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VANDE REDACTIE.
We hopendat jullieallemaaleenfijnevakantiehebbengehad.
Inde vakantieperiode
zijneenvijftalvrijwilligers
op padgegaanom te colecteren
voor'tLougnijs.
WijwillenvanaÍdezeplaatsiedereenhartelijk
bedanken
voorhun
giften.Totnutoeis de opbrengst
vande collectef .1.801,45.
Doordatde collectein
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van
giften
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Aangezien
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is het nu dus mogelijkom
met de uitgiftevan 't Lougnijsdoorte gaan.
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overde regelmatige
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datwemetzijnallen't
Lougnijs- ook in de nieuweopzet- geredhebben!

DORPSHUIS
STITSWERD.
Wiewasde kluizenaarvanStitswerd?
Wanneeris de terpafgegraven
en hoeging
dat in zijnwerk?Hoe was het vroegeredorpsleven?Over dezeen vele andere
zakenuitde geschiedenis
vanStitswerden omgevingspreektde heerHoltmanin
in hetdorpshuis
eengesprekmet(oud-)dorpsen streekbewoners
vanStitswerd
op vrijdag9 septemberom 20.00uur.
EntreeÍ.5,--lvrienden
dorpshuisf.3,50incl.kotfieen koek.

IN ROTTUM.
GROTESCHOONMAAK
13 septemberom 13.00uur houdenwe de jaarlijksegrote
Dinsdagmiddag
schoonmaak
in onsdorpshuis.
Wijhopenookditjaarop eenaantalvrijwilligers.
Noteertu dezedatumalvastin de agenda?

Stallingsruimtete huur
vooruw caravan,
camperof vouwilagen.
Bef naar: ()5953 - I 341

Predikbeurten
KANTENS:GereformeerdeKerk en HervormdeGemeente
4 septemberHerv.kerk 9.30uur ds. Kip,Westerbroek
14.30uur dhr.Doorn,Stedum
11 septemberGeref.kerk 9.30uur Jeugddienst
m.m.v.Stormrakkertjes
ds. Ockelsvan Koekange
19.00uur ds. v. d. Palm,Usquert(in Stitswerd)
18 septemberHerv.kerk 10.30uur ds.v. d. Palm,Usquert
'
14.30uur ds.v. d. Palm
25 septemberGeref.kerk 10.30uur ds.v. d. Palm,Usquert
14.30uur ds.v. d. Palm
ROTTUM:
11 september:
19.00uur
25 september19.00uur

de heerK. HoÍ,Hellum(Grunneger
dainst)
(H.A.)
ds. E. B. G. W. Ockels,Koekange

HoMAN# APK
Per 1 januari1994gevestigdaande Rouaanstraat
13 te
Groningen.
De eersteparticuIiere onafhankeIij keautokeuring sstation
vande sÍadGroningen.
Uw autokangehaald,gekeurden gebrachtwordenvoor
een lougnijsprijs,
Telefoon:
050-138927
Privé:05955-1386

Fam.Homan
't LageEind12
ROTTUM

Weekendregelingen
Huisartsen:Usquerten WarfÍum
3 en 4 september Mw.v.d. haar,Usquert,praktijkSmits
10 en 11 september C. Ruytenberg,
Wadwerderweg
3, Usquert
17 en 18 september C. Ruytenberg,
wadwerderweg
3, usquert
24 en 25 september J. S. Smits,Oostervalge
31, Wartfum
1 en 2 oktober
H. Visser,W. de Zwijgerstraat
1, Baflo

05950- 2Z1S
05950- ZB31
05950- 2Bg1
05950- 24gO
05950- 2515

Huisartsen:Middelstumen Stedum
3 en 4 september S. Gerbens,Menthedalaan
2, Middelstum 05955- 1518
10 en 11 september H..H.Muurling,
Grachtstraat
8, Middelstum 05955- 1519
17 en 18 september F. Oosterhuis,
Kampweg21, Stedum
05965- 1323
24 en 25 september H. H. Muurling,
Grachtstraat
8, Middelstum 05955- 1519
1 en 2 oktober
S. Gerbens,Menthedalaan
2, Middelstum 05955- 1518
Tandartsen
3 en 4 september J. v.d.Bijl,Borgweg28,Winsum
05951- 1740
10 en 11 septemberJ. D. Buwalda,Boterdiep
w.2.,Bedum'
05900-13994
'17en 18 september H. A.
Dijkstra,Molenweg15, bedum
05900-12337
24-25september
A. G. Dijkman,
G. v. Damstraat
1,'lZandt 05968- 1657
1 en 2 oktober
M. J. den Engelse,Schoorsterweg
4, Ezinge05941- 2121
Dierenartsen
3 en 4 september F. Admiraal,
Beatrixlaan
1, Bedum
05900-14260
10 en 11 septemberD. v.d.Wel,Hippolytuslaan
62, Middelstum 05955- 1303
17 en 18 september C. H. van Wees,Onderdend.weg
1, Wartfum05950- 9822
24 en 25 september F. Admiraal,Beatrixlaan
1, Bedum
05900-14260
1 en 2 oktober
D. v.d.Wel,Hippolytuslaan
62, Middelstum 05955- 1303

\A/.meppelink
ADMINISTRATIEKANTOOR
Zuiderpark
10,9724
AEGroningen
Tel.050-14
0557,Fax050-12
9580
Tel.privé:05954-15
172
ook voor uw
gen
belastingaangiftes
en financierin

Eemshavengemeente

GEMEENTE
EEMSMOND
NIEUWS

I

Gemeentehuis:
Bezoekadres:HoofdstraatWest 1, gggl AA Uithuizen.
Postadres:Postbus11,ggBOAA Uithuizen
Tel.nr.:05953-1555
Fax.nr.05953-3654

Groningen

Aanvragen diensten via postagentschap:
- Uittrekselbevolkingsregister
- Bewijsvan in leven ziln (attestatiede vita)
- Bewijsvan Nederlandschap
- Uittrekselgeboorte-,huwelijk,echtscheiding-en overlijdensregister
- Consentvoor de zeevisserij
- Verklaringomtrent het gedrag
- Wijzigingpaspoort
- Aanvraagpas 65
Openingstijden
van ons postagentschap:
maandagt/m vrijdag9.30-11.30
en 16.00-17.30
uur.
Socialezaken:
Wanneerkunt u terechtbii socialez
zijnheeftspreekuurvanmaandagtotenmetvrijdag van 8.15uur - 11.45uur.
De spreekurenzijn bedoeldvoor "korte contacten",waarbij u te woord wordt gestaanaan
het loket.Heeft u behoefteaan een uitgebreidergesprek,óf kunt u door omstándigheden
niet naarhet gemeentehuiskomen,dan kunt u het bestetelefonischcontactopnemenom
een afspraakte maken.
W.aarvoorkunt u terecht bii socialezaken?
- Aanvragenom een uitkering
- Aanvraagom een lening bij de Volkskredietbank
- Verklaringen
omtrent inkomenen vermogen
- Hulp bij het invullenvan formulieren
Als u uitkeríngstechnische
vragenheeft,zoalsonduidelijkheid
overeenuitbetaling,
kanworden gevraagdnaarde administratie.
Werkwiizebii aanvragen:
U kunt zichtelefonischof tijdensspreekurenaan het loketmeldenvoor een aanvraagom
een uitkering.U ontvangtdan de benodigdeaanvraagformulieren,
toelichtingen een retourenveloppe.
U vult de formulierenthuisin en retourneertdeze,tesamenmet dè in de toelichting gevraagdebewijsstukken.
Zodrade aanvraagweer terugís bijde gemeente,wordt met
u een afspraakgemaakt.
Inleveringplatglas:
lederewerkdag9.00-12.00
uur en van 13.00-16.00
uur.
Maatschappelijkwerk
Vooralleinwonersvande gemeenteEemsmond(uitgezonderd
inwonersvan de voormalige
gemeenteWarffum)is het gemeentelijkwerk als volgt bereikbaar:
- op
uur kuntu de maatschappelijke
werkersdhr. R.Tabaken
lverldagentussen8.15-17.00
mevr. l.J. Noordhofbellen(05953-1bSS);
's
's
- in spoedeisende
situatieskunt u avonds, nachtsen in het weekeindehet telefoonnummer 05953-1730
kiezen.

