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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en Heruomde Gemeente
02 april H.K. 9.30uur Ds. Lievaartuit Aduard.Kindernevendienst.
.1 9 . 0 0u u r ? ?
09 april G.K. 9.30 uur Ds. Kristensen.
16 april H.K. 9.30uur Ds. Kristensen.
Kindernevendienst.
20 april H.K. 19.00uur Ds. Kristensen.
WitteDonderdag.
HeiligAvondmaal.
21 april H.K. 19.00uur Ds. Kristensen.
GoedeVrijdag.
23 apríl G.K. 9.30 uur Dhr.Lergneruit Hoogkerk.Eerstepaasdag.
24 april G.K. 10.00uur Mw. R.Hofman.
Tweedepaasdag.
30 april H.K. 9.30uur Ds. Kristensen.
Kindernevendienst.
0 7 m e i G . K . 1 1 . 0 0u u r D s . K r i s t e n s e n .
1 9 . 0 0u u r ? ?
Gereformeerdekerk vrij gemaakt
02 april
9.30 uur Ds. G.F.Ovenrueg,
Schildwolde.
1 6 . 0 0u u r D s .T . G r o e n v e l dU, i t h u i z e n .
09 april
9 . 3 0u u r D s . G . O .S a n d e r .
1 4 . 3 0u u r D s . M . A .v a n L e e u w e nZ, u i d w o l d e .
16april
9 . 3 0u u r D s . G . O .S a n d e r .
1 4 . 3 0u u r D s .J . G e e l h o e dA, p p i n g e d a m .
21 april
19.30uur Ds. G.O.Sander.GoedeVrijdag.
23 april
9.30 uur Ds. G.O.Sander.Eerstepaasdag.
14.30uur Ds. M.A.van Leeuwen.Zuidwolde.
30 april
9 . 3 0u u r D s . G . O .S a n d e r .
1 4 . 3 0u u r D s . G . O .S a n d e r .
07 mei
9 . 3 0u u r D s . G . O .S a n d e r .
1 4 . 3 0u u r D s . J . G e e l h o e dA, p p i n g e d a m .

Denk om copy!!!!
Uitersteinleverdatum
voorhetvolgende
nummer:

15 april2000

\ryEEKENDDIEN'TEN.
HuisaÉsenWarffum, Baflo, Usquert
H.Visser,
W.deZwijgerstraat
1, Baflo
01-02april
..0595-422515
J.S.Woltjer,
08-09 april
Wadwerdenrveg
3, Usquert.......0595-422831
15-16april
J.S.Smits,
Oostervalge
....0595-42249A
51, Warffum
21,22,23,24
apr.H.Visser,
W.deZwijgerstraat
1, Baflo
..0595-422515
29-30april
H.Visser,W.deZwijgerstraat
1, Baflo
..0595-422515
HuisartsenMiddelstum,Stedumen Kantens
0 1 - 0 2a p r i l
S . G e r b e n sM, e n t h e d a l a a2n, M i d d e l s t u m
...0595-551518
H . M u u r l i nG
g ,r a c h t s t r a a tM
0 8 - 0 9a p r i l
S ,i d d e l s t u m . . . . . . 0 5 9 5 - 5 5 1 5 1 9
1 5 - 1 6a p r i l
F . O o s t e r h u iKsa, m p w e g2 1 , S t e d u m
...0596-551323
2 2 , 2 3 , 2 4a p r . H . M u u r l i n gG,r a c h t s t r a 8
......0595-55'1519
a ,t M i d d e l s t u m
2 9 - 3 0a p r i l
S . G e r b e n sM, e n t h e d a l a a2n, M i d d e l s t u m
...0595-551518
Tandartsen
'11
Op zaterdagen zondagis er eenspreekuur
om .00uuren om 17.00uur.
Buitendeze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsna telefonisch
overlegte consulteren.
0 1 - 0 2a p r i l
0 8 - 0 9a p r i l
1 5 - 1 6a p r i l
2 0 - 2 1a p r i l
2 2 - 2 3a p r i l
24-25april
26-27 april
2 8 - 2 9a p r i l
3 0 a p r i l ,1 m e i

H . T i m m e r m aUn i,t h u i z e n
A . M . v a nW a e s ,U i t h u i z e r m e e d e n
J . A . J . H o fLt ,o p p e r s u m
....
J . D . B u w a l dB
ae
, dum....
l . H . v a nd e r H o n i n gW
, insum
H.Meursing,
Middelstum
M.J.denEngelse,Ezinge
L . G . J a g eB
r ,e d u m
B . F l e d d e r uW
s ,i n s u m . . .

....,0595-431716
..:.....0595-413684
.....0596-572818
......,050-3013994
........0595-442244
......0595-552292
....,0594-622121
.,......050-3015462
........0595-441545

Dierenartsen
Beilenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.

ONTHULLINGVAN DE SCHANDPAAL.
Eindelijkis het dan zover!!!Het dorp heefter 3 jaar op moetenwachten,
maar a.s. zaterdagzal dan eindelijkde onthullingvan de schandpaal
plaatsvinden
door de voormalige
wethoudervan (ex-gemeente)
Kantens
en initiatiefnemer
van dit plan,de heerGeertde Boer.De Boer,inmiddels
geschriften,
welbekenddoorzijngeschiedkundige
kwam3 jaar geledenop
het idee om Kantenswederomte verrijkenmet een schandpaal.Het
makenvan een ontwerpen het vindenvan de beschikbare
financiëlemiddelen heeftechtermeertijd gekostdan venruacht,
maar De Boer is blij dat
het er nu dan tochvan komt.
Of zijn naamgenoot,wethouder Piet de Boer van de gemeente
Eemsmond,inderdaadhet lef heeftom zoalshij destijdsheeftverkondigd,
als eersteeen kwartiermet zijn hoofdin de schandpaal
te hangen,valt nog
te bezien.
De schandpaal
zal komente staanop een mooiezichtlocatie
in het dorp,
gemeentehuis,
aan de Langestraat
schuintegenoverhetvoormalige
naast
de brug.
De onthulling
doorex-wethouder
Geertde Boerzal plaatsvinden
om 13.30
uur.
DORPSHUISSTITSWERD.
Wat staater voorde komendemaandenop het menu?
ln mei: muzieken poëzieavond;
in juni: Stitswerdop z'n kop;
in juli: Europesekampioenschappen
voetbalop grootbeeld
in het dorpshuis + het houdenvan een pool.
PASEN.
Zing nu vol vreugd;een nieuwliedvoorde Heer;
dichtnieuweliederenmet splinternieuwe
woorden
en zoeksteedsandere,welluidende
accoorden,
geef in je lied de komstvan 't levenweer!
Vertelde mensendat God Koningis,
maarook,dat Hij een Vaderis, Die vol erbarmen
Zijn struikelende
Kind'renopvangtin Zijnarmen,
hen opzoektin de diepsteduisternis.
Zing van Zijn Zoon,die eens gestorvenis;
zeg dat Hij leeften dat wij met Hem zullenleven;
zing van de vreugde,die je doorwilt geven
omdatje hart er boordevolvan is!
Uit:Gelovenis gelukvan Nel Benschop.

KINDERSPEELWEEK
KANTENS.
Namensde kinderspeelweek
willenwe iedereenin Kantens,Rottumen
Stitswerdbedankenvoor hun gulle giftenop de intekenlijst.
We hebben
een mooibedragopgehaald,
waarwe veelmee kunnendoen.
In de weekvan 3 aprilkomenwij aan de deurom het donateursgeld
op te
halen
Mochtu nog rommelmarktspullen
hebbenhoudtu dezevoorons vast.Wij
hebbennog steedsgeenopslagruimte.
De speelweekis van 21 tlm 25 augustus.

