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WEEKENDREGELING
ARTSEN

Huisartsen: Usquert en Warffum
2en 3 juliJ.S.Smits,Oostervalge
51,Warffum
9 en 10juli Mw. v.d.Haar,prakt.Ruytenberg
16en17juliH.Visser,
W.deZwijgerstr.
1, Baflo
23 en 24 juli C.Ruytenberg,Wadwerderweg3, Usquert
30 en 31 juli J.S.Smits
6 en 7 aug. Mw. v.d'.Haar,prakt. Visser
13 en 14 aug. H.Visser
20 en 21 aug. C.Ruytenberg
27 en 28 aug. Mw. v.d.Haar,prakt.Visser
Huisartsen:Middelstum en Stedum
2en 3 juliJ.Oosterhuis,
Kampweg2l,Stedum
9 en 10juli H.A.Verhagen,
Grachtstr.
8, Middelstum
16en 17iuliS.Gerbens,
Menthedalaan
2, Middelst.
23 en 24 iuli F.Oosterhuis
30 en 31 juli H.A.Verhagen
6 en 7 aug, S.Gerbens
13 en 14 aug. F.Oosterhuis
20 en 21 aug. H.A.Verhagen
27 en 28 aug. S.Gerbens
Tandartsen:
Zen 3 juli P.Stomp,Oosterstr.6l,Warffum
9en 10juli H.O.Frieling,
Hoofdstr.O. 8, Uithuizen
16en 17juliF.H .Bennink,Gaykíngastr.
17, Ten Boer
23 en 24 juli H.A.Dijkstra,Molenweg15,Bedum
30 en 31 juli H.O.Frieling
6 en 7 aug.J.D.Buwalda,Boterdiep
WZ4, Bedum
1 3e n 1 4a u g .J . D . B u w a l d a
20 en 21 aug.M.J.denEngelen,
8, Ezinge
Chaukenstr.
27 en 28 aug. B.Fledderus,
Stationsweg
7, Winsum
Dierenartsen:
Zen 3 juli S.G.S.Postma,
Heerestreek
4, Bedum
9 en 10juli D.v.d.Wel,Hippol6uslaan
62, Middelst.
16en 17juli S.G.S.Postma
23 en 24 juli D.v.d.Wel
30 en 31 juli S.G.S.Postma

05950-2490
05950-2251
05950-2515
05950-2831

05965-1323
05955-1519
05955-1518

05950-2261
05953-1716
05902-2720
05900-12337
05900-13994
05941-2121
05951-1545
05900-12607
05955-1303

PREDIKBEURTEN
Ned. Herv. kerk - Kantens
1 1 . 0 0u u r D s . H . K . S c h u r i n g
S.. O . W . - d i e n s t
3 juli
10.30uur Ds. C.E.Lavooy
10juli
9.30uur Ds. E.v.Rooyen.DoopdienstUsquert
17 juli
10.30uur Ds. C.E.Lavooy
24 juli
9.00uur Mw. A.C.J.Kloostra
31 juli
10.30uur Dhr.J.v.Ballegooyen
7 aug.
10.30uur Ds. S.F.vanVeenen
14 aug.
10.30uur Ds. F.Offeringa
21 aug.
9.00uur Ds. C.E.Lavooy.
28 aug.
S.O.W.-dienst
Rottum:
19.00uur Dienst
31 juli
19.00uur Dienst
28 aug.
Gereformeerdekerk - vrijgemaakt
9.30uur Drs.T.K.v.Eerden
3 juli
14.30uur Drs.T.K.v.Eerden
10juli
9.30uur Ds. J.M.deJong, Pieterburen
14.30uur Dienst
17juli
9.30uur Dienst
1 4 . 3 0u u r D s .J . M . d eJ o n g
9.30 uur Dienst
24 juli
1 4 . 3 0u u r D s .J . M . d eJ o n g
9.30uur Dienst
31 juli
14.30uur Dienst
7 aug.
9.30uur Drs.T.K.vanEerden
14.30uur Drs.T.K.vanEerden
14 aug.
9.30uur Dienst
14.30uur Drs. T.K.vanEerden
9.30 uur Drs. T.K.vanEerden
21 aug.
14.30uur Drs.T.K.vanEerden
28 aug.
9.30uur Dienst
14.30uur Dienst
Gereformeerde kerk - Langestraat
Herv.kerk
11.00uur Ds. H.K.Schuring,
Gron.S.O.W.-dienst
3 juli
19.00uur Drs. H.Thon,'tZandt
10juli
9.30uur Ds. W.Wijbenga,Kollum
19.00uur Ds. H.K.Schuring,
Groningen
17juli
9.30uur Ds. H.K.Schuring
19.00uur Drs. C.W.Hoek,Midwolda
Hoevelaken
9.30uur Ds. H.A.Starrenburg,
24iuli
14.30uur Ds. H.A.Starrenburg

