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RE D A K T E
I :
M ev r . 1 .H a rk e ma
M ev r .A.v a nd e r H o e k -L i n s tra
M ev r .H .M.d e Vri e s -K u i p e r
Dhr. F.A. Vaatstra
Dhr . K .H . v a nd e r Ve e n
Dhr. J. vander Laan,eindredakteur.
Correspondentie
adres: Kooistraat6,9995 PW Kantens.Tel. 2213.
Administratieadres:
Bredeweg
25, 9995 NC Kanténs.
t.n.v.'t Lougni;s.
Bank rek. no. 34.22.56.173.Rabo-bank,
Middelstum-Kantens
G i r o n u m m e rv a nd e b a n k : 8 7 1 6 2 1
rekening.
Uw giften kunt u overmakenop de hierboven-genoemde
is
Een abonnementvoor lezersbuite,',de genoemdedorpenen randgebieden
mogefijk, door stortingvan Í.25.- op boven gerrcemderekening.
't Lougnijswordt u dan toegezonden.
Aan allendie iets te koop hebbenen of te koop vraÍten,is er altiid plaatsvoor
uw advertentiein onze rubriek: Vraagen Aanbod.
Kosten?Ubetaaldvoor 1x plaatsingf. 2.Í) per regel.
Wilt u een vasteplaatsin onze rubriek, neemt u dan evencontact op met het
corr. adres.
Drukwerk en verzorgingvan 't Lougnijs,geschiedtdoor:
Drukkerij J.Sikkema,Hoofdstraat16 te Warffum.

-5V AN DE R E DA K T I E
Dit is alweerhet laatstenummervan de tweedejaargang,dus binnenkortstarten
we met een nieuwejaargang.In het vorige nummer hebbenwij al enigeaandacht
geschonkenaanhet doorgaanmet het uitgevenvan 't Lougnijs, doch dit kan niet
zonderuw bijdragen,
Echt, mensenwij hebbenuw hulp nodig.Steunhet vrijwilligerswerk,stort uw giften op oazebankrekeningofgeefhet aanéénvan de redaktieleden.
postgirovan
Bankrekeningnr. 342256173van de RabobankMiddelstum-Kantens,
de bank nr.87162l t.g.v.genoemdebanknummer.
Ontvangengiften:
f . 1 5 .- H . W .t e R.
f . 1 5 . - M . H .t e K .
f . 1 5 . - R . G .t e K .
Hartelijk dank.
Aan onze abonnee's:
Wilt u ook de derdejaargangontvangen,dan verzoekenwij u vriendelijkom f .25.over te makenop onzerekeningvoor l5 maart 1982.
U ziet voor 1982 hebbenwij hetzelfdebedraggenomenalswat u in 1981voor een
abonnementbetaalde.
Advertentierubriek - Vraagen aanbod:
Ook hier handhavenwij de tarievenf .2.50 per regel.
Nieuweadverteerders.
Wilt u ook een advertentievoor eenheeljaar ( I I nummers)in 't Lougnijs,neemt
u dan evencontactop rnet de eindredakteur,tel. 2213.Het liefst tussen18.3019 .3 0u u r.
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O P E NI N G S T I J D E N GE M EE N T E S E C RE T A RlE. tet.05955- 1555
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Gemeentesecretarie:
G e o p e n dv a n 8 . 3 0 - 1 2 . 0 0 u u r .
De burgemeester:
S p r e e k u u rn a t e l e f o n i s c h ea f s p r a a k .
Ambtenaar socialezaken:
D i n s d a ge n d o n d e r d a gs p r e e k u u rv a n 9 . 0 0 1 2 . 0 0 u u r , e n n a t e l e f o n i s c h ea f s p r a a k .
Gemeenteontvanger:
Zitting van 9.00 - 12.OOuur op woensdag.
B e t a l i n gb i j v o o r k e u r o p p o s t g i r on r .
805992 t.n.v. gemeenteontvanger
of Rabobank Middefstum/Kantensnr. 34.22.00.488.

Gemeentewerken:

Kantoor Coenderswe2
g2 te Middelstum.
O p e n i n g s u r e nm
: a a n d a ge n d o n d e r d a gv a n 1 1 . 0 0 - ' 1 2 . 0 0u u r .
T e l .0 5 9 5 5 - 1 5 3 3 .

Maatschappelijk
werker:

Spreekuue
r l k e d o n d e r d a gv a n 1 4 . 0 0- 1 5 . 0 0u u r i n h e t
G r o e n eK r u i s g e b o u w .

Brandmelding:

Tel.05960- 12000

O P E N I N G S T I J D E NPOSTKANTOOR.
tel. 05955- 1325
M a a n d a gt / m v r i j d a g 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 u u r e n
1 6 . 0 0- 1 7 . 3 0u u r .

OPENINGS T I J DE NRA B O B ANK tel. 05955 - 1328
M aa n d a g 1 3 .3 0- 1 6 .0 0u u r.
Don d e rd a g1 0 .0 0- 1 2 .O0u u r e n 1 3 . 30- 16.00uur.
V r i j d a g 1 0 . 0 0- 1 2 . 0 0u u r e n 1 3 . 3 0- 1 6 . 0 0u u r e n
1 7 . 3 0- 1 9 . 0 0u u r .
G R O E N EK r l U l S
V o o r a f h a l e n ( t e r u g b e z o r g e ng)o e d e r e n m
, e v r . G . L o m a n , b e l l e nt e l . 2 0 3 3 .
S p r e e k u u rw i j k v e r p l e e g s t e rd:a g e l i j k sv a n ' 1 3 . 0 0t o t 1 3 . 3 0 u u r i n h e t G r o e n eK r u i s gebouw, Molenweg 6. Tel. 2377. Behalvewoensdags.
A a n v r a a gk r a a m h u pf : d i n s d a gv a n 1 3 . 0 0 t o t 1 4 . 0 0 u u r .

POLtTtE

A l a r m n u m m et er ,l . 0 5 0- 1 3 1 3 1 3 .
Ray o n b u re ate
u ,l .0 5 9 5 3- 1 8 8 8 .
Postcommandant
Kantens,tel. 2432.
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PREDIKBEURTEN
NED.HERVORMDE
KERK
Kantens:

7 febr.
14 febr.
28 febr.

10.45uur
9.30 uur
10.45uur

Ds. E.B.G.WOckels.
Ds.W.Blanken,
Warffum.
Mevr.M.K.G.Hamminga,Groningen.

Stitswerd:
2 l fe b r .
19. 00uur

D s . E.B .G .WO
. ckels.

Rottum:
28 febr.

Ds. E.J.Wigboldus,
Leens.

19.00uur

GEREFORMEERDEKERK - VRIJGEMAAKT
7 febr.
l4 febr.
2 l fe b r.
2 8 fe b r .

9.30 uur
14.30uur
10.45uur
16.30uur
11. 00uur
14.30uur
11. 00uur
14.45uur

Leesdienst.
Dr. H.Venema,Winsum.
Ds. H.W.Ophoff,Bedurn.
Ds.A. Duits,Appingedam.
D s .H .V e l d ma nWi
, n s u m.
Leesdiens'i.
D s .W .B ru i n i u sL,e e n s .
Dr. K. Deddens,Groningen.

AOEHDA

't
7, fGntans
DmPSllUlS S0lfftllvAÏ,Kerfatnnsf
1 fe b r .
5 febr.
8 febr.
13 febr.
l5 febr.
1 7 fe b r .
l8 febr.
23 febr.

E . H. B . O .
Plattelandsvrouwen
WerkgroepVergadering.
Warffum'sMannenkoor.
C.S.C.W.
E.H.B.O.
C. S . C. W .
Mij. v. Landbouwverg.
Verg.Gez.Sportver.

G.V. Climax.
De dinsdagmiddagen
De dinsdagavondenG.V. Climax;Damclub.
T.T.V. Blitz'79.
De woensdagen donderdagavonden

DENK OM UW COPY! !
Uiterste inleverdatum:

16 FEBRUARI 1982
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WEEKENDREOETINCEN
HUISARTSEN:Kantens,Usquerten Warffun..
6 en 7 fe&.
3, Usquert
C.Ruytenberg Wadwerderweg
Pr. Dr. Smits,Warffum
J.Buiter
13 en 14 febr.
Oostervalge
51, Warffum
20 en2I febr. J.S.Smits
27 en 28 febr. J.Buiter

r
059s0-283
05950-4406
05950-2490

HUISARTSEN:Kantens,Middelstumen Stedum.
0s96s- 323
6 en 7 febr. G.A.Schipper Kampweg21, Stedum
13 en 14 febr.
Menthedaln.2, Middelstum 0 5 9 5 5 - 1 5 1 8
S.Gerbens
H.A.Verhagen Grachtstr.8, Middelstum
20 en 21 fefu.
l9
0 5 9 5 5 s- 1
27 en 28 febr.
G.A.Schipper
TANDARTSE[!:
6 en 7 febr. J.v.d.Bijl
13 en 14 febr.
A.E.V. Jager
2O en2l febr. H.O. Frieling
27 en 28 febr.
C.H.d.Lange

Borgweg28, Winsum
0s95t-1740
Zr. Kortestr. 2, Roodeschool05954-2444
Hoofdstr.O. 8, Uithuizen
t6
05953-17
Hoofdstr.23, Leens
05957-t427