Hetbestuur.
NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
Jaaruergadering.
Op woensdag23 februarihiefd de Vrouwenraadhaar jaarvergadering
samenmet de commissievan Zandeweerin 't Schienvatte Kantens.Na
de gebruikelijke
zaken,zoalsjaarverslag,
verslagpenningmeesteresse
en
kascommissie,
steldede presidente,
mw.de Vries,puntsgewijze
de agendapuntenaan de orde.
Voorde maandmaartstondende bazar(25 mrt.),vegetarisch
koken(27
mrt.)en modehuisKort(29 mrt.)nogop het programma.
Er werd besloten
om na 29 maart met de Fa. Kort te stoppen.Als hij graag door wil gaan
met de showsen de verkoop,dan kan hr1het ook zelf organiseren.
Wij willen graageen nieuweuitdagingaangaan.
Er werdeen beetjegekekenwat we in het nieuweseizoenzoudenkunnen
gaandoen.In iedergevalnog twee kookdemonstraties
met anderenationaliteiten.
Hebtu nog een idee?Neemgerustcontactmet ons op.
Al onzeledenzullenhun bestdoenom uitte kijkennaarleukeactiviteiten,
die we aan u door kunnengeven.
Afgesprokenwordt om voor Koninginnedag
weer te gaan bakken (zaterdag29 april).
Om 22.15uur slootde presidente
de vergadering.
Lezing mr. H. Kooi.
Op donderdag24 februarikwamnotarisKooiuit Warffumnaar't Schienvat
met z'n lezing'TussenNoordpolderzijl
en Rottumeroog'.
Er waren41 personenaanwezig.
Vanafde torenvan WarfÍumdaaldehij de wierdeaf richtingpolderkanaal
om uit te komen bij Noordpolderzijl.
Uitlegover de sluis,eb en vloed en
dan_doorde prielennaarhet wad. Dia'svan Simonszand,Rottumerplaat
en Rottumeroog.
Duinafslag,
helmgrasplanten,al met al een leerzame
6

'Kooi
avond.Jammerdat de Ommelander
Courantde kop
spreektvoor
in de maandagkrant,
maardat
dames'plaatste.Er volgdeeen rectificatie
i s g e e nh u i s - a a n - h uki sr a n t .
georganiseerd
De avondwerd door drievrouwenorganisaties
en betaald,
maar iedereen,zowelman als vrouwwas welkom.Volgendekeer beter!
Vegetarischkoken.
Bij het inleverenvan de kopijhaddenzich 11 personenaangemeld.Later
meer hierover.
A . E .v . d .H - L ( s e c r . ) .
BEZOEKJEAAN DE MARNEFLORA.
Aangetrokken
door de mooie plaatjesin de media,gingenwe naar de
Marneflora.
Voorhet heleweekendwerdslechtweervoorspeld,
dus direct
donderdagmiddag
er maarop af.
We waren vroeg, maar toen we Warffumnaderdenstondener al rijen
is ook parkeergelegenauto's langs de straat.Op het Roakeldaisterrein
heidgekomenen daarwas nog een plaatsjevrij.
De ingangwas nu in de nieuwevoorbouwvan de Op Roakeldaishal,
een
Mooiruimmet toilettenen zelfseen invalidentoilet.
heleverbetering.
Al voor de kassa kwam het voorjaarje tegemoet.Primulaatjes,bloemstukken,zo konje al vastwat in de stemmingkomenbij het in de rij staan
voor een kaartje.Entreef.7,50,65-plussers
f.6,-.lk vertelhet er even bij,
want in de krantenkon ik de entreeprijsniet vinden(tactiek?).Dan maar
eensop pad!Linkseen boekenstand
en rechtsallemaalrommel,legeblikjes enz. Ze hebbenhier nog niet geveegd,denkje. Een donkeretunnel
met links en rechtsoude apparaten,zoals radio's,t.v.'s,wasmachines,
Wat heeft dit er mee te
stofzuigers,fototoestellen,scheerapparaten.
maken?Ja,je moetde bordenaltijdgoedlezen!Doorde Millenniumtunnel
naarhet licht,de geuren de kleurvan de bloemen.
En dat klopte.Daarwarenze dan,de prachtigin bloeistaandebollen.ln
het middeneen prieeltjeen daaromheeneen en al kleur.Tulpen,allemaal
kaarsrecht
in het gelid.Zo zouje ze in de tuinook wel willenhebben,maar
j a , i n d e h a l i s g e e nw i n d .
Voorons zijnde tulpenallemaalevenmooi,alleende ene kleurspreektje
meeraan dan de andere.De lelieszijnook schitterend.
Wij zijngeendeskundigen,die op blad- en bloemvormletten.Water wordt aangegeven
mee gewordenna de ramp
door blauwestof,want daar is men voorzichtig
Flora.In een afgeschermd
hoekjegeeftde heerJanv.d.
op de Westfriese
maken.Er zijnveel belangstellenHeijdeeen demonstratie
bloemstukken
den die de kunstwillenafkijken.Hier ontmoetenwij mw. Hammingauit
aan de schoolin Kantens.Even een
Uithuizen,vroegerondenruijzeres
praatjemaken;als vutterhebbenwe immersalletijd,wat ook uit de bezoeis het deze middagovenruegend
kers blijkt.Ondanksde krokusvakantie
'grijs'.

Daarnamaareens naarde beurs,die in een tent is ondergebracht.
Bij de
ingangwat klein-veeen verder allerleistands met eetwarenen andere
prullaria,maarook standsop het gebiedvan floraen fauna.Op het marktpleintje(podium)zil deze middaghet RegionaalPolitieMuziekkorpsuit
Groningen.Rond het podiumkun je koffiedrinken,
evenalsin de kantine
van de hal. Bij de uitgangwaren bossentulpente koop,díe we natuurlijk
niet kondenweerstaan.Thuis nog even nagenieten.
Al met al een leuk middagjeuit. Het is kleinvan opzetmaarer zijn iedere
zoals muziek,modeshows,poppenkastenz.,zodat
dag nevenactiviteiten,
je er gezelligeen paar uur kuntvertoeven.
Kritischenoot: Wat mij betrefthad men de Millenniumtunnel
achterwege
mogenlatenen dezeruimtemogenvullenmet anderebolgewassen,
hyacintenen narcissenb.v.
A . E .v . d .H - L .
MOLENDE 'GROTEGEERT'KAN WEER DRAAIEN
Begin maart zijn de herstelwerkzaamheden
op koren-en pelmolende
GroteGeertafgerond.De nieuwelangeschorenzijngevestigd,
en de kruilier is na een fikse opknapbeurtweer aan de staartgemonteerd.
Nieuwegroenewindborden,
evenaÍsB nieuwewittekleppenzijnin de wieken gekomen.Omdatde molenbijnavier maandennietgedraaidheeftis
het voor de molenaareerstweereen hele klusom de kop van de molenas
weer ontroestte krijgen,en hem goed in de varkensvette zetten.
'kamwielenmet kammen')
Ook de houtentandwielen(in molenaarstaal
goed
gesmeerd
moeteneerstweer
in de bijenwas
worden.
Als u dit in deze Lougnijsleest,heeÍtu vast de molenweer naar hartelust
zien draaien.
Op vrijdag 3 maart waren de
vrijwilligemolenaarsuitgenodigd door de gemeente
Eemsmond om afscheid te
nemenvan vrijwillige
molenaar
Piet van Tongeren uit
Groningen.Van Tongerenis 6
jaar molenaar geweest van
molen de Jonge Jan in
Uithuizen.Om gezondheidsredenen moest hij stoppen met
het
molenaarswerk in
Uithuizen.In het 'Zielhoes'te
N o o r d p o l d e r z i j lk o n d e n d e
naaste vrijwilligers afscheid
nemen,evenalseen delegatie Een medewerker van Molenmakersbedrijf
Dunning uit Adorp bezig met voorbereidend
van B&W van de gemeente werk om de kruilier weer aan de staarÍ te
Eemsmond.
bevestigen.

molenaars'
aanwezigdie de dhr.
Natuurlijk
warener ook verder'collega's
Van Tongerenheelgoedkennen.EentoespraakdoorwethouderEisinga,
van een kadobonaan dhr. Van Tongerenen een
daarnaoverhandiging
bloemstukvoor mevrouwVan Tongeren.
Na koffie,een hapjeen een drankjegingiedereenna afscheidte hebben
genomentevredenhuiswaarts.
De molenaar.