Gereformeerde kerk - langestÍaat
31 juli
9.30uur Dienst
14.00uur Drs.R.H.Keegstra,
Boerakker
7 aug.
1 1 . 0 0u u r D r s .R . H . K e e g s t r a
19.00uur Drs. L.Kramer,Zuidwolde
14 aug.
9.30uur Ds. mw. M.Reinders,
Amsterdam
1 4 . 1 5u u r D s . m w . M . R e i n d e r s
21 aug.
9.30uur Ds. H.de Haan,Ezinge
19.00uur Ds. P.Prins,Warffum
28 aug.
9.00uur Ds. C.E.Lavooy.
S.O.W.-dienst
herv.kerkStitswerd
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G R O E N EK R U I S
goederen:
Voor het afhalen/terugbezorging
Maandagt/m woensdagvan 18.00tot 19.00uur, tel. 2377.(Voorspoedgevallen)
Nadereinformatie:mw. A.Nieborg,tel. 2620.
Bij geengehoor:dhr. R.J.Groenhof,
tel. 1228.
WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging
is dagen nachtbereikbaar.
Hetcentraletelefonisch
meldnummervoor dringendegevallenis 05950-5363.
Spreekuur wijkverpleegster: dagelijksvan 13.30tot 14.00uur in het
GroeneKruisgebouw,Molenweg5, tel. 2377.
Maatschappelijkwerker: spreekuurelkedonderdagvan 14.00-15.00
uur
in het GroeneKruisgebouw.
OPENINGSTIJDENPOSTKANTOOR,tel. 05955-1325:
Maandagt/m vrijdag9.30-11.30
en 16.00-17.30
uur.
BRANDMELDING:Tel. 05960-12000
G E M E E N T E K A N T E N S - B U R G E R L I J K ES T A N D - M E I / J U N I ' 8 8
G e b o re n :
H e n ri ë ttev a n d e r P l o e g ,d .v . G.R .vander P l oegen H .G.S chi pper,te K antens.
Overleden:
Oente Liewes, oud 60 jaar, e.v. G.J.Donker, te Stitswerd.

l1-"l.{glg.ts{-q9_o_9y_'__9_9_'r__9-19_92ieel_t_e_191-t_yr-._________
COLLECTEN
Totaleopbrengstcollectet.b.v. het RodeKruisin de dorpenKantens,Rottum en Stitswerdis f 907,05.Geversen geefstersheel hartelijkdank.
Mw. J.Eisinga-v.Bergen,
mw. G.de Boer-Lanting,
mw. J.Linstra-v.Dam,
mw. R.Kuipers-Wieringa.