GEMEENTENIEUWS
11AUGUSTUS
1994.
Kennisgeving
van ingekomen
verzoeken
om een bouwvergunning.
Bijde gemeenteEemsmondzijnde volgendeverzoekenom een bouwvergunningingediend:
- voor het bouwenvan een garageop het perceelLangestraat35 te Kantens;
- voorhet bouwenvan een garage/berging
op het perceelBredeweg14te Kantens.
N.B.Ditbetrefteenkennisgeving.
Erkanpasbezwaarwordengemaaktalsburgemeesterenwethouders
vergunning
cq.toestemming
hebbenverleendnaaraanleidingvan de ingekomen
verzoeken.
Bestemmingóphn Waddenzee.
Bijbesluitvan
27juli1994,nr.94/564,RRhebbenGedeputeerde
StatenvanGroningenhetdoorde raadvande gemeenteEemsmond
op 9 december1993vastgesteldebestemmingsplan
waddenzeegedeeltelijk
goedgekeurd.
Het goedkeuringsbesluit
en het bestemmingsplan
liggenmet ingangvan 12
augustus,gedurendezeswekenter inzagein het gemeentehuis
bij de afdeling
Ruimtelijk
Beheeren Ordening(kamerF6),Hoofdstraat
West1 te Uithuizen.
Ingevolge
de bepalingen
van de Wetop de Ruimtelijke
Ordeningkantegenhet
besfuittot goedkeuringberoepwordeningestelddoordegenendie zich tijdigtot
de gemeenteraad
en/ofGedeputeerde
Statenheettgewend.Ditrechtvanberoep
komtook toe aan een belanghebbende
die aantoontdat hij redelijkenrijsniet in
staatis geweestzich tijdig,overeenkomstig
de bepalingenvan de Wet op de
Ruimtelijke
Ordening,totGedeputeerde
Statente wenden.Voorzoverhetbesfuit
strekttotonthouding
vangbedkeuring
kaneeniederhiertegenin beroepkomen.
Het beroepschrift
dientgedurendede terinzageleggingstermijn
in tweevoudte
wordeningediendbij de AfdelingBestuursrechtspraak
van de Raadvan State,
Postbus20019,2500EA's-Gravenhage.
Ingevolge
artikel28,lid8 vande Wetop Ruimtelijke
Ordeningtreedthetgoedkeuringsbesluit
vanGedeputeerde
Statenin werkingdaagsna afloopvande hierboven genoemdeberoepstermijn.
Binnende beroepstermijn
kanechtereenverzoekom voorlopige
voorziening
bij
de Voorzitter
vandeAfdelingBestuursrechtspraak
vande RaadvanStateworden
ingediend,waardoorhet besluitniet in werkingtreedtnadatop dat verzoekis
beslist.
Uithuizen,
11augustus1994.
Burgemeester
en wethouders
van de gemeenteEemsmond.
Aanlegvergunning.
Burgemeester
enwethouders
vandegemeenteEemsmond
hebbeneenaanlegvergunning
verleendvoorhet uitvoerenvoordiverseverkavelingswerkzaamhedenin hetkadervande Ruilverkaveling
Noordpolderaan
de heerH.Remmingate
Stedum.Dezewerkzaamheden
hebbenbetrekking
op de percelen,kadastraal
bekendgemeenteKantens,
sectieC, nrs.481,482,474,473,471,460,458
(ged.),
809,461,454,810(ged.)en 811(ged.).
Tegende vergunning
kanop grondvandeAlgemeneWetBestuursrecht
(A.W.B.
)
8

bezwaarwordengemaakt.Hetbezwaarschrift
moetbinnenzeswekenna hetverschiinenvandezepublicatiewordeningediendbij hetcollegevan burgemeester
en wethouders,
Postbus11,9980AA Uithuizen.
Het indienenvan een bezwaarschritt
is in principealleenmogelijkwanneeru
rechtstreeks
doorde genomenbeschikking
in uw belangbentgetrotfen.
Nadere
informatieomtrenthet indienenvan een bezwaarschrift
kunt u verkrijgenbij de
aÍdelingAlgemeneen Bestuurlijke
Zakenin het gemeentehuis
te Uithuizen.
Avondopenstelling Burgerzakenvervalt.
In verbandmet de vakantieperiode
vervaltde vrijdagavondopenstelling
van de
sectieBurgerzaken
c.a.gedurende
de periodel2augustustoten met2 september 1994.
VanaÍvriidag9 septemberis de sectieBurgerzaken
weergeopendtot 18.30uur.
GEMEENTENIEUWS
18AUGUSTUS
1994.
Bouwveryunning.
Burgemeester
en wethoudershebbenbouwvergunning
verreendvoor:
- het bouwenvan een ligboxenstal
op het perceelJacobTilbusscherweg
12 te
Rottum.
Uitsluitend
tegende verleende
toestemmingen
voormeldingsplichtige
bouwwerken en tegende verleendevergunningenkan op grondvan de AlgemeneWet
(A.W.B.)bezwaarwordengemaakt.Hetbezwaarschrift
Bestuursrecht
moetbinnen zes wekenna het verschijnenvan dezepublicatiewordeningediendbij het
collegevan burgemeester
postbus11,9980AA Uithuizen.Het
en wethouders,
indienenvan een bezwaarschrift
is in principealleenmogelijkwanneeru rechtstreeksdoorde genomenbeschikkingin uw belangbentgetrotÍen.NadereinÍormatie omtrent de verleendebouwvergunningen
enlof het indienenvan een
bezwaarschritt
kuntuverkrijgen
bijdeaÍdeling
Algemeneen
BestuurlijkeZaken
in
het gemeentehuis
te Uithuizen.
Verkeenrbeglulten.
Als gevolgvan herstraatwerkzaamheden
aan de Bredewegstraat
te Kantens
(gedeeltetussen
de Langestraaten
de Bredeweg)zaldeweg
aÍgeslotenzijnvanaf dinsdag23 augustus1994vooreenperiodevancircadrieweken.Hierdoorzal
geendoorgaandverkeermogelijkzijn.
AanvragenYtfelz[nssubsldle1995.
AanvraagÍormulieren
welzijnssubsidie
1995 kunnenwordenafgehaaldbij de
aÍdelingwelzijnvande gemeente.DeÍormulierenmoetenvoor1 septembert-g9+
wordeningediend
bijhetgemeentebestuurvan
Eemsmond.
Verenigingen/instellingendiein hetaÍgelopenjaarhebbenaangevraagd,
hebbeninmiddelseenaanvraagformulier
toegezondengekregen.
Indienu geenaanvraagÍormulier
heeftontvangen,dan kuntu contactopnemon
met de afdelingwelzijn,dhr. Bosmaof dhr. Hagedoorn.
Omdatnogeennieuwwelzijnplan
voordejaren1995toten met1998moetworden

vastgesteld,
wordtu geadviseerd
om eenaanvraagin te dienen,ookals u in het
afgelopenjaren een afwijzingheeft ontvangen.Het nieuwewelzijnsplanzàl
gewijzigdworden.
namelijkmogelijkop onderdelen

BERICHTUITSTITSWERD.
geplandin hetDorpshuis
Erzijnvoorhetkomendeseizoenalvasttwee
aktiviteiten
van Stitswerd.
Ditzijnde volgende:
vrijdagI september20.00uur:een lezingoverde historievan onzeomgeving
dooronzestreekgenoot
dhr.M.Holtman;
vrijdag2 december:
eentoneelvoorstelling
doorhetGrandTheatreuitGroningen.
BESTUURSSAMENSTELLING
Hetkernbestuur
vanhetDorpshuis
zalwatveranderen
vanopzet:hetbestuurzal
de aktiviteiten
vanhetkomendeseizoenplannenen daarbijmensen
zoeken,die
die bepaaldeaktiviteiten
zullenorganiseren.
hebbenzich
Veeldorpsbewoners
bereidverklaard
te helpen,maarhebbengeenzinin regelmatige
vergaderingen.
Dorpsbewoners
zullenvoor aktiviteitenbenaderdworden.
TERUGBLIKOP STITSWERD
OP Z'N KOP.
geweldigmeeop die stralende9e juli.HetdorpsÍeest
Hetriveer
werktenatuurlijk
geopenddoorde bandJulianauit Onderdendam
werdÍeestelfik
en Zuidwolde.
Veeldorpelingen
liepenmetde muziekmee.
Hiernavolgdende echteGroningerspelletjes,
die heelaardigblekente zijn en
waaraanveelmensenmeededen.
Bijhet"kouhapp'nbie't woader"hebbenveel
tot grootgenoegenvan de omstanderseen nat pak gehaaldin de
Stitswerders
haven.Sommigeslimmeriken
tevorenalaangetrokhaddenhunzwembroekvan
ken.De kinderenblekenhet velemalenbeterte doendan de volwassenen.
Hetkindertoneel
doorbureaulthakawaseengrootsucces,de kinderenspeelden
van hartemee.
Voorvelenwas de Groningermaaltijdeen openbaring:
vele gerechtenwaren
helemaalnieuw.Zo'n50 mensenhebbenenthousiast
meegegeten,
de bediening
(Voorde nieuwsgierigen
wasvoortreffelijk.
onderons:de receptenvanhetmenu
wordenhierbijgevoegd!)
HetWK-voetbaldreigderoetin het avondprogramma
te gooien,vandaardat het
jeugdwerdgoed
programmawatwerdomgedraaid.HettoneeldoorStitswerder
gespeelden we zienelk jaar het niveauverbeteren.De dorpsbewoners
hebben
genotenvanwatde jeugdop en voorhettoneeldeden:Margriet,
Anneke,Monique, Wouteren Tonwarenzeer goedop dreefen namenvooralhun generatiegenotenop een leukemanierop de hak.
Na hetoptredenvande $titswerderjeugdtradhetkooronderhaarnieuwenaam:
Stiel'92 op. Erwerden4 Beatles-songs
vier-stemmig
ten gehoregebracht.Ook
dit optredenkwamgoeduit de verf.Aanheteindevan hetoptredenwerdenaanwezigen(maarnudusookdelezersvanditblad!)opgeroepen
omzichtochvooral
als koorlidop te geven(zie de qproephieronder).
HiernakwamDaanDostmetverrukkelijke
in de Dorpstuin:een
accordeonmuzieil<
enkeleStitswerder
werdtot eendansjeverleid.Tenntijl
DaanDostin de tuinzat te
10