IN GEíPREKMET.....
Stijn Knot en Fionn Loughnane.
in Kantens
Op woensdag8 maartj.l.werdop de O.b.s.Klinkenborgschool
georgade eerstevoorrondegehoudenvoorde 'Grunneger
veurleescup',
niseerddoorde stichtingKostverloren.
De volgendescholendedenhieraan mee:Abt Emoschool
Westeremden,
St. Walfrides school Bedum, o.b.s. Ruimteschip Hoogezand,
R i p p e r d a s c h o oFla r m s u m ,o . b . s . D e N e g e n W i e k e n W i n s u m , o . b . s .
Ruitenvelder
Kantens.
Froombosch
en o,b.s.Klinkenborgschool
Op deze woensdagmiddag
is het een druktevan belangin de gemeenvan de school.ledereschoolheeft twee deelnemersdie
schapsruimte
meedoen.Voor de Klinkenborgschool
deden Stijn Knot uit groep 6 en
FionnLoughnaneuit groep7 mee.Voor't Lougnijsredengenoegom in
gesprekte gaanmet dezetweejongens.
Vondje het leuk om mee te doen met de voorronde voor de Grunneger
veurleescup?
Stijn:lk was de eerstedie moestbeginnen.lk vondhet bestleuk.Voormij
is het nietecht moeilijk.
Fionn:lk vond het wel leuk om hier aan mee te doen.en ook dat ik hier
voor uitgekozen
ben.
Was het moeilijkom het Groningste leren lezen?
Fionn:Het valt best wel mee. MeesterEddy heeftme wel meegeholpen
hoor. lk heb voorgelezen'Kiendvan Bethlehem',
en het is geschreven
doorAnnievan Dijken-Hooghuis.
Stijn' Het groningste lerenlezenis niet echt moeilijk.Mijn vader en moeToen ik aan het voorlezenwas,
der hebben me wel wat meegeholpen.
werd er vaak een foto genomen.De flitserleiddemij wel af. Het verhaal
wat ik voorgelezenheb heette 'Pieterburen'.
Wie het geschrevenheeft
weet ik niet meer.
Lezenjullie ook wel anderegroningseboeken?
Stijn:lk leesnietveel groningerverhalen,wel heb ik met het kerstspelop
schooleen groningserol gespeeldvan Kees.
10

Fionn.Andereboekenin het groningsleesik nooit.Af en toe op schoolbij
meester.
Vindje dat er school ook meer aandachtmoet wordengegeven aan de
groningsetaal?
Fionn:lk denkhet wel. lk vindhet een heelleuketaal.lk kan het wel goed
verstaan,maar sommigewoordenzijn wel moeilijk.Thuis sprekenwe
geengronings,alleenNederlands.
Stijn:Ja, dat vind ik wel, dat er op schoolmeer groningsmoet worden
gepraat.Thuispraatik wel somsgronings.
F i o n ne n S t i j n ,b e d a n kvt o o rj u l l i em e d e w e r k i nvgo o r ' l ng e s p r e km e t . . . . . '
De volgendevoorrondeis op woensdagmiddag
15 maartin Meeden.
De finalevan de Grunnegerveurleescup
wordtgehoudenin zeehondencrechePieterburen.
JammergenoegmogenStijnen Fionndan nietmeer
mee doen. Maar voor hun was het leuk om aan de voorrondesmee te
doen.

GW

D E L E N T EI S G E K O M E N
De lente is gekomen
met vogels vliegensvlugdie fluiten in de bomen
het paradis is terug,
de bloemen,rode en gele,
de tulp, de hyacinth,
voorzeggenmet zovele
het voorjaardat begint.

De lente is gekomgn
de zomer is in zicht.
Een oogst om van te dromen,
de wereld een gedicht,
de veldenzullen zingen,
hef bos een loflied zijn,
elk carillonzal klinken:
de stad vol zonneschijn.

De lente is gekomen
de narcis kondigt aan:
De zon zal bij ons wonen,
het licht is opgesÍaan!
Bespeurhet in de struiken:
daar geurt een groen seizoen.
De aarde zal ontluiken,
een hemelsblauwebloem!

De lente is gekomen,
w| zijn de winter moe;
wfi trekkena/s de vogels
naar zon en zomer toe.
En wat er ook gebeure,
de vrieskouvan verdriet
zal rood van vreugdekleuren
de winterwint het niet!
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VOORDEJEUGD.
1. Het schot door de hoed.
Een ter dood veroordeeldesoldaat
kreegvan de koningvan zijn land nog
een laatste kans het er levend af te
brengen
'Als je
de volgendeopdrachtkunt uitvoeren,benje vrij',zei de koningtegen
de soldaat.
'lk
laat je eerst blinddoeken.
Dan krijg
je van mij een geweeren een hoed.Die
hoed moet je ergensophangen.Dan
loop je dertig passen en je draaitje
weer om. Als je dan nog kans ziet om
met je geweerpreciesdoorde hoedte schieten,krijgje je vrijheidterug'.
hingde
De soldaatgingmet het voorstelakkoord.Hijlietzichblinddoeken,
hoedop en liepdertigpassen.Toendraaidehij zichom en schoot,zonder
preciesdoorde hoed.Hoe speeldehij
ook maareen momentte aarzelen,
dat klaar?
2 . N a m e nn o e m e n .
van beroemdemannen
ln de drie rijtjesstaandertigvoor-en achternamen
kriskasdoorelkaar.Telkenshorenéén voor-en één achternaambij elkaar.
Tien namen zijn van beroemdeschilders,kun jij ontdekkenwelke tien
schildersdal zijn?
APPEL.
JULES
NOBEL

.....ALBERT
JAN
. . A D R I A A N. . . . . . . . . . . V 4RNI J N
.VINCENT..... PIET

POTTER ......HA1S...........ALFRED
.....REMBRANDT.....PABLO
DOU
...HOLMES.. ...JIMMY
HEIJN
.VANOSTADE
PICASSO.... KAREL.
V A NG O G H
...PAULUS
.CUYP
CARTER ......VERNE.. .....SHERLOCK
STEEN
.FRANS
.GERARD
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3. Tekens van de dierenriem.
Hieronderstaan de Latijnsenamenvan de twaalftekensvan de dierennamen.Dezestaan
riem.In de anderekolomstaanook de Nederlandse
echter niet in de fuiste volgorde.Weet jij welke Latijnsenamen bij de
namenhoren?
Nederlandse
Nr. Latijnsenaam

Nederlandsenaam

1. Aquarius
2. Aries
3. Capricornus
4. Cancer
5.Gemini
6. Leo
7. Libra
8. Pisces
9. Sagittarius
10.Scorpius
11. Taurus
1 2 .V i r g o

Boogschutter
Kreeft
Leeuw
Maagd
Ram
Schorpioen
Steenbok
Stier
Tweelingen
Vissen
Waterman
Weegschaal

nr.

Antwoordenstaan achter in het Lougnijs.