D I E RE N A R T S E N :
Hypolythusln.62, Middelst. 05955-1303
6 en 7 fetu. D.v.d.Wel
05900-12607
13 en 14 febr. S.G.S.Postma Heerestr.4,Bedum
Havenstr.13.Warffum
05950-3822
2Oen 21 febr.
C.H.v.Wees
WIJKVERPLEGING:
Alleente bereikentussen13.00en 14.00uur en tussen18.00en 19.00uur.
5365
05900-1
Bedum
6 en 7 febr. Zr.B.de Lange
059s4-2403
Zr.L. Reinders
Uithuizermeeden
l3 en l4 febr.
0s0-l37263
Groningen
20 en 2l febr. Zr. A.v.d. Velde
059s3-188s
Zr. G. Wiertsema Uithuizen
27 en 28 febr.
M E D E D E LN
I G E NH U I S A R T S E N :
neemtwaar.
Dr. H.A. Verhagenis afwezigvan 6 febr. t/m 14 febr. Dr. S.Gerbens
UIT DE RAADSZAAL 10 december198l.
- Vastgesteld
is de beleidsnotaverkoop woningwetwoningenvoor dejaren 1982
tot en met 1984,waarbijis bepaalddat het huidigebestandvan woningwetwoningen dient te worden gehandhaafd.Een en anderbetekent dat in bedoelde
jaren geenoverdrachtvan dezehuurwoningenaan de bewonerskan plaatsvinden.
- Ten behoevevan de schoolvoor christelijk lageronderwijsin de gemeenteKan'
gesteld(totaal nu f. 5378,91)
tens wordt een aanvullendkredietbeschikbaar
voor de aanschafvan zonwering.

-12- Aan de heerJ.Mulderis ingaandel januari1982eervolontslagverleend
alswegwerkerbij de gemeente.De heerMuldern:aaktgebruikvan de V.U.T.-regeling.
-- De stichtingdorpscentrumZandeweerwordt eensubsidietoegekendvan f. 2000.voor reedsuitgevoerde
of nog uit te voerenaktiviteitenin het jaar 1981in het kader van de RijksbijdrageregelingSociaalCultureelWerk.
- Bereidheid
wordt uitgesproken
wanneereen
tot deelnan,e
aaneenmuziekschool
unitormeregelingkan wordengetroffenten aanzienvan de tariefstellingirr het
gebiedvan de school.Bovendiendient te wordengestreefdnaareenintegratievan
de algemene
van het lageronderwijs.
muzikalevormingin het basispakket
De maximalebijdragevoor algemene
kostenwordt gesteldop f. 1,3Sper inwoner.
- Voor de aanschaf
van een nieuwevrachtautomet kraanwordt eenbedragbeschikbaargesteldvanca. f. 122.000.-.
Volgendevergadering
donderdag11 februari1982.
CULTURELE
COMMISSIE
Eerstnog eveneenterugblikop de aktiviteitentijdensde kerstvakantieen de iaarwisseling.
Het begonop 23 dec.met volksdansen
voor de kinderen.Er waseenredelijkeopkomsten het waseengezellgemiddag
's
Avondswaser op meerbeiangstelling
gerekendbij de film voor de oudereieugd,
maarer waseenanderetrekker in de vorm van de ijsbaan.Velenwilden natuurlijk
evenschaatsen.
We konden35 aanwezigen
tellenin 't Schienvat.
Op 29 en 30 dec.haddenwe weerde tentoonstelling.
De commissiezal hieraaneenbeetjemoetensleutelen,of eersteenpaarjaar overslaan,of eenandereopzetbedenken.Het was dit jaar rrroeilijkom de zaalvol te
krijgenmet standjes,de publiekebelangstelling
liep terug,al mochtenwe nog niet
klagen.Met name de tweededagheersteer toch nog wel weereengezelligesfeer.
Hebt u nog ideeënvoor eenandereopzet,geefhet dan door aande commissie!
En dan de lltgUwigg$yl!49__op
vrijdag 2 januari. Dat waseen avond om te onthouden
Eenvolle zaal,gezellige
sfeer,monteregezichten.De familie Soepenberg
uit Rottum
opendende avondmet zang.DaarnaDaanDost met accordeonmuziek
en korte
humoristische
verhalen.
En dan waariedereenal naaruitkeek, Thomasvaer
en Pieternel,in de personenvan
de heerH.Boeren mevr.Postma.
Alle gebeurtenissen
jaar werdenevenaangehaald
uit het afgelopen
enzo hier en
daarwerd er natuurlijk eenspeldeprikjeuitgedeeld.Iedereenheeft er van genoten.
De heerBoer kwam later alleenmet eenvoordrachtgenaamd" 'n Kwartje in 't
uur". Zelf geschreven,
erg knap en zo zieje maarweerdat het gezegde:"Het zit
in de familie", hier helemaalop z'n plaatsis.
Als laatsteonderdeelvan de avondkwam de kwis aande beurt. Alle groependeden erghun bestom de somsmoeilijke(strik)-vragen
op te lossen.
Met een dankwoordvoor allemedewerkers
sloot voorzitterHoltman dezegenoegelijkeavond.
We kunnenu verdernog mededelendat de commissieal weer druk bezigismet de
voorbereiding
van de avondop 13 febr. (zie ingelegdstencil).We hopen dat u het
stencilgoedleest,zodat onzecommissieleden
vlot langsde deurenkunnen.

-13Verslagvan de werk-ste,qngroep
ten behoevevan het
F O S T E RP A REN T SPL A N .
ln Warffum krijgenwe iets hieroverte horen.De film "Kind van de rekening"laat
duidelijk zien, dat het levendaaruitzichtsloosis. De allersterksten
blijvenleven,er
heerstveel t.b.c., thyphus en ondervoeding.
Sanitairkent men niet.
De stratenliggenvol afvalen speelgelegenheden
zijn er niet. ïVerkis er bijna niet.
Het eten wat er is, is eenzijdig.Men leeft in krotten onder de rook van eengrote stad.
We zien eenmeisje,wat een redelijk bestaanheeft. Ze gaatnaarschool.Dit alles
dankzijde pleegouders
vanhet F.P.P..Het F.P.P.bewerkstelligt
er veel.Op medisch
en sociaalterreinkan een ieder daareenberoepdoen op de mogelijkhedendie het
F.P.P.hen biedt.
In dezevergaderingwordt de werk-steungroep
opgericht.De werk-steungroep
wil
propagandamakenin de provincie,verenigingen
en scholenbezoeken.Voor scholen is er een dia-serie,welke vertoondkan worden door de heerLeeflang.
De heerWolzakkan dit via het F.P.P.te Amsterdamregelen.Verenigingen
kunnen per verenigingeenkind adopteren,maarhet kan ook gezamenlijk.Er kan ook
geld worden gestortop de rekeningvan de werk-steungroep.
De werk-steungroep
zal de aandachtmoetenleggenop dejeugd.B.v. "Heitje voor eenkarweitje".
Dit jaar zaler weer eenjeugdbraderiewordengeorganiseerd
tijdens"Op Roakeldais" te Warffum.
De werk-steungroep
poppekleertjes
wil graagoud speelgoed,
en boeken,want
gaankinderener mee aanhet werk om het op te knappenen
woensdagsmiddags
die dan weer te verkopen.
Het geld dat tijdensde braderievan 1981 bijeenwerd gebracht,wordt besteedaan
het kind dat reedsis geadopteerd.
Degenedie ons steunenzullenelk kwartaaleen
financieeloverzichttoegezonden
krijgen.De afvaardiging
van de V.V.Siddeburen
afd. Jeugdheeft op 28 en 29 decemberl98l eenjeugdtournooigehouden,
waarvan de batenten goedekomen aan de werk-steungroep.
Landeliik contactorgaan
:
StichtingFosterParentsPlan
Joh. Vermeerstraat24
1071DR Amsterdam
tel.02O-767676.

&egtonaalcontactot
Werk-steungroep
Postbus34
Warffum.

H . V . G ." H E T P E N N I N G S K E "
Van de verlotinggehoudenop 20 november1981,door de Herv.Vrouwengroep
"Het Penningske",zíjnnog enkeleprijzenniet afgehaald.
Het betreft de volgendenummers:
865 7e prijs
1205'17eprijs
1002-21eprijs
p ri j s
1 1 3 6 -1 0epr ijs
11 0 4 -1 8 e
8 1 5 -2 2 ep ri j s
l0l l l le prijs
632'20e prijs
537-23e prijs
De prijzen kunnen als nog worden afgehaaldbij mevr. Lanting-Huizinga,
Pastorieweg
17, Kantens.
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zal de aandachtmoetenleggenop de jeugd.B.v. "Heitje voor eenkarweitje".
Dit jaar zd, er weer eenjeugdbraderiewordengeorganiseerd
tijdens"Op Roakeldais" te Warffum.
De werk-steungroep
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wil graagoud speelgoed,
en boeken,want
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die dan weer te verkopen.
Het gelddat tijdensde braderievan l98l bijeenwerdgebracht,wordt besteedaan
het kind dat reedsis geadopteerd.
Degenedie ons steunenzullenelk kwartaaleen
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van de V.V.Siddeburen
afd. Jeugdheeft op 28 en29 december1981eenjeugdtournooigehouden,
waarvan de batenten goedekomen aan de werk-steungroep.
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:

@

StichtingFosterParentsPlan
Joh. Vermeerstraat24
1071DR Amsterdam
tel.020-767616.

