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REDAKTIE:
Mevr. A.van der Hoek-Linstra
Mevr. H.M. de Vries-Kuiper
Dhr. K.Dokter
Dhr. K.van der Veen
Dhr, B.Wgchers
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Administratieadres: Langestraat16, 9S5 PE Kantens.
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t.n.v.'t Lougnijs. Gironummervan de bank: 871e1.
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Eenabonnementvoor lezersbuitende genoemdedorpensn randgebiedenis
mogelijk, door storting van t.25,- op boven genoemderekening.
't
Lougnijswordt u dan toegezonden.
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voor uw advertentiein onze rubriek: Vraag en Aanbod.
Kosten?U betaaldvoor lx plaatsingf. 2,50 per regel.
Wilt u een vasteplaatsin onzerubriek,neemtu dan evencontact op met het
corr.adres.
Alles uit dezeuitgavemag worden gebruiktin welke vorm dan ook mits met
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Drukwerken verzorgingvan 't Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijJ.Sikkema,Hoofdstraat16 te Warffum.

WEEKENDREGELING
Huisartsen:Usquert en Warffum
4 en 5 juni J.S.Smits,Oostervalge
51,Warffum
11en 12juni Mw. v.d.Haar,prakt.Smits
18en19juniH.Visser,
W.deZwijgerstr.
1, Baflo
25 en 26juni C.Ruytenberg,
Wadwerderweg
3, Usquert
Huisartsen:Middelstum en Stedum
4 en 5 juni S.Gerbens.
Menthedalaan
2, Middelstum
11en 12juni J.Oosterhuis,
Kampweg21, Stedum
18en 19juni H.A.Verhagen,
Grachtstr.
8, Middelstum
25 en 26 juni S.Gerbens

05950-2490
05950-2251
05950-2515
05950-2831
05955-1518
05965-1323
05955-1519

Tandartsen:
4 en 5 juni L.G.Jager,Emmalaan
10,Bedum
11en 12juni C.H.D.Lange,
Hoofdstr.23, Leens
18en19juni H.Meursing,Hippolytuslaan
70, Middelst.
26en 26juniJ.F.Perdok,Kruisstr.2,
BaÍlo

05900-15/6,2
05957-1427
0595s-2292
05950-2723

Dierenartsen:
4en SjuniC.H.v.Wees,Havenstraat
13,Warffum
11en 12juni D.v.d.Wel,Hippolpuslaan
62, Middelst.
18en 19juniS.G.S.Postma,
Heerestreek
4, Bedum

05950-3822
05955-1303
05900-12607
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goederen:
Voor het afhalen/terugbezorging
Maandagt/m woensdagvan 18.00tot 19.00uur, tel. 23n. (Voorspoedgevallenl
Nadereinformatie:mw. A.Nieborg,tel. 2620.
Bij geengehoor:dhr. R.J.Groenhof
, tel. 1228.
WIJKVERPLEGING
De wijkverplegingis dag en nacht bereikbaar.Het contraletelefonischmeldnummervoor dringendegevallenis 05950-53trf.
Spreokuur wijkverpleegster: dagelijksvan 13.30tot 14.00 uur in het
GroeneKruisgebouw,Molenweg5, tel. 23n.
Maatschappelijk werker: spreekuurelke donderdagvan 14.00-15.00
uur
in het GroeneKruisgebouw.
OPENINGSTIJDENPOSTKANTOOR,tel. (895$1íl|5.:
Maandagt/m vrijdag9.30-11.30
en 16.00-17.30
uur.
BRANDMELDING: Tel. 05960-12000

PREDIKBEURTEN
Ned. Herv. kerk - Kantens
10.30uur Dhr. F.H.K.Sprenger,Coevorden
5 juni
10.30uur Ds. C.E.Lavooy.H.A.
12juni
19juni
19.00uur Ds. C.E. Lavooy
26 juni
9.00uur Kand.W. Brouwer,Amsterdam
Rottum:
19.00uur Dienst
26 juni
Gereformecrde kerk - vrijgemaakt
Voorbereiding
H.A.
5 juni
9.30uur Drs. T.K.v.Eerden.
14.30uur Drs.T.K.v.Eerden
VieringH.A.
12juni
9.30uur Drs.T.K.v.Eerden.
14.30uur Drs.T.K.v.Eerden
19juni
9.30uur Drs.T.K.v.Eerden
14.30uur Drs. H.R. van der Kamp,Hoogkerk
9.30uur Drs.T.K.v.Eerden
26 juni
14.30uur Drs.T.K.v.Eerden
9.30uur Drs. T.K.v.Eerden
3 juli
14.30uur Drs.T.K.v.Eerden
Gereformeerde kerk - Langestraat
5 juni
9.30uur Ds. G.R.E.Muloer,Groningen
14.15uur Ds. G.H. Renting,Zuidhorn
12juni
9.30 uur Dhr. H.J.Dijkstra,Gasselternijveensemond
19.00uur Dhr. P. Doorn,Stedum
. 19juni
9.30uur Ds. T.J. Edelman,Bedum.H.A.
14.15uur Ds. E. Overeem,Haren
26 juni
9.30uur Drs. H.v.Dijk,Winsum
Uithuizermeeden
19.00uur Ds. R.v.d.Nederlanden,
SCHOULJEUGDVAN DOU
Doar stoan ze
en kiekennoar t verledenvan heurjeugd.
Joaren van vreugd en verdrait
liggen as brokkenvan wat west het omdeel.
Doar gait weer n stuk.
Onderdruk van kroan,
vaah ien n grodewolk van stoÍ, muur.
En t uur van t end van schoulhet sloagen.
Twijde op rieg,
en ien t dórp denkenn bult opnijs
aan tied van heur pugd,
as zo doar stoan en kieken.
EiseHommes
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STAND. APRIL/MEI
G E M E E N T EK A N T E N S- B U R G E R L I J K E
Geboren:
en A.H. Sliep,te Kantens.
d.v. J.G. Goederee
LeonieGoederee,
ErikKobes,z.v. J. Kobesen K.T. van der Meer,te Stitswerd.
Lanjouw,d.v. B.H. Lanjouwen E.H.Glerum,te RotCorantijne
Lindewieke
tum.
Overleden:
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UfT DE RAADSZAAL - 27 april 1988
Deze vergaderingwas de eersteonder voorzitterschapvan de heer P.J.
Hummelen,nieuwbenoemde
waarnemendburgemeester
van de gemeenten
Kantensen Usquert.
- De rekeningover het dienstjaar1986wordt voorlopigvastgesteldmet een
batigsaldovan f 134.000,-,
welk bedragwordt toegevoegdaan de algemene reserve.
- Ten behoevevan de feestelijkekoninginnedag
vieringwordt een bijdrage
gesteldvan f 700,-,terwijlvoor het jeugdwerkin Stitswerdeen
beschikbaar
eenmaligeexperimentsubsidie
van f 500,-wordt beschikbaargesteld.
- Medewerkingwordt toegezegdaan het regionaalWerkgelegenheidsplan
"Aan de slag" van de Regioraad
Noord-Groningen.Dit projectplan
beoogt
een verbeteringvan de positievan de langdurigwerklozenop de iegionale
arbeidsmarkt
en een betergebruiken afstemmingvan-deontwikkeldearbeidsmarktinstrumenten.
De start van het projectis in het Marnegebied.
- Beslotenwordt tot algeheleautomatisering
van de gemeenteadministratie. Dit betreftmet namede financiëleadministratie,
de bevolkingsboekhouding en socialezaken.
Volgendevergadering
9 juni.
- woensdag 6 juli 1988.
VOLLEYBALTOERNOOI
Zoalsde vorigekeerwas vermeldin 't Lougnijs,volgt hierde nadereberichtgevingomtrenthet zomervolleybaltoernooiwelke
zalwordengehoudenop 6
juli a.s. op het voetbalveld"De Kooi" te Kantens.
Alle inwonersvan de dorpen Kantens,Stitswerden Rottum mogen en eigenlijkmoetenmeedoenaan dit jaarlijksweerkerendfestijn.Zoalsgebruikelijk mag eenteam uit maximaalI spelersbestaan,waaryanmax. 3 competitiespelersen minimaal2dames.Deze2 damesmoetentijdenshet spelenin
het veld staan.
fnfeggeld:f 20,- per team, te voldoenbij opgaveen ondervermeldingvan
de namen,die in het team spelen.
Opgave:vóór 25 juni a.s. bij Rita Rolink,Kooistraat57 te Kantensof Jantje
Dijkema,Pastorieweg15 te Kantens.
Bij voldoendeanimo zaleen apartejeugdteam-poule
wordengevormd.Degenen,die in een jeugdteamzitten mogenniet ouder zijn dan 16jaar.
Jongeren,niet ouder dus dan 16jaar mogenwel meedoenin de seniorenpoule, maarouderenmogenniet meedoenin de jeugdpoule.