BRENGENAUBADE.
KAANSTERVLINTHIPPERS
Op de vroege zaterdagochtend van 4 maartj.l. toog een
grote groep mensen naar de
Bredeweg 28 te Kantens.
Vocalistenen muzikantenvan
de 'Kaanster Vlinthippers',
onder leidingvan hun dirigent
(meester)Ebbel Kuipers,trotseerdende ijzigewind,om een
aubade te brengenaan hun
jarig koorlidJacob Kristelijn.
Kristelijnhad eerder gemeld
op deze dag niet op de repetities aanwezigte kunnenzijn,
vanwege zijn verjaardag. Dit
brachtde 'Vlinthippers'
op het
idee om dan maar naar hem
toe te gaanen hem een auba14

de te brengen.Uiteraardkwamen
de jarige Kristelijnen zijn vrouw
er niet onderuitom een aantal
nummersmee te zingen.
Het koor telt inmiddelszo'n 30
leden en daarom was deze verj a a r d a g s a u b a d ev, o l g e n s e e n
woordvoerdervan de 'Kaanster
Vlinthippers',
een eenmaligeinitiatief.
J.O.M.W.S.

VERENIGING
D O R P S B E L A N G ER
NO T T U M .
DorpenrondegemeenteEemsmond;18 april a.s.
Op dinsdagavond
18 aprila.s. zal het collegevan burgemeester
en wethoudersvan de gemeenteEemsmondin het dorpshuisKloostersteete
Rottumkomen.De avondbegintom 20.00uur en zal omstreeks21.30uur
eindigen.Op de agendastaatdit jaar:
- standvan zaken portefeuilles,
door de wethouders
- strategische
visie gemeenteEemsmond.
De strategische
visie is een plan voor de ruimtelijkeinrichtingvan de dorpen en het landelijkgebied,voor de komende20 jaar.De gemeentewerkt
op dit momentaan de ontwikkeling
van het planen het is de bedoelingdat
de inwonershierovermeedenken.Tijdensde dorpenrondewordteen eerste conceptgepresenteerd
en krijgenalle inwonersde mogelijkheidhierop te reagerenen hieroverin gesprekte gaan met het collegevan burgemeesteren wethouders.
Komt allen deze avond en denk en praat mee over uw eigen Rottumen
omgeving!
Neut'n Schait'nop 2e paasdag(maandag24 april).
Eentraditiein Rottum;neut'nschait'nin hetdorpshuis.
Er is een baanvoor
de kinderenen een voor de volwassenen.
Van jong tot oud kan men dus
meedoenmet het neut'nschait'n.De aanvangis 14.00uur.
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GEMEENTENIEUWS
24 februarien 9 maart 2000
CultureleRaad
De CultureleRaad Eemsmondzoekt,als gevolgvan het vertrekvan één
van de leden,een enthousiaste,
creatieveplaatsvervanger
die samenmet
de andereledenwil werkenaan en voorhet culturelelevenin de gemeente Eemsmond.Voorinformatiekuntu zichwendentot de secretarisvan de
CultureleRaad,mevrouwT.A.Wiepkema-Wiersema,
Het oude Riet 15,
9983 SN Roodeschool,
(0595)412218.Als u zichwilt aanmelden,kunt u
een briefschrijvenaan het collegevan Burgemeester
en Wethoudersvan
de gemeenteEemsmond,t.a.v.de heer J.A. Piek,Postbus11, gg80 AA
Uithuizen.Vooraljongerenwordenvan harteuitgenodigd
te reageren.
Kapvergunning
Burgemeester
en Wethouders
hebbeneen kapvergunning
verleendvoor
het kappenvan:
(7 maart2000)
- 9 populieren,Akkemaweg5, Stitswerd.
Tegende verleendekapvergunning
kan op grondvan de Algemenewet
Bestuurbezwaarwordengemaakt.Het bezwaarschrift
moet binnen zes
wekenna verzending
van de vergunning
wordeningediendbij het college
van Burgemeester
postbus11,9980M Uithuizen.
en Wethouders,
De datumvan verzendingstaattussenhaakjesbovende te verlenenvergunning.Het indienenvan een bezwaarschrift
is in principealleenmogelijk wanneeru rechtstreeksdoor de genomenbeschikkingin uw belang
bent getroffen.Nadereinformatieomtrentde verleendevergunningen/of
het indienenvan een bezwaarschrift
kuntu verkrijgenin het gemeentehuis
te Uithuizen.
Ingekomenverzoekenom bouwvergunning
Er is een verzoekom een bouwvergunning
ingediendvoor het:
- bouwenvan een tijdelijke
woning,Hogeweg1, Rottum.
N.B. Dit betrefteen kennisgeving.
Er kan pas bezwaarwordengemaakt
als Burgemeester
en Wethoudersvergunningcq. toestemminghebben
verleendnaaraanleiding
van de ingekomen
verzoeken.
Dorpenronde
Dit jaar is de Dorpenronde
geplandin de periodevan 20 maarttot 20 april
2000. Tijdensde DorpenrondebezoekenBurgemeesteren Wethouders
alledorpenvan de gemeenteEemsmond.
op de agendadit jaar:
1. standvan zaken portefeuilles,
door de wethouders
2. strategische
visiegemeenteEemsmond.
De strategische
visie is een planvoor de ruimtelijkeinrichtingvan de dorpen en het landelijkgebied,voor de komende20 jaar.De gemeentewerkt
op dit momentaan de ontwikkeling
van het planeh net is dl bedoelingdat
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Tijdensde Dorpenronde
de inwonershierovermeedenken.
wordteen eerhierste conceptgepresenteerd
en krijgenalle inwonersde mogelijkheid
op te reagerenen hieroverin gesprek te gaan met het college van
Burgemeester
en Wethouders.
De specifiekedata,tijdenen locatiesvan de Dorpenronde
zullen in de
komendewekenin het Gemeentenieuws
wordengepubliceerd.
Hondenpoep
wordt regelmatig
Op trottoirs,wandelpadenen in kinderspeelplaatsen
hondenpoepaangetroffen.De gemeente ontvangt hierover geregeld
klachten.Daaromwillenwij alle hondenbezitters
erop wijzen dat zij verplichtzijn ervoorte zorgendat hun hond niet poept:
'l . op het gedeeltevan de weg
dat (ook)bestemdis voor voetgangers(bijvoorbeeldtrottoirs,voetpadenen dergelijke)
en
2. op kinderspeelplaatsen,
speelweides
en in zandbakken.
Bovenstaandeis vastgelegdin de AlgemenePlaatselijkeVerordening
(APV)van de gemeenteEemsmond.
Ophokregelingpostduiven2000
V o o r d e g e h e l e p r o v i n c i eG r o n i n g e ni s e e n O p h o k r e g e l i n gv o o r
Postduivenvastgesteld.
Voor2000 houdtdeze regelingin dat postduivenwordtgedurende
houdersaangeraden
de volgendeperiodesde duivenop
hokhouden:
- 14 maart Um 13 mei 2000: elke maandag,woensdagen vrijdagvan
10.00 tot 18.00 uur, met uitzondering
v a n G o e d e V r i j d a g ,P a s e n ,
Koninginnedag
en Hemelvaartsdag
en
-27 juniVm 19 augustus2000:elkewoensdagen vrijdagvanaf10.00tot
1 8 . 0 0u u r .
Tijdensdeze periodenzijn jagersin de gelegenheidom op verantwoorde
wijzehoutduivenen verwilderdeduivente bestrijden,
zonderhet risicodat
postduivenworden getroffen.Hierdoorkan schadeaan land- en tuinwordenbeperkt.
bouwgewassen