spelen,kondende voetballiefhebbers
er in het Dorpshuisgetuigevan zijn hoe
Nederlandwerduitgeschakeld
in de WK-voetbal.
De avondwerd beslotenmet een kampvuurtjein de tuin,waarbijspontaaneen
guitaaren eenfluitwerdenopgehaald,zodater in eenopperbestestemmingtotin
Al metal kunnenwijterugblikken
de kleineuurtjeswerd"doorgezakt".
op eenheel
gezelligedag,waarbijwemetelkaarvan
eenheerlijkdorpsfeest
hebbengenoten.
OPROEPNIEUWEKOORLEDEN.
Het koor- Stiel'92 - zoektnog nieuweleden:vooralis er behoefteaan mannenstemmen,maarookvrouwen,jongensen meisjeszijnmeerdanharteijkwelkom.
Erwordtopmaandagavond
in hetDorpshuisgezongen
van20.00tot22.00
uurte
beginnenop 12 septembera.s. Wie nog twijÍeltwordthartelijkuitgenodigdom
eenszo'navondmeete inaken.Hetis nietnoodzakelijk,
dat nieuweledenmuziek
kunnenlezen(erzijntamelijkveelleden,diedatin hetgeheelnietkunnen!)en bijna niemandhad koor-en/oÍzangervaring
toenwe begonnen.Hetkoorzingtvan
alleswatde koorledenleukvinden:en wordter ietsgezongendat hetmerendeel
niet leukvindt,dan wordtdat snelgeschrapten wordter iets nieuwsbedacht.
NietalleenStitswerders
wordenuitgenodigd:
eeniederdiezingenleukvindtoÍ al
een tijdjedenkt,dat zingeneen zaligebezigheidis of het proberenwaard:kom
eenseenavondjemeedoenof,komeenseenavondjenaaronzerepetities
luisteren.We hebbenvooralheelveellol metelkaar!De kosten:hoe meerleden,hoe
goedkoper.In het afgelopenseizoenkwamde prijsop plm. f6,-- per avonduit
(kopjeskotfienatuurlijkniet meegerekend).
Wie meerwil wetenkan bellennaar:05955-2283oÍ 2622.
J.K.
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''VANALLESWAT"
Kennenwe onze eigenprovincie?25 vragenheb ik voor u opgezocht.De antwoordenstaaneldersin dit blad.
gemeentehuis,
1. Inwelkeplaatsstaateenvoormalig
datis ontworpen
doorde
beroemdearchitectBerlage?
2. WelktypischGroningskoeienrasis bijnageheelverdwenen?
3. Noem een belangrijke18e eeuwseorgelbouwerdie in Groningenheeft
gewerkt.
4. Hoe heetde bekendeGroningerstreektaal-deskundige?
5. Wat wordtbedoeldqnethet "Oldamstertype"?
granendie allemaalin
6. Hoe heet het brood,gemaaktvan verschillende
Noord-Groningen
verbouwdworden.
7. Wat is de Groningerbenamingvoorbruggetjesmet een hogeonderdoorgangen steiletrappetjesaan weerszijden?
8. Noemtweetakkenvan industriewaarmeeGroningengrootis geworden.
9. In welkjaar is Lenie't Hartbegonnenmetde opvangvan zeehonden?
10. Hoewordthet oudezeekleigebied
bovende stadGroningengenoemd?
11. Welkinternationaal
opererendvisbedrijÍis gevestigdin Zoutkamp?
12. Hoehoogis de Martinitoren?
13. Noemtweewaterschappen
in de provincieGroningen.
14. Welketoeristischeattractiein Delfzijlis gehuisvestin eenbunkeruitdeTweede Wereldoorlog?
15. In EenrumbevindtzichhetkleinstehotelvanNederland.
Hoeheetdat hotel.
16 Hoeluidtdesloganwaarmeede provincie
Groningenzichzdflangetijdheeft
aangeprezen?
17. Welkoud appelrasheeft"Groninger"
in zijnnaamzitten?
18. HoeheethethuisbijhetA.Z.G.waaroudersvanziekekinderen
tijdensopnames kunnenlogeren?
in Groningennaar de Sint
19. Hoe heet de wandelroute
die van Pieterburen
Petersbergbij Maastrichtloopt.
20. Noemtweehavensin de provincieGroningen.
21. Van welkeGroningergemeentebestaathet "grondgebied"
voor 2/3 uit
water?
22. Welkeltaliaansearchitectontwierphet nieuweGroningerMuseum?
is eenaantalmuseawaaru ookheerlijkkunteten.Noemer
23. Inonzeprovincie
een paar.
-zijl in veelGroningseplaatsnamen?
24. Wat betekenthet achtervoegsel
25. Hoeheethet bruinecafedat deeluitmaaktvan MuseumHetHoogelandin
Warffum?
Veelplezier.
H.M.d.V.K.
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VERSLAGOPENBAREBIJEENKOMST
met het collegevan burgemeesteren
wethouders in ROTTUMgehouden op 26 mei 1994 in het Dorpscentrum
"Kloosterstee".
Aanwezig:
J.Dobma,A.Tiekstra
en L.L.vanMulligan.
34 belangstellenden.
Na eenwelkomswoord
vanmw.Hoekzema
verontschuldigt
de heerDobmaburgemeesterSmidt,die wegensziektenietaanwezigkanzijn,en de heerDe Boer
geefthijeenoverzicht
wegensanderegemeentelijke
verplichtingen.
Vervolgens
van de taakverdeling
binnenhet collegeen spreektzijnwaarderinguit voorde
groteopkomstl
RioleringRottum.
Onlangsis er een eerstevoorlichtingsbijeenkomst
over de rioleringsplannen
gehouden.De aanbesteding
is geplandop 5 juli aanstaande.
Halfjuli zal een
tweedebijeenkomstgehoudenworden.Met betrekkingtot het voetpadwordt
gedachtaan een betonverharding.
Overca.3wekenzalerinzakedeparticulierewoningverbetering
eenaÍzonderlijgehoudenworden.In kombinatie
kevoorlichtingsbijeenkomst
metanderewerkgesubsidieerd
kanookhetvervangen
zaamheden
vande buitenriolering
worden.
Hetbestuurvan dorpsbelangen
krijgteen plantekening
voorhet doenvan suggesties.
vande woningenzal nietaltijdaanwezigzijndoch zalzo kortals
Bereikbaarheid
mogelijkonderbroken
worden.
Mogelijkeschadeaan woningenwordtgeregistreerd.
De gemeenteis hiervoor
verzekerd.
Dedoorde heerMedemagewenstnoodvoorziening
is
voordetelefoonverbinding
onderde aandachtvan de PTTgebracht.
Vuilstortplaats.
Aktiviteiten
op de lokatiestortplaatsWesterhornseweg
zijnstructureel.Hetfeitelijkestortenvanafualzalechterin de toekomststerkafnemen.Dewerkzaamhedenzullenoverenkelejarenmetnamezijnhetcomposteren
vanafual
enoverslag
voorverwerking
elders.
Binnende provincie
is Usquerteenvande drielokatieswaarmogelijk
Groningen
een depotvooropslagvan C3 afvalingerichtzal worden.Dit betreftslechtsuitloogbarechemischeafualstoffen
zoalsasbest,baggerspecie,
verontstraalgrit,
reinigdegronden zeetzandmeteen totaalgeschattejaarlijksehoeveelheidvan
35.000ton.
Besluitvorming
heeftnog nietplaatsgevonden.
hebbenvooreen
Opgemerktwordtdat de bewonersvan Rottumbelangstelling
containervoordrankkartonverpakkingen.
Rondvraag.
Kan er een kano-overdraagplaats
komenbij de Eelswerterdam (KoksmaarBoterdiep)?
Hetcollegezal dezemogelijkheid
onderzoeken
dochzegtop finan16

cielegrondenvoorzichtig
te zijnmet het doenvan toezeggingen.
In opdrachtvan de gemeentewordt door de WANNhet gras op het kerkhoÍ
gemaaid.In hetverledenwerdechterookde hegdoorde WANNgeknipt.Kandit
opnieuwgebeuren?Hetcollegezegtdit toe.
Opgemerktwordtdat hetgraslangshetvoetpaddringendgemaaidmoetworden.
Dit zal op kortetermijngedaanworden.
Deaanlegvanhetgewenstefietspad
vanRottumnaarKantensheeftvoordeprovincieeen lageprioriteit.
Bekekenzal wordenof de overbodigetegelsaan de westzijdegelegdkunnen
wordenaan de oostzfdevan de provincialeweg nabijde bushalte.
Hetcollegeis nietvoornemens
in Rottumeen stembureau
in te richten.
De mogelijkheden
voor subsidievoor het pand "Ockels"wordenonderzocht.
l.v.m.de vermogenspositie
heefthetdorpshuisgeensubsidievande gemeente
gekregen.Dejuisteargumentatie
is nietgeheelduidelijk.
Eenkopievande verordeningzal wordentoegestuurd.
Mw.Hoekzemaen de heerDobmasprekenbeideneenwoordvandankwaarna
de vergaderingwordtgesloten.