VAN DE REDAKTIE
Wij wensenu alleneen goedeen plezierige
vakantie.
giften:
Ontvangen
f 2 0 , -J . P . t e K .
f 25,-M.W. te K.
f 1 5 , -E . J . K .t e K .
f 1 5 , -M w . J . L . - d eW . t e K .
f 1 5 . -M w . E . M . - 8 t. e K .
Hartelijkdankvoor uw bijdrage.
PIANOLES?
Specialelessenvoor volwassenen,die altijd hebben gedacht, dat ze het wel
nóoit zouden leren, maar nog net niet alle hoop hebben opgegeven!
Verder voor alle beginnersen bij voldoendebelangstelling:muziektheorielessen.
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U IT D E R A AOS Z AA L 9 JU N I 1988
- Bij de ingang van de scholen in Kantens zal een extra buitenverlichting
worden aangebrachtom ook de toegangspadennaar de scholen voldoende
te kunnen verlichten. De kosten hiervan worden geraamd op / 4680,-.
Er wordt f 6681,- beschikbaar gesteld voor de vervanging van een
grasmaaimachine,een bosmaaieren een motorzaag.
- De garantieregelingt.b.v. door particulierenaf te sluiten hypothecaireleningen voor aankoop van een woning wordt bijgesteld.
- In afwachting van een nieuwe structuur voor de basiseducatiein dit gebied wordt de subsidieaan de Stichting BasiseducatieNoord-Groningenmet
i n g a n g v a n 1 j a n u a ri 1 9 89beëi ndi gd.

Yglggrlg ugrs?q
ïit-g_
_1_iYli:
SJOELCLUB''KAANSTER WICHTER"
Om een succesvol sjoelseizoen af te ronden en zoals gewoonlijk op de
laatste avond de winnaars bekend te maken werd er deze keer besloten naar
"Kegelcentrum Tivoli" in Siddeburente gaan. Bij aankomst werden we verwelkomd met koffie uit de kraantjespot.De hele avond werd er gekegelden
werden er andere spelletjesgespeeld.Hiervoorwerden ook punten gegeven
en aan het eind bleek, dat de heer E.Reiningde meeste punten had ges c o o rd .
Tussendoor werden ons heerlijkehapjesgepresenteerden de sjoelprijzenuitgereikt. De eerste prijs was voor mevr. K.Wiersma-Knotmet 16962punten,
tweede werd mevr. H.Hartog-Bouwmanmet 16605punten en de derde prijs
kreeg mej. K.Keller met 16409punten.
Na dit alleswerd er nog wat gedronkenen gekeuvelden al snel was het tijd
om weer naar Kantens te vertrekken en kon men spreken van een zeer
g e s l a a g d ea v o n d .
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Kantensvoor het seizoen
dezetaak zoudenwe dat
heeft in het regisserenbii
in de omgevingvan Kankontakt opnemen met ondergetekende, secreta-