Bestefamilie,vrienden,collega'sen relaties,
Met ingangvan maandag27 maarthebbenwe een nieuw E-mail
adres.
Ons nieuwee-mailadresis: Dorkas@rdsor.ro
We hopenuw rnailste zien op ons nieuweadres.
Hartelijkegroeten,
Klaasen MargreetPlasen kinderen.
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EMIGRATIE.
Nederland,
Kantens
C a n a d aC
, arman
Om afscheidte nemen houdenwij D.V.8 april 2000 een receptiein 't
S c h i e n v avta n 1 4 . 3 0t o t 1 7 . 0 0u u r .
Planten,bloemenof anderegeschenkendaarmeehoeft u ons niet te
gedenken.De containerdobbertdan al op zee en neemtal onze spullen
mee.
Ko, Gerda,Geertjeen MartinDoornbos.
OPROEP!!
'Poppedijn' jaar.
ln september2000 bestaatonze peuterspeelzaal
ln
20
verbandhiermedezijn wij op zoek naar foto's,videomateriaal
wat in het
verledenis gemaakt.Wij zoudenhet zeer op prijs stellenwanneeru de
moeitezou willennemenom eens in de oude doos te kijken.Ook voor
uzelfis het natuurlijkleukom herinneringen
uit vervlogentijdenweer op te
halen.
Het materiaalkuntu inleveren
bij LiesbethMars,Pastorieweg
11,Kantens.
Als u het materiaaleven duidelijkmerktbent u ervanverzekerddat u het
in ongeschonden
staatweer terugkrijgt.
Alvastbedankt,namensde jubileumcommissie.

PAASZANGDIENST.
De commissiebijzonderedienstennodigtu allen van harte uit voor een
Paaszangdienst
op D.V. maandag24 aprilin de Gereformeerde
kerk te
Kantens.Aanvang10.00uur.
De leidingen meditatiewordenvezorgd door mw. Hofman-Meihuizen
uit
Rottum. Verdere medewerkingwordt verleend door het Chr. Vocaal
Ensembleuit Stedumo.l.v.RonnieHoekstra.
Organistin dezezangdienst
is LenieOtte.
U bent van hartewelkom!
Comm.bijzonder
dienstenKantens.
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NOVIB- MUNTJESACTIE
1999.
Evenalsin 1998deed ook het afgelopenjaar de O.b.s.Klinkenborg
weer mee aan de NOVIBmuntjesactie.
De opbrengstvan 11 deelnemendebasisscholen
uit de gemeenteEemsmondwas f.5821,80(de
landelijkeopbrengstwas f.600.000,-)
en zal worden bestemdvoor
ondenruijs
en gezondheid
in Boliviaonderhet motto."Heteindevan de
armoedebegintop school".
In een land met een erbarmelijkeinfrastructuur,
slechteopbrengsten
van gewassenen weinig medischevoorzieningen,
zal dit geld ten
goedekomenaan kinderendie het zo heelerg nodighebben.
Als dank voor de inzamelingkregenalle deelnemende
basisscholen
een boek voor de schoolbibliotheek
overhandigd
en een oorkonde.
Deze oorkondezal binnenkorteen plaatsjekrijgenin de gemeenschapsruimte
van de Klinkenborg,
naastde oorkondevan 1998.
J.O.M.W-S
EEN PASSENDMAATJEGEVRAAGD.
Het MaatjesContact
is een Humanitasprojectdat mensenmet een psychiatrische
achtergrond
uit hun sociaalisolementwil halen.Dit gebeurd
door ze aaneen vrijwilliger
te koppelendie activiteiten
met ze gaat ondernemen.Deze kunnenvariërenvan een kopjekoffiemet elkaardrinkentot
sameneen dagjewinkelen.De invullingvan het contactwordtdoor beide
bepaald.
Het projectheeft nietste maken met hulpverlening
en is op basis van
gelijkwaardigheid.
De ervaringvan vrijwilligers
uit Stadskanaal
en Winschoten(waarhet project al enkelejareneen succesis) is veelalpositief.men ziet het vaak als
een verrijking
van het leven.Omdatde functievan de vrijwilliger
eigenlijk
gewoon een 'kennis'is, worden er niet veel eisen aan de vrijwilliger
gesteld.Men moet redelijkstabielin het levenstaan,mensentegemoet
tredenop basis van gelijkwaardigheid
en het gewoonleuk vinden met
m e n s e no m t e g a a n .
Binnenkortwordthet MaatjesContact
ook gestartin Delfzijl.Lijkthet u leuk
om er iets meer over te horen,dan kunt u kontaktopnemenmet Janine
Stuunruold,
tel. 0597-421765.

NATIONALECOLLECTEWEEKZOA.VLUCHTELINGENZORG.
ln de week van 2 apriltot en met I aprilgaanbijnavijfentwintigduizend
vrijwilligerseen inzamelingvoor vluchtelingen
wereldwijdhouden,in meer
gemeenten.
dan 300 burgerlijke
Hetthemavan de Nationalecollecteweek
'Vluchtelingen
is:
reizenaltijdlastminute'.
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Vluchtelingen
hebbengeen tijd om zich op hun vluchtvoor te bereiden.
Het is nu of nooit.Wie te lang aarzelt,zet z'n levenen dat van anderenop
het spel.Zelfskofferspakkenis er vaak niet bij. Op zoek naar veiligheid
gevenze allesop, hun huis,hun bezittingen,
en bescherming,
hun families en hun land.Voor een onzekeretoekomstin een vreemdland. Het
vluchtelingenprobleem
is een van de grootstetragediesvan het menselijk
bestaan.
geeft hulp aan vluchtelingenen ontheemden
ZoA-Vluchtelingenzorg
wereldwijd.
Een belangrijk
deelvan de hulpverlooptvia zogenaamde
zelfhulpprogramma's
waarbijmensenin staatwordengesteldhun situatiete
verbeterenen te bouwenaan hun eigentoekomst.
De hulpverlening
van ZOA strektzichuitvan acutenoodhulptot en met de
begeleiding
van de hervestiging
en integratie
van vluchtelingen
in het oorspronkelijke
woongebied.
VanuitNederlandwordenhulpverleners
uitgezondenvoor de coórdinatievan de programma-activiteiten.
Voormeer informatie
kuntu bellenmet 055-3663339.

EEN HOLLANDSEFEESTDAG
Dertigapril,dertigapril!
weet je wel, wat ons dat zeggenwil?
wapp'rendevlaggenhet vrolijkverkonden,
bei'rendeklokkenweergalmenin 't ronde,
meldende heuglijke
tijdinggestaag:
NeerlandsVorstinneverjaartvandaag!
Uit:

'Nederland
zingt'