Werk-steungroep
Postbus34
Warffum.

H . V . G ". H E T P E N N I N G S K E "
Van de verlotinggehoudenop 20 november1981,door de Herv.Vrouwengroep
"Het Penningske",zijn nog enkeleprijzenniet afgehaald.
Het betreft de volgendenummers:
865 7e prijs
l2}5.l7e prijs
l}02-21e prijs
1136'10eprijs
1104.18eprijs
815-22eprijs
l0l l 1le prijs
632'20e prijs
537-23eprijs
De prijzen kunnen als nog worden afgehaaldbij mevr. Lanting-Huizinga,
PastoriewegI 7, Kantens.
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VROUW E NRA A D
De tweedelbgglqlq{4gjs weer achter de rug. Er waseen redelijkebelangstelling
voor de heldereen duidelijkeuiteenzettingvan notarisv.d. Veen.
Zo tussendoor werdener allerleivragengesteld.
Een heleleerzamemiddag.Jammerdat we maartweemensenuit Zandeweerkonden begroeten.
D. @as
ook eensucces.
Er heersteeen goedesfeer,wat ook te dankenwasaande grotebelangstelling
voor
en de aankledingvan de zaal.En dan niet te vergetende
dezeKerstmiddag/avond
programma-onderdelen.
verschillende
Een heel stemmigprogramma,passendin de
Kersttijd.We dachtendat iedereente vredennaarhuis wasgegaan.
Verdervalt er op dit moment nietste vermelden.
De eerstvolgende
aktiviteit zal dejaarlijksetoneelavondzijn. Achter de schermen
wordt er aangewerkt.In 't Lougnijsvan maart zult u hierovermeerkunnenlezen.
DAMCLUB" K A NT E N S "
De onderlingeuitslagenvan de afgelopenwekenzijn:
1-12-',81
Holtman
D.Bo l t
Oomkens
Ruiter
Kooi

Tiemens
H.Bolt
Vaatstra
Stuiver
Harms

o-2
2-A
2-0

22-12-',81
Holtman
Oomkens
Tiemens
D.Bo l t

Vaatstra
H.Bolt
ten Hove
Ruiter

0-2
1-1
2-O
1-1

5-1-',82
Kooi
H.Bolt
D.Bolt
Ruiter
Harms

Tiemens
ten Hove
Stuiver
Holtman
Oomkens

2-0

1g-1-',82
H.Bolt
Oomkens
ten Hove
Holtman
Vaatstra

Stuiver
Kooi
D. B olt
Tiemens
Ruiter

2-0
0-2
o-2
2-0
0-2

1-1
afgebr.

l-l

I-t
1-l
0-2

15-12-',81
D .Bo l t
ten H ove
Tiemens
Oomkens
Harms
Holtman
Vaatstra
Kooi
H.Bolt
Ruiter

l -1
2-0
z-CI
1-1
2-0

29-12-',81
D.Bolt
Holtman
H .Bo l t
Harms
Harms

Tiemens
Oomkens
Kooi
ten Hove
Vaatstra

2-0
2-0
A-2
2-0
A-2

1 2 -1 -' 8 2
Holtman
Oomkens
Kooi
H .Bo l t
Ruiter

ten Hove
D.Bolt
Stuiver
Harms
Tiemens

2-O
0-2
1-1
2-0
2-0

De competitie-stand
tot dusveris alsvolgt:
20 punten
12 gespeeld
l. T.Kooi
II
18
2. O . Ruit er
,,
"
15 ))
3. M . A . Holt ma n l l
:,
4. D. B olt
14 ,,
10 ,,
12 ,,
5. H. B olt
12 ))
6. W.Stuiver
10,,9))
7. S.Vaatstra
1l
9
,,
,,
8. B . E . T iem e n s 1 2 . , 8 ) ,
9. K.Oomkens
13,,8,)
10. A . Har m s
10,,6,)
I l. K . t en Hov e
10,,3),
D O RP S HUI S
ROT T U M .
Wij, Rottumershebbenhet gered,de subsidies
zijn binnen. Nu wordt het werken
geblazen,
Hoe ontstondnu het plan om in Rotna eenjaar vanvoorbereidingen.
tum eendorpshuiste creëren.
U herinnertzich waarschijnlijkde optocht van 5 mei 1980.Toen ontstonder in
Rottum de gedachteaandezeoptocht, als do.p, deelte nemen.De vraagwaswelk
themagebruiktzou worden.Hetbleek,tijdensdezebesprekingen
al gauwdat er
behoeftewasaanmeerkontakt,onderde dorpsbewoners.
Immersook Rottum is
vernieuwden verjongdI Het oude dorpshuiskwam ter tafel,en het themavoor
de versierdewagenwasgeboren.
Tijdensde voorbereidingvan dezeoptocht werd over het plan dorpshuisvaakbesproken.Van de heerBoer kregenwe de toezeggingdat de oude school,voor dit
doel te koop zou zijn. Hiermeewasde bevolkingerg blij.
Onderde bevolkingwerd eenaktie gehouden,om te peilenhoeveelbelangstelling
er voor eendorpshuiswas.Dit onderzoekwaszo positiefdat het onsduidelijkwas,
de plannenvoort te zetten.
In januari1981werdeenbestuurgekozenen eenvereniging
kon wordenopgericht.
Het kreegde naamVerenigingDorpsbelangen
Rottum en telt thansruim 50leden.
Het bestuuris samenmet de stichtingNoord-Groningenom de tafel gaanzitten. Wij
hebbenveelsteungehadvan dezeStichting.Dezemensenweten precieswaarje aan
kunt kloppenen hoe.
Wij kunnennu dusaande verbouwingen het opknappenbeginnen.Op een zaterdagmiddag
haddenwe eenuurtje "open school" en konden de inwonersvan Rottum eenkijkje gaannemenin de oude school.Hiervanmaaktenvelengebruik.
Naaraanleidingvan de tekeningwerd in grotelijnen besprokenhoe de indeling
zou worden.
Op maandag11 januariwerd de eerstealgemene
jaarvergadering
gehouden.Dit gebeurdeweerin huiskamer-verband,
evenalsde voorgaandebijeenkomsten.
De opkomstvoor dezevergadering
wasgoed.De belangrijkstepuntenvoor dezevergadering warenbesprekingvan de bouwplannenen het makenvan eenwerkrooster.
Alle aanwezigen
hebbenhun medewerkingtoegezegd
en de mogelijkhedenliepen
ver uiteenvan o.a.timmeren,verven,tegelzetten
tot sjouwen,naaienen koffiez et t en.

i7-

Hieruit blijkt dat de bevolkingachterde plannenstaaten ergenthousiast
is. FIet
zal echternog eendrukke tijd voor onsallenworden.Met al dit werk,dat door
onsallenmoet wordengedaanbrengenwe eenbedragvanruirl f. 30.000.- als
zelfwerkzaamheid
in.
Medehierdoorkregenwe van de subsidie
verlenende
instanties
hun tclezegging.
Mochtener onderde lezersnog oud-Rottummers
of anderebelangstellenclen
ziin,
díe bereidzijn eenhandjete helpenof lid te wordenvanonzevereniging,
richt
u dan eventot het secretariaat.
Dezeis gevestigd
aande Usquerderrveg
17.Rottum.
tel.1478.
V E R E N I G I N G" H E T G R O E N EK R U I S ' ja f d .K a n t e n s .
Ledenvergadering
op woensdag
3 februari1982,desavonds20.00uur in het
GroeneKmisgebouwte Kantens.

4qlNpe_
J.
2.
3.
4.

5.
6.
l.

Opening
Notulen
Ve r s lagpenningm e e s te r
Bestuursverkiezing;
de heerJ.Dekkerna
(afgetreden).
Voorstelde heerA.W.Bronseravoor te dragenalsbestuurslid.
Tegenkandidatenkunnenschriftelijkwordenopgegeven
bij G. cleBoer,Brecleweg
16.
Ka nt ens .
C ont r ibut iev as t s te l l evno o r 1 9 8 2
Rondvraag
Sluiting
ljet bestuur.

D I V ER S E N .
G R O E N EK R U I S .
Van 13 feb1.ín:_2_0_&bf
. ben ik met vakantie.
Voor het afhalen(terugbezorgen)
van goederenk unt u bellentel. 2060.
GrietjeLoman.
C E N T R A L EK A D A V E R M E
LDING.
van
Veehouders
in de gemeente
Kantenswordt er opgewez,en
daÍ de aanrnelding
kadaversis gewijzigd.
Alle aanmeldingen
doch
dienenniet meerte geschieden
op het gemeentehuis,
rechtstreeks
telefonischop-lietkantoorvan de vleeskeurings<lienst
te Groningen.
T e l e f o o n n u m m0e5r 0 - l 2 3 l 4 l .
Buiten kantooruren is aanmeldingmogelijk via de telefoonbeantwoorder.

