uren vertragingrond middernachteindelijkin Picton
(Zuidereiland)
aangekomen.
De dagenervoorhad het nogalgestormd(en
was het erg koud!!!!)en had de ferry niet uit kunnenvaren waardoorook
wij vertragingopliepen
Na een korte maar warme nacht slaap
wederomopgepiktdooronzebuschauffeur
en tussengelegrasheuvels
en
daarnalangs de kustweg,die de dag ervoorafgeslotenwas omdat stukken weg afgebrokkeld waren tijdens de storm, naar Kiakoura
gereden.Onderweg
nog gestoptbij een broedplaats
voor zeehonden.In
Kiakourazelfeen wandelinglangswederomeen plekmet zeehonden,
die
door de storm wel echt dicht bij het dorp waren gekomen(met zelfs een
zeehondlie lag te slapenaan de anderekant van de weg in het gras),
gemaakt.Zeltseen blauwepinguinzienzwemmen.Daarnanog 1 uur door
graslandop top van een heuvelgewandeldmet schapenom ons heen.
Het zonnetjescheen weer heerlijk,waardoorje je weer mens voelt.
Vannachtaan het strandmet uitzichtop groeneheuvelsmet besneeuwde
bergtoppendaarachter(hoe bizar) gekampeerd.lk dacht dat Australie
mooiwas. lk ga NZ nietvergelijken,
maarmoetwel zeggendat de natuur
hier mij echt de adem beneemt.Supermooi!
Nadatwe uit Christchurch
warenvertrokkenmet een ladingnieuwemengeredenen in de stromenderegen
sen naarons kampbij een gletsjerrivier
onze tent opgezet,wat voor ons geoefendetentopzetters
niet zo'n groot
probleemwas, en de volgendeochtendde tent in dezelfdeweeromstan-
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dighedenweer ingepakt.Ontbijtondergroteparasols.Doorgereden
naar
de turquoiseLakeTekapovoor een geweldigewandelingmet uitzichtop
gele heuvels,bruinebergenen besneeuwde
bergtoppen.
Daarnadoorgemet geweldigeuitzichtop de grootsteberg
redennaarons wilderniskamp
(Mt.Cook)in NZ.We haddennogalgelukwantnormaalgesprokenis deze
i.v.m.de bewolking.
Na een heerlijkeBBQ
bergnietin vol ornaatzichtbaar
ons bed opgezocht.Na een tijdjedachtik dat ik de regenhoordeaanstormen, maar het bleekde wind te zijn die de hele tent voor de rest van de
nachtdeed schudden.Nietveel geslapenomdatik bangwas dat we weg
zoudenwaaien.'s Ochtendsaan de voet van Mt. Cook aÍgezetvoor de
HookerValleywandelingvan 3,5 uur doorgelegrasvelden
met stenenen
kalebomen,hangbruggen
en veelrotsen.Gelunchtbij de met ijsschotsen
gevuldeLake Hooker.In Oamaruons kamp opgezet.De volgendedoorgeredennaar Dunedin(= celticvoor Edinburgh),
die bekendstaatals het
meestSchotseplaatsjebuitenSchotland,
voorlunchen wandeling.
Hierna
wederomde bus ingestapten langs het water over een kronkeligeweg
met uitzichtop Schotslandschap(benzelfnooitin Schotlandgeweestdus
kan er geen oordeelover geven)naareen Albatroscoloniegereden.Wat
zijndie beestentochgroot!!Hiernade yelloweyedpenguinsbezocht.
Dezepenguinis de meestantisocialein de werelden in plaatsvan de verwachte ijsschotsenmet heel veel penguins,zagenwe maar enkele die
vaak metersbij elkaarvandaanbleven.'s Avondsde verjaardagvan een
van onze reisgenootjes
in de pub gevierden in een hut overnacht.De dag
erna via toeristische
routenaarTe Anau geredenwaar we een wandeling
van 2,5 uur naar ShallowBay maakten(aan het eindevan de bekende
Kepplertrack).'s Nachtswederomin een hut geslapen,ditmaalmet de 6
anderendie net als mij de dag erna met de 3 daagse RouteburnTrack
zouden beginnen.Backpacksvolgepaktmet slaapzak,warme kleding,
water,voedseletc en de ochtender na via geweldigeroutedoor Milford
Sound(meto.a. een stop bij de MirrorLakes,met de besneeuwde
bergnaar een havengeredenwaar we
toppendie in het waterweerkaatsten)
de MilfordSoundCruisededen.Bottlenose
dolfijnendie meezwommen
aan de voorkantvan de boot en hun kunstjesvertoonden,zeehondenop
rotsen,grote watervallen,ik kan er vaak geen woordenvoor vinden zo
geweldigis dit land.Na de cruise,de zenuwengierdenondefiussendoor
mijn lichaam- had het gevoeldat ik een erg belangrijkexamenmoest
doen - om half5 's middagsgedroptbij de Dividewaarwe het eerstedeel
van de wandelroute
aanvingen.
We liepen4 steilekm's omhoognaar de
eerstehut,waarwe na hetetenal snelons bed indoken.De volgendeochtend om 8.00 uur veftrokkenvoor de volgende23 km vaak steilomhoog
langswatervallen,
(bovende
doorbos,overrotsblokken,
doorstruikvelden
met geweldiguitzichtop de besneeuwde
boomgrens),
bergtoppen.
Aangekomen
op het hoogstepunt 1277mtr.was er de mogelijkheid
om
een extra uur steilomhoogte klimmenmet een beloofdeuitzichtop de
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TásmanZee. Helaasheb ik die top niet gehaald,maar ben wel erg ver
gekomen.Na nog een anderhalfuur naarbenedengeklauterd
te zijn"eindelijknet voordatde duisterinvielin onzetweedehuiaangekomen.
Na het
etendirectmijnbed ingedoken.Evenvoor4 uur's nachtéwerd ik wakker
van Yvondie riepdat ze flauwgingvallen.Uiteindelijk
zijn Sandrineen ik
tot kwaft voor 7 die ochtendmet een erg ziekeYvon in de weer geweest.
De groepvertrokechterom 6.30am omdatze de 10.00uur bus moesten
halen.Nadatwe Yvon om kwart voor 7 wederomin bed haddengestopt
nog 2 uur "geslapen"en toen we wederomwakkerwerdenvoeldé yvon
zich stukkenbeter.Alsnogmet z'n 3-en de laatste10 km's naar het oppikpunt gelopen.Doordatik oververmoeidwas, mijn beidevoetenonder de
blarenzaten,m'n knieenerg gevoeligwarenvanalle steileafdalingenheb
ik niet veel meegellregen
van deze laatstedag. Het enigewat ik à OetilO
kon denkenwas: laat het a.u.b.afgelopenzijó.Na eeriautoritvan 2 uur
naar Queenstownben ik na een erg langewarmedouchemijn bed ingedoken(in gelukkigwederomeen hut)en heb ik nietveel meei van de rest
van de dag meegekregen.
Ben erg blijdat ik dezetrackheb gedaan,maar
weet nietof ik mijzelfooitweer zondervoorbereiding
zou op-geven...
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Gemdlenljag
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