K O N I N G I N N E D A-G4 M E I. 5 M E I2 O O O .
Het feestcomitéKantens,Rottumen Stitswerdis met de laatstevoorbereidingenbezig.Mededankzijuw bijdragenaan de collecteen flessenacties, kunnenwij u een fantastischprogrammapresenteren.
op donderdag
6 aprila.s. komenwe voor de laatstekeer bij u aan de deur voor lege flessen (ook in de buitengebieden).
Koninginnedag
Op zaterdag29 aprilis er weer een Braderieen Priegelmarkt
van 10.0013.00 uur met Spellencircuit
voor de basisschoolkinderen.
l.v.m.rioleringswerkzaamheden
is de lokatienog niet definitiefvastgesteld.
Verenigingen
of bedrijvendie nietpersoonlijk
door ons zijn benaderd,kunnenzichd.m.v.onderstaand
strookjealsnogopgeven.Ook als u uw hobby
wilt demonstreren
of eigengemaakte
spullenwilt verkopen,kunt u zich
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opgeven.Deelnameis gratis,wel zelfvooreen kraampjezorgen!Kinderen
t/m 14 jaarkunnenzichopgevenvoorde Priegelmarkt.
Voorallebasisschoolkinderen
van 4-12jaaris er een Spellencircuít.
Als je
mee wilt doen,moetje om 9.45 uur aanwezigzijn op het schoolplein
van
O . B . S . ' D eK l i n k e n b o r g ' .
4 mei - herdenking
Op 4 meiwordennationaal
de gevallenen
uit de tweedewereldoorlog
herdacht.U wordtverzochtvanaf18.00uur tot zonsondergang
de vlag halfstokte hangen.
Om 19.00uur zalin de N.H.kerkte Kantenseen herdenkingsdienst
wor'vredein
den gehouden.Dezebijeenkomst
de toestaatin het tekenvan:
komst'.
plaatsbij de herdenkingsplaquette
vindtde kranslegging
Aansluitend
aan
doorhet Collegevan B&W van
de muurvan het voormaliggemeentehuis
de gemeenteEemsmond.
5 mei - bevrijdingsdag
's
wagens,
Optocht: Middagsom 13.00uur starteen optochtvan versierde
'de
muzikaalbegeleiddoor muziekvereniging Bazuin'.De route van de
optochtwordt nader bekend gemaakt.Wilt u ook mee doen aan de
optocht,dan kunt u zich nog opgevenbij de optochtcommissie.
't
vooren door
Avondfeest:
Om 19.30uur starteengrootfeestin Schienvat
de bevolking.De avondwordt gevuldmet zang, dans,toneel,sketches
enz.Het programma
wordtmuzikaalomlijsten na afloopis er gelegenheid
tot het makenvan een dansje.De toegangis gratis.Wilt u ook graagiets
van uw kunstenop toneellatenzien,er zijn nog beperktemogelijkheden.
Opgavevoor 10 aprilbij de avondfeestcommissie.
Tentoonstelling
tentoonstelling
Van 3 t/m 5 mei staat er in 't Schienvateen interessante
Heeftu foto'sof andermateopgesteldmet materialenuit de oorlogsjaren.
stellen,dan graagconriaalvan dezeperiodeen wilt u dat ter beschikking
tact opnemenmet de tentoonstellingscommissie.
verspreidmet het uitgebreiwordteen huis-aan-huis
circulaire
Binnenkort
U wordtverzochtte vlaggenop 29 april
de programmavan alleactiviteiten.
en 5 mei. Om het geheeleen extrafeestelijktintjete geven,kunt u van 29
april- 5 mei uw tuin en straatversieren!
Voorinlichtingen
en opgavekuntu bellennaar:
W.Knot
Marktcommissie:
552051
Herdenkingscommissie:A.v.d.Hoek551538
E.Kuiper 551245
Optochtcommissie:
Avondfeestcommissie: W.Knot
552051
Tentoonstellingscommissie:
G.de Boer 551484
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J Martini
551947
E.Holst
551217
M.Miske
552137
l.Eisinga
551656
H Hovenkamp551242

OPGAVEBRADERIE/ PRIEGELMARKT

i

1

lnleverenuiterlijk21 april bij: W.Knot,Bredewegstraat6, Kantens.

VAN DE OPTOCHTCOMMISSIE.
voorelkewagenf.50,-beschikbaar
stelt,wilOmdatde optochtcommissie
len we graagdat ook de verenigingen
die een wagengaanversierenzich
opgeven.
Ook voor het regelenvan groen,koffieen thee voor onderuege.d. is het
nodig dat de commissieweet hoeveelwagenser mee doen. Graagzo
spoedigmogelijkopgevenbij MarjanVeldman,tel. 0595-552424.
naarzaterdag6 mei (zelfde
Bij slechtweerop 5 mei wordter uitgeweken
tijd).
Verdere informatiewordt binnenkortaan de contactpersonen
van elke
wagendoorgegeven.

DAMCLUB'HET LEERTVANZULF'KANTENS.
Zeldenmaakje meedat aan heteindevande competitie
iedereenzo dicht
bijelkaareindigtmetzo'n minimaalverschilin behaaldepuntenals ditjaar.
Bijvoorbeeld
dat A.Ritzemaen M.Holtmanbeidenog als tweedekunnen
eindigen,maar net zo goed vijfdeof zesde plaats.Dat is het leukevan
onze damclubwaar iedereenvan iedereenkan winnenen de sfeerook
altijdprimais.
TegenUithuizenhebbenwe nog een vriendschappelijke
bekerwedstrijd
gespeelden helaasmet 5-'11verloren.
Standper '14maart2000:
1. D . H o l t m a.n
.14-26
2. J.Wierenga .14-15
. e i t z e m.a. . . . 1 4 - 1 5
3 . C h rR
4. A.Ritzema ...11-13

5. M.Holtman. .12-12
6. B.Leijenaar .13-11
7 . J . Z w e w e.r. . . . . . .1. 4
. .- 1 0
8. K.Oomkens 10-00
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KLEURENPLATENWEDSTRI
JD
voor de jeugd tot en met 12 jaar.
van dit nummervindenjullie een kleurplaat.Aan
Op de middenpagina
is een wedstrijdverbondenmet leukeprijsjes.Maak hem
deze kleurplaat
zo mooi mogelijkmet kleurpotloden,
stiftenof verf en lever hem voor 15
aprilin bij Doravan Meggelen,
Langestraat23
te Kantens.We hebbendrie
leeftijdscategorieën.
- tot 6 jaar
-6t/m9jaar
- 10 t/m 12 jaar.
Voorde mooisteinzendinguit iederecategoriestelthet Lougnijseen leuk
prijsjebeschikbaar.
Vergeetdus nietje naam,adresen leeftijdonder aan
te schrijvenen wie weet benjij een winnaar!
de kleurplaat

Autobedrijf
Jager
Stitswerderlaan 4
9995 PC Kantens
Tel. (0595)55 12 27

Verkoopvan
gebruiktepe rsonen aufo's.
Reparatie,
onderhoud
en APK-keuring
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Dry

cangde/'qt,,.

SjoukjeLap geeftde pen dooraan:
D o r av a n M e g g e l e n ,
in Kantenssinds1992.
woonachtig
Wat wasje meisiesdroom?
De horecain.
Wat is er van terechtgekomen?
lk ben gestopten nu is het huisje,boompje,beestje.
Wat is je grootstehobby?
Interieurinrichting.
Wat is je favorietevakantiebestemming?
Zon, zee en strand.
Wat is het leukstevanie woonplaats?
Dat de kindereneen leukeomgevinghebbenom op te groeien.
Wat is het minstleuke vanie woonplaats?
Dat je geen kranthoeftte kopenom op de hoogtete blijven'
Welk boek hebje het laatstgelezen?
VT wonenen Ariadnewonen.
Welkefilm hebje het laatstgezien?
MeetJoe Black.
Wat is je favorietet.v.programma?
TV Woonmagazine.
Waarheb je het laatstsmakeliikom gelachen?
Om wat ik in het dorphoor.
Wat heeftje het meesf geraakt?
Het verliesvan een dochtervan mijnvriendin.
Wat zouje graag in je leven nog eens doen?
Het makenvan een wereldreis.
En tenslotte,aan wie geefie de pen door?
Aan GeesKnot.
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OPHALENOUD PAPIER.
26 aprilom 18.00uur bij de weg.
Woensdagavond
wendentot de
Bij klachtenkan men zich tijdensde oud papierinzameling
'Poppedijn',
PatriciaKeizer,tel. 06van peuterspeelzaal
contactpersoon
tel. 551428.
Vooren na de inzameling:
22622851.
Papieren kartongaarnein dozenof papierenzakkenbij de weg zetten.
OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAL.
11 aprilkomtde chemokarlangsom uw kleinchemisch
Dinsdagochtend
afvalvan huis te halen.Zet de gele kaartop een vanafde weg duidelijk
zichtbareplaatsvoorhet raam!Uw afualwordtdan vanafuw huismeegenomen.
Buitende bebouwdekom zal kleinchemischafvalop afroepwordenopgeNoordhaald. U kunt daarvoorbellen met het Vuilvenruerkingsbedrijf
Groningente Usquert,tel. 423190.
ONTVANGENGIFTEN.
de volgendegiftenontvanIn maart mochtenwe op onze bankrekening
gen:
HJ O teR.f.25.-.

