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PREDIKBEURTEN.
GereÍormeerdekerk en Hervormde gemeente
Ds. Lievaart.
03 maart 9.30 uur H.K.
Ds. Kristensen.
1 0 m a a r t 9 . 3 0u u r G . K .
Biddag.
Ds. Kristensen.
13 maart 19.30uur G.K.

17 maart 9.30uur H.K.
24 maarl 9.30uur G.K.

Ds.Kristensen
Ds.Kristensen.

Vesperdienst.
H.K.
Vesperdienst.
H.K.
H.K. (usquert)
Vesperdienst.
H.A.,Witte Donderdag.
Ds. Kristensen.
G.K.
Vesperdienst.
H.K. lusquert)
Ds. 't Hooft.Eerstepaasdag.
31 maart 9.30uur H.K.
Tweedepaasdag.
Paaszangdienst.
01 april 10.00uur G.K.

25 maart
26 maafi
27 maart
28 maart
29 maart

19.30uur
19.30uur
19.30uur
1 9 . 0 0u u r
19.30uur

GereÍormeerdekerk vrijgemaakt
Ds. J. Haveman,Roodeschool.
0 3 m a a r t 1 1 . 0 0u u r
Bedum.
Ds. J.M.A.Groeneveld,
1 6 . 3 0u u r
H.A.
Ds. de Niet,Groningen-Noord.
10 maart 9.30 uur
Dienst.
1 4 . 3 0u u r
Biddag.
1 3 m a a r t 1 9 . 3 0u u r
Dienst.
17 maart 9.30 uur
Ds. J. Haveman,Roodeschool.
1 5 . 3 0u u r
Ds. J.Th.Rozemuller,
Baflo.
24 maari 11.00uur
Ds. H. Offereins,Leens.
1 4 . 3 0u u r
Dienst.GoedeVrijdag.
2 9 m a a r t 1 9 . 3 0u u r
Pasen.
Ds. G.F.Overweg,Schildwolde.
maart
uur
31
9.30
Ds. J.P.van der Wal.Leek.
1 4 . 3 0u u r

WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen
Doktersdiensten
Groningen:
0900-9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen
Op zaterdagen zondagis er om 11.00uur en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandafts na telefonisch
overlegte consulteren.
02-03 maart
09-10maaft
16-17maart
23-24maart
2 8 - 2 9m a a r t
30-31maart
01-02april

F.H.Bennink,Ten Boer.......050-3022720
of 0595-464433
..050-3013994
J.D. Buwalda.Bedum
M.J.den Engelse-Boelkes,
Ezinge
....0594-622121
B. Flesserus,
Winsum..
..0595-441545
l . H .v a n d e r H o n i n gW
, insum........................0595-442244
L.G.Jager,Bedum
..050-301
5462
H. Meursing,Middelstum
.....0595-552292

Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw. drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma Vm vr tussen8.00-8.15uur,
tel. 06-51255926.

Be,graf enisverenigÍng
Uitvoortverzo?ge.":
C. Boersema

I
I

[osgs-+""aos

I

Ge.lieve.wilzigingen

Kontens

Ledenodministratie:
J.O.M. Wois-Stalloert

( 0595-552303
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ARENA.
Vrijdag1 februariwas, ondanksde regen,voor 8 Kaansterseen (oranje)
zonnigedag. Bij garagePit in Warffumwachttenwij op de bus samenmet
meer ArenA-gangers.
kwam met de handenvol
Onze loco-burgemeester
(tasjesdie hij uitdeelde)ook schuilenvoor de regen.Er kwam zelfs een
fotograaÍ(Ommelander
Courant).Toende bus kwam moestiedereenvoor
de bus komenstaanvoor wat foto's.
Het was na 2.00 uur voordatwe veftrokken,maar ruim voor 5 uur werd
parkeergelegenheid
onze bus op een enorme geïmproviseerde
samen
met nog 649 bussenstil gezet.Een langestoetnaarde ArenAbaandezich
een weg waardoorautomobilisten
heel lang kondenwachten.Later zagen
wij politieagenten
om het verkeerwat te regelen.
Met de ArenAal in het vizierwerd het oranje-gehalte
flink opgeschroefd
wij kregenvan een telecom-bedrijf
d.m.v.fleece-petjes'die
. Nadatwij een
hele tijd (op een verkeerdeplek)haddengewachtom naar binnente kunnen, begoneen flinkeklauterpartij:
trap na trap, de Martinitorenis er niks
bij. Eindelijkwarenonze plekjesin het zicht,vooraanbij de balustradevan
de bovenstering.We kondende gemeentevlagmooi voor ons ophangen
zo waren wij eventueelvoor het thuisfrontgemakkelijker
op de beeldbuis
te herkennen.Helaaswas een t.v.-camerabovenons geïnstalleerd.
Na een luidruchtigvoorprogrammaging om 7 uur het programmavan
start. Uit alle windstrekenvan Nederlandgaven fanfarekorpsen
acte de
présence.Ondertussenkwam de koninginmet haar gezelschapbinnen.
Wij zagen ondertusseneen hele lange witte limousinede ArenAbinnenkomen (nog iets langerdan die in Kantensvorigjaar maart).Daar zat de
presentatrice
in. Het bruidspaarin spé kwam in een antiekehalfopenauto
binnenrijden.De show gingaan de lopendebandde avonddoor.Voordat
je er erg in hebt zongenMarcoBorsatoen Sita het huwelijkslied
en wordt
het huwelijksgeschenk
overhandigd.De hoge gasten vertrekkenen wij
genietennog een half uur na met een mini-conceilvan MarcoBorsato.
Op weg naarde bus is er weereen helelangestoetvan mensen,maarnu
is er geen verkeerchaos.Om + 11.00 uur veftrekkenwij vlotjes uit
Amsterdam.Klokslag2.00 uur staatde bus weer bij garagePit in Warffum.
Moe en met een gevoeligekeel van het zingengaat ieder naar huis met
was van WillemAlexander
het gevoeldat dit een gezelligvrijgezellenfeest
en Maxima.
ZwannyHofman.
LAND.
M O L E N SV E R S I E R DO P H E T G R O N I N G E R
Op zaterdag 2 februarij.l. werd het huwelijkvoltrokkentussenZKH Willem
gildevan rrijAlexanderen zijnMaxima.Redengenoegvoorhet landelijke
willigemolenaars,om hier voor de molensextra aandachtaan te bestemolenaarswerdendoor hun eigenprovinciale
molenden. Alle vrijwillige
verenigingenper brief uitgenodigdom op zaterdag2 Íebruaride molens
zoveelmogelijkte versierenen te latendraaien.Ook op de molen Grote
Geerthierin Kantenswerdende handenuit de mouwengestoken.Met de