ONWANGENGIFTEN
In de maandenjuli en augustushebbenwij de volgendegiftenontvangen:
25,-- O. S. en J. te K.
25,-- H. H. F. te E.
25,-- Speeltuin't Spruddernest
te K.
25,-- T. K. L. te K.
25,-- T. M. A. W. te S.
Í 50,-- Vrouwenver.
Kantens-Zandeweer
f 1 5 , - - R . J . G .t e K .
| 25,-- B. v. W. te R.
f 50,-- HetGroeneKruiste K.
t 25,-- M. D. te K.
Í 75,-- N. N. te X.
| 20,-- J. B. te R.
Í 25,-- M. W. te K.
t 25,-- B. G. P. te K.
t 25,-- Dansclub50* te K.
f 1.801,45 Deurkollekte
te K., R. en S.
Allemaalhartelijkdankvooruw bijdrage.
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DICHTBIE
OET.
Inde afgelopen
*oo," zomerperiode
zijnweeensrichtingLauwersmeer
gereden
en na hetdorpjeEenrumbekekente hebben,gingenwenogietsverder.Vierkilometerten westenvan Pieterburen
ligthetplaatsjeMolenrij.Bijbinnenkomst
staat
al het bordje:kanodorpbij uitstek.We brengeneen bezoekaan recreatiebedrijf
"deHorizon",
gelegenaanhethaventje
vanMolenrij.
Weontmoeten
daardeeigenaarPeterWaterdrinkeren
krijgenvanhemeenuitgebreide
kano-instructie.
Aangezienik de zwemkunst
nietalte machtigbenen mijnlichaamsgewicht
de 80 kilogramver te bovengaat,krijgik eersttweezwemvesten
aangemeten.
Ook laatik
mijuitvoerig
informeren
overhetzoveiligmogelijkin-en uitstappen
vaneenkano.
Nadatmijnwatervreesen de angstvoordezeenigszinswankelevaartuigenwas
weggenomen,
besloten"weom ons de volgendedag eenste wagenaan zo'n
kanotocht
De Groningermarenzijneeuwengeledenontstaandoorde wisselingvaneb en
vloeden zijn nu zeergeschiktvoorkanovaren.We krijgeneen kaartjemee voor
eendagtochtvanzo'n17kilometer.
Ondanksde uitgebreide
kano-instructie
blijkt
alsneldatonzekanoregelmatig
de rietkantvan
de marenbezoekt.Gelukkighebbenwe geleerdom achteruitte varenen na eenuurtjekrijgenwe al enigebehendigheidin hetkanovaren.
Onderweg
kunje trouwens
eencafe,eenpicknickplaats
ende borgVerhildersum
aandoenomdetochtwatte onderbreken.
Alsbeginnende peddelaarsbesluitenwe om na een paar kilómeterbij het cafeweerom te
draaienen het haventjevan Molenrijweerop te zoeken.
HetrecreatiebedrijÍ
beschiktnamelijkookovereenpannekoekpaviljoen
"'t Zicht"
geheten.Hetverhoogde
terrasaldaarisf raaiaanhetwatergelegenen menkaner
genietenvaneenpanoramisch
uitzicht.Naeenpaaruurkanovaren
zijnweweltoe
aan een Ílinkepannekoek.De menukaartlaat een keuszien van maar liefst60
soortenpannekoeken.
Eenkinderpannekoek
kanje al krijgenvanaff.5,--en een
"volwassen"pannekoeknaturelkostf.6,75.Flinkeetersals we zijn besluitenwe
om maartweestevigepannekoeken
te bestellen.
lk kiesvooreenham-spekpannekoekmet ui, champignons
en kaas(f.16,75)enmijnvrouwkiesteen boerenpannekoek(t.17,751.
Naeenkortewachttijdkrijgikeengrotepannekoekbestrooit
met grof gerapstekaas. De pannekoekis lekkerluchtiggebakkenen is mooi
bruin.De boerenpannekoek
is belegdmetspeken ham,gebakkenuien champignons.Verderis er nogknoÍlooken oreganoaantoegevoegd
en afgewerktmet
Parmezaansekaas.De pannekoeken
zijn beidevoortreffelijk.
Naastde zoeteen de hartigepannekoeken
kanmenookkiezenuitvijfspecialiteiten. De specialiteiten
zijn:de boerenpannekoek
(f.1275),de kerriepannekoek
(f.1250),de vegetarische
pannekoek
(f.15,--),
de Indischepannekoek,
dit is een
pittiggekruidepannekoekbelegdmet ham en taugeen geserveerdmet satesaus,kroepoek,
sambalenketjap(f.17,50).
Alslaatstespecialiteit
eenwad'npannekoekdit is eendubbelgeslagen
gevuldmetadvocaaten
chocoladepannekoek
aÍgewerktmet ijs en slagroom.
Verderstiaaner nogenkeleleukemogelijkheden
op de menukaart,zoalsbijv.het
pannekoek-buÍfet
vanaf20 personenmet diversekleinepannekoekjes
en vele
p.p.),eenbarbecue(zowelbuiten
(f.21,50
ingredienten
alsbinnengeserveerd)
en
eenkindedeestje.
Ditlaatstehoudtin:eenuurtjekanoenofwaterfietsen,
eenpan19

nekoek,een glaasjefris en een ijsjena.
te
TWeedagenlaterkomik nogeensterugom metde eigenaarPeterWaterdrinker
pratenoverzijnrecreatiebedrijf
"deHorizon".
komtPeteruitNijmeOorspronkelijk
genen zijnvrouwGondaEelkemakomtuitEmmeloord.
Peterin de
Laterwoonde
veelgezeild
buurtvanUtrecht.Hijheeftaltijd
en hijwoontnu reeds20 jaarin Kleine Huisjes..Hij
liepal langrondmethetideeom eenbedrijfvoorzichzelfte beginnen.Hijwoondeal achtjaarin KleineHuisjestoenhetideegeborenwerdom met
de verhuurvankano'ste beginnen.
Aangezien
er geengroteopenwaterenin de
In 1983
buurtwarenom te zeilenzochthij het in het kanoënen hetwaterfietsen,
begonhij als eerstein de provincieGroningenmet de verhuurvan kano'sen
waterfietsenin
Lauwersoog
en Molenrij.Deopzetvanzo'nbedrijfwaszijneigen
idee en PetqrW nam contactop met de burgemeesterdhr. Leegwatervan de
zeidatde gemeentenog
Deburgemeester
Kloosterburen.
toenmalige
Eemeente
eenstukjegrondin de aanbieding
hadaanhethaventje
vanMolenrij.Ditgegeven
kwamnatuurlijkuitstekendvan pas.Op dezelakatiestarttePeterW.een recreatiebedrijfmetkanoverhuur,
eenterrasjeen eenkleinecampingmeto.a.eenpaar
komforthutten.
Een komforthutis een vergrotetrekkershutmet kookhoek,stromendwateren verwarming.
Toende activiteiten
begonnente worsuccesvoller
den werdhet bedrijfin 1988uitgebreidmeteen pannekoekenpaviljoen.
In Winsumaan het Winsumerdiep
bij de jachthavenbevindtzich de camping
"Wierdezoom".
Ookhierkanoverhuur
en eenterrasvoorkotfieof eendrankje.De
jachthavenen de reedszes jaar gepachtecampingis begindit jaar door de
gemeentegeprivatiseerd
en is nu overgenomen
door PeterW.
Deeerstejarenwarennietgemakkelijk
voorhetbedrijfen ookhetweerwerkteniet
altijdmee.De eerstevijfjarenwerkteGondanog altijdin de Zwakzinnigenzorg.
Ondanksdatde eerstejareneigenlijkslechtwarenis mentochdoorgegaanom te
investerenin het bedrijf.De laatstejarengaat het elkjaar een stukjebeter.Vorig
jaar is menook begonnenmetkanoverhuur
in Boertangevanuitde aande vestinggrachtgelegenkaasboerderij
annexkaaswinkeltje.
Daarstaattegenover
dat
mengestoptis metde verhuurvan kano'sin Lauwersoog.
De verhuurop deze
plekbleektochlastigte zijnenookkonmennietmeerinovereenstemming
komen
met Staatsbosbeheer
als eigenaarvan dit gebied.
ww1
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De kanoverhuur
verlooptinmiddelsnaarwens.De dagtochten
voerennogattijd
de boventoon,
maardaarnaastzijner ook de weekend-en weektochten.
Daarnaastwordenelkjaarweereenaantalarrangementen
bedacht,zoals"avondkanoën"(kanotocht
in de avonduren
"bovenen onder
metna afloopeenbarbecue),
het maaiveld"(kanotochtgecombineerd
"buitenen binnende
met fietstocht),
dijk" (kanotochtgecombineerd
met wadlopen).De fraai uitgevoerde
brochure
geeftnog meermogelijkheden
aan.

,

I

Intotaalwerken
bij"deHorizon"inclusieÍparttimers
zo'n9 personen,
allenafkomstig uit de regio.Aan de kadeligt de Jan Plezierte water,een soortalternatieve
rondvaartboot,
die gebruiktwordtvoorgroeps-of personeelsuitstapjes.
Doorde
groteinzetvande medewerkersen
gebruikmakend
vande mogelijkheden
vanhet
Groningerlandschap.is
er in de loopderjareneengewaardeerd
bedrijÍontstaan.
Ondanksal hethardewerkenmaakteenrecreatie-ondernemer
ookdagelijks
leuke dingenmêe.Als anekdotebrengtPeternaarvorendat hijeenseencampinggastgehadheeft,die eenkanogehuurdhadvoorhetLauwersmeer.
"Nadatik's
ochtensde kanogebrachthad,werdik laterin de ochtenddoorde huurderopgebelddat waarschijnlijk
spelendekinderenzijnkanovan hetstrandjein het meer
geduwdhadden.Vissershebbenlateropgebeldom me te vertellendat ze een
kano geborgenhadden.De huurderhad een nieuwekano ter beschikkeng
gesteldgekregenenwasnaareeneilandjeinhetlauwersmeer
gepeddeld.
Op het
eilandjehaddetoeristeenboekzittenlezenen zo merktehijnietdatdoorde golfbewegingenzijntweedekanoop driftraakte.Dezeman is dus op één dag twee
keerzijn kanokwijtgeraakt!"
Vooreen bezoekaan één van de bedrijvenvan "de Horizon"kan men contact
opnemenvoor:Molenrijtel.05958-1980
en Winsumtel.05951-2750.
WJvdB
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zwEMMEN

vrou-Íténraad
"^NN

We makenu er op attentdat er enkeleplaatsenvrij gekomenzijn voor nieuwe
zwemmers(sters).
Mochtu er al wel eensovergedachthebben,dan is er nu een kansom mee te
doen.Erwordtweergestartop maandagl?september,in hetbadte Appingedam
van 13.30uur - 14.00uur onderleidingvan een zwemonderwijzer(es).
per persoonper keer.
De kostenzi'1n14,-Nieuwebelangstellenden
wordtaangeradenom zo snelmogelijkna hetverschijnen van deze Lougnijscontactop te nemen met mevr.J.Groenhog-Venema,
Kooistraat26, Kantens.Tel. 1228.
Zij is ook altijdbereidom meerinformatiete geven.
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CURSUSDUITS
In hetvoorjaarhebbenwe eencursusDuitsaangekondigd.
Op dat momentmet
de zomerin hetvooruitzicht,
nognietnaarom u aan
stonduw hoofder misschien
te melden.Nu de herfstin aantochtis, hebbenwellichtmeermensenzin om 's
avondswat bijte leren.Daaromnogeen keerde gegevens.
Plaats:'t Schienvat.
Tijd:maandagavond
van 19.30uur tot 21.30uur.
Start:september.
Cursusduur:
4 maanden,1x perweek.
Kosten:f5,-- per pers.per avond,bij een minimumaantalvan 10deelnemers.
Leidster:JolandaHoekstrauit Zeerijp.
Aanmelden:
totzaterdag10septemberbijCaroliende Boer,tel. 1484en Frouwk
Berghuis,
tel.1899.