K . R . C ._ N I E U W S
Op donderdag2juni1988houdt K.R.C.weerde jaarliikse
bloemenaktie.
Dit
ter ondersteuning
van de clubkas.Wij hopendat u ons snelvan de bloemen
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TORENGELD
Traditie-getrouw
wordt u dezemaanddoor vrijwilligers(sters)
van de Ned.
Herv.kerkeen kwitantievan f 5,- aangeboden
voor het torengeld.
Dit geld is bestemdvoor het onderhoudvan de klok die u hoort luidenop
werkdagenen bij begrafenissen.
Het collegevan kerkvoogden
van de Ned. Herv.kerk.
VAN DE REDAKTIE
Kopy inleverenvoor de volgendete verschijnen
nummerst.w.
juli-augustus
voor 20 juni (dubbelnummer)
septembervoor 17 augustus
oktobervoor 20 september
novembervoor 19 oktober
decembervoor 22 november
januari'89 voor 12 december
februari'89 voor 18januari
Noteertu alvast dezedatums.
Verderhet volgende:
jaren,looptsterk
Het aantalbijdragen(giften),ten opzichtevan voorgaande
terug.Dit kantoch nietde bedoeling
zijn?Wij verzoeken
u vriendelijk
uw bijdragente stortenop onzerekeningof af te gevenaanéénvan de redactieleden. Indienu prijssteltop een betalingsbewijs
dan wordt dit geregeld.Wij
rekenenop uw financiëlesteun.
Ontvangengiften:
f 2 5 , -J . M . t e K .
f 2 5 , -A . J . S . t e K .
f 25,-B.M. te E.
Hartelijkdankvoor uw bijdrage.
VOOR D E IN WON ER S VA N R OTTU M
Ee n A m s te rd a ms e n e e m t na 4 j aar afschei d van R ottum.
In 1984kreeg ik een baan bij het Groene Kruis in Warffum. Aan een vriend,
's
die de omgeving goed kende heb ik gevraagd: laat daar in de buurt wat
rustige dorpen zien. We zijn geweest naar Stitswerd, Toornwerd, Breede en
R o ttu m.
In Stitswerd stond wel wat te koop, maar dat zag er op het eerste gezicht
niet zo leuk uit. Toornwerd vond ik als dorp prachtig, maar hoorde dat daar
zelden wat vrij kwam. In Breedestond een goed huisje, maar de provinciale
weg maakte me teveel lawaai. En Rottum?
Meteen toen ik het dorp inkwam vond ik het mooi. Later merkte ik dat die

eerste indruk van het dorp, komende uit de richting van de bushalte, voor
mij bepaaldwerd door de mooie tuinen bij het eerstehuis links en rechts. Die
zijn altijd goed verzorgd, driekwart van het jaar staat er wel wat te bloeien,
prachtig! Vlak na die mooie tuinen stond er zowel links als rechts een klein
huisje te koop. Beide huisjesleken me wel wat, maar gezien de ligging van
de tuin en de stand van de zon, vond ik links mooier.
En daar nab it<dan, voor het eerst in m'n leven, een eigen huisje. Niet gehuurd, maar gekocht deze keer. Doodeng vond ik dat, dan bind je je zo!
Maar al vrij snel merkte ik dat ik die binding niet slecht vond, het huis vond ik
e n i g , d e p l e k l e k k e rru sti gen de buurtgenoten......ach, dat zou ook w el l ukken.
's
Nou, dat het lukte heb ik gemerkt. lk ben al vaker verhuisd,heb in de stad
en in een dorp gewoond. Pas hier merkte ik hoe fijn het is om ergens te wonen waar ik het gevoel kreeg opgenomen te worden in een gemeenschap.
En dat vind ik wat ànders dan geaccepteerdworden in een buurt. Nee, echt
merken dat men zorg voor je voelt, op onverwachte momenten, in kleine
dingen en vooral: met weinig woorden. Rottumers, dat was een bijzondere
ervaring voor mij.
's
Nu zegt de beste buurvrouw die ik heb wel
tegen me: ja, ie kinne mooi
proaten, wie kinnen dat nait. Maar als praten van Amsterdammersniet gezien wordt als goed kunnen verwoorden wat je denkt en voelt ( : mooi praten), maar als mooi praterij, is dat dan een compliment? Of juist niet? Op
sommige momenten blijft de Groningsetaal, dus ook de Groningers,moeilijk
te verstaan voor mij.
Binnenkort ga ik in Eenrum wonen, ook daar zal het wel lukken. Wie weet
vind ik weer een buurman waar ik aan kan kloppen als ik wat aan m'n oude
auto heb; m'n gootsteen hartstikke verstopt zit; me zo nu en dan wat groente uit de tuin toestopt; gereedschap kan lenen, of zomaar een kletspraatje
maakt. En zijn er weer buurvrouwen die voor m'n poezenen m'n huisje zorgen als ik op pad ben; m'n gras maaien;even komen praten; me zo nodig de
wind van voren geven. Nu zijn al deze zaken geen verwachtingendie ik van
buren heb, maar juist de ervaringenmet jullie, Rottumers, die maken dat ik
het v':rschil heb leren kennen tussen "opgenomen in een dorpsgemeenschap" en "geaccepteerdin een buurt".
Dat maakt het weggaan uit Rottum, waar zekerfijne kanten aan zitten, ook
moeilijk. Maar, beste dorpsgenoten:als jullie's door Eenrum komen, schuin
tegenover de Molen(straat)op nummer 10 kan je, op z'n Amsterdams gezegd, dan gerust "een bakkie koffie kommen leuten". Op z'n Gronings: "ie
binnenwelkomme".
Bep Martens, april 1988.
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OPENING
Vrijdag22 april,de vlag in top bij 't Schienvatin verbandmet de feestelijke
heropening
van het vernieuwdedorpshuis.Jammerdat de dorpsbewoners
grotendeelsversteklietengaanom tijdenshet "Open Huis" het gebouwte
bezichtigen.
De voorzitter,de heerE. Veenstra,hieldeen openingsspeech
waarinhij verschillende
zakenbetrekkinghebbendeop de nieuw-en verbouwmemoreerde en de subsidiegevers
bedankte.Daarnagaf hij het woord aan oudburgemeester
Kruize,die de openingshandeling
verrichttedoor het ontsteken van twee ter weerszijdenvan het toneelopgesteldeschienvaten.
Hiernakreeg de voorzittervan de Rabo-bank,de heer Elemahet woord,
want ook de Rabovestiging
in 't Schienvathadeenverbouwondergaan.
wat
tevensdezeavondbezichtigdkon worden.De Rabowilde naarde inwoners
toe nog een extra gestemakenen omdat de computerde toekomstheeft,
gebruikeencompuboodde bankaan beidebasisscholen
voor gezamenlijk
ter aan, wat door de aanwezigen
met een applauswerd beloond.De heer
Kuipersbedanktenamensbeidescholenvoor het prachtigecadeau.
Nadatde heerVeenstraiedereenhad bedankt,kondenalleaanwezigen
het
gebouwbezichtigen.De tweedehelft van de avondstondonderauspiciën
van de CultureleCommissie,
dieter afsluitingvan het seizoenen ter gelegen"Vondel" uit Uithuizen
heidvan de feestelijke
openingde Rederijkerskamer
had gecontracteerd.ledereenkon gratis naar dezevoorstellingkomen kijken, maarzoalsik in de aanhefal zei,was er weinigbelangstelling.
Slechts
eenhalfuollezaalgenootvan "Pasop voor de buren",eenkluchtin driebedrijven."Vondel" brachteengoedstuktoneelvoor het voetlicht,er vielveel
te lachenom dolkomischesituaties,waarbijhet eenvoorwaardeis dat je als
toeschouwer
van een kluchtmoethoudenom het te kunnenwaarderen.De
spelerskregenallemaaleen leuk boeketjeaangebodenvoor hun prestaties.
Na het toneelstukkon er op de muziekvan Rita Eggensnog evengedanst
worden.
A .E . v . dH. .- 1 .
V O L K S D A N S M I D D A GV O O R O U D E R E N
Dinsdag17 mei was dan onzelaatstekeergym + dansendit seizoen.op
woensdagmiddag
18 mei was onzefeestelijke
afsluiting.Afgelopenwinter
zijn we naar Den Andel, Uithuizenen Onderdendam
geweest.
Op dezemiddaghaddenwe Uithuizen,Eenrumen DenAndeluitgenodigd.
En zo hebbenwe voor 't laatstweer een heelgezelligemiddaggehad.Samen waren we met plm. 100dansers.
Mevr. Bruinopendedezebijeenkomstwaarinze de heer Poppemahartelijk
verwelkomde.De damesvan de Vrouwenraadwerdenhartelijkbedanktvoor
hun hulp. De helemiddagwas er dansenen af en toe evenuitrustenom iets
te gebruiken.In de pauzewerdenlootjesverkochten laterweer uitgeloot.
Heelwat cadeautjeswarener binnengebracht,zodatverscheidene
mensen
met een mooieverrassing
naarhuis kondengaan.
Mevr.de Vriesboodmevr.Ter Borgeenplantaannamensde Vrouwenraad.
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GEMEENTEKANTENS
INFORMATIEBULLETIN
O P E N I N G S T I J D EG
NEMEENTESECRETARIE,TEL. 05955- 1555
Gemeentesecretarie:
Geopendvan 8.30- 12.00uur.
De burgemeester:
Spreekuurna telefonische
afspraak
Ambtenaar socialezaken:
dinsdagen vrijdagspreekuurvan 9.00- 12.00uur
en na telefonischeafspraak.
Kassier:
Dagelijksaanwezigvan 8.30- 12.00uur.
Betalingenvan gemeentelijke
belastingen
uitsluitendop postgironr. 614929
t.n.v.'Gemeentelijke
belastingen
Kantens'.
Overigebetalingenop postgironr. 805992t.n.v. 'Gemeenteontvanger
van
Kantens' of Rabobank Middelstum/Kantensnr. u.22.w.ffi
t.n.v.
GemeenteKantens.
Gemeentewerken: KantoorCoendersweg
22te Middelstum.
Openingsuren:
maandagt/m donderdagvan ,|1.00
-12.00uur en volgensafspraak.
Tel. 05955- 1533
Maatschappelijk
werker:

Spreekuur
elkedonderdag
van 14.00- 15.00uur in het
GroeneKruisgebouw.

Brandmelding:

Tef.05960-120luu-

Politie:

Alarmnummer,
tel. 050- 131313
Rayonbureau,
tel. 05953- 1888
Postcommandant
Kantens,tel. 2432

gl
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O N T W E R PB E S T E M M I N G S P L A B
NU I T E N G E B I E G
DEMEENTE
KANTENS
Zoalsu onlangshebtkunnenlezenis met ingangvan 25 meijl. het ontwerpbestemmingsplan
gemeenteKantenster inzagegelegd..
buitengebied
Het ontwerp,ligttot 25 juni a.s. ter inzage.
Voor de goedeorde wijzenwij u er op dat aan dezemededelinggeenjuridischerechtenkunnenwordenontleend.Het betrefthierslechtseen informatieve berichtgeving.
S U B S I D I EP A R T I C U L I E RW
E ONINGVERBETERING
Eenvan de belangrijkste
takenvan de overheidbetreftde zorgvoorvoldoende kwalitatiefgoedewoningen.Het beleidis er op gerichtdezedoelstelling
te realiseren
enerzijdsdoor zelfactiviteitenop de woningmarktte ontplooien
anderzijdsparticuliere
initiatievenop dit terreinzoveelmogelijk,met namein
de financiëlezin te ondersteunen.
Duidelijkis dat met alle activiteitenin de woningsfeerde leefbaarheid
centraal staat.
Doordat eenaantaltakenbetreffendehet volkshuisvestingsbeleid
van rijksniveauaan de lagereoverhedenzijn overgeheveld,
o.a. ook het verbeteren
van particuliere
woningen,heeftde gemeenteeensubsidieverordening
moeten vaststellen,waarbijbepaaldis, wanneereen aanvragerrecht heeft op
subsidieen voor welke voorzieningen
subsidieverleendkan worden.
Jaarlijksmoet de gemeenteraad
in het kadervan de subsidieverordening
een
zgn. volumenbesluit
vaststellen,waarinbepaaldwordt voor welkesectoren
binnenhet volkshuisvestingsbeleid
geld beschikbaar
wordt gesteld.
Voor het jaar 1988heeft de gemeenteraad
het volumebesluitals volgt vastgelsteld:
a. verbètering
van dooreigenaren
bewoondewoningen....... f 86..|08,.t0
b. verbeteringen restauratie
van woonhuismonumenten
en beeldbepalend e p a n d e n. . . .
. . . . .n i h i l
c. midden-en kleinbedrijf
...... nihil
d. socialeen cultureleinstellingen.
.. nihil
e. huurders
vanwoningon
...... nihil
f. dorpsvernieuwing
algemeen
.... f 10.422,n
g. overíge
...... nihil
Paniculiero woningverbetering :
Uit bovenstaandoverzichtblijkt dat voor 1988voor dezesector in totaal een
bedragvan f 86.108,10beschikbaaris.
WANNEERKOMTU IN AANMERKING
VOORSUBSIDIE:
92