driekleurin de bovenste
vlaggetjestussenoe wieken,en de Nederlandse
wiek, stondde molende hele morgenin vreugdestand.
De gehelemiddagheeftde molenzijn wiekenlatendraaiendoor de heloere lucht.Vanuitboven in de molen zag ik de twee molensin Winsum
Omdathet die dag
en Zandeweer.
Uithuizen,Zeerijp
draaren,Garsthuizen,
mooí helderweer was kon ik bovenuit de kap de hoge gebouwenop het
erlandBorkumzienstaan.
Omstreekshalf 5 werdende vlaggetjesverwijderd,en de molen stilgezet
om
om op tijd aanwezigte zijn bij het nieuwejeugdhonUijsbaankantine
mee te lopenmet de Willemen Maximaspeurtocht.
De Molenaar.
ZOEKTGASTGEZINNEN
EUROPAKINDERHULP
voor drie weken in de zomervakantie.
U kunt met uw gezinheelveel betekenenvoor:
- een kind dat alleennog maarvan vakantieheeftkunnendromen;
- een kind dat alleenproblemenin zijn levenheeftgekend;
- een kind dat altijdte veel is, of in de weg loopt;
- een kind dat gewendis te vluchtenals er drankin zichtkomt;
- een kind dat niet huiltna een paar klappen;
- een kind dat uit een kindertehuis
of uit een gebrokengezinkomt;
- een kind dat ze kansarmnoemendoor zijn ervaringen;
- een kind dat dag in dag uit. na schoolnog op de kleintjesmoet passen,
omoaïer geen papa ls en mammade hele dag moet werken.
Wat in uw ogen heel gewoonis voor een kind, kan voor een kind van
heelbijzonder
zijn.Eendagjeuit gaan,boodschappen
EuropaKinderhulp
doen,een leukewandelingmaken.Driemaaldaagseen maaltijddie voor
's
hem of haar wordtverzorgd, avondsvoor het naar bed gaan nog even
gezetligbij elkaarzrilen,in bad gaanof onderde douche.
St. Europa Kindernulpwil deze kinderenkennis laten maken met een
'anoere'wereld. Het probleemis echter:wij komen veel gastgezinnen
teKon.DaaromzoeKenwij gastouders.
Ouoersoie over voldoendebegrip,geduld,maarvooralliefdebeschikken
in huiste nemen.
om een kindvoor driewekentijdensde zomervakantie
Er staat geen vergoedingtegenover,maar het geluk dat u zo'n kind
bezorgtis onbetaalbaar.
y'ooroe provlncieGronrngen
betrefthet kinderenuit Nederland,Duitsland
Voor meer rnformatie
kunt u onze site bezoekenwww.euroen FranKrijk.
paxrrloerhulB.nl
of contactopnemenmet Anneke Hommes,tel. 0598hetnet.nl
+ + 6 3 5 6e. m a i l :i h h o m m e s @

O . B . S .' K L I N K E N B O R G "
Veurleescup.
leder iaar organiseert de stichting Kostverlorende Meertmoand
Dialectmoand.
Jaarlijkswordt er voor de leerlingenvan de basisscholen
een GrunnegerVeurleescupgeorganiseerd.
Dezeveurleescupbestaatuit
twee voorrondes,waarvan er een plaatsvindtop de Klinkenborgin
Kantensop woensdagmiddag
20 maart.aanvang14.30uur.Namensde
Klinkenborg
doenJorianWals,MarjaOmtaen StijnKnotmee.We wensen
hen alvastveel succesen iedereenis van hartewelkomom te komenkiiken.

De landelijkecollecteweekvoor het
NATIONAALREUMAFONDS
vindt dit jaar plaats van 10 Um 16 maart.
BEHEERVAN HET DORPSHUISIN STITSWERD.
Er zijnwat veranderingen
in het beheervan het Dorpshuisin Stitswerc:
- HeleenMosselheeftmet ingangvan het nieuwejaar haarfunctieneergelegden
- Birgitvan den Heuvelis verhuisd.
Beidenheel haftelijkdank voor alle moeiteen inspanning,
die zij jarenlang
hebbengeleverdom het dorpshuisop een goedemanierte latendraaien.
Fransis Bosch. Akkemaweg13. tel. 0595-557205is gelukkigbereid
gevondenhet beheervan Heleenen Birgitover te nemen.Voor huur en
verhuurvan het Dorpshuiskunt u zichtot Fransiswenden.

E E N N I E U WB E G I N
De lente maakt me blij ....
lk adem vol en vrij
de frisse geuren in.
Het maakt me licht in 't hoofd,
het troost me en verdooft,
het geeft me nieuwe zin.

De Schepper van het leven
wil deze lente geven,
een stralend nieuw begin!
Ook ik mag open bloeien,
Hij doet mijn vruchten groeien
en geeft mijn leven zin.

De geuren en de kleuren,
daar wil 'k me vol aan peuren
als bijen in hun sas.
Het nieuwe groen, de bomen
de bloemen staan te dromen
op 't nieuw tapijt van gras.

Joke van Sliedrecht,
leven.
Uit:Vruchtbaar

ROTTUM.
DORPSBELANGEN
VERENIGING
Toneelavond door de Kloosterspeulers
het blijspel'Logies
9 maartzullende Kloosterspeulers
Op zaterdagavond
met ontbijt'opvoerenin het dorpshuisKloosterstee.
Bert Wildvank en zijn twee dochters Rene en Marissa komen op het
gebiedvan de liefdein allerleiverwikkelingen
terecht.Het beloofteen vrolijk stuk te worden.U wordtvan harte uitgenodigdom deze avond te zien
hoe Bert en zijn dochterszich uit de situatieredden.
is vanaÍ19.30uur open.De
De avondbegintom 20.00uur.Het dorpshuis
entreebedraagt2,50 euro voor ledenen 3,50 euro voor niet-leden.Een
iederis van hartewelkom!
Activiteiten Vereniging DorpsbelangenRottum
'Logiesmet ontbijt',20.00
ToneeluiWoering
uur.
9 maart:
1 april: Paaspuzzelspeurtocht
en noten schieten.
5 april: Klaverjasavond.
en rit met paarden wagen.
mei/juni:
Straatspeeldag
'Hoog boven laand en tied'
Zaterdag13 april:Uitreikingboek met werkenvan Jan Boer.
Groeten uit Rottum
Er is een nieuwe ansichtkaartvan Rottum.Het ontwerp is van Truida
Veenstradie vorig jaar de prijsvraagheeft gewonnen.De kaarten zijn te
SuzanneHerwegenen ErwinDrenthen ook tijkoopbij de bestuursleden:
in het dorpshuis.
dens activiteiten
De kaartenkostenslechts0,50 euro per stuk.
Stuurook eens een gezelligkaailjevan uw eigenRottum!
Fonds leve(n)dedorpen
van de provincieGroningenis het
Vanuithet provinciaalomgevingsplan
'leve(n)dedorpen'opgericht.Er is circa 453.780euro beschikbaar
fonds
voor projectenper 1 januarij.l.
Het doel van het fondsis het stimulerenvan personenen instellingenom
s.amenprojectenuit te voeren ter verbeteringvan de leefbaarheidin de
en het vrijwillieigen omgeving.Het stimulerenvan het verenigingsleven
gerswerkis ook een belangrijkdoel.Vernieuwende
initiatieven
zullenworden ondersteund.
25 Íebruarizal het bestuurvan VDR om 20.00 uur in
Op maandagavond
het dorpshuisbijeenkomenom te bekijkenhoe wij ook gebruik kunnen
maken van het fonds. MeedenkendeRottumerszijn van harte welkom
deze avond. ldeeën en suggestieskunnen ook altijd bii eén van de
wordengemeld.
bestuursleden
Het bestuurvan de VerenigingDorpsbelangen.

SCHANDPAALNIEUWS.
Eindelijkis het dan zover....de schandpaalwordtgeplaatst.En deze keer
is het geen 1 aprilgrap.
Het hekwerk,het bankjeen zelfsde prullebakstaaner al, nu de schandpaal nog! Op vrijdagI maafi om ca. 15.15 uur zal de officiëleopening
plaatsvinden.
Een iederdie hierbijaanwezigwil zijn,kan natuurlijkkomen
kijken.Vergeetu niet, om zoals vroeger het gebruikwas, 'het een en
ander'mee te nemenvoor de boef die in de schandpaalterechtkomt.
van Dorpsbelangenis geplant op
Overige nieuws: De jaarvergadering
zijn welkom!
woensdag20 maart.Alle donateursen aspirant-donateurs
KINDERSPEELWEEK,
In de week van maandag11 Umvrijdag15 maartkomenwij bij u langsom
het donateursgeld
op te halen.Wij hopen u hierbijvoldoendete hebben
geïnformeerd.
Met vriendelijkegroet,
LizanneGroeneweg,
namensspeelweekbestuur
Kantens.
AGENDASCHIENVAT.
Naast het reguliereprogrammavan de diverseverenigingen,vindt er in
het Schienvat,voor zovertot nu toe bekend,in maarthet volgendeplaats:
WorkshopParadox.
1, 4 maafi
5, 12, 19, 26 maart 9.45 uur Volksdansen.
19.45uur CursusEHBOgevorderden.
5 maart
7.30-21.00uur Verkiezingen.
6 maart
Schienvat.
20.00 uur Bestuursvergadering
6 maart
19.30uur Handwerkclub.
6, 20 maaft
19.30uur Vergadering
Dorpsbelangen.
11 maart
reanimatie.
Middelstum:
13,20 maart
19.30uur Nutsdepartement
Middelstum:
dictee
14,21 maart
20.00uur Nutsdepartement
(mitsvoldoendedeelname).
Volleybaltoernooi.
16 maart
19 maart
20.00 uur LezingPlattelandsvrouwen.
19 maart
19.45uur Ledenvergadering
EHBO.
Dorpsbelangen.
20 maart
20.00 uur Jaarvergadering

22 maart
27 maarl
27 maart
30 maart

Feestelijke
ouderavond
o.b.s.Klinkenborg.
19.30uur Bridgen.
O
NNDB
20.00uur Vergadering
,4.
voorde jeugd.
ca. 13.30uur Fee-stmiddàg
f:SB
| 4li{l
|
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OP ROAKELDAIS
2002.