NIEUWELEDEN
getreden,
Inhetafgelopen
seizoenzijner drienieuweledenin de Vrouwenraad
te
wetenmevr.Verboeket,Knolweg8 te Stitswerden in Kantensmevr.GroenhoÍ,
Kooistraat28 en mevr.Steendam,Kooistraat41.

VREDESTAKEN,

oNzEBLAUwHËtïËTi
GERAAKT
Veleduizenden
Nederlandse
dienstplichtigen
envrijwilligersworden
ditjaaringezetbijVN-vredestaken.
In Bosnieen in veleanderecrisisgebieden
heefthunaanwezigheiden humanitaire
hulpvelenhet levengered.
Het werkenin een oorlogsgebied- zekertijdenseen burgeroorlog- raaktonze
blauwhelmenpersoonlijk.
Confrontatiesmet angst,leed,gevaar,onzekerheden
en machteloosheid
hebben vaakstress,trauma'sen ontsporingentot gevolg.
TijdensdeVN-uitzending,
maarnogveelvakererna.
ledereenkomtandersterug.
Onze verantwoodelilkheid.
Het Nederlandsevolk draagtverantwoordelijkheid
voor de mensendie zij naar
crisisgebieden
uitzendt.Voor,tijdensen na hunvredstaken
hebbenzij rechtop
steun,zorg,opvangen blijkenvan medeleven.
Inde uitzendtijd
vanSOCUTERA,
zondag4 septemberom18.35uur,Nederland
3,wordtdieperingegeaanop de noodzaakvansteunvoorde Nederlandse
militair
in het algemeenen voorde blauwhelmen
in het bijzonder.
Collecte van 5 Um 10september 1990.
HetProtestants
InterkerkelijkThuisfrontorganiseertdaarom
de landelijkecollecte
van de Gezamenlijke
Thuisfronten,
voorheenP|T-collecte.
De opbrengstvan dezecollecteis bedoeldvoorde steun,zorgen opvangvia de
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onafhankelijke
Geestelijke
Verzorgingin de krijgsmacht,
de MilitaireTehuizen
(o.a.in Zagreb),de Vormingscentra
van diversethuisen voorde bekostiging
frontactiviteiten,
waaronderschrijÍmappen,
zakbijbeltjesen kerstpakketten.
Geefroyaalaan de collectantof stortuw gift op giro 7211vande Gezamenlijke
Thuisfronten.

MENUSTITSWERD
OP Z'N KOP.
Vooraf:
roggebrood
met spek,'kaasoÍ zouteharing.
Hoofdgerecht:
keuzeuit: póffert,nijjoarsstampot
of appelenin deeg.
Toe:
krudoorntjesbrij.
De receptenzijn afkomstiguit:
Jo van Lamoen,"Van knipselbonen-stampoten krudoorntjesbrij".
Groningsestreekgerechten
ISBN90 60746112,Uitgeen wetenswaardigheden,
verijIn den Toren,Baarn1978.
Een heelaardigboekjeoverGroningen!
Hierondervolgende recepten.
POFFERT
melk,200gr.rozijnenen 150gr.krentenoÍ 250gr.
250 gr.boekweitmeel,3/4ltr.
rookworst,150gr. rookspek,500 gr. tarurebloem,
2 eieren,40 gr. gist.
Maakvande bloem,meel,gist,melken eiereneenstevigbeslag.Na halfa' 1 uur
rijzende in stukjesgesneden
worstofde rozijnen
en krentenmetwatzouttoevoegen. Hiernahet spek (in blokjes)uitbakkenin een diepegietijzerenpan tot het
speklichtbruinis.Depanmethetspeklatenafkoelen.Hetbeslagvoorzichtigover
het spekin de pan storten.Zel de pan op eenzachtvuuren bak het geheelmet
dichtedekselinplm.3/4uur gaar.Zodradebovenkant
nietvochtigmeeris en hij
aandeonderkant
bruinis,de potfertomkerenendan.vlug
bruinbakken.Serveren
met boteren stroop.
NIEUWJAARSSTAMPgT
-de naamzegthetal-traditioneelgegeten
Nieuwjaarssfampotwerd
inGroningen
op nieuwjaarsdag.De stampotwerd gemaaktvan de eerstesnijbonenuit het
zout.
Ingrediënten
250gr. wittebonen,500gr. snijbonen,1kiloaardappelen,200gr.magerrookspek
in dobbelsteentjes,
1 rookworst,zout.
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Bereiding
Doede witte bonenin een pan met wateren laatze een nachtweken.Kookde
bonende volgendedagin hetweekwaterin 1 uurgaaren laatze danin eenvergiet
goeduitlekken.
Wasintussende snijbonen
en snijdze fijnin de snijbonenmolen.
Schildeaardappelen,
wasze en snijdze in stukken.Legde aardappelen
metde
dobbelsteentjes
spekin eenpanen gietzoveelwater
bijdatalleshalfonderstaat.
Legdan de snijbonenen de rookworst
erop(priker meteenvorkwatgaatjesin,
dankooktde wordtnietstuk),voegwatzouttoe,brengaande kooken laatallesin
30 minutengaarkoken.
Haalvervolgensde rookworstuit de pan, stampde aardappelen,snijbonenen
spekjesdoorelkaaren schepdan voorzichtig
de uitgelektebonenerdoor.Laat
allesnog eveRgoedwarmworden.
Schepde stamppotin een schaalen diende nieuwjaarsstampot
op met de in
plakjesgesnedenrookworst.
APPELENIN DEEG
Ingrediënten
4 dl. water,120gr. boter,75gr. suiker,125gr. boekweitemeeel,
4 eieren,1 eetlepel
oranjesnippers,
4 appelen,1,5theelepelkaneel,2 eetlepelssuiker,boter.
Bereiding
Brenghetwateraande kookin eenpanmetdikkebodemen doegoedroerender
de boter,suiker,het boekweitemeel,
de eierenen de oranjesmippersbij. Roer
allesnetzolangdoorelkaartoteendikkemassais ontstaan.Schildeappelenen
steekmeteenappelboorde klokhuizen
eruit.Floldeappelendooreen mengsel
van kaneelen suikeren zet ze in een vuurvasteschaal.Vul de boorgatenmet
boteren overgietde appelenmethetkookhetedeeg.Laatde appelenvervolgens
op laagvuurgaarworden.
Inplaatsvanop laagvuurkunnende appelenin deegook25 minutenin eenvoorverwarmdeoven(175C)gezetyrrorden.
KRUDOORNTJESBRIJ
lngrediënten
Voorde kruisbessenmoes:
750gr. onrijpekrurcbessen,
suiker.
Voorde lammetjespap:
40 gr. bloem, 1 mespuntzout, 5 dl. melk, 30 gr. suiker.
Berclding
Was de kruisbessenen kookze in een pan met een bodempjewatertot moes.
Haafde moesdooreen zeet,brengop smaakmetsuikeren laatde moesdaarna
afkoelen.
Zeetvoorde lammetjespapde bloemboveneen pan en voeghet zout toe. Maak
er met wat melkeen mooiglad papjevan en voegdan goed roerend- scheutje
voorscheutje- de restvande melktoe.Brengde papalroerendaande kook,laat
ze op laagvuur 5 minutenzachtjesdoorkokenen roerde suikererdoor.Laatde
lammetjespapafkoelenen vermengde pap met een gelijkehoeveelheidkruisbessenmoes.
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POPPEDIJN
weer
Devakantieis weervoorbijen onzepeuterskunnenmaandag5 september
naarde Peuterschool.
In dezemaandzullenwe bij onzedonateurslangsgaan.Mensendie nog geen
willensteunen,kunnenditdoorgeven
donateurzijn,maarde Peuterspeelzaalwel
aan onzepenningmeester,
G.omta,Molenweg8, tel. 2623.
Verderhoudenweop donderdag
22september
eenOPENDAG.lederdiewilzien
hoehettoegaatop de Peuterspeelzaal
is vanhartewelkomvan9.00tot 11.15
uur
7 in Kantens.
aan de Kerkhofsweg
AFSCHEIDSdROET.
Bij ons vertrekuit Kantenswillenwij allebekendenhartelijkgroeten.
jarenopde eenofandermanierhebbensamenAllenmetwiewe inde afgelopen
gewerkt.
Allendie we hebbenontmoeten metwie we in gesprekzijngeweest.
Allendie metons liefen leedhebbenwillendelen.
Onzebestewensen!
Jensde Jongen Bettyde Jong-Dijkstra.
Ex-bewoners
van: Langestraat
7, Kantens.
KOLLEKTE.
gehoudenvan30 mei- 4 juni'94,heeftopgebracht
Kollekteepilepsiebestrijding,
Í.329,70.Allenheelhartelijkbedankt.
Margrieten JannyHoltman.