ROTTUM.
DORPSBELANGEN
VERENIGING
Lezing Rottumeroog.
't
Op donderdag3 februari 2000 was er een lezing in dorpshuis
Kloostersteegeorganiseerdover Rottumeroog.Als spreker voor deze
In het dageavondwas dhr.Simonvan den Berguit Warffumuitgenodigd.
van het district
lijkslevenis hij werkzaamals kantonnierbij Rijkswaterstaat
'woont'hij tijdelijkop de wadOostdijkWaddenzee.ln het voor-en najaar
Hij geefto.a. leidingaan de
en Rottumerplaat.
Rottumeroog
deneilanden
die zich voor
en een aantalvrijwilligers
medewerkersvan Rijkswaterstaat
het onderhoudvan dezeeilandeninzetten.
van beide
Dhr.van den Bergverteldein het kortwat overde geschiedenis
in oostelijkerichvan Rottumeroog
eilandenen ging in op het'wandelen'
werd een kopie'tjeuitgereiktmet een illustratie
ting.Aan de aanwezigen
Uiteraardverteldedhr.Van den Berg veel over de
van deze verplaatsing.
actuelesituatieop Rottumeroog,zoals het verdwijnenvan de tuin van
en de verplaatsing
Toxopeus,de afbraakvan de laatstevoogdenwoning
liet dhr.Van den Berg
zeekaap.Overbeleidszaken
van de monumentale
zich slechtssporadischuit. Over enkelewekengaat dhr.Van den Berg in
in
de VUT.Hij gaf nog te kennendat hij niethad gedachtdat Rottumeroog
zo'n snelle tijd zou afkalvenvan 300 naar 200 ha oppervlakte.Van te
vorenhad dhr.Van den Berggerekendop een vollezaalen hij werd daar26

in niet teleurgesteld.
De zaal zat bomvol en
deze avond trok zo'n 65 bezoekers.Na afloop
van de lezingliet notarisKooi uit Warffumnog
een reeksdia'szienvan Rottumeroog
en -plaat.
Ook waren er leuke dia's van Lauwersoog,
Usquerten Noordpolderzijl.
Door zijn sappige
begeleidende
commentaar
in het Groningskon
er ook nog wat gelachenwordenin het dorpshuis.Al met al werd het een zeergeslaagdeen
gezelligeavondin Rottum.
Toneelavond.
Op 18 maart kwamen ruim 40 bezoekersvoor het toneelstukvan de
genaamd.'Paniekop de 13e'.Personeelen een aantal
Kloosterspeulers,
klantenzijn verzameldop de 13e verdiepingvan een warenhuisop de lingerie-afdeling.
Dooreen gijzelingop een lagereverdiepingkan de lift langere tijd niet meergebruiktworden.Er is geentrap aanwezig,zodatniemandde afdelingkan verlaten.
Eén van de dames moet dan ook nog vervroegdbevallen.Het publiek
heeftde pasgeboren
babywel kunnenhoren,maar niet kunnenzien om
dat twee herenhet toneelafdekkenmet een grootwit laken.

O P L O S S I N G E JNE U G D R U B R I E K .
1. De soldaathingde hoedoverde loopvan het geweer.
2. De tien schilders:
Rembrandtvan Rijn
Jan Steen
PaulusPotter
FransHals
PabloPicasso

GerardDou
KarelAppel
AlbertCuyp
Vincentvan Gogh
Adriaanvan Ostade

De vijf anderenamenwarenvan:
JimmyCarter,AlfredNobel,SherlockHolmes,JulesVerneen PietHeijn.
3. Tekensvan de dierenriem:
1. waterman
07. weegschaal
2. ram
08. vissen
3. steenbok
09. boogschutter
4. kreeft
10. schorpioen
5. tweelingen
1 1. s t i e r
6. leeuw
1 2 .m a a g d
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1 april
"Wie mouten n nustje moaken,hur,"zee Kloas Koolmeestegen zien
wiefkeKorrie."Mor dat is nog veul te vroug ien tied,"zee zai, "wie zitten
nog ien Meertmoand
en ien Maai leggenwie eerstn aai,""Dat is woar,"
zee Kloas,morzun is aalzo waarmlestedoagen,k bin haitien hoed."
"Minskenmoakenook kloareghaid."
"Vraauwlu
binnenaan t hoesschonen
en manluredderntoen aal wat op." "Dommitis der niks meerte vienden
woarwie n nustvan baauwenkinnen."
Sunt kortsledenwoondenzai ien n grodetoen mit n abbelhofder bie.
Korrievloog eerstwat verbalderdom hoes en dak tou.Kloaskon wel wat
zeggen,mor zai wol laivern beetjewaarmzitten,omreden
snijvlokkenkonnenjoe ien Prilmoandnog wel weerom oren vlaigen.
Op houk van t oetstekjezatzai te prakkezaaiern.
Op t dak warengenoghoukjesen hórntjes,mor zai hil der naitvan om bie
minskenonner dak te wonen en heur boudel onnuur te moaken. n
Nustkaastewas goud, mor dij was naarmste zain.Neudeboomwas van
doefkes.
Nee, dij dikke boom ien abbelhofaan kaant van slootswaal,leek heur
bedertou.
t Was n hailehogeboommit n stamdijje mitjoen aarmsnaitomspannen
konnen.Der waren aal verschaaiden
takkenofwaaidvrouger.Aan zuudkaant,n beetjeien de lijtevan n ofgeknaptetak, vond ze n schierholje.
Kloaswas t ook noart zin. Non mos der baauwdworren.
Takjes,strookes,plokjesmos, honde-enkaddehoar,veerkes,niks kwam
te onpas,
Van vrougtot loatwarenze mit heur baaidentaan de sporrel.
Zai werrenmuidvan t aarbaaiden.
"Wiehollender veurvandoagmit op,"zee Kloas,"kbin der zat van."
Aanderdoagssmórns
was Korriebie tiedsweer aan zuik ien t blaaikveld.
Kienderluipenachterheeg laangsnoar schoultou. "Er zit een gat in je
broek,"zee ain tegenaander.
" W a a rd a n ? " " H a , h a 1, a p r i l ,1 a p r i l ! ! "
Dat warenja roaremeneuvels!
Bovenien t hoeswas der wat rebulie.Dou zai mit n schaaifoog overzied
keek,zag ze dat toendeuropengingen dat dekensop t linnenrikhongen
werren.Dat leekheurwat tou!
Hai,potenwarenheurstiefvan kolleen ze wol stommegeern
eefkesop dij
mooiedekenszitten.
Aan enkelstou zaktezai der ien vot. Wat n pluuskes!
Mit snoavelpikteze der ien om. Dat was mooi goud veur heur nustje,
zuver scheerwol.
lenainenkwamder n kop bovente t glaasoet.
"Wat mout dat doar?""Votdoe!"
Korrieschrokeefkes,mor zai was naitbenaauwden dochtbie zok zulf:"As
dij kerelvot is goa k der weer hèn."
Twijdemoal begonnender aal twij koppente roupenen te reren. Deur t
open roam heurde zai zeggen:"Watn knuterggezicht,hoal fototoustel
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gaauweefkesop."
Joa,ze konnender ien as ze n koartjeharen.Eerstveur t roam stoante
bandiezenen den n petretvan joe moaken?
t Mos der nog biekommen!Kloas was ien abbelhofen zai mozzen
veureerstmor ais zórgendat ze wat ien moag kregen.
Noa mirregmor ais weer kieken.
Dat vil of.
Harregat,wat harenze non ommaanshad?
Overgerdienen
harenze over dekenshèn smeten.Mor Korriewas nait
veur ain gat te vangen. Zai zol heurwel kriegen,
Op ain houkkwamder n tipkedekenonneroet.
Bie winterdagkon ze aan n droad mit souskeshangen,den kon zai ook
aan dat tipkehangen,
Minsken ien t hoes lagen noa t eten ien mirregtiedoetgezakt ien
kroagstoulen noatiedmozzenze boudelien sloapkoamernog haaistern.
Tiedgenog.
Dou der genogpluuskeswaren,eefkesoetpoesten
ien hogeheeg.
Vandoaroet was der n goudoetzichtop t linnenrik.
Tegenoavendvloogdeur ienainenopen.
"t Beguntte spiddern,dekensmoutenoetkloptworren."
Joa, doar warenze! Dekenswerrenbie tippenpakt en t stof waaideien
wiendtot aan heegtou.
"Zitn gat ien deken,"zee man.
"1 April,zeker!""Nee,t is woar!"
"n Echtgatje.""Houkin dat den?"
Dat het dij verhiptevogelnoatuurlekdoan, zee vraauw.
"Watn ekstroawaark,"doarmoutn stopnaaldaan te pas kommen."Korrie
zat te knivveln.k Hebjoe mooibie bainhad,
dochteze.
Niksgain 1 april,n gat is n gat.Gaingezoes!
A . E , v / dH . - 1 .
Rommelmarkt.
Hetgaatde goedekantop eersthaddenwe om hetjaareen rommelmarkt,
maar nu de mensenhet wetendat we daar aldoormee bezigzijn komen
de spullenhet hele jaar door binnen.Er zijn de laatstepaar maanden
zoveelspullenbinnengekomendat we beslotenhebbenom vrijdag26 mei
een rommelmarkt
te houdenvan 1800uur tot 2100uur in en om SALEM.
Maar heeftU ook nog wat spullenvoor de rommelmarktlaat het ons dan
even weten,dan kunnenwij iets regelendat het bij U wordt weggehaald,
Ook hebbenwij nog een aantalvrijwilligers
nodigdie helpenmet het uitstallenvan de spullen,en s'avondshet verkopenervan.Als je van een
uitdaginghoud om de spullenom te zettentegenklinkendemuntengeef
je dan op bij JannyDijk551850of bij Kor Broekhuizen
551796het gaat