'Op Roakeldais'
De 37e editievan het Internationale
FolkloreDansfestival
zal in 2002 beginnenmet het voorprogramma
op zaterdag22 en zondag
23 juni 2002. Traditiegetrouw
begint het feest met de Shantyavond.De
deelnemende koren ziin inmiddels bekend, het ziln: het Jaco
Schipperskooruit Warffum,het Ainrommershantykooruit Eenrum, de
Hunzevaarders
uit de stad Groningenen een koor uit Duitslandnl. het
AltlánderShantykooruit Jork. bij Hamburg.Het Duitsekoor uit Jork heeft,
net als het JSK koor uit Warffum,ook deelgenomenaan het Internationale
in LangesundNoorwegen(1 Vm 5 juni 2000)en toen al zijn
Shantyfestival
er afsprakengemaaktom een keer naar Op Roakeldaisin Warffumte
komen. Met een vijfdekoor zijn de onderhandelingen
nog niet afgerond.
Verderstaaner in de evenementenhal
weer allerleikraampjesmet vis en
andere aan de zee verwanteafiikelen.Altiid weer een heel gezellige
avond en een vrolijkestart van het feestelijkefestival.
Zondag23 juni beginnenwe met het opbouwenvan de theater/marktop
het Op Roakeldaisterrein.
VanaÍ13.00uur vindenhier temiddenvan een
30-tal kramen en stalletjes allerlei komische acts plaats: de zg.
theater/markt.Er zijn al enkele aftiestengecontracteerd,
maar over het
hoe en wat een volgendekeer meer informatie.
Nieuw op de theater/marktis de show van klassiekeauto's,die na een
toertochtdoor de provinciete hebbengemaakt,aan het eind van de middag over de theater/markt
het terreinzullenoprijden.Er wordenongeveer
80 oldtimersverwacht,die zekervoor een spectaculaireintochtzullenzorgen temiddenvan de marktkramenen de straatartiesten.De klassiekers
zullenzichvervolgensopstellenop een specialeP-plaatsop het terreinen
iedereenkan ze dan rustigbewonderen.Ook zullende eigenaarsgraag
iets over hun 'troetelkind'veftellen.Misschienkan het publiekzelfs een
ritjemakendoor het dorp Warffum,in z'n mooieantiekeautomobiel.
De toegangsprijs
tot de theater/markt
is opnieuwverlaagdvan f.7,50tot 3
euro p.p.,terwijlkinderentot 12 jaargratistoegangtot het terreinhebben.
Het belooftweer een opzienbarendbeginvan de Op Roakeldaisweek
te
wordentemeerdaar zaterdagavondna afloopvan de shantyavonder een
in de horecahalzal draaien.Het is de driveaansprekendedrive-in-disco
geniet
in-show'Korten Klein'met een dee-jaydie bij de jeugdbekendheid
van radioen TV.
Evenals vorig jaar is deze avond speciaaldoor onze cateraar partycentrum Renderingvoor de jeugdgeorganiseerd.
Jan de Boer,voorz.St. Op R. en pr.man.
vinden plaats op 6 maart a.s. De
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
inwoners van Rottum, Stitswerd en Kantens kunnen hun stem uitbrengen van 7.30 tot 21.00 uur in het Schienvatte Kantens. Uw rode
potlood kunt u thuislaten,de stemming vindt electronisch plaats.
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DE OUDESCHOOL.
Ach, zou die school er nog wel zijn,
kastanjebomenop het plein,
de zware deur.
platen van ridders met een kruis
en van Goejanverwellesluis,
geheel in kleur.
Die mooie school, daar stond je met
een pas gejatte sigaret
in 't fietsenrek,
daar nam je bibberig en scheel
en van ellende groen en geel
opnieuw een trek.
En als de meesterjailg was
werd het rumoerigin de klas
en zat je daar,
en je verwachttezo direct
een uiterst boeiend knaleffect:
de klapsigaar.
Je speelde in een schooltoernooi
en het begín was wonder mooí:
fijn voetbal weer,
je kreeg met 10-1op je smoel,
de kleine keeper in zijn doel
hij weende zeer.
De najaarsblarenop de grond,
daar stapte je zo fijn in rond,
de school voorbij,
en 's winters was de kachel heet
en als je daar dan sneeuw in smeet,
dan sistehij.
llet moet er allemaalnog zijn,
de deur, de bomen en het plein,
de grote heg,
alleen die mooie lichte plaat
waarop een kleine dessa staat,
is misschien weg.
vVillem
Wilmink.
!it: Nog eén keerdoordie hogegang.

^:2

VOORDEJEIJGD.
Geheimschrift
De zonnetjes kijken niet allemaal even vrolijk.
Waarom ze dat doen, ontdek je dadelijk wel. De
zonnetjes beelden namelijk een bepaald spreekwoord uit. Ieder zonnetje heeft een eigen letter.
Hieronder kun je zien welke letter bij welk zonnetje
hooí.
Als je dcjuiste lettersnu overbrengtnaar de zonnetjes zonder letters, leesje het spreekwoord,en weet
je meteen,waarom de zonnetjesniet allemaal even
vrolijk kijken.
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Blokkenpuzzel
Van de acht stukjes op de tekening kun je blokken
vouwen, zoals er rechtsonder een staat afgebeeld.
Of toch niet? Probeer jij maar eens uit te zoekcn
van welke slukken je wèl en van welke stukkenje
geen blok kunt vouwen.
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lijn
3 Eén
Hier hebje weereenfiguur,datje kunt natckenen
met één lijn, zonder met je potlood van het papier
te komen en zonder tweemaal over dezelfde lijn te
gaan.
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10 JAAR B.V. R.O.D.
Buurtvereniging
ROD is jarig en viertdit jaar haar tiendeverjaardag.
Het bestuur is achter de schermendruk bezig met de voorbereiding.
Hierbijkunnenwe hulp gebruiken,
veel hulp!!!!!We zijn dan ook op zoek
naar vrijwilligersdie ons willenhelpen!Want zoals het spreekwoordluid,
vele handenmakenlichtwerk!
Als u mee wilt helpen,om te zorgen dat het een geslaagdfeest wordt,
neem dan contactop met M. Eissens,tel. 557076of een van de andere
bestuursleden.
Omdat het een grootÍeestwordt,hebbenwij beslotenom in plaatsvan 4
dagenÍeest,5 dagenfeestte vieren!!!Het wordteen happeningvoor jong
en oud, voor elk wat wils!!
Om u alvasteen voorproefjete gevenwat u allemaalkunt verwachten,is
hier een kleinoverzicht:
's avondsbingo(van
(Bombarie);
Woensdag3 juli: 's middagskindercircus
en voor de ijsbaanvereniging).
Donderdag4 juli: jaarmarktmet een muzikaleomlijstingvan een dweilor(bekendNK schaatsenThialfHeerenveen).
kest uit Kloosterburen
Vrijdag5 juli: 's avondsoptredenvan Flash-light,
AdriaanMay (een begrip
in het noorden)en een verrassing'soptredenvan cabarettoneelgroep
uit
Groningen(gegarandeerd
lachenen brullen).
(kaaftenvoorverkoop).'s
Zaterdag6 juli: vanaf 11 uur helicoptervluchten
Middagseen rondgangmet een drumbanddoor het dorp.'s Avondsoptreden van de Groningerband 'Tekielja'en Ard Eggens(bekendvan o.a.
meisjelieÍ, met je rode rok en wie binn'nlózzevogels).
Om 23.30uur grootVUURWERKvanafde ijsbaan.
Zondag7 juli: 's morgensvanaf11.00uur een gezamenlijke
kerkdienst.
Tijdensdezedagennatuurlijkeen gezelligekermis,met o.a. zweefmolen,
draaimolen, oliebollenkraam,bulldozerspel,Marcel's vermaakzaak,
schiettent,kop van jut en lucky-cranes.
We zijn heel wat van plan dus! We blijvenjullieop de hoogtehouden.In
het Lougnijsvan juni vindt u een uitgebreideprogramma-overzicht.
Wilt u ons deze dagen komen helpen, neem dan contact op met M.
Eissens,tel. 0595-557076en/ofanderebestuursleden:
Geert Reining(penningmeester)
Hans de Jong (secretaris)
CarlaBruinsma,Kevinen LindaHamming,KlazienWerkman.
Voor verderevragen,opmerkingene.d. kunt u bij een van onze bestuursledenterecht.
TEVENSSPONSORENGEVRAAGD.