NIEUWMATERIAAL
VOORDE BRANDWEER
EN HULPBIJ ONGELUKKEN.
De brandweervan Eemsmondheeft nieuwepiepersaangeschaft.Het is de
moterola,
swissphone.
Dezepieperisgekomenvoorde
die18jaaroud,nietgoed,
en verouderdwas.De nieuwepiepersherhalenwater aande handis. En alser
echtietsaande handis en je bentin eenruimtewaarje hemnietgoedhoort,dan
vibreerthij.Je kuntdannaareenplaatslopenwaarje hemgoedhoort.Drukje op
de herhalingstoets
dan kunje het berichtnogmaalshoren.De brandweeris al
vooreenongelukop de Hogeweg,bijde boerderij
vanKnook.
eensgealarmeerd
Daarzateenjongedame
bekneldin haarauto.Zewasvandeweggeraakteninde
sloot beland,en werd door Eemsmond3 (brandweerKantens)uit haar auto
gehaalden naarhetziekenhuis
gebrachtdoorde ambulance.
Hetis goedafgelopen en zij nog herstellend
(beterschap!).
van haarverwondingen
voorde eigen
aangeschaft
Ook heeftde brandweerbrandvrijehandschoenen
veiligheid.
Hetis wel wennenom met handschoenen
aante werken,maaralles
went.
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weeraanwezigvoorhetgecontroleerd
Ookwasde brandweer
afbrandenvande
speelweekrommeldie
ditjaarvan1-6 augustuswerdgehouden.Doorde droogte
was het houtsnelweg en de 19espeelweekwasweerten einde.
Op zaterdag13augustusmoestde brandweeruitrukkenvooreen persoondie
bekneldzat in eenaardappelrooimachine.
Mevr.Kristelijn
zat methaarhandtussen de rollenvast.Doorsnelingrijpenvan de brandweervan Kantens(Eemsmond3) konze snelhaarbenardepositieverlatenen kon naarhet ziekenhuis
wordengebracht.We wensenhaarbeterschap.
Eemsmond
3.
Hebtu dringendhulpnodig,beldan06-11,als elkesecondetelt.

VOLKSTUINEN.
Eeniederdie belangheeftbijeen kaveltjegrond,kanzichopgevenbijde heren
T.Dekkema
of J.Knot,Bredeweg14en 12.

TE KANTENS1994.
SPEELWEEK
Halloallemaal.
Vanalledorpendie nogeenkinderspeelweek
houdenhaddenwijditjaarde primeur.Eengezellige,mooiemaaro'zowarmespeelweek.
Doorhetwarmeweer
kwamvanhetprogramma
nietzoveelterecht,
maardesondanks
hebbende plm.
60 kinderenzichprimavermaakt.
Vooralhetwaterbassin
wasgoedin trek.Vande traditionele
vossenjacht
is niets
terechtgekomen,doorde hitte,maarin plaatsdaarvanzijnwegaanzwemmenin
Middelstum.
Alslaatstewillenwijallevrijwilligers
enoudersdiemetdeautogeredenhebbenen
iedereendie klaarstondvoorde Speelweekbij dezenogmaalsbedankenvoor
huninzet.
Hopelijktot volgendjaar!
HetSpeelweekComite.
Verloting19eSpeelweekKantens1994.
Winnendenummers:
f.100,--)
525(hoofdprijs
478
299
718
214
728
992
037
588
915
216
542
888
781
201
892

772
817
442
044
045

238
826
473
039
512

887
886
419
788
501

Gewonnenprijzenzijnat te halenbij CarlaBruinsma,Kooistraat11, Kantens.
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DE GLIJ-en DANSGROEP
50+.
Langzamerhand
zijnde vakantiesweerten eindeen beginnende verenigingen
weer.Zo ookde glij-en dansgroep50*. ledereendie 50 iaarof ouderis, is van
hartewelkomin onzeclub.Elkedinsdagmorgen
om halftienzijn we weer in 't
leiding
van
mevr.
Ter
weer
om
Borg
eengezelligen leerzaam
Schienvat onder
uurtjedoor te brengen.Ons oudstelid heeft na jarenlange"trouwedienst"
afscheidgenomen.We hopendat er het nieuweseizoenook nieuweledenbij
komen,om ook dezegroepdraaiendete houden!!
Hetbestuur.

LEVER.DARMSTICHTING.
COLLECTENEDERLANDSE
Indeweekvan19t/m25junivonddêjaarlijkse
de
collecteplaatstenbehoevevan
Nederlandse
lever/darmStichting.Dieweekhadalsthema"Voeding-en Spijsverteringsziekten".
De opbrengstin Kantensbedroegt.294,75.
Namensallepatientendanktde Nederlandse
lever/darmStichtinggullegevers
heelhartelijk.
en collectanten
Dooruw gift en het goedewerkvan de collectanten
wordtde Stichtingin staat
gesteldhetonderzoek
eenflinnaaraandoeningen
aanhetspijsverteringsstelsel
ke financielesteunin de rug te geven.
Contactpersoon:
O.J.Broekhuizen-Kamphuis.