Als de woning ouderis dan 25 jaaren de afgelopen5 jaar niet met overheidssteunis verbeterd.
2. Als de netto-oppervlakte
van de woning na het treffenvan de voorzieningenniet meerbedraagtvan 125m2.
3. Als de woning na het treffenvan de voorzieningen
een closetmet waterspoeling
en een douchebevat.
4. Afs de woning bij ingrijpendeverbeteringna het treffenvan de voorzieningenin haargeheelaanhedendaagse
bewoonbaarheidseisen
voldoet.
5. De (materiaal)kosten
van de voorzieningenniet meer bedragendan
f 45.000,-.Eengefaseerdeuitvoeringis mogelijk.
De subsidiec.q. bijdrqgeineenswordt niet toegekendindien:
a. het volkshuisvestingsbelang
in onvoldoende
matewordt gediend.
b. de kostenniet in een redelijkeverhoudingstaattot het te verkrijgenresultaat.
c. met het treffenvan de voorzieningen
is begonnenvoordateenbeschikking is verleend.
d. de kostenvan de voorzieningen
minderdan f 7ffi,- bedragen.
e. de woning niet geschiktof bestemdis voor permanente
bewoning.
f . de woning bestemdis om binnen10jaarte wordenafgebroken.
De materiaalkostensubsidie
uit te betalenin de vormvaneenbijdrage-ineens
bedraagtmaximaalvoor (bouwjaarwoningenvoor 1-1-1945
en overigewoningen):
a. aanbrengen
closetmet waterspoeling
met bijkomendevoorzieningen
963,908,b. 1e het makenvan doucheruimte
met inrichting
1.375.908,2e aanbrengen
doucheinrichting
in bestaande
ruinrte
963,633,c. noodzakel'rjk
vernieuwenof aanpassenelectrische
installatie
1e in woning met 1 of 2 kamers
825,860,1.100,2e in woning met meer dan 2 kamers
4É;0,d. 1e makenkookruimte
keukeninrichen aanbrengen
ting
2.035,1.925,2e vervangenprimitievekeuken
1.375,900,e. makenbergingbuitenwoning
963,908,f. vergrotenwoonkamerkleinervan 18 m2middels
inpandigeruimte
4y';0,550,g. verbeterenof makenslaapkamers,
max. 4 slpk/per
slpk.
457,715,h . aanbrengen
CV-installatie
1.375,1.375,gebreken
i . opheffenbouwtechnische
eenh.max.
eenh.max.
1. verbetering
funderingop staal
1 0 0 , -1 . 1 0 0 , 1 3 8 , -2 . 5 0 0 , verbeteringfunderingop palen
550,- 5.500.303,- 3.025,2. herstelvan gevelsen dragende
muren
70,- 5.500.38,-1.100,20,- 550,55,- 3.575,3. herstelvloerencontructies
70,- 5.500,4. herstelkapconstructie
33,- 1.925,1.
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M I N G S P L A NB U I T E N G E BEI D G E ME E N T E
O N T W E RP ' B E S T E M
KANTENS
Zoalsu onlangshebtkunnenlezenis met ingangvan 25 meijl. het ontwerpbestemmingsplan
buitengebiedgemeenteKantenster inzagegelegd.Het ontwerpligt tot 25 juni a.s. ter inzage.
geenjuridiVoor de goedeordewijzenwij u er op dat aandezemededeling
scherechtenkunnenwordenontleend.Het betrefthierslechtseen informatieveberichtgeving.
E ONINGVERBETERING
S U B S ID IE P A R T I C U L I E RW
Eenvan de belangrijkste
takenvan de overheidbetreftde zorgvoorvoldoende kwalitatiefgoedewoningen.Het beleidis er op gerichtdezedoelstelling
te realiseren
enerzijdsdoor zelfactiviteitenop de woningmarktte ontplooien
anderzijdsparticuliere
initiatievenop dit terreinzoveelmogelijk,met namein
de financiëlezin te ondersteunen.
Duidelijkis dat met alle activiteitenin de woningsfeerde leefbaarheid
centraal staat.
Door dat een aantaltakenbetreffendehet volkshuisvestingsbeleid
van rijksniveauaan de lagereoverhedenzijn overgeheveld,
o.a. ook het verbeteren
van particuliere
woningen,heeftde gemeenteeensubsidieverordening
moeten vaststellen,waarbijbepaaldis, wanneereen aanvragerrecht heeft op
subsidieen voor welke voorzieningen
subsidieverleendkan worden.
Jaarlijksmoet de gemeenteraad
in het kadervan de subsidieverordening
een
zgn. volumenbesluit
vaststellen,waarinbepaaldwordt voor welkesectoren
geld beschikbaar
binnenhet volkshuisvestingsbeleid
wordt gesteld.
Voor het jaar 1988heeft de gemeenteraad
het volumebesluitals volgt vastgelsteld:
van dooreigenaren
a. verbètering
bewoondewoningen....... f 86.1ffi,10
b. verbeteringen restauratie
van woonhuismonumenten
en beeldbepalend e p a n d e n. . . .
. . . .. n i h i l
c. midden-en kleinbedrijf
...... nihil
d. socialeen cultureloinstellingen.
.. nihil
vanwoningen
e. huurders
...... nihil
f . dorpsvernieuwing
algemeen
.... f 16.422,W
g. overige
...... nihil
Paniculiere woningverbetering :
Uit bovenstaandoverzichtblijkt dat voor 1988voor dezesector in totaal een
bedragvan f 86.lm,10 beschikbaaris.
WANNEERKOMTU IN AANMERKING
VOORSUBSIDIE:

s2

Als de woning ouder is dan 25 jaar en de afgelopen 5 jaar niet met overheidssteun is verbeterd.
2. Als de netto-oppervlakte van de woning na het treffen van de voorzieningen niet meer bedraagt van 125 m2.
3. Als de woning na het treffen van de voorzieningen een closet met waterspoelingen.een douche bevat.
4. Als de woning bij ingrijpende verbetering na het treffen van de voorzieningen in haar geheelaan hedendaagsebewoonbaarheidseisen
voldoet.
5. De (materiaal)kostenvan de voorzieningen niet meer bedragen dan
f 45.000,-. Een gefaseerde uitvoering is mogelijk.
De subsidie c.q. bijdrage ineens wordt niet toegekend indien:
a. het volkshuisvestingsbelang
in onvoldoende mate wordt gediend.
b. de kosten niet in'een redelijkeverhouding staat tot het te verkrijgen resultaat.
c. met het treffen van de voorzieningenis begonnen voordat een beschikking is verleend.
d. de kosten van de voorzieningenminder dan f 7fi,- bedragen.
e. de woning niet geschikt of bestemd is voor permanentebewoning.
Í.
de woning bestemd is om binnen 10 jaar te worden afgebroken.
1.

De materiaalkostensubsidieuit te betalen in de vorm van een bijdrage-ineens
bedraagt maximaalvoor (bouwjaarwoningen voor 1-1-1945en overige wo-

ningen):
a. aanbrengenclosetmet waterspoelingmet bijkomendevoorzieningen
963,b. 1e het makenvan doucheruimte
1.375.met inrichting
2e aanbrengen
doucheinrichting
in bestaande
ruinrte
963,c. noodzakelijk
vernieuwenof aanpassen
electrische
installatie
825,le in woning met 1 of 2 kamers
1.100.2e in woning met meer dan 2 kamers
keukeninrichd. 1e makenkookruimteen aanbrengen
ti n g
2e vervangen primitieve keuken
e . maken berging buiten woning
f . vergroten woonkamer kleiner van 18 m2 middels
inpandige ruimte
g. verbeterenof maken slaapkamers,max. 4 slpk/per

slpk.
CV-installatie
h . aanbrengen
gebreken
i . opheffenbouwtechnische
1. verbetering
funderingop staal
verbetering
funderingop palen
2. herstelvan gevelsen dragende
muren
3. herstelvloerencontructies
4. herstelkapconstructie

908,908,633,860,4/;0,-

2.035,1.375,963,-

1.925,900,908,-

550,-

4/;0,-

715,457,1.375,1.375,eenh.max.
eenh.max.
1 3 8 , -2 . 5 0 0 , 1 0 0 , -1 . 1 0 0 , 550,- 5.500.303,- 3.025,70,- 5.500.55,- 3.575,70,- 5.500,-

38,-1.100,20,- 550,33,- 1.925,g3

Maximumen
subsidie:
bijwoningmetfunderingop staal
bij woningmetÍunderingop palen

10.750,
13.2W,

Bij uitvoeringvan meer dan de helft van de gesubsidieerdewerkzaamheden
door een erkend aannemer in de uitoefeningvan zijn bedrijf, worden voornoemde bedragen met 25o/overhoogd (opslagwerkgelegenheid).Daarnaast
worden voorgenoemdebedragen {eventueelna opslag van 25o/o}met 10%
extra verhoogd als het belastbaar inkomen, voorafgaande aan het jaar
waarin de aanvraagwordt ingediend,van aanvragerniet meer bedraagt van

f 30.000,-.
Van gemeentevyegeis getracht hiermeeeen globale indicatiete vertrekken.
Belanghebbend.en
worden voor nadereinlichtingenverwezennaar de dienst
gemeentewerken(tel. 05955-1533).