KantgnS

tr gaatt@Gh
flctsbovcnGronilmg@m.
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Wateentimingomdepentekrijgenl|kzitnuachterdecom-/ry
puter,wat nog net lukt .... Eén dag voor de uitgerekende
datum.Jaja, het
volgendekleinsteinwonertjevan Kantenskan zich iedermomentaankondigen.Het mooievind ik dat ik zelfook in Kantensben geboren,ook in de
op nr. 11,en nu wordtmijnkindjegeborenop nr.20.
Kooistraat,
Tot mijnzevendejaar heb ik in Kantensgewoonden na 21 jaar weerterug
via wat omwegendoor heel Nederland.In die tussentijdHermantegen
gekomen,hem naar Uithuizengekregen,getrouwden uiteindelijkhier
terechtgekomen.Hermanheefttweejongens,Gijsen Bram.Zij komenom
de twee wekeneen weekendbij ons. Wat de jongensin Uithuizenmisten
hebbenzij hiergevonden:vriendjes,
vrijheidom door het dorp te kunnen
de kinderboerderij,
fietsen,het voetbalveld,
een gevoelvan vertrouwenen
veiligheid.
Maarnu antwoorden
op'de pen'-vragen:
- Mijn meisjesdroom
was om net zo'n kleuterjufte wordenals juf Roede,
maar deze droomis niet uitgekomen.lk heb de opleidinggedaanvoor Zgehandicapten.
heb een tijdjegewerktmet verstandelijk
verpleegkundige,
Heimweebrachtmij terug naar onze provincie.Werk vinden in de zorg
ging toen nog moeilijk.Na een jaartjehoofdcaissiere
te zijn geweestbij de
Plusmarktin Middelstumbegon ik de zorg te missen.lk ben toen weer
gaan solliciteren
en kwamtoen op Innersdijkterecht,sinds1 juli jl. werk ik
in de TwaalÍHovenen verzorgnu dus dementebejaarden,met veel plezier.
- Mijngrootstehobbyis lezen,of het nu StephenKing,CatherineCookson,
DanielleSteelof John Grishamis, maaktniet uit. Hoe meer bladzijdenin
een boek hoe liever.
- Favorietevakantiebestemming
-zucht-die is moeilijk.Met Hermanben ik
eens naar Griekenlandgeweest,genietenvan de zon eind september,
toen het weer in Nederlandslechtwas en bijkomenvan een druk jaar van
verhuizen,beidenveranderden
we van werk en trouwen.Maardat kan ik
nu nietdirectmijnfavorietevakantiebestemming
noemen.Eigenlijkvind ik
met Herman,Gijs en Bram thuis de fijnste
twee weken zomervakantie
vakantiebestemming
die er is. Dingendoen waar we andersniet aan toe
komen,de rust en ruimtedie we hier (met en voor elkaar)hebben,een
dagje uit naar Lauwersmeer/speelstad
Oranje/dierentuin.Conclusie:
Kantensdus.
- Leukstevan Kantens:voor mij is dat het bekende,het praatje over de
heg met de buurvrouw,het ons-kent-ons-gevoel
maar dan niet zo dat de
deur platwordtgelopen.VoorHermanis het ook de sfeerdie in dit stukje
van Kantenshangt. Hij kende ruim een jaar geledennog maar weinig
mensenin Kantens,maarwoont,dankzijveel mensendie hij ondeftussen
heeft leren kennen,prettigin Kantens.Dat Gijs en Bram zich vanaf het
eersteweekendhierook vrij voelenen op hun gemak,is voor ons ook erg
belangrijken dus een leukekantvan Kantens.
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- Minst leuke van Kantens-zucht-(wie heeft deze vragen verzonnen?).
Redactiemag je ook vragen'passen',dan bij deze.
- Het laatsteboek dat ik uitgelezenheb heette'Zoutedrop',een boek van
Bram, hij vond 'em namelijkerg spannend!Dat was het ook best wel. Nu
ligt op mijn nachtkastje'De engelieren'van StephenKing.
- De laatstefilm die ik gezienheb was 'The devil'sadvocate'met Keanu
Reevesen Al Pacino.
- Mijn favorietet.v.-programma
is op dit moment'Bandof Brothers'.
- Het laatstewaar ik smakelijkom gelachenheb was bij het kijkennaar de
Tijdensde finalevan de short-trackgingende
OlympischeWinterspelen.
nummers1, 2 en 3 onderuiten de nummer4 die een halvebaan achter
lag werd de winnaar.De nummers2 en 3 kwamener glijdendin liggende
positieachteraanover de eindstreep.Een mooi gezicht.
- Wat heeftmij het meestgeraakt,nou dat was vorigeweek donderdag.lk
dacht dat ik de deur al los had, wat dus niet het gevalwas en knaldemet
mijn buik tegende deurknopaan. Gelukkigliep het zonder(zichtbaar)letsel af.
- Wat ik nog wil doen in mijn levenis genietenvan mijn leven in Kantens
met Herman,Gijs en Bram en de kleinedie op komst is. verder de tuin
aanleggenen anderebijkomendewerkzaamheden
die om de hoek komen
kijkenbij een nieuwhuis.
- De laatstevraagal weer,aan wie ik de pen doorgeef....
tsja,wie hebben
'em allemaalal gehaden wie zou 'em graag eens willenhebben.lk geef
de pen door aan: RonnyScholtensen wens hem veel succes.
Vriendelijkegroetenvan Hermanen HarriëtWassink-Bulthuis.
VEUJOAR
As de grimmege noord-ooster
mit zien snij en ies verdwient
en de eerste zunnestroale
deur de koale takken schient,
as t eerste veujoarsbloumke
t toentje weer tot leven brengt
en t gekwetter van de sprutter
zok mit stroatlewaaí vermengt,
as de knoppen van de bomen
stoaregaan op breken stoan
en de kinder uutgeloaten
zunder jaze noar schoule goan,
as de haile wiede wereld
opbluit uut de duusternis,
huif je hail nait laank te twieveln
wait je zo dat t veujoar is.
Nies Sap-Akkerman.
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BERNLEFTHEATER
PRESENTEERT
TONEELGROEP
HELWERD
MEÏ
"Deoverledene"
vanRenéd'Obaldia
vanPietervanStraaten.
en "Welwezen"

I

Voorstellingen
op:
Vrijdag 29 maart
Zondag 31 maart
Vrijdag 19 april
Zondag 21 april

I

Telefonischreserveren
:
0596-628604(na 19.00 uur) of 0595-425221.

(aanvang20.30 uur)
(aanvang15.00uur)
(aanvang20.30uur)
( a a n v a n g1 5 . 0 0u u | .