SUBSIDIEAANVRAGEN VOOR 1989
Sociaal Cultureelwerk en Emancipatiewerk in de gemeente Kantens.
Burgemeesteren wethouders van de gemeente Kantens maken bekend dat
instellingendie ten behoevevan in 1989door hen te ontplooiensociaalculturele en emancipatieactiviteiten
voor gemeentesubsidiein aanmerkingwensen te komen, vóór 1 september 1988 een schriftelijke aanvraag bij burgemeester en wethouders moeten indienen, teneinde opgenomen te kunnen
worden in het jaarprogrammavoor 1989.
Ingevolge het bepaaldein de Subsidieverordeningsociaalcultureelwerken
emancipatiewerk dient de aanvraag vergezeld te gaan van een activiteitenlijst en een uitgewerkte begroting voor het nieuwe jaar en een rekening en financieelverslag van het afgelopenjaar.
Indien een instelling voor de eerste maal subsidie aanvraagt wordt bovendien overlegd een exemplaarvan de stichtingsakte,de statuten en/of het
reglementof een omschrijvingvan de doelstelling,alsmedeeen opgave van
de bestuurssamenstelling
en een overzichtvan de financiëletoestand van de
i n s te l l i n g .
Aanvraagformulieren zijn vanaf heden op de gemeentesecretarieverkrijgb a a r.
Aan instellingendie in 1988 van gemeentewegezijn gesubsidieerdwordt
ambtshalveeen nieuw aanvraagformulierverzonden.
Kantens,juni 1988
Burgemeesteren wethouders
voornoemd,
P .J.H ummel en,w nd.burgemeester.
A .v.d. H oek, secretari s.
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V O OR D E IN W ON ER S VA N R OTTU M E N OMS TR E K E N
Allerbeste mensen,
Omdat ik het zo'n goed idee vond, (de afscheidswoordenvan Bep Martens
't
in vorige Lougnijs) zou ik heel graag als nieuwkoomster óók iets willen vertellen!
Inmiddelsweet u wel, dat ik Madeleinevan Dijck ben en het huisje heb gekocht, waar Bep Martens inwoonde. Hoe komt een mens, helemaalvanuit
Eindhoven, in Groningenen in Rottum verzeild?
Wel, dat is snel uit de doeken gedaan: lk ben stapelgekop het prachtige
Groningerland.Deze ruimte, de schitterendeluchten, het heldere licht, de
k l e u re n ,d e w i j d s h e i d .....En d an praat i k over het l ánd, w ant daarw as i k meteen helemaalverliefd op. Toen ontmoette ik een aantal Groningersen wat
ze mij in het zuiden konden 'vertellen'overhoe Groningerszijn... klopte van
g e e n k a n t!
Ze zouden stug zijn, geen mond opendoen en lááááángniet zo gezelligals de
Brabanders.Nou, dat was dus absoluut niet zo, bij de Groningers,die ík,
voor ik hier kwam wonen, ontmoette.
Stomverbaasden blij verrastwas ik, dat er zo veel vriendelijkeen behulpzame mensen waren, waar ik ook kwam, bij het zoeken naar een huisje. En ik
heb meteen geleerd, dat je nooit af moet gaan op verhalenen ideeën van
mensen, over andere mensen, die die anderen niet eens kennen!
Dus op een goeie dag (Koninginnedagnog wel) deed ik voor't eerst de deur