INZAMELING AFVAL
In e e n s te e d s mi l i e u bew uster w ordende samenl evi ng i s het bel angri j k d a t a fv a l g e s c h ei den w ordt " bi j de bron" .
Ook in onze gemeentezijn in het verledeneen aantal maatregelengetroffen
in het belang van een gescheideninzamelingvan afval.
Op dit moment wordt in de gemeente Kantens de volgende mogelijkheden
geboden voor de burgers om bepaaldesoorten afval te laten inzamelenof
aan te bieden aan de gemeenteof aan particulierenontwikkelde initiatieven.
Van oudsher is er natuurlijkhet afhalenvan huisvuildoor de reinigingsdienst
op de daartoe bestemde dagen.
Afvaf bestemd voor de reinigingsdienstbestaat hoofdzakelijkuit huishoudelijk afual, hieronderwordt niet verstaanoud papier, klein chemisch afval o.a.
verfresten, batterijene.d., lege flessen of ander glaswerk.
Tevenswillen wij een beroep op u doen om de huisvuilzakkenniet reedseen
dag van te voren ('s avonds) klaar te zetten langs de straat om dat op deze
wijze kan voorkomen dat honden en/of katten of op enig andere wijze, de
zakken worden opengescheurdzodat op de straat vervuilingontstaat.
Wij willen u er op wijzen dat de algemeneplaatselijkeverordeningdie in onze
gemeentevan kracht is, een bepalingbevat die het verbiedt dat huisvuilzakken reeds een dag van te voren worden klaargezet.Bij constateringvan een
dergelijkeovertreding zal de rijkspolitieverbaliserendkunnen optreden.
Laat het niet zover komen en zet de huisvuilzakkengewoon op de dag dat de
reinigingsdienstkomt, klaar.
Hebt u lege flessen, waarop geen statiegeld meer kan worden verkregen,
dan dient u deze niet bij het huisvuilte doen, maar dezete deponeren in de
daarvoor bestemdeglascontainers.Deze glascontainersstaan in de dorpen
Zandeweer, aan de Veilingweg en Kantens, aan de Pastorieweg.Voor het
verwijderen van platglas kunt u ook bij de gemeentewerkplaatsaan de
Oosterweg terecht. Hiertoe kunt u een afspraak maken met de dienst gemeentewerken.(tel. 05955-1533).
g4

Leef bewust en neem de moeite om het glaswerknaar de containerste brengen.
Ook heeft de gemeente Kantens een zogenaamdeeco-tainer.
Deze eco-tainerdíe bij de gemeentewerkplaatsaan de Oosterweg in Kantens
staat, is geopend op elke donderdagmiddagvan 13.00uur tot 14.00uur en in
bijzondereomstandighedenna telefonischeafspraak. Hiertoe dient u contact op te nemen met de dienst gemeentewerken(tel. 05955-1533).
Wat is het doel van de container.
Deze container is er voor het verzamelenvan klein chemisch afval. Wat is
dan klein chemischafval. Hiertoebehoreno.a. batterijen,verÍresten,chemic a l i ë ne . d .
Wie milieubewustleeft, denkt hierbijaan zijn of haar toekomst en daarom is
het nodig dat afual zoveel mogelijk gescheidenwordt verzameld.
Tot slot van dit verhaalover het inzamelenvan afval willen wij u er nog op
wijzen dat in onze gemeentedoor particuliereinstellingenof door de scholen
oud papier wordt opgehaald.
Het is ons diverse malen geblekendat toch nog een grote hoeveelheidoud
papier meegegevenwordt bij het ophalen van huisvuil. Dit is echter niet de
bedoeling.
Bewaar het oud papier en geef het mee, wanneer door bovengenoemdeinstellingenof scholen wordt opgehaald. U doet hier goed aan, omdat wanneer de prijs van kilo papier benedenzes cent is, de gemeenteeen subsidie
beschikbaarstelt. U helpt dan dus de instellingenof de scholen.
Hierondergeven wij weer wanneer het oud papierwordt opgehaalddoor de
sc h o l e n .
Zandeweer: 3 juni, 15 juli, 9 september,29 oktober en 17 december.
Kantens: 13juli. De volgendedatums wanneer het oud papieropgehaaldzal
worden, waren nu nog niet bekend. Deze zullen zo spoedig mogelijk aan u
worden meegedeeldin een volgende informatiebulletin.
Beste mensen, bewaar oud papier. Ook hier geldt weer dat het voor u een
kleine moeite is en u dient daarmee een goed doel.
Zo ziet u maar weer, dat al het afval dat u thuis produceertniet zonder meer
in de huisvuilzakkenkan worden meegegeven.
In een maatschappijdat telkens weer veranderd,mogen de milieuaspecten
niet achter blijven. Leef milieubewusten denk aan de toekomst van u zelf,
u w k i n d e re ne n k l e i n k i n d e ren(of achterkl ei nki nderen?).
Wij rekenen op uw medewerkingen waarderende door u te nemen moeite
om rekeningte houden met allerleimilieuvriendelijke
maatregelendie genomen worden.
s a m e n v a tti n g :
Ook in de gemeente Kantenswordt gelegenheidgegevenom op verschillende wijze afval in te zamelenof in te leveren.
Hiertoe zijn de volgende mogelijkheden:
1 . d e n o rm a l eh u i s v u i l o p h a a l di enst
2. het inzamelenvan klein chemisch afval door middel van de eco-tainer
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3. het inleverenvan platglas bij de gemeentewerkplaats
4. het inleverenvan leqe flessen e.d. in de glascontainer
5. periodiek inzamelenvan oud papier.

COLLECTEN
Nederlandse
RódeKruis- 23 mei '88 - 5 juni '88
PrinsBernhardFonds(Anjerfonds)- 6 juni '88 - 19juni '88
OVERLAST HONDEN (poepl, AANLIJNGEBOD
Regelmatigbereikenons klachten, dat mensen last ondervinden omdat of
honden los rondlopen of de uitwerpselenvan honden op plaatsen liggen
waar dat niet hoort.
Volgens de algemeneplaatselijkeverordeningis de eigenaarvan een hond
verplicht er voor te zorgen dat zijn hond niet zonder zijn toezicht elders dan
op zijn erf bevindt. Tevens is een ieder verpficht er voor te zorgen, dat een
onder zijn hoede staande hond zich niet van uitwerpselenontdoet op voetpaden, speelterreinen,recreatieveldenen in zandbakken.
Bij overtredingvan de algemeneplaatselijkeverordeningkan de politie verbaliserendoptreden. Laat het niet zover komen. Zorg ervoor dat op bovenbedoeldeplaatsengeen overlastontstaat voor de omgeving omdat de honden daar zonodig op uitgelatenmoeten worden. Neem anderseen schop en
een emmertje mee. Het is namelijk een heel onprettig gevoel als men op een
sportveldje of iets dergelijksaan het wandelen of sporten is en men moet er
op letten dat er hondenpoep ligt.
L A A T N I E TA L S D A N K . . . . . . . . . . . . ?
Zorg voor een leefbareomgeving met voldoende ruimte voor díeren.
Laat ze daarom niet het geluk van uw medeburgersverstieren.