_ 1 8_
1981
22 dE C E MbE
T i .I.
S CHA A T S WE D S T R IJ D EIJNS VE R E N IGIN G,
schaatswedstrijden
lJwerenigingKantense.o.,
Op 22 decemberj.l. organiseerde
voor leden tlm 16 jaarop de ThomasWieremabaan.
De uitslagenwaren:
Meisjes617 jaar:
5 jaar:
Jongens/meisjes
1. R. Wiersma
1. M. Eisinga
2. C. Moorlag
Meisjes8/9 jaar:
3. C.Hartogh
1. M. Fraay
2. M. Stol
Jongens718 jaar:
3. H. Hartog
1. N. J ens ma
4. A. Dijk
2. R. Blauwiekel
3. A. van Vliet
Meisjes11112iaar:
l. M. Wiersum
J ongens
9l1 O l 1 1j a a r:
2. P. van Dellen
1. D.Stukkien-Mulder
3. J. van Vliet
2. A. van Dijk
3. J.Moorlag
Meisjes15/16jaar:
4. A. Moorlag
1. M. van Vliet
2 . G. S tol
Jongens12113iaar.
l. P. van Dellen
Jongens15116iaarz
2. N. Dijk
l . A. de Jong
3. E.J.v.d.Laan
2. B. Knapper
damesC en D-junioren,korte baan,
K.N.S.B.Gewestelijkekampioenschappen
Kantense.o.
van IJsvereniging
op 24 decemberj.l. op de ThomasWieremabaan
Na twee omlopen waren de finalistenbekend.De finale-rittenleverdende volgende ereplaatsen
op:
C-Klasse
1. Jeanettev.d. Kamp
2. AgeethHouwing
2. WillekeSuurd
4. Ella Udema

Beerta
Froombos (ged.)
(ged.)
Peize
Kropswolde

D-Klasse
1. IngridFrans
2. Rina Laorbach
3. GrietjeRemmes
4. Hennv Ottens

Oude Pekela
Hoogezand
Winschoten
Engelbert.

Een K.N.S.B.-officialreikte in iedereklassehet eremetaaluit. Van de lJsverenigingKantense.o. ontvingende dameseenKersttaken enveloppemet inhoud.
Aan de hand van de positievegeluidendienendergelijkewedstrijdenvakerin
Kantensgeorganiseerd
te worden.Het vlotte wedstrijdverloopwasin handen
van de eryarenK.N.S.B-officials.

_19_
Schaatwaardigheidsproeven
op 16 januari 1982.
Schaatsvereni$ing,
Kantens,organiseerde
op 16januarij.l. schaatsvaardigheidsproevenop de ijsbaan.Het weer wasprachtigen ondanksde "aantrekkingskracht" van het Boterdiep en andereaktiviteiten was de deelnameredelijk. Er
werdendrie proevengeschaatst
n.l.:Slalom.
Start-en remproef
[angebaan
De eisenvoor de verschillendediploma'swaren deze:
slalom
start/rem:
4l - 45,9
Schaatsvaardigheids
diploma
38 - 45,9

langebaan
5 ronden

fC
tri
:?',3trl
"l:"'u::roma
';;:ii:ï
26 - 30,9
23- 27,9
17ronden
,,
,,
D
0-25,9
0 - 2"l',3
2,9
23ronden
,,
,,
Devolgende
diploma's
werdenbehaald
door:
SchaatsproeÍ:
Mark Schouten
Roelien Wiersma
FienekeWestra
RenéWiersma
Schaatsdiploma
B:
ReinderBlaauwiekel
Manishavan Dellen
Adriaan den Dikken
Andrea Forma
AngeliqueScholte
Jan Schouten
Erik Smit
Arjo van Vliet
GreetjeWerkman
BoudewijnDekkema
Rinze de Jong
D:
Schaatsdiploma
Roelf Blaauwiekel
Freddy Bos
E.J.v.d. Laan
Geert Reining
Roelof Smit
Mary v. Miet

Schaatsdiploma
A:
Wout den Dikken
Arjan Homan
Egbert Reining
FrederikaVinhuizen
Simon Vinhuizen
Schaatsdiploma
C:
Mark Eizinga
Jan Hero Forma
Jan de Jong
Bert Knapper
Henk Kruit
Pim v.d. Laan
GreetjeStol
Margriet Stol
Annina Vinhuizen
Jannie van Miet
Martine de Vries

A.B.Ritsema

-21 B I B L I O T H E E KK A N T E N S .
Op woensdagl3 januari kwamende uitlenersvan de bibliotheekevenbij elkaar
't
in zad,2van Schienvat.Redenvan dezebijeenkomstwashet feit dat de heer
van den Horn te kennenhad gegevendat hij met het bibliotheekwerkwilde stoppen.
Als er andersiemandvertrekt dan doen we dat met eenbedankjeaf, maar 35140
jaar vrijwilligerswerkdoen,vondenwe eenzodanigelangetijd, dat wij dit niet
helemaalongemerktvoorbij wilden laten gaan.Onderhet genotvan eenkopje
koffie zaten we evengezelligbijelkaar.De heerr'.d. Horn verteldenog iets over
beginniet helevroeger,hoe het allemaalbegon,hoewelhij zich het allereerste
maal goedmeerkon herinneren.
Wel de uitlening in eenlokaalvan de oude school(nu 't Schienvat),daarnazaal2
van 't Schienvat,wat veelte klein bleek en daarnain de boverzaalwaarwe nu
bedanktev.d. Horn voor
nog zitten. De voorzittervan de bibliotheekcommissie
zijn jarenl angeinzet Hij overhandigdehem een kleine blijk van waarderingen
een boeketjebloemenvoor z'n vrouw.
Daarnaverteldev.d. Horn nog enkelekorte anekdotesuit zijn langebibliotheekloopbaan.Het contact met de mensenwasvoor hem altijd het belangrijkstegeweest,bekendehij.
We namenafscheiden iedereengingnaarhuis.
't
Onzevastelezershebbennu dusvia Lougnijsvernomen,dat v.d. Horn afscheid
genomenheeft. Ik denk wel dat we ook nÍunenshen kunnenzeggen:"Bedankt,
we zullen uw vriendschapen gezelligebabbelmissen".
Namensde bibliotheekcommissie,
A.E.v.d.Hoek-Linstra.
G.V . ' ' CLI M A X ' '
Jeugdliinbal-tournooi
te Uithuizen.
Zaterdagmorgen
16januarivertrokken22 "Climax"-ledenmet hun begeleiders
naarde sporthalte Uithuizenom deelte nemenaaneenlijnbal-tournooi,georga'
niseerddoor de NoordelijkeTurnkringv.h. K.N.G.V.
mee,tesamen
Aan dit tournooi dedenin totaal 91 ploegenvan22 verenigingen
'66 tlm
604 kinderen.Deelgenomen
kon worden door ledengeborenin dejaren
'7l.
worden.
Elke wedstrijdduurde 10 min. en er kon op 4 veldengelijktijdiggespeeld
"Climax" had voor dezedag4 ploegeningeschreven.
In de morgenurenspeelden
l, won allebeide gespeelde
3 ploegenvan "Climax"..De ploegvan meisjesgroep
wedstrijden.
De ploegvan jongensgroepl, verloorjammergenoeg,maarze hebbenerg sportief
gestreden.
De ploegvan jongensgroep
II, wonnen I wedstrijden verlorener 2. Ze hebben
hiervoorhun uiterstebestgedaan,maarhelaasniet iedereploegkan winnen.
's
Middagskwamener nog 7 Clima,xleden
van rr,eisjes
II om lijnstuitbalte spelen.Zij hebben3 wedstrijdengespeeld,
waarvanI werd sewonnenen 2 verloren.

-23 Ze hebbengoedgeprobeerder meeruit te halen,doch de tegenstanders
warensterker. Doordat de meisjesI groep's morgensalleshad gewonnen,speeldenze 's middagsin de finale wedstrijden.Vrijwel alle andere"Climax" ledenstondenlangsde
lijn om hun ploegaante moedigen.Helaasverlorenze beidegespeelde
wedstrijden.
Toen om ca. half vijf de prijsuitreiking {aar waskon de aanvoerdstervan de meisjes I ploegde derdeprijs in ontvangstnemen,eenrnedaille.
Een goedeprestatie,gefeliciteerd.
De uitslagvan dezepoule was: 1. MeisterS.V.
2. S.C-Groningen
3. Climax
Er is op dezedagop een fijne manieraansport gedaan,waarvandejeugdheeft genoten.
Wij willen op dezemanierde ouders,die mede,voor het veryoerhebbengezorgd
hun hulp washet voor onzeledenhaastonmogelijkaanbovenstaande
evenementen deelte nemen'
Het bestuur.
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Thomas Vaer en Pieternel aan
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woord in de nieuwjaarsvisite in't

NEIJOARSVEZIEDE 1982
Thom:

Piet:

Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:

Goien oavend luu.
Ien Amerikoa zegn ze How do jo doe,
Moar wie wensen gev/oon een goud neijoar veur joe.
Dat joe het aalmoal goud mag goan,
Den bennen de zórgen ook weer van de boan.
En nog wat goud weer, den is't haildaal weer kloar,
Den kiekn wie nou nog ais eemn ien't ofgelopen joar.
't
Haalf ien de eerste moand van oale joar,
Kwam het ien Iran toch nog veurmekoar.
Carter kreeg't nog net kloar ien zien presidentsbestoan,
Want de gijzeloars dei konden weer noÍu hoes tou goan.
Op Reagan haar Khomeinye dunkt mie nait veul kiek,
't
Ja, het koste wel een bult geld, moar ze kwamen tc,ch om liek.
En van der Klauw ons handelsman.
Verkocht gauw een poar schipkes aan Taiwan.
En ofze nou doekboten ofonderzeërs haiten,
Ze kennen dr vanzulf wel goud mit schaiten.
Veur ons was't een mooie waarkgelegenhaid,
Moar grode Chineeszee,nee zo willen wie dat nait.
As oilanders durft dat te woagen,
Pinda-pinda wie nooit weer komen ien joen hoaven.
Moar het zit bie ons nait allain bei dei Chinezen.
't
Mit zigeuners bennen wie ook oardeg aan racen.
Want ien aander landen wiln ze heur ook nait hemmen,
En dit zeg ik joe, het bennen ook nait de eerlekste wemden.
Homo's dei planten heur ook nait voort,
Moar toch komen dr stoaregaan aal meer aan board.
Draank wer ook weer een percent of wat duurder,
En jeneverkerels dei kieken weer zuurder.