open van mijn GroningseRottumsehuisjeen ik had het gevoelalsof ik eindeli j k ' th u i s ' w a s . R o ttu m.... j e gel ooftj e ogen ni et. A l sof een kunstenaarhet
'n
zomaar op
terp in het wijde land heeft neergezet.
En toen de eerste kennissen uit het zuiden een weekend overkwamen (en
mijn enthousiaste telefoontjes eerst niet wilden geloven) veranderden hun
meegebrachteideeën met het uur. En binnen de kortste tijd zei iedereen:
"Tjee, ik had 't me toch wel heel anders voorgesteld! Het is echt ontzettend
mooi hier. En iedereenzegt je hier goedendag!"
En er waren zelfs bij, die met tranen in de ogen weer weggingen, omdat ze
terug moesten naar Brabant,waar de lucht, het water en het leven echt niet
meer zo best zijn als ze willen geloven.
Je hebt gelijk, zeidenze dan, om hier te wonen. Nooit geweten, hoe heerlijk
het in Groningen is. En ik kan u verzekeren,ik geniet!
Dit verhaaltje is eigenlijk bedoeld om me zo'n beetje voor te stellen, want ik
vind het geen prettige gedachte om lang als vreemde eend in de bijt "te worden gezien". Voor het geval er mensen zijn die denken dat ik naar Rottum
ben gekomen voor een soort hele lange vakantie.... wel, snel uit de droom
geholpen dan! lk hoop hier, in de rust en de stilte, inspiratiete kunnen opdoen; om mooie muziek te kunnen schrijven.lk ben n.l. komponist van mijn
't
vak. En eerste stuk dat hier geschrevengaat worden zal heten: "ode aan
h e t Gro n i n g e il a n d ' .
Madeleinevan Dijck.
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DAGOBERT
Nooit wol ze der wat van waiten, mien vrouw. Veuls te veul waark en je
mouten der hailtied om denken. En zo wazzen der nog wel meer van dij
smoezen om toch mor gain daier ien hoes te hebben.
Toch is der ien loop van tied wel wat veranderd. len volgorde van binnenkomst: ain parkiet, vaier kippen en n hoan, twlj kukens dij nou kippen bennen, twij doeven (van buurman overnomen wegens opheffen van t logement
aldoar), n stuk of drij knienen, dij apmoal woaraarns ien toen onder grond
liggen.
Letst aanwinst is n luk eendkuken.
Jong kwam der mit ien hoes.
Op ain van zien tochten deur onze onvolprezenGrunnegermoaren, was e n
dooie eend tegen komen en zeekobbenwazzen bezeg kukensas middegmoal te gebruken. Hai kon der nog ain te pakken kriegenen zo dounde kwam e
der mit ien hoes.
Haile hoesholdenop kop. Hou mout dat, zo'n kukentje groot brengen?Elk
en ain lag op knijenas e, mit zien noar verholdengrode smakpoten,deur koamer bozzelde.Schieten kon e ook hail best.
Dou wie noar ber gingen, ging t lutje daaiertjeook íen t nust van spoanen,
ien kist woar ook twij kippen ien groot worden wazzen.
Anderdoagsmórnswas e nog goud, moar s'oavendswas e dood. Wie wazzen der beduusd van. Red ain zo'n donzeg plukje van n wizze dood ien bek
van zeekobben,let hom t hailehoes onderschieten,krigt n lux spoanennust,