B I N N E N K O R TW E E R H U U R S U B S I D I EA A N V R A G E N
Wie in verhoudingtot zíjn of haar inkomen een te hoge huur betaalt, kan onder bepaaldevoorwaardenin aanmerkingkomen voor huursubsidie.Binnenkort is het weer zo ver, dat de subsidieaangevraagdmoet worden.
Hieronderis nog eens kort en duidelijkop een rij gezet wanneer u in aanmerking komt voor huursubsidieen hoe u de aanvraagin moet dienen.
l e d e rj a a r o p n i e u w a a nvragen.
D e h u u rs u b s i d i el o o p t van 1 j ul i tot en met de maand j uni van het vol gend
jaar en moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd.De aanvraagom subsidie voor het tijdvak 1-7-88tot en met 30-6-89moet in ieder geval vóór 30 december 1988 bij de gemeente worden ingediend.Verhuist u in de loop van
het subsidiejaar,dan moet de subsidie voor de nieuwe woning binnen 6
ma a n d e nn a d a tu m h uuri ngangaangevraagdzi j n.
Voorwaarden.
U k u n t i n b e g i n s e lv o o r subsi di ei n aanmerki ngkomen:
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voorwaarden:
- een gehuurdewoningdirectdoor de aanvragerbewoondte zijn.
- de huurprijsbedraagtminimaalf 2U,16 en maximaalf 725,-per maand.
* voor alleenstaanden
van 18tot en metz2jaar,die in het tijdvak1987-1988
reedshuursubsidie
ontvingenen voor dezelfdewoning subsidievoor het
nieuwe tijdvak aanvragengelden de volgende huurprijzen.minimaal
f 197,50en maximaalf 580,-per maand.
Het befastbaar
inkomenmag niet hogerzijn dan f 29.W,-.
- Uw inkomenbenedeneen bepaaldegrensligt. Het gaat hierom het belastbaarinkomen.
De grensis:
- voor gezinnen(volledigen onvolledig):f 37.00o,- voor alleenstaanden:
f 33.000,Of u ook inderdaadin aanmerking
komt, hangtbinnende hiervoorgestelde
grenzenaf vande verhouding
inkomenen de subsidiatussenuw belastbaar
belehuur.
Aanvragenen inlichtingen.
Wanneeru in het tijdvak1987-1988
reedshuursubsidie
hebtontvangen,dan
krijgt u in het algemeenautomatischeen formuliertoegezonden,door het
ministerie,door uw woningbouwvereniging
of verhuurder.
Mocht u vóór 1 juni a.s.geenaanvraagformulier
hebbenontvangenof wilt u
nu voor het eerstsubsidieaanvragen,
dan kunt u terechtop het gemeenteafspraak.
huis na telefonische
PASPOORTEN
Doorde chaotischetoestandomtrenthet nieuweeuropesepaspoort,kande
invoeringnog niet op 1januari1989plaatsvinden.
De bedoelingwas, dat het
paspoortingevoerdzou wordenop 1 januari1988,doch zoalsu bekendzal
zijn is dit uitgesteld.
Zóalsde zakóner nu voorstaanzal de invoeringook nog niet voor 1 januari
19fff plaatsvinden.Dit heeft als gevolgdat er op dit momentvrijwel niets
verandertin de aanvraagprocedure
voor een paspoort.Wat veranderdis, is
dat kinderentot 12jaarkunnenwordenbijgeschreven
in het paspoortof toeristenkaartvan de vaderof moedêr.
Eerderwas dit tot 16jaar, doch dezeleeftijdslimiet
is per 1 april 1988gewijzigd in 12 jaar.
Procedure.
Wanneerhet paspoortnog geenjaarverlopenis en niet in ernstigematebeschadigden de pasfotonog goed lijkendis, dan kan het worden verlengd.
Eentoeristenkaart
kan nooitwordenverlengd.ls zulksniet het gevalof heeft
gehad,dan moetentwee goedu nog nimmereenpaspoortof toeristenkaart
gelijkendezwart/wit pasfoto'sworden ingeleverden voorts moetenworden
en de kleur van de ogen. Tevensmoet een
opgegevende lichaamslengte
oud paspoortof toeristenkaartworden ingeleverd.ls dit verlorengeraakt,
dan moet een procesverbaalbij de rijkspolitieworden opgemaakt.
Met dit procesverbaal
kunt u vervolgenseen nieuw paspoortaanvragen.U
bent dan wd een boeteverschuldigd.
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Bentu in het bezitvan eengeldigvisumin uw paspoort,dan krijgtu het oude paspoortplusvisumretour.U krijgtdan dus 2 paspoorten:
paspoortzondervisum
één geldigongeschonden
paspoort,met geldigvisum.
één ongeldiggeschonden
U kunt uw geldigvisumechteroverlatenschrijvenin het nieuwepaspoort.
Dit moet gebeurenbij het consulaat.Wilt u een visumvoor Amerika,dan
zultu naarhet Amerikaanse
vanaanvragen
consulaatmoeten.Deprocedure
(visum)duurtvia de postongeveeranderhalve
week.Dochgaat u persoonlijk naarhet consulaat,dan krijgtu het paspoortplusvisumdezelfdedag retour.
kinderen.
Bijschrijving
in het paspoortof toeKinderentot lz]aar kunnenworden ingeschreven
ristenkaartvan de vader of moeder. Daartoe moet degene, in wiens
paspoort het kind niet wordt bijgeschreven,toestemminggeven. Het
paspoortof de toeristenkaart
moet persoonlijkwordenaangevraagd
en worden afgehaald.Het paspoortwordt slechtséénkeerverlengd,dat terwijleen
zoalseerderal vermeld,niet verlengdkan worden.
toeristenkaart,
aanvragen,dan verzoekenwij u, dit tijWilt u een paspoortof toeristenkaart
kan het n.l. 3 weekdureneer u uw
dig te doen. In de drukkezomerperiode
paspoorthebt.
N.B. Wellichtten overvloede
wijzenwij er nadrukkelijk
op, dat een minder
is. Het wordt slechts
dan 5 jaarverlopenpaspoortgeen geldigreisdocument
in bevoor een toeristischverblijfvan minderdan 3 maandengeaccepteerd
paaldelanden.
Eenminderdan 5 jaar verlopenpaspooftis ook geon geldiglegitimatiebewijs. Als zodanigzal het dan ook doorgaansniet wordengeaccepteerd,
bijvoorbeeldbij het opnemenvan geld bij bank-en postgiro-instellingen.
welkereispapieren
u voor de genoemtabelis aangegeven
In onderstaande
de landenvoor een toeristischdoel nodig heeft.
- Eengeldigpaspoort,of een paspoortwat nog geen5 jaar is verlopen,of
een geldigtoeristenkaart:
ltalië,Luxemburg,
Griekenland,
OostenBelgië,Duitsland(West),Frankrijk,
riik, Portugal,Spanje,Zwitserland.
- Eengeldigpaspoort,of een geldigtoeristenkaart:
lerland,Noorwegen,Turkije,Zweden.
Denemarken,Groot-Brittannië,
- Geldigpaspoort:
Tunesië,lJsland.
Cyprus,Finland,lsraë|,Joegoslavië,
- Geldigpaspoort + geldigvisum:
Albanië, Algerije,Amerika, Bulgarije,Egypte, Hongarije,Libanon, Libië,
Marokko, Oost-Duitsland,Polen, Roemenië, Rusland, Syrië, TsjechoSlowakije.
N.B. Gaatu naarGriekenland,Portugalof Spanjedan adviserenwij u toch
een geldig paspoortmee te nemen,daar ze in deze landennog wel eens
moeilijkwillendoen.
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De groepUithuizenen ook onzeclubboodhaareenplantaan.Veelte vroeg
moestenwe weerafscheidnemen.70'n middagis voor ons te vlug voorbij,
maarnietvoor mevr.Ter Borg,die het zelfook heelprachtigvindt,maaraan
't eind van de
middaghaarstem bijnakwijt is.
Zeervoldaanhebbenwe alleenweerafscheidvanhaargenomenen nu maar
weer tot de volgendeherfst,zullenwe hopen.
Nog evendit voor onzeleden.
De eerstedansmiddagbegintweer op de eerstedinsdagmorgen
in september. Nietom 10 uur, maarom kwartvoor 10. Dit omdathet koffiedrinken
er
tussengekomenis.
Nieuweledenzijn van hartewelkom,vanaf50 jaar.
M .B . M .
DANSGROEP 50+ OP REIS
Op 11 mei hebben we ons jaarlijksuitstapjemet de dansclubweer gemaakt.
Dit jaar wilden we eens niet met eigen auto's maar met 2 kleinebusjes. In ieder busje konden 8 personen + 1 chauffeur. Eénchauffeur, n.l. S.Linstra,is
er bij gevraagd en zo kon het net. Linstra wilde ons graag helpen en toen
't
maar hopen op mooi weer en dat was het. Kon niet beter.
De reis ging naar het ponypark Slagharen.Dit park had 1S-jarigbestaanen
had ter gelegenheidverschillendedansgroepenin het hele land, waaronder
ook de onze, uitgenodigd.Na veel geschrijfen heen en weer gepraatging dit
door. Om halÍ twee moesten we bij de ingang zijn waar we werden verwelkomd door iemand van de leiding.
Wat we verwacht hadden, maar dit niet! Allemaal dansgroepen.Er kwam
een treintje aanrollenen we gingen allemaalmet de trein boven over het park
heen en zo konden we alles bezichtigen. Toen het treintje stopte werden we
opgewacht in de koffiekamer en werden we getrakteerd op koffie met gebak. Door de gastheer, Tony Leerink, werden we allen verwelkomd. Hij
vroeg ons mee te gaan naar de danszaal.'t Was een grote zaal maar er waren meer dan 300 dansers dus moesten we wel in tweeën gesplitst worden.
Tot slot leerdenze ons nog een nieuw dansje. Dezehebben we nog allen samen gedanst. Prachtigwas het. Maar toen kwam nog de bokaal uitreiking.
Alweer een verrassing,want op zo'n mooie bokaal hadden we nooit gerekend. Deze werd ons weer door de gastheeroverhandigd. Daarna werden
we naar een grote donkere zaal geleid, waar een waterorgel stond die we
konden horen en zien. Dat was ook erg mooi.
Er waren verschillendefoto's genomen. Deze waren inmiddels klaar gekomen en we konden die ook meteen zien en kopen. Maar toen was het al
's
weer tijd om te vertrekken. Morgens hadden we in Odoorn afgesproken
om daar om half zeven te dineren. En we waren keurig op tijd. Een prachtig
gedekte tafel stond voor ons gereed. En de stemming zat er goed in en dus
hebben we heerlijkgegeten.
Nou, toen wilden we allen wel weer naar huis. Teer voldaan zijn we weer in
onze busjes gestapt waarna we al zingende (in één busje was zelfs een
mondharmonica)weer naar Kantenszijn gegaan. Met heel veel dank aan de
heren Boer en Linstra kunnen we met vêel plezierop dit reisjeterugzien.
M .B . M . 1 3