I

Het Bernleftheater
is gevestigdaan de Usquerderweg23 tussen Rottum
en Usquert.Albert en Zwaantienvan Ham hebben een deel van hun
schuurverbouwdtot een intiemtheater,waarin 70 zitplaatsenzijn gerealiseerd.De oude gebintenzijn zichtbaargebleven.
Verderis er een kleedruimtevoor de artiestenen in de Íoyer (vroegerde
koestal)kan koffie,thee of een drankjegenuttigdworden.Albertvan Ham
is regisseuren heeftal veel productiesop z'n naam staan. De realisatie
van een goede,professioneel
uitgerusteruimteaan huis om in te werken,
is al heel lang een grotewens.
geopendmet twee voorstellingen
Eind januari is het Bernleftheater
van
ToneelgroepHelwerd,een od hoc groep,die Albert zelf heeft samengesteld. Deze groep geeft ook nog voorstellingenin maaft en april. Naast
toneel is het Bernleftheater
ook geschiktvoor b.v. kamermuziek,literaire
avondenetc.

VOORDEJETIGD.

I
I

OPLOSSINGEN.
1. Geheimschrift:Alle beginis moeilijk.
2. Blokkenpuzzel:Vande stukken1,7 en 8 kun je een blokvouwen.Van
de anderestukkenniet.
3. Eén lijn:
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PRESENTATIE
VAN HET BOEK: BOERDERIJEN
OP HET HOGELAND.
Ommelanderlaid
Ommelaand,
Mien Ommelaand,
Laand van licht en lucht en koren,
len dei roemteben 'k geboren,
Laand van kwelder, wiend en Wad,
Ien dei roemte ligt mien pad.
Ommelaand,
Mien Ommelaand,
As ik staaiger deur dien kloeten,
Vuil 'k mie vrijer man van boeten
Wied ís wereld van mien jeugd,
Vrij de man, dei dat nog heugt!
Ommelaand,
Mien Ommelaand,
Laand van waarken en van willen,
Volk van staarken en van stillen,
Wichter, woar de wenst ien braandt!
Ommelaand,
Mien MOUDERLAAND.
Met de woordenvan dit prachtigegedichtgeschrevendoor Jan Boer,was
de heer M. Scholmavan DrukkerijScholmaeen van de vele sprekersop
van het nieuwsteboerde bijeenkomst
ter gelegenheidvan de presentatie
derijenboek.
Het is een boek gewordenmet een schataan informatieover de geschiedenis van 350 boerderijenop het hogelanden over hun bewoners.De
prachtigekleurenÍoto's
in het boekzijn gemaaktdoor de welbekendefotograaf Hans Sas uit Warfhuizen.Op een zeer bijzonderewijze heeft hij al
vastgelegd.
deze boerderijen
Het boerderijenboek
is verschenenin een oplagevan 3500 exemplaren,
waaruaner bij voorinschrijving
al 2600 waren verkocht.
MevrouwT.K. Nijfoff-Meijerontvinghet eerste exemplaar,zij was in haar
'Historie en boerderijen van
eentje verantwoordelijkjvoor het boek
dat in 1979 is uitgekomen.
Uithuizermeeden',
De heertG.P.Jensma,voorzittervan de NLTO,afdelingHogeland,ontving
van het 1SO-jarig
bestaan
ook een officieelexemplaar,dit ter gelegenheid
van de afdeling.
Dit boek is voor de liefhebbersmet rechteen plaatsjeop de boekenplank
waard.Vanafvandaagis het te koop bij de regionaleboekhandelvoor de
prijsvan 78 euro.
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VOORJAAR.
In februarizijn er al kleinetekenenvan de op komstzijndelentete zien
maarhet meestegebeuftnu nog onderde grond.Wortelsen scheutenvan
vaste planten ontwikkelenzich gedurendedeze maand en de knoppen
van bladverliezende
struikenbeginnenuit te lopen.
Het gias gaat weer groeienen het is nu paartijdvoor konijnen,mollenen
muizen.
Als u graag tuiniertis het aan het eindevan deze maandtijd om de laatste struiken,sierbomenen rozente snoeien.Vergeetook vooral niet de
appel-en perenboomhunjaarlijkse
snoeibeurt
te geven.Er zijn bloembollen die jaarlijksopnieuwgroeienen bloeien,probeerze niette beschadigen. In maartis de lenteal wat duidelijker
in zicht.
Overalkunt u de knoppenzien aanzwellenen bollenzien opkomen.In
deze periodezijner zelfsal bloemente zien: krokus(crocuschrysantus),
sneeuwklokjes(galanthusnivalis)en vroegbloeiende
narcissooften(narcissencyclamineus).
In de tuinis genoegte doen.Denkmet nameaan het
snoeienvan kleinestruikendie hun vorm moetenbehouden.Veel van
deze struikenkuntu beterin de lentesnoeienomdatgedurendede winter
het oude hout de jonge scheutenbeschermt.Als u in het bezit bent van
een moestuinis dit de periodeom tuinbonen,
woftels,prei,spispruitjes,
nazieen eruvtente zaaien.Vergeetook niet om stro rond de aardbeiente
leggen.
In het voorjaarzorgt de tuin elke dag weer voor een kleineverrassing.
Weer een narcis open of een tulp. De tijd is aangebrokenom verlepte
bloemenen blaadjeste verwijderenen het gazonte bemesten.
Belangrijketip: Wacht nog even de weersverwachtingen
af voor u uw
geraniumsen fuchsia'sbuitenzet. Nachtvorstis taboevoor deze planten.
BOURGONDISCH.
Als er over onze zuidelijkeprovincies
of onze zuiderburen
wordtgesproken, dan wordter vaak gezegddat de mensendaar een Bourgondische
levensstijlhebben.Ze zijn wat vrolijkervan aard, hebben een joyeuze
maniervan levenen houdenvan lekkeretenen drinken.Zo hebbenwe in
de jaren '80 daar eens iets van kunnenmeemaken.
Met een groep mensen gingen we naar Zeeuws-Vlaanderen,
waar we
werden ondergebracht
in een hotel.Terwijlde mannenvergaderdengingen de vrouwende plaatselijkemiddenstandverkennen.Naastde gewone winkelsdie je overal ziet, waren er enkeleantiekwinkeltjes,
die door
ons uitgebreidwerdenbekeken.Allerleivoorwerpenlagener in de etalages, zo ook aardewerknachtspiegels
in wit of met een mooie roos er op.
Om de wachttijdte bekortengingenwe thee drinkenin een gezelligcafe.
's Avondsbij het
dinerwas iedereenweer present.Evenalshet ontbijtwas
de hoeveelheidvoedsel dat op tafel kwam zeer overvloedig.En toen
kwam het desseft.Wat het precieswas, weet ik niet meer.Waarschijnlijk
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iets van ijs, want er hoordeslagroombij. En u kunt het gelovenof niet,