VERENIGING
DORPSBELANGEN
KANTENS.
De zomeris zo goed als voorbijincl.de vakanties.Ook wij hebbenvakantie
gehoudenzodaterweinignieuwste vermelden
is,alleenhetverslagoverde dorpenrondevan de Gemeente.
We zoudenhetergop prijsstellenwanneeru alslidop de openbarevergaderingen van de Ver. Dorpsbelangen
uw meningen suggestiesnaarvorenbracht.
Zoalsu weet zijnde vergaderingen
vooriederlid toegankelijk.
19.30uur in 't
De eerstvolgende
vergadering
is op woensdag14 september,
Schienvat.
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Verslagbijeenkomst in kader van dorpenronde 199{ - Kantens- 9 mei 1994.
Aanwezig:
GemeenteEemsmond: P.deBoer
A.Tiekstra
S.Foekens
L.vanMulligen
mw.K.Hulsinga
Kantens:
11belangstellenden
1.Opening.
WethouderP.deBoerheetde aanwezigen
vanhartewelkom.Hijgeeftaan,dat in
verbandmeteerdergemaakteafsprakentussenhetcollegeen hetbestuurvande
VerenigingDorpsbelangen
niet het voltalligcollegeaanwezigis, zoals in voorgaandejaren.
OmdatEemgmondsinds12april1994driewethoudersin hetcollegeheeft,geeft
hij ook een kortetoelichtingop de porteÍeuilleverdeling:
Mr.A.E.J.Smidt- burgemeester
- Coordinatiebeleid
- Algemenezaken
- Openbareordeen veiligheid
- Economische
zakenen werkgelegenheid
- Toerismeen recreatie
- Voorlichting
en publicrelations
- Personeelsbeleid
- Volksgezondheid
(incl.zwembaden)
J.Dobma- wethouder(P.v.d.A.)
- Volkshuisvesting
- RuimtelijkeOrdening
- Landinrichting
(ruilverkavelingen)
- Milieu
- Verkeeren vervoer
- Grondbedrijf
- Onderwijs
- Sport
P.deBoer - wethouder (CDA)
- Financien
- Socialezakenen maatschappelijk
werk
- Vluchtelingenbeleid
- Welzijn
- Ouderenbeleid
A.Tlelcstra- rethouder (GPV)
- Openbarewerken
- Stads-en dorpsvernieuwing
(excl.volkshuisvestingsaspecten
)
- Verkeersveiligheid
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- Gemeentelijke
accommodaties
- WetVoorzieningen
Gehandicapten
geefteen oorzaakvoorde lage
Dorpsbelangen
Het bestuurvan de Vereniging
opkomstbij deze bijeenkomst,nf. de te late berichtgeving!Dat wekt ergernis,
evenalshetnietnakomenvande belottevanhetcollegeom eensperjaarde dorpen te bezoeken.
Hetagendapunt:
vervaltop voorstelvande VereniRioleringMiddelstumerweg
ging Dorpsbelangen,
omdat dit al uitvoerigbesprokenis tijdensde eerste
inspraakavond
met de bewonersvan de Middelstumerweg.
2. AanlegÍietspad.
De gemeenteEemsmondheettongeveereen maandgeledeneen briefgezonvaneenfinancielebijdrage
metde toezegging
denaande gemeenteLoppersum
voorde aanlegvan het fietspad.
Helaasstagneert
omdaterwatproblemen
bestaan
de uituoering
op hetogenblik,
overde grondwaarophet pad moetkomente liggen.
De heerP.Knotgeettaandat er eentoezeggingligtvooreengesprektussenprovincie,gemeenteen de VerenigingDorpsbelangen
overo.a. het fietspaden de
(cq.kunstwerken).
verkeerssluizen
Echterbijdegemeenteis overzo'ngespreknietsbekend;bovendienis het plaatsen van verkeerssluizen
aan de Langestraateen provincialeaangelegenheid.
wordtdoorwethouderde Boertoegezegd,dat de gemeentehierover
Uiteindelijk
contactzal opnemenmetde heerDirksvan de provincie.
zijnverdwenen,wat
Deslijtlagenop de bruggenOostenrreg
en Klinkenborgenrueg
leidttot gevaarlijkesituatiesin de winterperiode.
Indezomervan1994zaldegemeenteEemsmond,
conformeenafspraakmetde
provincie,
latenaanbrengen.
op dezebruggennieuweslijtfagen
3. Steigerproblematiek.
gesteldvoorde
Er zijninmiddelsfinancielemiddelendoorde raadbeschikbaar
vande steiger.Dewerkzaamheden
zullendezezomeruitgeaanleg/vernieuwing
voerdworden.Desteigerzalconformhetverzoekvande VerenigingDorpsbelangen geschiktwordengemaaktvoor kano's,dus lagerdan nu het gevalis.
De heer P.Knotlicht toe dat de aanvraagvoor een lageresteigerdestijdsis
gedaanom tweeredenen,t.w.de aanwezigheid
vande kanocamping"DeBoterom
bloem"en hetfeitdat hetBoterdiepter plekkete ondiepis voorplezierjachten
aante leggen.
dathet
nietmeeren heeftde provincie
Inmiddels
is "DeBoterbloem"
aangegeven
Deshalvewgrdtnu de voorkeurgegevenaan
Boterdiepzalwordenuitgegraven.
een gecombineerde
steiger,d.w.z.met twee niveaus.
Erwordtdoorde gemeentetoegezegd,datzalwordengekekenof dezeoplossing
binnenhet beschikbarebudgetgerealiseerdkan worden.
4. Rondvraag.
ls hetnietveiligerom bijhetplaatsenvande "kunstwerken"
alsverkeersremmers
aande achterzijderuimtevrijte latenvoorde fietsers?Als de remmersgeplaatst
wordenen de fietsersmoetendaar ook om heen,levertdat alleenmaar extra
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gevaarlijkesituatiesop.
De heer Tiekstraacht dit een uitstekende
suggestie.lets dergelijksis ook in
Oosteindete zienen daarwerkthet prima.
Erwordttehardgeredenop de Bredewegen de Bredewegstraat.
Ditis metname
gevaarlijk
voorde velekinderen,
dieindezestratenwonen.Bovendien
hebbende
strateneen slechtwegdek,waardoorin de huizende kopjesop tafelstaante trillen.
VanaÍde asÍaltgrenswordtde weg herstraatmet klinkers.Misschienzou tijdens
de herstraatwerkzaamheden
ook aan het aanbrengenvan verkeersremmers
kunnenwordengedacht.
Een probleemdaarbijis de geringebreedtevan de weg.
Ïcegezegdwordtdat de mogelijkheden
voorhet plaatsenvanverkeersremmers
zullenwordenbekeken.
Rondomde platglasbakbij het sportveldis het regelmatigeen chaos.Waarom
staatdezecontainernietbijde andereglascontainers?
Alsze allemaalbijelkaar
staankunnenmensenhetglaswerk
meteenscheiden.
Zowordtvoorkomen
dater
legeÍlessenin de vlakglascontainers
terechtkomen.
De slootachterde Kooistraatveroorzaaktstankoverlast.
Dit probleemis bekenden naareen oplossingwordtgezocht.
Hoe is de standvanzakenbij de voormalige
gemeenteloods?
Hetis de bedoeling
datde loodsverhuurdwordt.Hethuurcontract
kanop nietalte
langetermijnafgesloten
worden.
Watis de bestemming
vande kavelgrondStitswerderlaan-Kooistraat?
Debetonplatenblijvendaarop verzoekvande bewonersliggen.Verderheettde gemeente
voorlopiggeenplannenvoordezekavel.Zalwelmetenigeregelmaat
onderhouden worden.
Het bordje"Stitswerd"
aande Bredewegligtal geruimetijd in de "kreukels".
Hetbordjemetde aanduiding"Pastorieweg"
is vooronbekendenin Kantensniet
te vinden,omdathetop eengevelvaneenwoningis bevestigd.
Kanditbordjeniet
op een paaltjebevestigdworden?
Wordener nog bankjesin het bos geplaatst?
Dezevraag is al eens eerderaan de orde geweest.Het bos is eigendomvan
Staatsbosbeheer.
De gemeentekandaargeenbankjesplaatsen.Hetverzoekis
echterwel doorgegeven
aande Ruilverkaveling.
Wellicht,dalzïlmogelijkheden
hebbenom ietste doen.
De Stitswerdenreg
wordtin 1994opgeknapt.
4. Sluiting.
Wethouderde Boerdanktalleaanwezigen
voorhun komsten inbrengen sluit
daarmeede bijeenkomst.
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Verslagblleenkomst in kader dorpenronde 1990- Stltswerd - 25 mei 1994.
Aanwezig:
GemeenteEemsmond: J.Dobma
P.deBoer
A.Tiekstra
S.Foekens
L.vanMulligen
mw.K.Hulsinga
14belangstellenden
Stitswed:
1.Openlng i
van hartewelkom.Hijgeeftaan,dat in
WethouderJ.Dobmaheetde aanwezigen
verbandmeteerdergemaakteaÍsprakentussenhetcollegeen hetbestuurvande
VerenigingDorpsbelangen
er deze keerwordtgewerktmet een vooraÍvastgesteldeagenda.
OmdatEemsmondsinds12april1994driewethoudersin hetcollegeheeft,geeft
hij ook een kortetoelichtingop de portefeuilleverdeling:
Mr.A.E.J.Smldt- burgemeester
- Coordinatiebeleid
- Algemenezaken
- Economischezakenen werkgelegenheid
- Toerismeen recreatie
- Voorlichtingen publicrelations
- Personeelsbeleid
- Volksgezondheid
(incl.arembaden)
J.tlobma - wethouder (P.v.d.A.)
- Volkshuiwesting
- Ruimtelijke
Ordening
- Landinrichting
(ruilverkavelingen)
- Milieu
- Verkeeren vervoer
- Grondbedrijf
- Ondenntijs
- Sport
P.deBoer - wethouder (CDA)
- Financien
- Socialezakenen maatschappelijk
werk
- Vluchtelingenbeleid
- Welzijn
- Ouderenbeleid
A.Tlekrtra - wethouder (GPV)
- Openbarewerken
- Stads-en dorpwernieuwing(excl.volkshuisvestingsaspecten)
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- Verkeersveiligheid
- Gemeentelijke
accommodaties
- Wet Voorzieningen
Gehandicapten
2. Rlolerlng en herlnrichtlng/ recreatievevoorzlenlngen.
van Stitsrerd voor 1994op
Oorspronkelijk
stondde reconstructie/herinrichting
hetprogrammaondervoon,aardedater voldoendefinancielemiddelenbeschikweer"Fonds"-gemeente
in
baarzoudenzijn.Sinds1 januari1994is Eemsmond
het kadervande Wetstads-en dorpsvernieuwing.
Datbetekentdat nu weergeld
via de provincieGroningenwordtontvangenin plaatsvan rechtstreeksvan het
Rijk.Mededaardooriser mindergeldbeschikbaar,
waardoorStitswerdis doorgeschovennaar 1995.
Voordatde werkzaamheden
uitgevoerdzullenworden,wordener twee bijeenkomstendoorde gemeentein hetdorpshuisgehouden.Tijdensde eerstebijeenkomstwordteenschetsplangepresenteerd
en is inbrengvanideeenmogelijk.De
tweedebijeenkomstdientom concreteuitvoeringsafspraken
te makenoverhet
plan,waar,indienbinnenhet budgetmogelijk,de inspraakvande eerstebijeenkomstin is verwerkt.Dezebijeenkomsten
zijnin hetlatenajaarvan 1994gepland.
Er is nu globaalal ietsbekend.Dewensvande kanosteiger
en de overstapplaats
zijnin het planopgenomen.
Allestratenin de bebouwdekomzullenwordengereuitgezonderdde doorcontrueerden wordenvoorzienvan klinkerbestrating,
gaandeweg(wordtasÍalt).Deaanlegvande rioleringin de straat* eenaftakking
naarde huizentot aande erfgrenswordtdoorde gemeentebetaald.Deaansluitingvan de woningnaarde erfgrensmoetdoorde bewonerzelfwordenbetaald.
Schetsenvan het voorlopige,globaleplan zijn in de pauzete bekijken.
Suggestiesvanbewonerszijnwelkom.Maardezemoetenwelreeelzijn.Er moet
rekeningwordengehoudenmet de doorgangvan het verkeer.
Vanuitde vergadering
wordtgeopperdom,voordatde eerstebijeenkomst
metde
gemeenteplaatsvindt,
alsdorpzelfeensom detaÍelte gaanzittenen ideeenuitte
gemaaktis, doorgespeeld
werken.Dezekunnendan,alvoordathetschetsplan
wordenaan de gemeente.WethouderDobmavindt dat een positiefidee. De
gemeentewerktoverigenswel met een budget.
De minimum-breedte
van een weg is 3 meter.
Deaanlegvanrioleringbetreftalleende bebouwdekomvanStitswerd.Boerderijen in hetbuitengebied
vallennunogbuitenhetplan,wanteenaansluitverplichting
op de rioleringis er nietals de aansluitkosten
meerbedragenvanf.18.000,--.
Eenvraagvanuitde vergaderingis oÍ hetookmogelijkis om de bestemmingvan
bouwgrondte wijzigen.In principebehoortdattotde mogelijkheden,
mitser geen
woningbouwplannen
zijnvoordie kavel.Bovendienis hetzo, dat alsje bouwkavefs andersinricht,je het dorp de mogelijkheid
ontneemtvan nieuwbouw.
Zo
gauwalszicheenkopervoorde bouwkavelaandientmetbouwplannen,
danheett
dat voorrang.
Vooreen bestemmingswijziging
moeteen proceduregevolgdworden.Dat zal
minimaaleenhalÍjaarin beslagnemen,mitser geenbezwaren
zijnen de nieuwe
bestemming
is.
een redelijkebestemming
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3. GFT-inzameling
Volgenseenwettelijke
verplichting
zameltde gemeenteEemsmondhethuisvuil
gescheiden
in vanaf1 januari1994.Degemeenteis tot nutevredenoverde hoevanhetGFT(i.v.m.compostering).
Wel
veelheidingezameld
GFTen de kwaliteit
moet opgemerktwordendat er nog veel glas en plastictussenhet GFT-afual
wordtaangetrotfen.
Datis welte verwijderen,
alleenkosthet meertijd,moeiteen
geld.
Een mevrouwklaagtdat de GFT-container,
als die alleenmet gemaaidgras is
gevuld,nietwordtgeleegd.
Hetprobleem
is,datgrasindecontainerblijftplakken.
Datkanvoorkomenwordendoorop de bodemvande containereenkrantof wat
lossetakkente leggen.
4. Rondvraag
Als er klinkerbestrating
ligt,hoe denktde gemeentedat schoonte houden.
"zacht"middeleens
is)wordtmeteen
Opbeperkte
schaal(alshetwerkelijknodig
per jaar gesproeid.
verzochtom de bomenlangsde
Anderhalfjaar geledenis er eenstelefonisch
(tussenHuizingaenOosterbeek)te
snoeien,wantauto'skunnen
Stitswerderweg
takkenvrijwelnietpasseren.De destijdstoegeelkaardaardooroverhangende
zegdesnoeibeurtis nooitgerealiseerd.
Dat zal alsnogbekekenworden.
zijnte weinigfietsstallingsmogelijkheden.
Bijde busabrilangsde Stitswerderweg
Daarzal doorde gemeenteopnieuwaandachtaanwordenbesteed.
Verlichting
vooreenautozullenmetdeherstelwerkzaamheden
eneenstopplaats
wordenmeegenomen.
van de Stitswerderweg
is verkeerdgeplaatst.Als er een idee is voor
Het bord voorverkiezingsaffiches
verkiezingsronde
doorgeeenbeterelokatiedanmoetdatvoorde eerstvolgende
gevenwordenaan de gemeente.
zal wordenteruggeDe bloembakbij de brievenbusaan de Stitswerderweg
plaatst.
Er wordtregelmatigte laaggevlogenbovenhetdorpStitswerd,Hetbetreftveelal
maken.Klachtenhieroverkunnen
die oeÍen-en glijvluchten
sporUliegtuigjes,
wordeningediendbijde gemeenteVries,maarhetideebestaatdat de klachten
alleenmaargehoordworden.Er wordtnietsmeegedaan.
van de gemeenteEemsmondzal uitEr wordttoegezegddat een medewerker
gevolgdmoetworden,zodatwel maatregelen
zoekenwelkeklachtenprocedure
genomenkunnenworden.
De heerPotzal hiervanop de hoogtewordengesteld.
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wordtopgenomen
in de verzendlijst
vanhetGemeenteHetdorpshuisStitswerd
Nieuws.Dat kan dan in het dorpshuister kennisgeving
opgehangenworden.
Berichtenvan de gemeenteverschijnenwekelijksin de informatierubriek
"GemeenteNieuws"
in de Ommelander
Courant(:abonneekrant)
en de Ommelander(:huis-aan-huiskrant).
ls er een gemeentelijk
recreatieplan?
Zo ja, kanStitswerddaarinmeegenomen
worden?
recreatieplan.
Er is geengemeentelijk
Welzijnin samenwerking
metLoppersum
in eenplanuitgewerkt.
voorkanovaartrecreatie
Helaas
en Delfzijlmogelijkheden
geweigerd.
heeftde provincievooruiWoering
van dit plan|SP-subsidie
In het kadervan hetZoetwaterplan
wordenop enkeleplaatsenoverstapplaatsen
"
voorkano'sgerealiseerd.
De gemeenteraad
is van oordeeldat er kleinschalige
recreatievoorzieningen
mogelijkmoetenzijn in Noordpolderziil.
Hierbijwordtvooralgedachtaan kampeerfaciliteiten.
5. Sluiting
WethouderDobmadanktalle aanwezigen
voor hun komsten inbrengen sluit
daarmeede vergadering.