DAMCLUB"KANTENS''
De strijdom de clubtitelis bijnagestreden.T. Kooiheeftde bestekansenom
de titel voor de derdeachtereenvolgende
keerbinnente halen.
A.B. Ritsemais theoretisch
nogde enigedieT. Kooikandwarsbomen,
maar
een afgebrokenpartijbiedt de bestewinstkansenvoor T. Kooi.
K. Oomkesis inmiddelsafgehaakten zalwaarschijnlijk
de derdeplaatsgaan
bezetten.
De tussenstand
beginaprilwas (gesp.;gew.; remise;verloren;punten):
T
.
K
o
o
i
1.
19 14 3 2 31
2. A.B. Ritsema
17 12 4 1 2 8
3. K. Oomkes
18 11 4 3 2 6
4. D. Bolt
19 9 7 3 2 5
18 8 5 5 2 1
5. S. Vaatstra
6. H. Bolt
18 6 7 519
7. M.A. Holtman
19 6 4 9 1 6
8. A. Harms
20 5 6 1 9 1 6
9. K. ten Hove
19 4 5 1 0 1 3
1 0 . B . E .T i e m e n s
19 2 2 1 5
6
1 1 .J . Z w e r v e r
20 1 3 1 6
5
T . Ko o i a c h te re e n v o l g e n s d ri e keer kampi oen!
Na een zinderendefinale is T. Kooi voor de derde keer kampioengeworden
en mag hij de beker definitief als de zijne beschouwen.
A.B. Ritsema moest op de laatsteclubavond nog twee afgebrokenpartijen
spelen, n.l. tegen K. Oomkes en T. Kooi, waaruit drie punten noodzakelijk
waren om kampioente worden. De eerstewerd door hem gewonnen tegen
K. Oomkes. zodat het verschiltussen beide kemphanen slechts 1 punt bedroeg. Maar in een 2om vier-standmoest hij uiteindelijkzich neerleggenbij
een nedeilaag. De kampioenwerd dadelijkgefeliciteerdmet het behaalderesultaat en gehuldigd met een bos bloemen.
De eindstand seizoen 198711988(gesp.; gew.; remise; verloren; punten):

1.T. Kooi
20 153 2 33
2. A.B. Ritsema
20144
232
3. K. Oomkes
20124
428
4. D. Bolt
20 98
326
5. S. Vaatstra
20 86
622
6. H. Bolt
20 77
621
7. M.A. Holtman
20 65
917
L A. Harms
20 56
916
9 . B . E .T i e m e n s
20 2 3 15 7
10. J. Zwerver
20 1316
5
De prijsuitreiking
zal plaatsvinden
op de eersteclubavondin september.
Alle Kaanstersen regio-bewoners
een goedezomertoegewenst.
A .R .
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H O U C O L U M B U SA M E R I K O AO N T D E K T E
Doarwoondein een hailvrumdland
een man mit iezelkveul verstand
gain ainekreeg't as hai gedoan
hai luit 'n aai op 'tipkestoan
Dij man-Columbus
was ziennoamwas in de zeevoarthail bekwoam,
mot 't ambacht,dat hai aigntliekdee,
was laandontdekken,noar men zee.
't Was
op een Zundagmórn,
dat
Columbusbie zienklokjezat,
dou Spanjeskeuninkmit de tram
noa kerktiedevenbie hom kwam.
"Dag luu!", zee hai, "hou gait 't er eeÍ?"
Columbus
zee:"hail goud,meneer!"
Jong, zeede Spoansekeuninkdou,
ik heb waarkveurjou.
Columbus,
Doe bist toch wied en ziedbekind;
De zee, dat is joen element.
Zol toe veur mie Amerikoa
ontdekkenkinn?Zeg moarjoa!
Columbuszee: ls't aandersnait?
Zo woar, as ik Columbushait,
zo'n raisienis mie krek noa 't zin,
'k goa
't
mit plezair zeegatin.
't Was kloar,hai
haargain rust of duur;
Hai gong vot weg, moarstopte't vuur
eerstgauw nog in de roakeldob,
en trok de klokgewichtenop.
En doar gong 't hin, hai haargainvree,
veurdathai zwabberdeop zee.
Hai ging zulf aan 't rouerstoan
en kwam doar mit gainstok van doan.
Zo voardnze moandenachterain,
moar naarnswas nog laandte zain.
raip:Wie goanweerom!
Het scheepvolk
Columbuszee:Dat nooitjandom!
En endelk,noa verschaaiden
week,
dou zaagnze doar 'n zwaardestreek.
Laand!ruip Columbus,'t wos 't ja wel!
Elksprongvan bliedschop
oet zienvel.
'n
En noa ogenblikjeaal,
dou zettezai de vout aan waal.
Ze kekeneerstveurzichteigrond;
vanzulf,men was op vrumdegrond.
Columbusnam pestoolen dolk
en ruipdou: Hui, is hierook volk?
16

Dou kwamn hom minschentegemout,
moar allemoalzo zwaaftas rout.
Dou hai dat zwaardevolkjezag,
'k
dou zeee: wins ioe goiendagl
in Amerikoa?
wie
hier
Bin
En ale zwaartenruiPen:ioa!
't
'k
Juust! zee Columbus, mainde aal
Bin ie de negersbie gevaal?
Joa, ruipenzai, mienlaiveman,
Bin ie misschainColumbusdan?
Joa, zeeColumbus,zo is't krek.
Dou wór dat zwaardegoud kant gek
En iederruip: Och laivetied,
Nou binn wie onzevriiheidkwiet!