Schienvat.

-24Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thoni:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:

Dei haarn laiver dat het bie procenten kwam,
Want nou komt het weer op de centen aan.
Róttum dei kreeg een bestuur over zien toukomstege dórpshoes,
Moar doar was de boudel nog nait mit oet toes.
Ien Amcrikoa gaf Carter het spul doar oet handen,
En Reagandei beet doalek moar goud op zien tanden.
Enzee tegen Rus vot moar woar dat e mos stoan,
En een notoares ien Amsterdam wol dr mit drei miljoun vandeur goan.
Scheuvellopenien Amerikoa mit ons wichter doar,
Dat leek nog naargens en woar noar.
't
En van der Duim op Noorse ies,
Dei was haildaal glad van de wies.
Eerste dag bleef hai moar zo een ronde te vro stoan,
En tweide dagzagje hom van de bairen goan.
Bejoarden direktrice ien Oethoezen haar zaikteverlof
En doar kwamen vanzulf aal kraantemensenop of.
Bewoners zeden, ze kon nait mit ol mensen omgoan,
Ja, den heb je as directrice vanzulf gain bain om op te stoan.
Hopenlijk komt boudel doar toch nog weer kloar,
Want drokte het gain ain wat aan doar.
len Spanje waÍun ze naargensop verdacht,
Doar grepen wat militairen zo moar noar de macht.
Het duurde mor een kort aantal uren,
En keuning lait zich nait vot sturen.
E,nvief meert konden wie dcu noar't Schienvat goan,
Want doar vierde men het vief en twinteg joareg bestoan.
En veurzitter Dekkemoa, dee dat ook aal vief en twinteg joar,
Dei zee moar even zien maining doar.
Want ien zien herdenkingsrede zee hai dou,
Kantes mos neudig een nei gymnastiekgebouw.
Sporten ien boeten wer aal minder om dat te hoalen,
Moar mien vroag is nou, hou wordt dat mit betoalen ?
Joa moar Dekkemoa zee, dat was veur de N.A.M.
Het leek hom dunkt rr ie tou, dat dei doar wel eemn verlr kwam.
't
Dus den doar moar wat mit aan handjeplakken,
Want ze loaten ons grond hier ja ook aal meer zakken.
Moar hou het ook komt, en wanneer of woar,
Het Schienvat begunt aan zien tweide vief en twinteg joar.
Hoezen kroaken ien stad, dat was moar ain zo'n kraier.
En dou politie kwam, dou smeten ze dei mit.vaarf en aier.
Zzachte bommen zeden ze doar tegen, dat was hom nou net,
Want pelietsiekerels dei haarn heur dr aal op kled.
En dei haarn aander spul bie heur as vaarf en aierbrei,
Dat wer een troanoog mit'n snótneus en flink speierei.,
Culturele komnissie ien't Schienvat besloot het winterseizoen,
Mit een nuveÍ moal eten. ze dochten doarvan worn ze nait doen.
Nou, ze haarn aale eer van dat geval,
En Lopster toneelspeulers kwamen mit een musical.
Och ie waiten wel, zo'n stuk woarien ze zingen en proaten,
Nou, en het was meroakel, doar huif je gain verkeerd woard over loaten.
Meertmoand was zekerwoar wel veul te nat,'
't
Moar om dei tied, zit dat wel ais voaker op gat.
't
Pelleboer haar mit het weer voak'n keer mis, gait dat te gehoast ?
Zien vrouw dei wol ook aal schaidenzeden ze,hai zat et te voak noast.
Moar aprilmoand dei vil toch werkelijk nait tegen,
Aal raipen boeren den ook aal gauw om wat regen.

-23 warensterZe hebbengoedgeprobeerder meeruit te halen,doch de tegenstanders
's
ker. Doordat de meisjesI groep morgensalleshad gewonnen,speeldenze's middagsin de finale wedstrijden.Vrijwel alle andere"Climax" ledenstondenlangsde
wedstrijden.
lijn om hun ploegaante moedigen.Helaasverlorenze beidegespeelde
Toen om ca. half vijf de prijsuitreiking daár waskon de aanvoerdstervan de meisjes I ploegde derdeprijs in ontvangstnemen,eenrnedaille.
Een goedeprestatie,gefeliciteerd.
De uitslagvan dezepoule was: I . MeisterS.V.
2. S.C-Groningen
3. Climax
Er is op dezedagop eenfijne manieraansport gedaan,waaryandejeugdheeft genoten.
\\'ij willen op dezemanier de ouders,die mede,voor het veryoerhebben gezorgd
evenemenhun hulp washet voor onzeleden haastonmogelijk aan bovenstaande
ten deel te nemen'
Het bestuur.
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Piet:
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Goien oavend luu.
Ien Amerikoàzegn ze How do jo doe,
Moar wie wensen gev,'oon een goud neijoar veur joe.
Dat joe het aalmoal goud mag goan,
Den bennen de zórgen ook weer van de boan.
En nog wat goud weer, den is't haildaal weet kloar,
Den kiekn wie nou nog ais eemn ien't ofgelopen joar.
't
Haalf ien de eerste moand van oale joar,
veurmekoar.
lran
toch
nog
het
ien
Kwam
't
Carter kreeg nog net kloar ien zien presidentsbestoan,
Want de gdzeloarsdei konden weer no.u hoes tou goan.
Op Reagan haar Khomeinye dunkt mie nait veul kiek,
't
Ja, het koste wel een bult geld, moar ze kwamen tc,ch om liek.
ons
handelsman,
En van der Klauw
Verkocht gauw een poar schipkes aan Taiwan.
En of ze nou doekboten ofonderzeërs haiten,
Ze kennen dr vanzulf wel goud mit schaiten.
't
Veur ons was een mooie waarkgelegenhaid,
Moar grode Chinees zee, nee zo willen wie dat nait.
As oilanders durft dat te woagen,
Pinda-pinda wie nooit weer komen ien joen hoaven.
Moar het zit bie ons nait allain bei dei Chinezen,
't
Mit zigeuners bennen wie ook oardeg aan lacen.
Want ien aander landen wiln ze heur ook nait hemmen,
En dit zeg ik joe, het bennen ook nait de eerlekste wemden.
Homo's dei planten heur ook nait voort,
Moar toch komen dr stoaregaan aal meer aan board.
Draank wer ook weer een percent of wat duurder,
En jeneverkerels dei kieken weer zuurder.

Schienvat.