KWF-COLLECTE
jong en oud.
voor beterlevenkankerpatienten,
De jaarlijksecollectevande Nederlandse
Kankerbestrijding/Koningin
Wilhelmina Fonds(KWF)wordtdit jaargehoudenvan 12tot en met 17september.
Het KWFbestaatditjaar45 jaar.In al diejarenis hetgegaanom eendoel:"Een
jongen oud".Ditis danookhetthemawaaronbeterlevenvoorkankerpatienten,
der dit jaarwordtgecollecteerd.
fn de folderdieu een dezerdagenin de buskrijgt,kuntu meerlezenoverde voornaamsteactiviteiten
waaraanhetKWFuwgiftbesteedt:wetenschappelijk
onderzoek,voorlichting
van kankerpatienten.
en begeleiding
DeTROSTelevisie
zendtop maandagavond
12september
eenuitvoerige
documentaireuit waarinu kuntzienwat kankervoorjongerenen ouderenbetekent.
Aansluitend
kanvia de gratishulp-eninformatielijn
Kankervande Nederlandse
- 06-0226622- contactwordengezochtmetvoorlichtersvan patienbestr'rjding
tenverenigingen
wordtinde
envande Kankerbestrijding.
Tijdensdecollecteweek
Socutera-uitzendingen
op zondag11septemberen woensdag14septemberop
Nederland3 aandachtbesteedaan het doelvan de collecte1994.
De NederlandseKankerbestrijding/Koningin
WilhelminaFonds(KWF)rekent
ook dit jaar weerop uw steun.Uw geldwordtgoedbesteed.
Wellichtten overvloede
nogevendit: iederecollectantzet zichgeheelbelangeloosin voordezegoedezaak.
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Antwoorden op de vragen "Van alles wat".
1. Usquert
blaarkop
2. De Groninger
3. Arp Schnitgerof AlbertusAntoniusHinsz
4. Dr.SiemonReeker
dat zichkenmerktdoorhetfeitdat de woning,stallenen
5. Eenboerderijtype
graanopsfag
ondereen dak liggenen de nokeen rechtelijnvormt.
6. Waddenbrood
7. Hoogholtje,baalkjeof hoogbaalkje
suikerof strokarton.
8. Scheepsbouw,
aardappelmeel,
j
9. In 1970
10. Het Hoogeland
11. Heiploeg
12. 97 mtr.
OmmelanderzeeElectra,Gorecht,Hunsingo,
13. Dollardzijlvest,
Eemszijlvest,
dijk oÍ Westerkwartier.
14. HetAquariom
15. De KrommeRaake
16. Er gaatnietsbovenGroningen
17. Groningerkroon
18. Het RonaldMcDonaldhuis
(450km)
19. Het Pieterspad
Termunterzijl,
Lauwersoog
of Noordpolderzijl.
20. DelÍzijl,Eemshaven,
21. GemeenteEemsmond
22. Mendini
Mente Slochteren,
Eenrum,Fraeylemaborg
23. AbrahamsMosterdmakerijte
te
te Leensof hetOpenluchtmuseum
Verhildersum
kemaborg
te Uithuizen,
Warffum.
enz.
Schouwerzijl
24. Uitwateringssluis
b.v.Delfzijl,Têrmunterzijl,
25. Bie Koboa.

TE KOOP.
StevigeluxaÍlex3.25x 1.70mtr.
Fraaieeikenkinderstoel.
(voorop)* scherm.
Fietsstoeltje
Autostoeltje.
Mevr.Sprenger,
tel. 1825.
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De boom
dag lieve boom, ik hebje nog gekend
toen je geenblad meer had en eenzaameu verlaten
op dezeplck te sterven stond
ik weet nog hoe ik je hier vond
en dat \,\'esamenpraattetr
nu heb j. j. weer opgericht
in regen en itr zonnelicht
vol weelderigcklcuretr
rru staje fcestclijken blij
tc stralcnin dc grocnc wci
om nrij wcc-rop tc bettrcn

Tgiet
zie, de hemel grijzegraurvvetl
kijk, het giet bejaardevrouwen
ouwe wijven vin'k wat cru
korn, geef mij nr'n paraplu
in dit weer der pijpestelen
zwij gen alle voog'len-keien
'k
d e n k d a t i k m a a r b i r t n e nb l u f
't
i s b i n n c n b c t c r . . . b u i t e nk i j f

Uit: Liggenin't gras
Toon Hermans
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De fazanteen vreemdesnoeshaan
Hij jaagt je soms de stuipen op het lijf, plotselingopvliegend met luid gekakel en vleugelgeklepper.Hij vliegt
niet hoog of ver maar duikt zo snel mogelijk weer tussen
de struiken. De fazant loopt liever, daarin lijkt hij op de
kip. In de meestegevallen is hij niet erg schuw en stapt
de haan trots rond. Met zijn witte halsband, metaalgroene kop en felrode huid rond zijn ogen, is het een opvallende verschijning. Hij kan doen alsof hij koning is.
Toch past hem wat bescheidenheidwant hij komt van
nature niet in Nederland voor. Nee, hij is ingevoerd.
Waarschijnlijk door de Romeinen die, rond het jaar nul,
een deel van West-Europa veroverden en op hun veldtochten graag een boutje aten. Net als het konijn wist de
fazant sinds die tijd in de vrije natuur te overleven. Pas
in onze tijd is de vogcl algemccn gcwordcn. Mede dank
zij de jagers die de vogels in de winter bijvoeren en de
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- fazant

stand op peil houden door gekweektefazanten uit te zetten.
De vrouwelijke fazant, het wijfje, is erg onopvallend.
Zittend op haar nest is zij nauwelijks te onderscheiden
van haar omgeving. Zij vliegt van en naar het nest. Zodoende maakt zij geen looppaadje wat gevonden kan
worden door roofdiertjes zoals de wezel. Het wiJfje zal
pas opvliegen, met evenveellawaai als een haan, als er
bijna op haar wordt getrapt. Het nest bevat een twaalftal
crèmekleurigeeieren. Liggen er twintig of meer in dan is
er sprake van een dubbel nest. De eieren zijn dan afkomstig van twee hennen. Voor de haan maakt dat allemaal
niets uit. Tenslotte heeft hij een heel harem van zesol zeven wijfjes.
De fazant, afkomstig uit Azië, is aardig ingeburgerd.
Hij voclt zich thuis in ecn afwissclcncllandschap zoals
dat rond Orvelte te vinden is. Voor de kuikens zijn er
voldoende insecten en voor het volwassen dier allerlei zaden. Maar vijanden zijn er ook. Zoals een wandelaar of
de hond van een jager die de fazant uit zijn dekking
jaagt. De havik probeert dat ook. Dit is een geduchtejager die de vogels probeert op te schrikken en uit de beschutting te jagen. Pijlsnel en enorm wendbaar.stroopt
hij de bosranden af. Geeft de fazant zich bloot aan de
jagende havik dan is hij verloren. Zeker als het een
zwakke of zieke fazant betreft. Een oude, sluwe fazantehaan laat zich niet zo snel opjagen. Die is menig jager te
slim af.
Over de havik wordt met gemengde gevoelens gedacht. Zeker is dat deze vogel een plaats in de Drentse
bossen verdient.
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