,VAN ALLÉSWAÍ'
Vervolgvan het artikelnaargegevensvan "Honderdjaarplattelandsleven
in
Groningen",m.m.v. A.Doornbosch-van
Wieringen,G.Tijks-Ausema
en
A.Kooi-Goldhoorn,
in het maartnummer.
Nu moet u niet denkendat de boerinnietste doen had. Men verzorgdezich
grotendeelszelf. Het slachtenwas in de herfsteenevenement.Viervarkens
per jaar was heelgewoon.Het slachtengebeurdeop de boerderij.Gemaakt
werden: rollen,zultspek,metworst,rookspeken hammen.In de stookhut
werd gekooktbovende dop. Het rokengebeurdeeveneensop de boerderij.
Het spek werd dan bewaardin de zogenaamdespekkist,waar het tussen
boonstrolag. 't Spekhingook in de wiem in de kamer.Men slachttebehalve
varkensook wel een koe, meestalal in septembersamenmet een varken.
Hierbijging het nogalfeestelijktoe. Als de koe schoonaan de haakhing en
vaakversierdwas met papierenstrikken,kwam de slachwisitedie dan moest
schatten. Eénen anderging met een stevigeborrelgepaard.Twee of meer
gezinnenslachttenook wel gezamenlijk
een koe en gingendan bij elkaarop
visite.De volgendedag werd het dierafgehouwen.Btide bewerkingvan het
vleesvolgde men twee methoden.1. Het rundvleeswerd gewelden in de
pekel gedaan.2. Het vleeswerd in het zout gezet {erg zout en groen van
kleurl. Werd er een koe en een varkengeslacht,dan warende worstenvan
half rund- en half varkensvlees
gemaakt.Als worsthoorntjediendevaak een
stukievan e€n koehoorn.De worstenwerdenmet de handgestopt.Was het
slachtenklaardan werd er chocolademelk
gedronken.Ook was dit het gebruik als het koren binnenwas en de stallengeschoondof de muren geboend. De chocoladewerd gemaaktmet koekjes,kaneelen bruinesuiker,
gekookt in melk en water. Er werden beschuitenbijgegevenen roggebrood
met kaas.Niet alleenvlees,maarook groentewerd in grote massagsconser17

veerd.Op een boerderij,met een gezinvan gemíddeldegrootte,werd plm.
300 pond snijbonenen 50 witte kolenvoor zuurkoolin het zout gezet.Boerenkoolen mandjeperenwerdenbij de bakkergedroogd.De openhaardstede werd met turf en hout gestookt.Om het vuur langeraante houdenwerd
eendik stuk hout achteraan
gelegd.Men noemdedit "achteraanstukken".
De etenspothing middenbovenhet vuur. Daarnaast
werdendan aanweerszijdende koperenketels"belougd". De pannenen ketelshingenaan de zogenaamde"hoal", een ijzerenapparaatmet vertakkingen,dat op verschillendehoogtengesteldkon worden.Op een hangijzerkondenkfeinepannen
staan.Veelwerk bezorgdende vele ijzerenen koperenvoorwerpen,die geregeldgepoetsten geschuurdmoestenworden. De tinnenschotels,lepàs
en ijzerenvorken,koperenemmersvoor het melkenvan de koeienen schapen. Ook houten emmersmet koperenhengselsen hoepen.Een koperen
akerom aardappefen
in te kokenen niette vergetende karnmet zijnvefekoperwerk.De "lutje maid" moestvoor dit schurensteengruiskloppen.Hiervoor werd ook zand gebruikt. lJzerenpotten werden met steengruisgeschuurd.Het koper met wit zand. Gewoonlijkwerd iederedag allesna gebruik weer netjes gepoetst of geschuurdop de boenpost op de kainhuisstraat.De was werd uitgekooktin een kaasketel,welkeop een driehoekigeijzerenstanderbovenhet vuur kwamte staan.Erwerd maaréén keerin
de zes weken gewassen.De was duurdevier dagen. Maandagen dínsdag
wassenop de bleeken woensdagoverbleken.Donderdagspoelen,stijveÀ
enz. Het waswaterwerd gebruiktom de groengewordenmurentussenbeide schurente boenen.
De bakkerbezorgdehet brood met zijn "Abraham" op de rug (werdals rugzak gedragen).Dit was een hoge korf met een houtendekselen door een
houtentussenschotin tweeënverdeeld,waarinde brodenzaten.Het belangrijksteartikelvan de bakkerwas het roggebrood.In minderemate stoet,
beschuiten,stuversbollen,
tipstoetjesen kadetten.
Tegen Sinterklaasen Nieuwjaarwerdenschotenen bollengebakken.Met
Pasenlangestoetenmet en zonderkrenten.Voor het wittebiood, de kadeties en de stipstoetjeswerd Amerikaansmeel, volle melk, eierenen witte of
blankestroopgebruikt.De beschuitenwerdenmet eierengebakken.Men at
weinig koekjes,maarwel koek en oude wijven. Er was in Middelstumeen
vrouw (en ook in veelanderedorpen)die speciaalmet Nieuwjaarknijpertjes
en Nieuwjaarsrolletjes
bakte. Hoofdzakelijkrolletjes.Half decemberbegon
ze te bakken. De vaste afnemersbrachtende trommelswelke dan tegen
Nieuwiaargevuldwerdenterugbezorgd.Verderliepende dochterser meete
venten. Ze kostten 1 cent per stuk. Dezerolletjesen knijpertjeswerden met
een knijpertjestang
bovenhet vuur gebakken,hetgeeneenheelwerkwas. In
de bakkerijwerd gestookmet turf en schensen(takkebossenl.Tussenpasen
en de meikermiswerdenbij de bakkerde eiereningezet.Dan warenze het
goedkoopst.Eenden-en kippeneieren.
Eenmerkwaardiggezichtwas de slager die met ziin bak met vleesdoor het dorp liep om zijn waar af te leveren.
Dit was een emaillebak met een hoog deksel.Op het hoofd werd een rol gef"gd, meestafkunstiggedraaidvan een bonte handdoeken daaropwerd het
bakjegeplaatst.ook lag het vleeswel eensin een houten"mol'i. Er waren
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die er op dezemanier50 pond kondendragen.Voor de straatverlichting
waren er straatlantaarns
met petrofeumverlichting.
Ze werdenaangestokeÀ
met
de z.g. windlucifers.Dit waren waslucifersof waskaarsjes.
Ziavelstokken
werdenin bundelsverkochtvan plm. 10 cm lang. Er warenbepalingen
dat
fucifersin winkelsof magazijnen,
als handelsartikllen
voorhanden,moesten
wordenbewagrdin metalenbussenen trommels.Dit met het oog op de lichte onwlambaarheid.
Het verenigingsleven
was hoofdzakelijk
volorde man.
De vrouwging naarde kerk,zongin het kerkkoor,maarverderwasze thuis.
Voor de kinderenwas het eenwaarfeestalser eenseen beer,koorddansers
of een miniatuur-paardespel
in het dorp kwam. Schoolreisjes
werdenniet
gemaakt.De meestemensenkwamenhet dorp niet uít en slechtsenkelen
zijn verderdan Groningengeweest.
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Onzeadverteerders:
steeds tot uw dienst
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Elke vrijdag vanaf | 7.OOuur:

Warme poffert!
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P.S. alleen op bestelling
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