-24Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
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Dei haarn laiver dat het bie procenten kwam,
\ryant nou komt het weer op de centen aan.
Róttum dei kreeg een bestuur over zien toukomstege dórpshoes,
Moar doar was de boudel nog nait mit oet toes.
Ien Amcrikoa gaf Carter het spul doar oet handen,
En Reagandei beet doalek moar goud op zien tanden.
En zee tegen Rus vot moar woar dat e mos stoan,
En een notoares ien Amsterdam wol dr mit drei miljoun vandeur goan.
Scheuvellopenien Amerikoa mit ons wichter doar,
Dat leek nog naargens en woar noar.
't
En van der Duim op Noorse ies,
Dei was haildaal glad van de wies.
Eerste dag bleef hai moar zo een ronde te vro stoan,
En tweide dagzagje hom van de bairen goan.
Bejoarden direktrice ien Oethoezen haar zaikteverlof
En doar kwamen vanzulf aal kraantemensenop of,
Bewoners zeden, ze kon nait mit ol mensen omgoan,
Ja, den heb je as directrice vanzulf gain bain om op te stoan.
Hopenlijk komt boudel doar toch nog weer kloar,
Want drokte het gain ain wat aan doar.
Ien Spanje waarn ze naargensop verdacht,
Doar grepen wat militairen zo moar noar de macht.
Het duurde mor een kort aantal urcn,
En keuning lait zich nait vot sturen.
En vief meert konden wie dcu noar 't Schienvat goan,
Want doar vierde men het vief en twinteg joareg bestoan.
En veurzitter Dekkemoa, dee dat ook aal vief en twinteg joar,
Dei zee moar even zien maining doar.
Want ien zien herdenkingsrede zee hai dou,
Kantes mos neudig een nei gymnastiekgebouw.
Sporten ien boeten wer aal minder om dat te hoalen,
Moar mien vroag is nou, hou wordt dat mit betoalen ?
Joa moar Dekkemoa zee, dat was veuÍ de N.A.M.
Het leek hom dunkt n ie tou, dat dei doar wel eemn verlr kwam.
't
Dus den doar moar wat mit aan handjeplakken,
Want ze loaten ons grond hier ja ook aal meer zakken.
Moar hou het ook komt, en wanneer of woar,
Het Schienvat begunt aan zien tweide vief en twinteg joar.
Hoezen kroaken ien stad, dat was moar ain zo'n kraier,
En dou politie kwam, dou smeten ze dei mit.vaarf en aier.
Zaachte bommen zedenze doat tegen, dat was hom nou net,
Want pelietsiekerels dei haarn heur dr aal op kled.
En dei haarn aander spul bie heur as vaarf en aierbrei,
Dat wer een tÍoanoog mit'n snótneus en flink speierei.,
Culturele komniissie ien't Schienvat besloot het winterseizoen.
Mit een nuver moal eten. ze dochten doarvan worn ze nait doen.
Nou, ze haarn aale eer van dat geval,
En Lopster toneelspeulerskwamen mit een musical.
Och ie waiten wel, zo'n stuk woarienzezingen en proaten,
Nou, en het was meroakel, doar huif je gain verkeerd woard over loaten.
Meertmoand was zekerwoar wel veul te nat,'
't
Moar om dei tied, zit dat wel ais voaker op gat.
Pelleboer haar't mit het weervoak'n keer mis, gait dat te gehoast ?
Zien vrouw dei wol ook aal schaidenzeden ze. hai zat er te voak noast.
Moar aprilmoand dei vil toch werkelijk nait tegen,
Aal raipen boeren den ook aal gauw om wat regen.
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Ien Nijmegen sloug politie dr weer op,
Doar kregen wat kroakers aal weer klop.
Het mensdom is toch goud van streek duchte'mie,
Want wat kost dat een geld en reekn komt op'n duur toch bei die en bie mie.
Wat ook een bult kost, kranten dei schrevenvan miljarden,
Dou ze dei baide Amerikoanen doar de lucht ien karden.
Joa, ik zai't nut er ook nait van ien, dàt'is wel zo,
Moar ze kwanlen goud weer deel, allain moar een poar minuten te vto.
Reagan was mit zien waark nog moar'n zetje aan loop,
Of dou haarn ze hom aal veur revolverloop.
Ze zeden, doader haar wat geestelijkestoorns,
Ja, je moutn dr veur stoan, dat zee Kloas ook, dou haar bol hom aal op hoorns.
't
Mit Poasen\\'iaarndr een miljoen hoetenlándershier ien laand.
En ien Duutsland'en lerland mouk een terrorist hom hongerig aan kaant.
Moar dat doun ze heur zulf, as je nait eten, den krieg je dat,
't
't
['.n dat gait dat stoft, zee kerel ook, dei ree op zwien deur't askegat'
Irene ging ook schaiden,dat sloug dr ien as een klok,
Moar wie haarn't vrollger ook aal mit Spanjolen aan stok.
Dou haarn ze't ook aal 80 joar elk bie'n en,
'n
ogenblikje hen.
Kiek as vekantieganger den ken je dr nog wel
Ien eerste koamer kwam abortuswet dr ook ais'n keer deur,
Het duurde wel een joar of tien twaalf dat gezeur.
J a w i c h t , h e t u , a sz e k e r h a i l w a t o e t g e z u i k ,
Moar bennen vrouluu nou den boas ien aigen buik ?
Want doe wais toch ook aal wel hou't gait,
Je kennen beter op'n tippuut vol vlooien pazen as op'n jonge maid.
Op Paus doar haarn ze't ook aal op verzain,
Ln't haar nait veul scheeldof ze haarn hom klain,
Hai haar't hoast mit zien dood mouten bekopen,
Der is nait goud om docht, moar Laif Meneer het er roare kostgangerslopen.
Zes en twinteg mai, konden wie noar stembus goan,
Veur ain brocht het vreugde, en een aander lait een troan.
C . D . A . w e r n o u d e g r o o t s t ep a r t U ,
En Koekkoek laag cp rug. dei is nou vrij.
Dei het nou tied om zien ponnies vreten te geven,
Want dat is der ien't verleden wel ais bie bleven.
Moar Jan Terlouw dei haar de grootste winst,
En Joop den Uil was dis keer mainje minst'
En dou moar wachten hou't verder ging,
Dat was veur ons nog een gesloten ding.
Want elk wil nait ien zee. mit dnze of nrit dei,
Zehaarn kander ook aal wat otkamt, en den ben je sums nait vrij.
Ze mouten moar zain, moar hou sturen ze ons scltip,
Nou verder mit een lege kniP ?
Moar Lubbers en De Koning gingen dou eerst aan't sliepen en wetten,
Om een nei kabinet op poten te zetten.
En dat mout op een zo braid meugelke funderen,
Anders ken je dr toch moar een kort ogenblikje mit regeren.
Zandeweersterswaren het ains mit inwoners van Eppenhoezen,
Gain autoboan deur heur dórpen ien't belang van Oethoezen.
En't brugke bie Doodstil dei mout er ook blieven,
Karakteristiek zeg'n ze, moar as e open mout, is dr hail wat mit te vrieven.
Toeriade op fïets, kon je ook doun ien Maimoand,
't
Gat dut joe meschain wat zeer, moar fietsen is verder gezond.
't
En oavend vaierdoagsevanoet Schienvat, was ook nait zo'n end,
Elke oavend 25 km. wat wol mie't wezen. ben ie zo moar aan wend.
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Mevr.; Girbes het er noa dattien joar Climax een streep onder zet,
Moar ze blift veurlopig nog as laidster veur't bejoardenballet.
Ien Juni vil dr zo moar bie stil weer.
Weer ais een stroaljoager ien't Lauwersmeer.
Joa ThomawaaÍ moar dit is aal wel bleken, ien't verleden,
As ze moar eerst omhoog bennen komen ze aaltied weer beneden.
Joa, das woar, moar jeuden smeten ie4 lrak,
Zo moat wat bommen op'n kerncentroale dak.
Joa, dei vreten hail wat oet hier en doar,
Moar de Arabische wereld is dr nog nait mit kloar.
't
Veurlopig wil'n wie hier eemn bie loaten,
Eerst eemn drup kowie en den weer wat verder proaten.
Zo, wie hemn weer wat kowie had, nou moar weer ais wat proaten,
Doe mags wel eerst, dat kennen vrouluu toch nait best loaten.
Joa, ien Zandeweer ien Kniep, ston zo moar een leeg hoes ien braand,
Kennen ze dat ien Róttum nait of,lopt dat doar ook aal oet de haand ?
Net as ien lran, doar zette Khomeiny zien president zo moar aan zied,
Moar mit dei beslissing waarn ze dunkt mie allemoal nait blied.
Ien Assen op TT ree Boet van Dulmen wonderboarlijk,
Moar dr gingen ook verschaidend oet de boan, ja jong het blift gevoarlijk.
Ienlt leste van Juni begon Tour de France ook weer te lopen,
E,n regen kwam hier ook lós, minne kolle doagen en hoast veÍz open.
En ien dei tied, is't ook voak zo gedoan,
't
Den ken de aine helft van laand, de aander't exoamen ofnemen goan.
Vekantie tied dei begon ook nait zo haile best,
Want echt mooi weer dat het veur't lest van juli naargenswest.
Moar Róttum dei kwam toch wel weer ien kraant,
Want het leste olle hoeske bie ol schoul, ston zo moar weeÍ ien braand.
Joa wicht, wie kennen meschain beter noar't gemaintehoesgoan,
En vroagen doar ais, bórgmeester ken spuit nait beter ien Róttum stoan ?
Nait dat brandweer te loat was, nee, want veur dat ik't vergeet,
Dat kon nait beter, ze waaÍn der ien een poep en een scheet.
Moar as dat ding bie braand ston, vroag ik nou aan die,
Den schrikte het brandstichter meschain wat of, want zo ken't nait duchte mie.
Hou of het mout, ik wait het nait, want pyÍomaan gait zien gang,
Moar mensen ien Róttum, dei worn stoaregaan baang.
Wel nait baang waarn, dat was het bn"rudspoar ien Engeland,
Dei kwamen mit pracht en proal aan kant.
En wat verder ien de zulfde stad,
Laipen kiender van aarmoude zoWat mit blode gat.
Moar Charles en Diane, dei waiten wel over een poos,
Allain onder Engelse dekens blief je kienderloos.
Nou wie het toch over kiender hemn, wordt het nog glad stoer,
Want grootste sexgolf is dunkt mie aal weer op retour.
Schoulen kriegen stoaregaanverlet, hou dat nog ais wordt wicht,
Want aalmoal legen banken is veur meester ook gain gezicht.
Soamengoan is de ainegste kans, moar om dei te benutten,
Mout je wel ais wat ofzain en op tied zegn, accootd zee van hrtten.
Dus mensen, sloaghanden op tied ien mekoar,
Anders het Kantes straks gain schoul meer, nait christelijk en nait openboar.
En den heb je ook gain speulweek meeÍ veur kiender elk joar,
En dat is ja zo mooi, hou kriegen ze't aal weer veur mekoar.
Ien Kantes hemn ze wel de eerste kroaker weer had,
En ien Zandeweer was een gloepend stuk volk op kerkepad.
Ien Ierland ging tiende hongerstoaker doar dood,
En't vlaigverkeer ien Amerikoa stelde zich aan extÍoa gevoaren bloot.