mag bie elk en ain onner trui kroepenen den gait e dood. T lag vast nait aan t
vreten, want dat kreeg e genog, en dat wól e ook genog. En woater te
gracht out was ook fris.
Mor, zo'n luk baistje is gain stuk speulgoud wat of ie opwinnen kennen en
net zo laank lopt totdat e oaflopen is. Of toch? Joa toch! Moar den is e wel
dood.
Zien noam was Dagobert, moar dij haar meer geluk as dizzend.
Eise Hommes
SPEELWEEKNIEUWS
Hallo jeugd van Kantens en omstreken.
In de week van 8 augustus t/m 13 augustus wordt de jaarlijksespeelweek
gehouden. We hebben de leeftijdgrensmet een jaar verlaagd,dus kinderen
vanaf 3 jaar tlm 14jaar mogen nu meedoen. Het inschrijfgeldbedraagt nu
ook weer f 6,- per kind. Vriendjesvan uw kind of neefjesen nichtjesmogen
natuurlijk ook weer meedoen. Opgeven kan gewoon maandags op het
veld. Het bestuuren de vrijwilligerszijn ook alweer bijelkaargeweesten het
programma is in zoverreal uitgewerktop een paar punten na. Er is een totaal
nieuw programma opgesteld wat totaal afwijkt van de voorgaande jaren. Zo
gaan we dit jaar een dag weg met elkaar, waarheen is nog een geheim. Wel
wil ik u zeggen dat uw kind ook die dag verzekerdis. Verder wordt er dit jaar
geen stokbrood gebakken maar pannekoeken. Wel bliift de speurtocht en de
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vossenjachtnatuurlijkin het programma,verder is er nog beschuitversieren,
zeskamp, kleien en nog een tal van andere aktiviteiten. Heitje voor kanrueitje
is er ook weer en wel op de dinsdagmorgen.Dit jaar hebben we geen thema
voor de speelweekwant vaak komt hier toch niets van terecht. Wef moet de
speelweekeen naam hebben en die laten we door de kinderenuitkiezen.bedenk maar een mooie naam en lever die dan in met je naam en adres bij een
van de bestuursleden.En aan de ouders; opa's en oma's; ooms en tantes
willen jullie waEpoederdozen,w.c. papierrollen,sigarendoosjes,boterkuipjes, restjes wol voor de speelweek bewaren.
De rommelmarkt is weer op zaterdagmorgen, hoe laat is nog niet bekend.
Spullen hiervoor worden op de maandagavonden de donderdagavondvan
de speelweekopgehaald.Als dit niet zolang kan wachten dan kan men kontakt met Gerard"Werkman, tel. 05955-2723,opnemen. Heeft u verder nog
vragen dan kunt u terecht bij KlazienWerkman, Bredeweg 13, Kantens, of
Johanna Willems, tel. 05955-12Y, of bij Mieke Timans, tel. 05955-2531.
Voor het pannekoeken bakken moeten wij gourmetstelletjesgebruiken, een
ieder die zijn gourmetstelvoor die week ter beschikkingwil stellen kan kontakt opnemen met Mieke Timans.
We hopen op mooi weer; dan wordt het vast een mooie week.
Groetjes, het speelweekcommissie.
P.S. Er wordt nog een circulairehuis-aan-huisverspreidtmet het volledige
programma want er zijn ook dingen bij waar de mensen naar kunnen kijken
en dit is voor de kinderenook leuk.