maar de slagroomwerd geserveerdin ja ......een aardewerkennachtspiegel.Plomp,daar stondhij, middenop tafel,boordevolslagroommet
een torener bovenop.Grotehilariteitnatuurlijken er warenecht een paar
mensenbij die door de associatiedie deze presentatie
opriep,bedankten
voor de eer.Zoietsvergeetje nooitweer.
Om u met een receptuit de Belgischekeukente latenkennismaken,
volgt
hier het receptvan Vlaamsekarbonaden.
Vlaamse karbonaden
700 gr sucadelappen
in dikkeblokkenvan 5 cm gesneden
4 oÍ 5 uien
zout en peper
een plak brood
fijne mosterd
bruinbier (Piedboeuf)met een zoetesmaak(geenHollandsbier)
tijmen laurier.
Smoorde uienin reuzel,schroeihet vleesdichten begiethet met een hele
liter bruin zoet bier (meesteAH-winkelsverkopenPiedboeuf).Zout en
pepernaar smaaktoevoegen.
Het geheel overdekkenmet 1 plak brood, die aan beide kanten ingesmeerdis met mosterden latensudderenop een vlamverdelergedurende 2 uur of langer.Tijm en lauriertoevoegen.
Een kwartiervoor het klaaris kan men ook wat ontpittepruimentoevoegen. Dat maakthet af, maar het is naar keuze.
Dit gerecht wordt vaak gegeten met friet, appelmoesen doperwtjes.
Veruangtmen het vleesdoorwild konijn,dan beslistwel met pruimenstoven. Eet smakelijk!
A .E . v . dH. - L .
OPHALENOUD PAPIER.
Woensdagavond
3 aprilom18.00uur bij de weg.
Bij klachtenkan men zichwendentot de contactpersoon
van peuterspeelzaaf 'Poppedijn',PatriciaKeizer,tel. 551428.
OPHALENKLEIN CHEMISCHAFVAL/ KLEINEELECTRISCHEAPPA.
RATEN.
12 maartkunt u bij het personeelvan de chemokaruw
Op dinsdagmorgen
kleinchemischafualinleveren.Heeftu kleinchemischafualaan te bieden
dan kunt u dit, in de week voorafgaandaan de inzameling,telefonisch
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.
strijkijOok afgedankteelectrischeapparaten,zoals koffiezetapparaten,
zers,broodroosters,
boormachines,
electrische
etc.,kunt u
tandenborstels
meegevenaan de chemokar.
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len tórfbak
n Historischverhoal oet Róppen mit veranderdenoamen.
len t hoesvan kerk,ook wel t dioakenhoesnuimd,woondeHaarmKnót
mit zien Aanj. Ze wazzen al op joaren, de kienderte deur oet en Haarm
aal oet t waark.Tochkon Haarmt thoes nait goud vienden.Hai haar gain
zittendgat en mos aaldeurwat om handenhemmen.t Was doaromdat je
hom doageleksop zienakkerop t end van wier zagen.Dat zien gewazzen
der aaltiedmeroakelsgoud bie stonnenmag duudlekwezen.Mooiegruinte, moar de opbrengstenwazzen mainsttiedte veul veur heur baaiden.
Haarmverkochtdoaromzien siepelsen ziensprutenaan dórpsgenoten
dij
naitzoveulop gewasharen.GeregeldkwammenieHaarmien dórp tegen,
lopendnoastzien fiets mit achteropn kórf vol gruinekoopwoar.
Hai laip ook noar stainfebrieken kwam zulfs bie vraauw Boer bie t
HelwerderTilje.Op dii tochtenwas e voak n hailemórgenop pad en kwam
e pas om middegweer bie Aanj thoes.Den knordehom de moag en haar
e wel zin aan wat eten. Moar of dat veur hom op taofelston was aaltied
ofwachten.Aanjwasgain JaanjeSekuur,t was heur gaauwgoud en heur
haile levenhaarze aal muiteom op tied te wezen.Doarbiehaar ze nog n
grootprobleem:ze was n stiekemedrinker.Mainstelu hemmenthoeswel
n drupkeonderkórk.Moarnait bie Haarm,dij dee ale muiteom jeneveren
brandewienboeten deur te hollen.Moar hou ze t aanlegdekon e nooit
noagaon,Aanjrookbie zettentoch weer slim noar draank.
Dou Haarm dii dag thoes kwam van zien verziede bie vraauw Boer,
haar e t aal vot ien de smiezen.Aanjhongwat ien houkvan kroakstoulen
keek hom mit sloereogen aan.
"k Wol pankoukenbakken Haarm",prummeldeze, "moar ik kon ze nait
goud om kríegen."Haarm haar t slagveld aal overzain en draaide zich
doalek weer om. Drij hoezen van heur vandoan was t winkeltjevan
Vraauw Tílbusscher,woar ze mainsttiedheur bosschoppendeden. Dou
Haarm om n pond meel vroug keek vraauw Ttlbusscherhom verboasd
aan.
"Watnon Haarm, vanmórgenvroug hes ook aal n pond meel kocht en nou
aal weer ain?"
"Proat mie der nait van", zee Haarm "dat duvelswiefvan mie zol pankouken bakken moar ze míkte ze apmoal ien órtbak!"
Hoogeveen,jannewoarie2001
Anne Aalders
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J a c o b T i l b u s s c h e r (18 7 6 -1958)
Bovenstaande anekdote werd mij in mijn jonge jaren verteld door mijn
v a d e r H e n d ri k Aa l d e rs (1 9 14 -2001). N adere detai l s kreeg i k van mi j n
ta n te F ro u w ín a , n u w o n e n de i n Mi ddel stum. l k heb er mi j n ei gen vri j e
bewerking van gemaakt, waarbij ik de namen van de hoofdpersonen heb
veranderd. Wel juist is de plek waar Haarm zijn meel kocht, namelijk in het
winkeltje van Vrouw ïlbusscher. Deze stond aan, wat nu de Jacob
Tilbusscherweg heet en werd na de Tweede Wereldoorlog afgebroken.
Daar werd de onderwijzer en publicist Jacob Tilbusscher geboren (18761 9 5 8 ). Z i j n o u d e rs , K l a a s e n Jantj e Ti l busscher,verdi endenhun brood al s
kleine middenstanders.Zijn vader was dorpstimmerman, een beroep dat
ook door diens vader werd uitgeoefend en Jacobs moeder dreef een kleine kruidenierswinkel.Zo'n typische dorpswinkel van hooguit drie meter
breed, vol bakken, trommels en laatjes, een forse toonbank en aan de
d e u r e e n l u i d ru c h ti g ek o p e ren bengel bel .
De ïlbusschers dreven daarnaast ook nog een kroeg. Deze was vrij royaal en kon door het openen van schuifdeuren met een zelÍde ruimte worden uitgebreid. Dan werden er bruiloften en partijen gehouden en kermis
gevierd. Later werd deze woning, annex winkel en kroeg, eigendom van
Gerrit Boer. Op de plek waar de behuizing ooit stond, bevindt zich nu een
gedenkplaat als herinnering aan het feit dat daar Jacob ïlbusscher werd
g e b o re n .
Genealogiefamilie Tilbusscher
I