-'28Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:

Dat kwam van verkeerslaidersdei waarn doar aan't stoaken,
Moar Reaganzee, aarbaiden en aans ben je ontsloagen.zo stoan nou de zoaken.
Ien Polen was ien augustusgain vlees meer te kriegen,
Het wordt doar aal wat minder, dat kennen ze nait meer verzwiegen.
Kabinet van drei grootste parteien kwam nog nait op poten,
En dat het een bult mensen toch wel verdroten.
Wiegel het denk ik ien zien voestje lacht,
En de stiefkop haitte dis keer Van Agt.
En dou kon De Gaay Fortman begunnen te liemen en te zwaiten,
Mor Van Agt, kon dei nait beter Dwaarshoeshaiten ?
Ameriko's vlaigersdei schoten een poar Libische stroaljoagersdel,
En dou wer wereld toch wel eemn kel.
Benzine kwam per kaan een stuk hen op twei gulden,
En dat mozzen autorieders moaÍ weer dulden.
Ja, dei olle regeren zat ook goud mit goaten ien hozen,
Want dr lopen hier ook zowat vaierhonderddoezend'*aarklozen.
Ja, alles wordt duurder, mozu op'n duur wordt het te bont,
Want het gait toch moar aal as een krinkje ien't rond.
Polen zegn ze is aal zowat failliet,
Moar hier duurt het ook nait laank meer, of wie hemn het ook zo wied.
Ien Iran hulpen ze mit een grode plof,
Khomeiny van zien noaste medewarkers of.
Moar dei op heur beurt, doun ook heur best,
En sloagen de tegenstanders de koppen dr of, den hemn ze dr ook west.
Hai wicht, ik vien dat moar slim; moar nog eemnkesgeduld,
Den kriegen Amerikoanen toch weer de schrrld.
Joa, mien voader zee aaltied aal, en dei wis een haile bult,
Piet Hoan dei het doan, moáÍ Kloas Bult dei krigt schuld.
Op tien september kwam het toch nog ais kloar,
Dou brochte Van Agt zien tweide kabinet ien't openboar.
't
Vrijerei het laank duurt, het wer op lest hoast nog een motje,
En nou moar kieken wat opvouden dat hai krigt ons potje.
Volgens mie, den ken't wel ais ain worden, woar nait best mit te speulenis,
Moar wi wachten moar weer of wicht, wie hemn't wel ais voaker'mis.
Het Róttumer dórpshoesprobleem,het gemaintebestuur ais bekeken,
En gaven heur een bedrag, moar dat was wel wat zuneg zo't reken.
As provincie nou ook moar dut woar dat ze over proaten,
Anders is't veurbie, want mit schulden begunnen, ken je beter loaten.
Leste zundag van september,was het moar zo zo wied,
Want neie bewoners van Mulder zien hoes ien Róttum keken nait blied.
Ja, moar mit kezienen of branden op zundag, en den ook nog mitvuur,
Dat kon hoast nait goud goan, dat wer brand op den duur.
Twei brandspuiten kwamen doar op of, moal dou was't aal weer oet,
Moar dei hemmen zeker docht, het zit ien Róttum wel ais voaker ien' roet.
Gelukkeg laip het dis keer nog nait oet de hand,
Moar woar rook is, is vuur, zee kerel, en stook piep bie'n dampende peerkeutel
(ien braand.
Ien begun van oktobet, dou was mie't ook wat,
Egypte treurde om de dood van zien Sadat.
Ja, asje hoog stoan den heb je sums nait veul tied,
Dr huft moar ain roar ien de kop worden, of je bennen aan zied.
En hier ien't land ging ien een dikke dundergoot,
Zomoar een vlaigtuug bie de Moerdijk ien een sloot.
't
leven,
Zeuventien mensen.kwamen doarbie om
Ja, as netuur en techniek kander tegenzitten, den mot ain hom wel geven.
Op vattien oktober kregen de Belgische voetballers hier klop,
Dus dat kerwaaike zat et veur Nederland zo moar weer op.
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Dou nog eemnkes winnen van de Fransen ien Paries,
Den konnen ze toch nog noÍu Spanje goan om de wereldpries.
's
En zestien oktober dou wern wie mórgens wakker,
wenakker.
radiostoaken
en
ons
kabinet
op
Mit
Ien kraant ston, hai was aan zien eerste koortsaanval bezweken.
Het kon ook hoast nait goud goan, dat is nou ja wel bleken.
Vief en darteg doagen het hai moar bestoan,
Moar mot er nou weer ain mit liem noar Den Hoag goan ?
Joa wicht, er kwamen toch weer een poar liemspecialistenop pad,
En dat wiuen dei economen De Galan en Halberstadt.
Zoln dei het wel kloar kriegen, wat ducht die,
Moar ja, ze zeln wel meer snót ien kop hamn as wie.
Dat zel ook wel mouten, want ik wol dr ook nait geern zitten doar,
Nee heur, den blief ik moar laiver gewoon Thomasvoar.
's
Moar ja jong, op drei november was het oavendstoch nog zo wied,
Want aale ministers dei keken weer blied.
Bie aale partijen was wat woater ien de wien goan,
En kabinetliemers dei kregen heur waark toch nog ais doan.
Want mit minder verdainen en wat meer belasting betoalen,
Doar denken ze het ien 1982 nou mit te hoalen.
't
Ien Kantes ging gemaintebestuur het ol meulenhoes ais goud bekieken,
En ze besloten, hai mos moru vot, was toch gain zaalf meer aan te strieken.
Schoulkiender, heurde ik, dei haarn wel bezwoar,
Want dei woln het ding geern holn doar.
Moar het was aans ook een mooi plekje docht ik dou,
Veur Dekkemoa zien nei gymnastiekgebouw.
Ien Amerikoa laiten ze veur de tweide keer dei Columbia doar op,
Moar het was dou een gebruukt ding, en dat is wel ais een flop.
Net as mit een ol auto, dat stait sums ook ien kraant,
En dat nuimen ze den, mit een mooi woord snoepje van de nraand.
Moar ze kwamen noa twei doagen ienploats van vief aal weer noar beneden,
Want tweidehands roemtevoartdingen benn gauw of, dus dat is de reden.
Ja, dat zelt wel, doe waist weer'ien geuren en kleuren,
Moar ik heb heurd, ze hemn haarder as 50 vlogen, en dou kregen ze doar boven een
(bekeuren.
Moar Zandeweerster Daansers dei hemmen het anders doan,
Dei haarn haalf november 25 joar bestoan.
Moar Jaan Zark, dei kon aal dei mensen lang nait onder brengen,
En daarom gingen ze noaÍ Oethoezen om te daansen en te springen.
En ze kwamen weer oet hail Europa vandoan,
't
Om hier ien heur kleurige pakjes aan daansen te goan.
gemaintebestuur
Van't
kregen Gruninger Daansers elk een paraplu,
Dat liekt mie nait best tou, dei hemn dunkt mie, min weer veur heur ien't zin luu.
Wie zeln het beste veur heur moar hopen, dit hemn ze eerst had,
En ze goan nou veur heur tweide 25 joar op pad.
Ons voetballers gingen mit volle moud noar Paries,
Moar doar kregen ze goud wat zwienen ien't ies.
Want de Fraansen dei zagen heur leste kans en dei grepen hom doar,
En ons jonges was fut oet, ze haarn Paries bie nacht zain mit mekoar.
Dus nou huiven ze dis keer nait noar Spanje te goan,
Dei mooie dreum is veurgoud van de boan.
Bie vrouwenroad ien Salen, waaÍn Hielkemoa en vrouw op'n keer,
En doar za5en wie ons optochten en dei sneiproeksel nog ais weer.
Joa wicht, en op zo'n ploatje leek het warachtig ook nog mooi,
Moar jonges wat was het dou mit dei snei een grode zwienezooi.
tilat ook een grode rótzood wordt, doar op de voetbalvelden,
Men het ja hier en doar sums aal bommen te melden.
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En dat getrap op'n kander het mit sport ook niks meer van doun,
Ze mozzen wat meer, zo as vrouger, aan voetballen doun, mor nog meer aan heur fatsoun.
Dei grode demonstratie ien Amsterdam, dat girig doar toch ook om,
Nait tegen zo'n bomke op't voetbalveld, moar tegen dei neutronenbom.
Breznjev ging noar Duutsland tou, om doar over te proaten,
As ze nou ook moar tot besluten komen, anderszel't wel u'eer nait boaten.
len Róttum wiln ze veur busraizegeÍsgeern een betere oetstapploats,
En das ook nait verkeerd, want ze zitten dr nog wel ais noast.
Dei smaalebaarms bennen ook voak glad, en slim benopen,
Want dr is veurn tiedlaank ook aal hoast ain kerel verzopen.
Mor dronken kereis mout je ook nait lós loaten, dat wais doe toch wel,
Mor ik geef die geliek, mit een hek dr om tou beschaarmt dat natuurlijk wel.
Wordt Eemshoaven.nouaanvoerhoar'enveur Amerikoans oorlogsgoud ?
Ik heb heurd. ze waiten allain nog nait hou dat mit dei botterboten mout.
Vonhoff u'as der ook nog nait zo haile bliede mit,
Moar ja, ien kraant ston het toch moar zwaart op wit.
Amerikoanen wiln dr ien Zuud-Duutsland mit aan't schaiten,
En mit Emden as hoaven, doar zitten ze nou wat mit te zwaiten.
Ik haar mor laiver dat Sunderkloas doar kwam mit knecht en peerd,
Dat was mie tenminste nog rvel even een kiekje weerd.
Ja, dei ol krigt het ook aal wat stoerder mit zien zwaarde Paiter,
Mor ik vien hom toch nog wel de beste gastarbeider.
Hai brengt elk wel nait gelieke veul ien bord,
Moar ik hoop toch dat dei ol boas nog veul en veul otder wordt.
November was verhipte nat op't end van moÍuld,
Boeren konden aigelijk niks begunnen opheur grond.
Baiten reuden mit mesien dat konden ze wel vergeten,
lkzaag heur ook weer mit grocpke aan gang, moar dat leek toch bescheten.
Moar boudel ien grond zitten loaten, is ook wat,
Want ik heurde, bie zummege boeren wordt knip ook oardeg plat.
Neie train rit nou ook hen en weer tussen Delfziel en Stad,
Moar bie een hail bult mensen zit dat nou op't gat.
Want het ding het nait veul lawaai en nou heuren vrouluu bOm nait elk uur,
En nou komt mouspot ieder keer veul te loat op't vuur.
Moar mensen doar bennen dr verder wel haile blied mit,
Want ze kriegen ook wat koartjes veur een groatis rit.
Cruif is noa Spanje en Amerikoa, weeÍ op't olle nust deel streken,
En zien aanhang was hom nog nait vergeten, das ja wel bleken.
En jong dei voart er financieel wel oardeg goud bie,
Moar veur het Nederlandse voetbal het hai toch gain weerde meer ducht mie.
Bejoarden direktrice ien Oethoezen het nog zaikteverlof,
En ik heurde nou kwamen dr ook aal advokoaten rrp ef.
Ze zitten doar nog moar aal op het zulfde bain te hinken,
Moar wat meer dat ze dr ien ruieren, wat meer dat het begunt te stinken.
Het Leger des Heils zit ook goud mit de brokken, ien stad,
rvVantdoar hemmen ze weeÍ een stelletje kroakers had.
Datze dr ien trekken om onderdak te zuiken, das wat, moaÍ ze moaken alles kapot,
En ik ken mie nait begriepen, waoÍom dat dat altied mot.
Ien Polen kriegen zehet weer aal stoerder doar,
Want regeren en militairen gÍepen de macht doar nou mitmekoar.
Oet Utrecht gingen zo'n honderddarteg vrachtwoagens op pad,
Mit Kerstpakketten en het neudige eten, en dat ging gelukkig nog vrij glad.
Joa wicht, moar de vrijheid is vot, en ze woÍn zo moar oppakt doar,
En ik vroag mie of, hou kriegen ze dat ooit nog ais weer kloar.
Israël anexeerde de Hoogvlakte van Golan,
Moar doar wol het grootste dail van de wereld toch nait goud an.
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Of dou brocht hai de wereldvredeaal weerien gevoar,
Piet:
Mie dunkt dei jeuden mozzenheur nou moar aiswat bedoarengoan,
Wantandersis het mit de sympathieveur heur vergouddoan.
Thom: Rótmersdei woln heur bouwvergunnenveurt dórpshoesgeernhoalen,
Moar dr wasnog gaingeld en dat ding mozzenze wel eerstbetoalen.
Piet:
Nou, wat is dr bie gemainteden wel ien braand,
Gevenzr 't geldvot mit rechtet,en pakkenze't weermit linker haand?
Thom: Joa Pieternel.moar van pervinciekwam dr net veur Kerstdoagenbericht,
Dat het mit dei heur biedroageook kloar is mien wicht.
Piet:
Dus den kennenze nou begunnenmit mekoar,
Den komt dat den toch ook nog aiskloar.
Thom: Washet bie biirgmeesterien Oskerdook nait haidaalpluus ?
Ik heurdedei laip mit schorstainveger
zien centenien buus.
Piet:
Jajong, vlammendei kwamenaal tou schorstainoet sloagen,
Moar brandweerhaar't gauw weeroet, kerel mog nog nait kloagen.
Thom: Ien Veenhoezenkriegendei deugnaitennou ook aal televisieie cel,
Ik las dat ien kraant, ik docht dat waik 'k nait, moarja, het stondr wel.
PÍet:
Jajong, wie waiten naargensmeervan,
Nou nog wat vrouluu mit eenborrel, den bennenze haidaalbovenJan.
Thom: Het is nou toch ook gain straf meer,as ie doar zitten mouten,
Vrougerzedenze, kreegnze dr nog wel ais kolle vouten.
Piet:
Ja, schaimor oet, het is mie 't nait weerdom dr oveÍ te pÍoaten,
Moar doe haarsnog wat aansnait, dat wols doe ons nog heurenloaten.
Thom: Joa Pieternel,dat dou ik zo mitain wel even,
Moar van het olle ien't neie,kondenwie toch nog weerbeleven.
Piet:
Torenklokdei lutte om twaalfuur,
Moar om vaier uur dou washet allemoalweervuur.
Thom: Want weer ston dr een mooi hoeskeien Róttum ien braand.
En veuregezien braitenbennennog nait aan kaant.
Piet:
Rótfum is wat dat aangait wel oetverkoren,
Moar dei dat aaldeurdut, dei maggenze om mie wel smo.. . . .
Thom: Nee,wie zeln het netjeshollen wicht, wat doe,
En wie goanmoaÍ weerverdermit ons proatjeveur joe.
Piet:
Moar ik loof wel, mien goie man,
Hier wor ik hardstikkemisselijkvan.
Zo, braandis weer oet.
Thom: Ja luu, wie doun nou aiseenveurspelling,loat we zegnovervief en twintegjoar,
Den ben wie aaln endjeien 't joar twei doezendmit mekoar.
Piet:
En P.T.T.-ersoet het westen,dei hemmenhet den nog aankeur,
Want den stait er nog gain verhoeswoagen
bie heurveur de deur.
Thom: Moar Eemshoavendei gait eengoie tied tegemuit,
Want scheepvoartdat lopt weeras eentuut, dus hoavendei gruid.
Piet:
En 't dórpke Olschipmit Roodschoulen ook Spiek,
Bennenden emschainaal wel mit de grond geliek.
Thom: Van Den Uil en Van Agt, doar wait gainain meerwat van,
Ze bennengauwervergetenas Piet Hein, dat wasja eengroot man.
Piet:
Wie worren den denk ik weer deur eenkeuningbesfuurd,
Nou vrouluu aan't rouer het den ook hoasthonderdjoar duurt.
Thom: Nait dat het nait goud ging, nee,doar zegwie niks van,
Moarveur de emancipatiekrieg wie dan ais weereenman.
Piet:
Dei grode sluuzendoar bie Dollard, zoln dei dr den nog wezen,
Ze doun toch nooit dainst,zo moaÍ weer 25 miljoun noar Chinezen.
Thom: Op 't Groot Maart koop'n wie den eenkoartje, hou ken 't toch bestoan,
Zomoarveur een dagjeop veziedenoar dat kereltjeop de moan.
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Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:
Thom:
Piet:

Moar dichterbie, of wie dat nog wel hoalen,
Want benzine en gas, das den nait meer te betoalen.
Kachels branden den weer mit holt en bagels of kolen,
Fietsen bennen dr nait meer, dei worn toch aaldeur moar stolen.
Nou mensen, meschain is het den wel zo wied,
Wie verlangen nou ja sums aal noar grootmoekes tied.
Ain ding is wel goud, en doarom ben wie den wel blied,
Wie bennen de automoatisch dei laange files weer kwiet.
Of mensen den nog waarken, ik wait het zeker woar nait,
Wie mouten moar ofwachten hou of het den gait.
Moar ThomasvaÍu en Pieternel dei blieven wel bestoan,
Aal bennen wie dcn ook aal laank nait meer ien boan.
Want veur ons is dei tied den wel veurbie.
En wie hopen dat ons opvolgers her beter doun as wie.
Zo en hiermir hemn wie ons pÍoatje weer doan,
Wie wensen joe nog een goie rais as ie straks noar hoes tou goan.
Ën veur't neie joar hol veul geluk en ook vree,
't
Veurt
lest nog eemn ofreken en den gait elk weer noar zien stee.
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RugoeÍeningen
a. liggend op uw rug, eerst hoofd
l a n g z a amophefÍen,daarnade romp
to t u re chtopzi t; dan w ervelvoor
w e rv e l terugrol l ennaar l i ggende
p o s i ti e .

b. terwijl u met gestrektearmen op
u w b u i k li gt, ti l t u afw i ssel enduw
l i n k e ra rmen uw rechterbeen,dan
w e l u w re chterarmen l i nkerbeen
e e n i e ts jevan de grond (ti l uw
h o o Íd o o k op).

&
c . t er w i j l u o p u w k n i e ë nl i g t me t u w
han d e n p l a t o p d e g ro n d ' v o o ru ,
t ll u e e rs t u w b e k k e no p ;v e rv o l g e ns
u uw. ru.gen komt u weer terug
,t_old
ln c tee e rs teh o u d i n g .