BAKKERII

Cor enIneke

f r.onneruef-gy/,
Langestraar4 - 9995 PE Kantens

Elke vrijdag vanaf | 7.OOtrur:

Warme poffert!
met krenten
+ rozi j nen

4.50
P. S. alleen op bestelling
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IN GESPREK
MET....,.
Fam.Tuitman;R.Tuitman
H.znbijgenaamd
de Dikke,R.Tuitman
R.znbijgenaamdCoevorden,
de Lange.Dezedrieneen R.TuitmanFr.znbijgenaamd
ven kregende bijnamenomdatze alledrie Reinderheten.
Het gesprekbegint.metDikkeReintdaarhij het bestekan vertellen.
OnzegrooWaderwas een man die van allesaanpakteom de kost te verdienen. Hij heeftgewerktals klompenmaker,
als boerenarbeider.
Opa en oma
hadden4 kinderen,dus het was poot aan.Alsjongenging mijnvaderal met
opa mee naarFriesland
om daargraste maaien.
Het is 62 jaargeledendat mijnvadermet zijn broerFransin de vishandelgingen, nog met hondekar.Op de visafslagin Zoutkampwerdvis ingekochten
dat werd dan onderweguitgevent,daarStitswerdvlak bij de thuishavenligt
werd vaak de laatstevis daar verkocht.Het risicoin de vishandelwas erg
groot omdat voor slecht weer en slechtevangstenhet prijsverschilvaak
groot was.
Erwerd beslotende vis maarde vis te latenen in de fruit en groentehandel
te
gaan. "Aan besluitvaardigheid
heeft het onzevadersnooit ontbroken", zei
DikkeReint.Dat is dan ook wel geblekenwant de kar werd volgeladen
met
groenteen fruit en het was weer venten,ook weer in Stitswerd,want daar
waren klanten.
Ookde vadervan Reint(Coevorden)
wasvis en fruitkoopman;
zo ook de vader van LangeReinthet was dus toen al een kleinfamiliebedrijf.
De vadervan Reint(Coevorden)
vond het risicovande vis en groentehandel
toch te groot en wilde wat andersbeginnenen koos voor het bakkersvak.
Zijn baaswas bakkerHut in Usquert,daarnabij bakkerDijk in Kantens,de
groowadervan InekeDijk.Na eenaantaljarenin het bakkersbedrijf
gewerkt
te hebbenginghijtochmaarweerin de groente-en fruithandel
en wasde familie Tuitman weer compleet; gevestigdOude Schoolsterwegte Middelstum"De gebr.Tuitman"Groenteen Fruithandel"
Reint(Coevorden)
werd ook als schooljongen
ingeschakeld
in de groenteen fruithandel,
maarnietin die matealszijnbeideneven.Daarhij studeerde,
eerstU.L.O.en laternaarde kweekschoolhad hij niet zo veeltijd en werkte
hij alleenin de vakantiesmee. Dit heeftechterook eenzeergoedekant voor
Reintgehad,want hij kwamvaakop fruitveiling
in Loppersum
en leerdedaar
eenaardigmeisjekennen.VolgensDikkeReint:"Een molligen kittigding".
Die beidenwerdenhet dan ook gauw eens.Reintwas al onderwijzeren na
getrouwd te zijn verhuisdenzij naar Coevordenwaar hij een aanstelling
kreegals leraarEngelsaan de Mavo tot 1978.
Wat DikkeReintbetreft,zijn bijnaamheeft hij te dankenomdat hij nu juist
niet tot de slankstemensenbehoort.Maarhet spreekwoordis voor hem wel
waar "Dikke mensenzijn gezelligemensen"want hij praatje de oren van je
hoofd.
ging hij ook al regelmatigmet zijnvadermeeventen.In de
Als schooljongen
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tijd dat de pruimen rijp waren moest Reint naar de veiling in Loppersum,de
veiling was op donderdag,dus moest Reint er vrijdagsmet de bakfietser op
uit om ze te verkopen. Het was niet zo gemakkelijkvoor Reint, want de bakfiets trapte zo zwaar en het was zo warm, de pruimen waren lust voor het
oog en zo sappig. Reint bezweek voor de verleiding,maar o wee, berouw
komt na de zonden, de slootkanten waren zeer geliefd bij Reint. Daar de
handel hem schijnbaarin het bloed zat was de school, vooral als er wat te
verdienenviel, geen hoofdzaak maar bijzaak.
want in loop der
Ook de drie broersontbreekt het niet aan besluitvaardigheid
jaren in voorspoed en tegenslag werd de eerste auto gekocht, een fonkelnieuwe vrachtwagen f 6300,-, dat was toen een groot bedrag.
Wij waren dan ook steeds bij de weg en daar wij ook drie groentewinkels
hadden, één in Kantensen twee in Middelstum, hadden onze vrouwen ook
genoeg werk. Onze ouders wilden het langzamerhandeen beetje kalmer
aandoen. In een familiebijeenkomstwerd besloten om gezamenlijkeen supermarkt te beginnen.
Daar Dikke Reint en Lange Reint lieverin de buitendienstwilden blijvenwerd
beslotendat Reint (Coevorden)beheerderzou worden. Dus geen leraarEngels maar beheerdervan een supermarkt, geen drie broers meer maar drie
neven.
Daar Lange Reint zelf niet bij ons gesprek aanwezig was werd mij door de
beide neven verteld,dat Lange Reint in 4iaar de Detailhandelsschool
doorlopen had, dus ook een zakenman, getrouwd met Anneke Dijkema en twee
kinderen. Er is dus wel geblekenmet de neven Tuitman, dat het de grootouders, ouders en nu de neven het niet aan ondernemingslust,werklust ontbreekt. Door hun saamhorigheidblijkt dat ook in deze tijd nog mogelijk is,
ondanks de grote concurrentieiets te bereikenen te behouden.