Jacob FrederiksTilbusscher,geboren[?], timmermante Middelstum,
overleden[?].
Trouwde:
1s.te96 -11 -1 847 te KantensmetAafke KlaassenWieringa.
2de 13 -.08 -1853te Kantens met GrietjeH. van Huizen.
Uit het lste huwelijk:
1 . K l a a sJ a n s ,g e b o re n.? .-.?.-1849,
te K antensvol gtl l .

fl

KfaasJans Tilbusscher,geboren.?.-.?.-1849
te Kantens,
timmermante Rottum(Gr),overleden[?].
Trouwde:17-02-1872te Kantensmet Jantje van der Ploeg,geboren[?],
winkeliersterte Rottum,overleden[?], dochtervan Ene Hindriksvan der
Ploeg, korenschipperte Rottumen Everdina Pietersde Maar.
Uit dit huwelijk:
1 . J a c o b ,g e b o re n2 1 -0 9 -1876
te R ottum;vol gtl l l

lll Jacob Tilbusscher,geboren21-09-1876te Rottum,onderwijzer
te Lutjegast,
B l i j h a me n Gro n i n g e no,v e rl eden
te Groni ngen.
[?]-[?]-1958
Trouwde:24-10-1904met Afina EbbinaBulthuis,geboren17-05-1878te
Kantens,overleden[?] te Groningen,dochtervan Jacob Bulthuisen Jantje
Wieringa.
Uit dit huwelijk:
1 . J a n tj eE v e rd i n aA Íi n a ,01-04-1905
te Groni ngen,
overl eden.-..-..?
te
Gro n i n g e n
2 . J e a n n eJ a c o b a ,0 4 -0 5 -' 1907
te Groni ngen,
overl eden..-..-..?
te H aarl em.
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Oproep
van mijn oud-plaatsgenoot
Al geruimetild ben ik bezig het levensverhaal
op papierte zetten.Maar ik kom moeizaamaan naderegegevens,ook
(1876-1958)
geennazatenheeft.
omdatJacobTilbusscher
- Misschienzijn er onder de lezersvan 'Í Lougnijs mensendie zich iets
over deze man of over zijn familieherinneren.
Elk gegeven,hoe klein
ook. is welkom.
- Hierboveneen beknopte, niet complete stamboomvan de familie
Kan iemandmij aan de ontbrekende
gegevenshelpen?
Tilbusscher.
- Verderben ik op zoek naar foto's/aÍbeeldingen
van hem, van ziin familie, ziin geboortehuisof van de straatwaar hij woonde
- en wil graagmeer wetenover de dag waarophet herdenkingsbordje
bij
is geplaatst.Was de pers daarbijaanwezig?
zijn geboorteplek
herinneringen
Het gaat vooralom persoonlijke
en fotomateriaal.
Ziin werk
wat betrefthet tijdschriftGroningen,zijn artikelenin het Nieuwsbladvan
het Noorden,alsookzijn gesprekkenvoor de RONzijn redelijkgoed te
achterhalen.Dezezijn grotendeelsgoed gearchiveerd.
Alle informatieis welkom,het liefstschriftelijk,
maar als dat onmogelijkis
dan ook per telefoonoÍ ik kom een keertjelangs.Foto'swordennatuurlijk
nadater een afdruk van gemaaktis. Bij voorbaatmijndank,
terugbezorgd,
ik hoop op vele reacties.
AnneAalders
Jozef lsraëlsstraat
6
7901 CK Hoogeveen
0528 266121
Nieuw onderkomen Kansterieugd- en iisvereniging
officieel geopend.
Op zaterdag23 februarij.l.werdhet nieuweonderkomen
voorde jeugden
de ijvereniging
officieelgeopend.
Uniekis dat twee groepennu gebruikmakenvan het nieuwegebouwaan
de Pastorieweg.
Al jarenvoerdede jeugdactievooreeneigenonderkomen,
en nu, na bijna
I jaar is het dan zover.
De voorzitterS. van Dellenvergeleekhet aangeganesamenwerkingsverband tussende ijsvereniging
en het Kansterjeugdhonkbestuur
met een
huwelijk.Ook in een huwelijkis het nietaltijdrozengeur
en manenschijn,
maargelukkigis de bandtussende ijsvereniging
en hetjeugdhonkbestuur
alleen maar hechtergeworden,aldus van Dellenin zijn openingstoespraak.
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Aan de vooravond
van de opening
hield het Kanster
jeugdhonk open
huis voor oudbestuursleden,
vrijwilligers
en verenigingen uit het
dorp. Het was een
druk
bezochte
avond,waarbijhet
koud buffet bij de
aanwezigengoed
in de smaakviel.
Op zaterdagmorgen
hieldde ijsvereniging
Kantensom 11.00 uur een bijeenkomstwaarbijoud-bestuursleden
samen met het huidigebestuurhet
nieuwepand kondenbezichtigen.
Ook waren hierbijvertegenwoordigers
van de KNSB en de vereniging
Noorderrond
rit aanwezig.
Ondergenotvan een kopje koffie,broodjesen een borrelwerdener vele
herinneringen
opgehaald.
De verenigingNoorderrondritoverhandigdeeen nieuwe vlag voor het
gebouw.
Van de KNSB, gewestNoordkreeghet bestuurde complimentenmet het
nieuwegebouwen met het feit dat in dezeconstructietwee verenigingen
gebruikvan hetzelfdegebouwmaken.
Om 13.00uur volgdede officiëleopeningmet een aantalkofte toepspraken door loco-burgemeester
R.Eisinga, S. van Dellen (voorzitterijsverjeugdhonk).Hiernavolgdede onteniging)en RebeccaSpaak(voorzitter
hullingvan het nieuwenaambordaan het gebouw.Dit gebeurdedoor oud
voorzitteren erelidde heer M. Dijk (in de wandelgangenbeterbekendals
'bakker Diek'
en het jongste bestuurslidvan het jeugdhonkm Fran
Loughnanetezamenmet loco-burgemeester
R. Eisinga.
Hierna mocht de aanwezigejeugd een ballon oplaten met hun naamkaartjeeraan, door de harde wind waren deze al gauw uit het zicht verdwenen.
Uiteraardwerden alle belangstellenden
in de gelegenheidgesteld het
gebouwte bezichtigen,
terwijlde jeugd kon kanovarenop de ijsbaan.
Tenslottewerd er's avondnog gezelliggefeestop de totstandkoming
van
dit ongebruikelijke,
maar zeerbijzonderehuwelijk!