ervoorom de klokkenuiteindelijkgerestaureerd
te krijgenen daar heeft
iedereenwat aan.
Het is misschienoverbodigom te noemen maargrofvuilen kapottedingen kunnenwij ook nietverkopenen wij hebbenlievergeengrotemeubelstukkenmeerwantdaarzijnwij al rijkelijkvan voorzien.
Namensde Klokkencommissie.
Klokken
Algemeen
Doorde hoge ligging,forseuitstralingen karakteristieke
achtkantigevorm
is de torenvan de HervormdeKerkvan Kantensbeeldbepalend
voor het
dorp en de verreomgeving.
Doordatde torennaar het westengingverzakkenis er in het verledeneen
zware steunbeermet onderdoorgang
aangebracht.
Bouwkundigziet de
torener goed uit.Aan de zuidoosten noordwestzijdeis de torenvoorzien
van vierkanteblauwewijzerplaten
met verguldecijfers.De bovende wijzerplaten aangebrachteverlichtingsarmaturen
zijn in zekere mate een
storenelement,terwijlhet onderhoudhiervanerg moeilijkis. De zolders
van de torenzijn in goedestaat,wel dienthierbijwordenopgemerktdat de
trapgatenzeeronveiligzijn.
Klokkenstoel
Op de plaatswaar een klokkenzolder
zou moetenzijn staat een solide
klokkenstoel
met twee gangen.De drie jukken corresponderen
met de
achtkantigvorm van de toren. Op een afstandvan circa 2 meter van
welketevensdienstdoe als
bovenzijnbij iederjuk trekbalken
aangebracht
o p l e g g i n vg a n d e l u i d a s s e n .
Onderde klokkenis geenzolderzodatonderhoudaan de klokkenen klepelsonveiligen uiterstmoeilijkis.
Om daadwerkelijk
tot onderhouden herstelvan de klokkente kunnen
komenis het noodzakelijk
dat er onderde klokkeneen goedewerkvloer
aanwezigeis, uit oogpuntvan veiligheid
verdienthet hieraanbeveling
om
hier permanenteen zolderaan te brengen,zodater in de toekomstzonder problemenonderhoudaan de klokkenkan wordenuitgevoerd.
Luidklokken
De luidklokken
hangenaan houtenluidassenwelke vrij recentvan een
zijn voorzien.De bovenassenzijn in een slechtestaat.
onderzetting
Grote klok
De grote klik van een onbekendegieter heeft een onderdoorsnede
van
110,4cm en een geschatgewichtvan 950 kg. Dezeklokhangtin de smalste gang van de klikkenstoel
en aan de lichtsteluidas,deze as is in een
slechtestaat.De normaleslagwanddikte
bij dezeklokbedraagt86 mm, op
30

de slagplaatsis de dikte73 mm hetgeeneen slijtagevan ongeveer15%
betekent.De grote klok vertoontmeerderebeschadigingen.
Het is goed
noodzakelijk
is dan dat de slagrand
mogelijkom deze klokte herstellen,
ook uitgevuldwordt.
K l e i n eK l o k
He is vreemddat de kleinsteklok anno 1660,onderdoorsnede
99 cm en
een gewichtvan circa650 kg aan de diksteas en in de breedstegang
hangt.De normalewanddiktebij deze klik van de slagrandbedraagt7,3
cm, op de slagplaats
is echterdoorde klepeleen kuilgeslagenvan 1 mm
wat op een slijtagevan 15.5%wijst.De kansdat dezeklikkan springenis
dan ook in ruimemateaanwezig.Daaromis het aan te radenom bij deze
klikde slagranduit te latenvullen.
Omdatde torenopenis, er een kraanaanwezigis en de transportkosten
geringzijn,is het zeeraante bevelenom de kleineklokmee
in verhouding
te zendenmet de groteklokvoor herstelwerkzaamheden.
Uurwerk
Het uuru'rerk
wat vrijwelcompleetis ziet er goed uit. Deze wordt op ingenieuzewijzeelektrisch
De aandrijfstangen
en koppelingen
aangedreven.
zijn erg roestigen de wijzeruverken
vuil maarwel in een goedestaat.
Het besteis het uunryerk
mee te nemenin de restauratie.
Luidas
De luidaswaar de kleineklokmomenteel
aan hangtis veel te zwaar.Het
voorstelis om bij dezeluidasuit te gaanvan het modelwat thansop de
Grootsteklok aanwezigeis.
Luidapparaat
Deze installatiekan men in verbandmet de veiligheiden de veiligheidsvoorschriften
het bestezo spoedigmogelijkvervangendoor een eenvoudig dubbeltrekkend
luidapparaat
of te gaan overwegenom met de
h a n dt e g a a nl u i d e n .
Kosten
De begrotekostenvan geheelherstelvan de luidklokken,
de noodzakelijkebouwkundige
kostenen de kostenvooradviesen begeleiding
bedragen in totaalrond de NLG 96.000. De venruachting
is dat de Hervormde
Kerk hiervooreen subsidievan 70o/okan ontvangenop de subsidiabele
onderdelen.
Er blijftdan nog een grootbedragover wat de HervormdeKerk zelf moet
bekostigen.
Om het bedragvoor de kerkwat kleinerte makenorganiseren
wij vrijdag
26 mei een rommelmarkt.
HeeftU nog bruikbarespullen,wij halenze na
overleggraagbij U op. Grotemeubelstukken
en grofvuilhalenwij nietop.
K.K.Broekhuizen,
Pastorieweg
25, Kantens,Tel 551796.
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