,,VAN ALLES WAT"
ln de weekdat ,,'t Lougnijs"wordt bezorgdzullenin Kantensen omgeving
in verbandmet "Op Roakeldais".
een bus vol Bulgarenzijn ondergebracht
voorhanden
nietveelinformatiemateriaal
schijntin Nederland
OverBulgarije
uit waarinik de gegevens
te zijn. De A.N.W.B. gaf in 1980een reisgidsje
vond die ik zocht.
Bulgarijeis ongeveer3 keerzo groot als Nederlanden heeft9.000.000inwoners.De hoofdstadis Sofia.Het landgrenstin het noordenaan Roemenië,
met voor een groot deel de Donauals grensrivier.In het oostenwordt het
en Turkijeen in
begrensddoor de ZwarteZee, ten zuidendoor Griekenland
het westenis Joegoslavië
het buurland.
Na een referendumin 1Í)46werd Bulgarijeuitgeroepentot volksrepubliek.
in 30 districtenmet aan elk als hoofd een districHet land is onderverdeeld
traad. De hoogstewetgevendeinstantieis de NationaleVergadering,maar
Partij.De
in wezenregeerthet politburovan de BulgaarseCommunistische
hoogsteuitvoerendemacht is de ministerraad.
overheidis erg aktiefin het wegwerkenvan de achterstanddie
De Bulgaarse
Op economisch,cultureel
is ontstaandoor vijf eeuwenTurkseoverheersing.
jongestaatsnelleontwikkeen toeristischgebiedmaaktde nog betrekkelijke
lingendoor, die z'n nationaleaanzienvergroothebben.
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Ondanks het betrekkelijk kleine grondgebied dat het beslaat heeft Bulgarije
een grote verscheidenheid aan heuvels, uitgestrekte bosrijke gebieden en
bergen, afgewisseld door laagland en vlakten. Er heerst een gematigd landkfimaat. De Zwarte Zee kust en het zuiden hebben een warmer klimaat dat
vergelijkbaaris met dat van de Middellandse Zee.
De wisselendeterleingesteldheiden de variatie in het klimaat hebben een rijke planten- en dierenwereld tot gevolg. In de loop der tijden hebben diverse
volkeren het grondgebied van het huidige Bulgarijeals woonplaats gehad.
Onder hen waren Grieken,Romeinen,Slavenen Oerbulgaren.Momenteel is
88%ovan de bevolking Bulgaarsen behoort tot de groep der Zuidslaven. golo
is Turks en woont hoofdzakelijkin het noordoosten van het land en de overige 4o/ozijn zigeuners,Armanen, RuSsenen Roemenen.
De officiële taal is het Bulgaars, een Slavischetaal die evenals het Russisch
met cyrillische lettertekenswordt geschreven. Dit cyrillischealfabet werd in
de negende eeuw samengesteld door de Griekse missionarissenCyrillis en
Methedius. In het midden van de vorige eeuw werd het tot de nationale
schrijftaal uitgeroepen, een minderheid spreekt Turks. Russisch, Frans, Engels en Duits worden doorgaansook verstaan.
Bulgarijeis in de eersteplaatseen agrarischland. De landbóuw wordt uitgeoefend op collectieve boerderijen. De meeste boeren hebben nu een stukje
grond voor eigen gebruik. Hierop staat hun huis en verbouwen ze hun eigen
groente. Belangrijkelandbouwproductenzijn granen, tabak, fruit, rozenolie,
katoen, druiven en papavers.
De industrie is sterk in opkomst. Het land beschikt over metaal, textiel,
chemische-en scheepsindustrie.Van veel belang is de energiehuishouding
(kolen, olie, gas, enz.) en de voedings- en genotmiddelenindustrie.
Ten behoeve van de energievoorzieningzijn waterkrachtcentralesgebouwd
die tevens de irrigatievoor de landbouw verzorgen.Alles is eigendomvan de
staat en deze bepaalt wat en hoeveel er geproduceerd wordt. De kunstnijverheid bfinkt uit door handgeweven tapijten en kleren, houtsnijwerk, pottenbakkerij en keramiek. Bulgaren zijn gewend tweemaal daags warm te
eten. Kenmerkend is dat de gerechten worden bereid met groenten en alte
soorten vlees, waarbij gebruik wordt gemaakt van veel kruiden die de gerechten de karakteristiekesmaak geven. Het hele jaar door eten ze vrij veel
groente en fruit, afhankelijk van het seizoen. De maaltijd wordt meestal begonnen met salade of soep. Er wordt brood bij geserveerd,dat gebroken en
eventueel gedipt wordt in een mengsel van zout, peper en kruiden. Pitka
wordt ook vaak gebruikt ter vervangingvan aardappelen.Bruin brood en vis
wordt vrij weinig. gegeten, behalve aan de kust.
En nu maar hopen dat de Bulgaren de Hollandse keuken kunnen waarderen
en dat de "Op Roakeldaisweek",evenalsvoorgaandejaren, plezierigmag
verlopen.

H . M . d . VK. .
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