G.W.
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- 21lOA02
Versfag 4: 18101102
omdat de plannenvoor de vakantieop de "farm"in KangarooValleytigkeer waren gewijzigd,was ik het overzichtkwijt.Uiteindelijkvertrokken
John & Adam op 17 januarien bleef ik met Audrey en Zach achter in
Sydneyomdatik voor de 18e en 19evoorstellingen
had geboektin Opera
House en Fox Studios,welke voorstellingenhet wachten zeker waard
waren.
Op zondagochtend20101veftrokkenwe (uiteindelijk)
overhaastmet de
treinnadatAudreyzichhadverslapen.Na een treinreisvan2.45 uur waarin we o.a. langsgrotestukkenafgebrandbos van het RoyalNationalPark
kwamen- zwarl geblakerdebomen met zo nu en dan nog een groen
blaadje,maar ook verkooldebomenmet kalegrond- in het pitoriskdorpje Berryaangekomen.
Tijdensde treinreisdiversemalengeweldiguitzicht
op de kust. Een dag later met de hele familieover de PrincesHighway
naar HymansBeach gereden.Wederomlangs grote stukkenafgebrand
bos en huizendie tot de grondtoe warenafgebrand(erg triest)- je rook
het vuur nog! Op HymansBeach o.a. lange wandelinggemaaktover
hagelwitstrand.
Op woensdagvertrokkenJohn & Adam met de treinnaar Sydneyen bleef
ik wederommet Audrey& Zachachter.De dag erna een langeautoritvia
de toeristischeroutedoor de geweldigmooieen groeneKangarooValley
gemaakt. Omdat de 'ïarm" in de middleof nowhereligt moet je over
onverhardewegenen door2 krekenrijdenom er te komen.Het is erg gaaf
om door water en over hobbelwegente rijdenmet de truck. Op de vrijdagochtendmet Rodneymeegeredennaarde 2e kreek,nadathet de hele
nachtgeregendhad - en de dagendaarvoor- en het water in de kreken
errug was gestegen.Bij de kreek aangekomenoverhandigdehij mij de
sleutelvan de noodbrugen legdehij mij uit wanneeren hoe ik dezemoest
gebruiken- als het water15 cm hogerzou komen.Nadathij was vertrokken maareensoverde erg glibberigeen erg steilebruggelopenom alvast
een voorproefjete nemenop wat er zou kunnenkomen.Gelukkigwas het
water4 uur latervooreen grootdeelgezakten kon ik alsnogdoor de kreek
naar het treinstationin Berrytoerijden,waar ik rond 12.00 uur door mijn
vriendinJo en haar vader werd opgepikt.We staptenveruolgensin de
auto voor een geweldigeautoritdoor een eersterg groen KangarooValley
dat langzaamaan veranderdein een dor geel/bruin,maarzachtgekleurd,
en vlakkerlandschapmet bergenhieren daarhoe dichterwe bij Canberra
en hun huisin Bungendore
kwamen.lk wistnietdat Australieer ook zo uit
zag. Die avondmet de helefamilienaar de "localpub"gegaan.
AustraliaDay (26101)gezelligkeuvelend,etend en Australischeliederen
's Avonds
zingendonder de localsdoorgebracht.
rond 20.30 uur op de
terugwegnaar Bungendoreeven buitenCanberragestoptvoor grazende
kangerooslangsde kantvan de weg (hetwarener wel 50).
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De volgendeochtendnaarde BungendoreShowgeweestwaar ik o.a.een
fantastischereptielenshowhet bijgewoond.lk heb de meest gevaarlijke
slangenin de wereldvan dichtbijgezienen zelfs een python(wurgslang)
van 1,5 meter geaaid- voelt net als een lerentas en helemaalniet glibberigzoals ik had verwacht.Daarnanaar mountAinsliein Canberragereden voor een geweldiguitzichtover deze in begin 1900 ontworpenen
gebouwdehoofdstad(OmdatMelbourneen Sydneyblevenvechtenover
wie de hoofdstadzou worden,heeftmen toentertijdCanberraals nieuwe
stad gestichten als hoofdstadaangewezen).Je hebt helemaalniet het
gevoeldat je in een stad bent. Grote stukkenbos tussendiversewijken
met 3- en 4-baansruime en goed geasfalteerde
wegen. Halverwegede
berg een trompetisttegengekomendie langsde kantvan de weg aan het
oefenenwas. Zeker door zijn familiehet huis uit geschoptvanwegehet
lawaai!!??.Verderlangs het Australianwar Memorial(AnzacParade)en
door de stratenmet door iederland zelf ontworpenen gebouwdeambassadesgereden.Enkeleambassadeszijn erg opvallenden mooi,zoalsde
Chinese,Thaiseen PapuaNew Guinease.Daarnadoorgeredennaar het
oude en nieuweparlementsgebouw.
Tegenoverhet oude gebouwhebben
aboriginalshun tentambassade(enkelehoutengebouwtjesin opvallende
kleurenmet geweldigedierentekeningen
op de bestrating)opgezet als
"protest"voor al hun land dat ingepiktis. Tot slot teruggeredennaar
Bungendore
en spulleningepaktvoor de kust.
Om 16.00uur met Jo en haar zusjeCath in de autogestaptvoor een 2 uur
durende autotochtnaar de zuidkust(BatemansBay). Australiersleven
veel gemakkelijkeren relaxterals het gaat om afstandenen tijdverdrijf.
Voor een tocht van enkele uren draaienze hun hand niet om, omdat ze
gewend zijn ver te moeten rijdenom ergenste komen.Hoe dichterwe bij
de kust kwamen,hoe groenerhet landschap.Eenmaalaangekomenin
Pretty Beach hebben Jo & Cath het raampje van de caravan van hun
vriendengeforceerdnu de sleutelniet te vindenwas. NadatJo het kampvuur had aangemaakt- ik was erg verbaasddat het weerwerdtoegestaan
helemaalomdatwij aan het rand van het bos zaten - onze fish,chipsen
wijn genuttigd.Hiernanaar een open plek in het bos gelopenen grazende kangeroosgespot.Nadathet donkerwas gewordenmarshmallows
aan
stokjesuit het bos in het kampvuurgeroosterd- hard aan de buitenkant
en gesmoltenvan binnen(heerlijk).Hoe laterop de avondhoe meer kangeroosdie langshoptenen nadat ze even naar ons blevenstaan kijken (2
mtr.bij ons vandaan)hoptenze weer verder.om een uur of 12 ons bedje
ingedokennadatJo het vuur met een emmerwater had gedooÍd.lk was
er niet helemaalgerustop, maarvolgensJo was het vuur uit en kon ik rustig gaanslapen.
De volgendeochtendom 7.45 uur in mijn uppiehet bos ingedokenen oog
in oog met oude, maar erg grote,kangeroogekomen.Aan het eindevan
het bos MerryBeachopgegaanen door het waternaar de rotsentoegelopen. Heerlijkwarmen rustig.Na het ontbijtin de autogestapten een ander
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strand in BatemansBay opgezocht.Uiteindelijkbij een wederom mooi
strandmet blauw/groenwater met giga hoge golvenbeland.De golven
van Bondi Beach stellenhierbijniks voor! Voorzichtigsteeds verder het
water ingelopenmet de meidenen mee omhoogspringenom niet in de
hoge golvente verdwijnen.Zo nu en dan was ik te laat en werd ik meters
verderoprichtinghet strand gelanceerd.Geweldig!!!!
Rond 13.00 uur
terugtochtnaar Bungendoreaanvaarden uiteindelijkna snelle douche
spulleningepakten naarCanberraveftrokkenvoorde 5 uur durendetreintochtnaar Roseville.
Wederommijnogenuitgekeken
tijdensde terugtocht.
Grote stukkenonbewoondland, grazendekoeien,paarden en schapen
op heuvels,kangeroosdie meehoppennaast de trein,teveel om op te
noemen.
In de dagen er na o.a. over de HarbourBridgegelopen,wel even wat
andersdan er met de auto over heencrossen.en heb ik een tentoonstellingvan aboriginalschilderijen
bezochten een persoonlijke
rondleidingvan
een van de schilders(Noongali)gehadmet uitlegover inspiratieen kleurgebruikper gebied.Erg interessant.Het prijskaartjeaan de schilderijen
weerhieldmij ervan een kunstwerkjeaan te schaffen,hoewel ik erg
gecharmeerd
ben van hun kunst.
Op zaterdag2 Íebruarischeende zon eindelijkweer eens na een aantal
dagen regen.Ben eerstmaar eens via DarlingHarbourdoor China Town
gelopen, waar diverse festiviteitenplaatsvondenin verband met het
ChineesNieuwjaar.Daarnanaar Paddy'sMarketgeweesten lekkerrondgeneusden tot slot naar The Domaingelopenvoor het spectakel"Opera
in the Domain"wat die avond zou plaatsvinden.
Tesamenmet 25.000
mensen (wel even wat anders dan de 150.000tijdens Carols in the
Domain)een geweldigeuitvoeringgezienvan het stuk " La Traviata"van
GiuseppeVerdi met in de hoofdrolde Australischesopraan Jennifer
McGregoren de ChinesetenorDingYi. Geweldiggenoten!
In de wekener na heb ik TownHallvan binnenbekekenen ben ik naarde
koorknaapjes
in de AnglicaanseSt. AndrewsKathedraalwezen luisteren.
Verderben ik wezenzonnebadenop ManlyBeach,wezen paardrijdenin
CentennialPark (park met pelikanenen zwartezwanen)en weet ik als
backpackereen gratis- maarangstige- knipbeurtte krijgenals haarmodel bij de kapperom de hoek.
Op zondagochtendneem ik de bus naar Coogee Beach en wandel ik
langs een geweldigblauwezee naar BronteBeach.Vanuithier neem ik
samenmet Dawnde bus naar BondiJunctionen doen wij de laatsteinkopen voor de BBQ die avond.Ashleypiktons op van Dawnshuis en nadat
we in het luxe appartementmet geweldigeuitzichtvan Ashley haar familie arriveren,kunnende voorbereidingen
beginnen.Ashleyheeft o.a. krogekochtvoor die avonden ik ben de "gelukkige"om de bbqkodillenvlees
in mijn
spiesjeste maken.Wel een erg vreemdideedat ik krokodillenvlees
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handenheb. Als iedereengearriveerdis - allemaalAmerikanenbehalve
en ik - kan de bbq beginin Westsydney)
Adam (DJ voor een radiostation
nen. Het krokodillenvlees
smaakteen beetjeals kip, niet vies maar ook
weer niet zo apartdat ik het volgendeweek weer wil eten.
Gisterenheb ik aÍscheidgenomenvan vriendenen van de stad.lk heb als
afsluitingeen lange wandelingdoor het mooistegedeeltevan Sydney
gemaakten lekkerop het gras gelegenbij mrs. MacquiresPoint met uitzichtop het OperaHouseen de HarbourBridgemet de zon in mijngezicht
en het geluidvan het water klotsendop de rotsennaast me. lk zal deze
geweldigestad zeker missen, maar kijk er erg naar uit om meer van
(22102)vertrek
Australiete zien in de komendemaanden.Morgenochtend
ik namelijkmet een driedaagsetoer naar ByronBay en in de maander na
hoop ik mijn reis langsde Oostkustte vervolgen,voordatik 25 maaft naar
NieuwZeelandvlieg.Meer hieroverde volgendekeer.
Ondanksalle mooie verhalenover wat ik heb gezienen gedaangeen
gemakkelijke
wekenwerkenachterde rug met de familie.Tochgeen spijt
veel gezien
van mijntijd in Sydney.lk heb veel leukedingenondernomen,
en veel fantastischemensenontmoet.
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