Nationale Feestdag op de Kanaaleilanden
The Festival of the Federation

Port Meryton – Ook dit jaar werd “The Festival of the
Federation” weer uitbundig in alle landsdelen gevierd. Op
deze dag wordt de eenmaking van de Kanaaleilanden, die
op 14 mei 1817 werd bewerkstelligd, herdacht.
Het meeste volk had zich in de hoofdstad verzameld. De
veertiende dag van mei begon dit jaar met een kanonnade
in de mist aan het National Monument, waarna de Markies,
te paard en in traditioneel uniform de troepen van de
Home Guard inspecteerde. Even later volgde een
historische parade doorheen de stad, met als eindpunt
Parliament Square. Op het grote volksfeest en de
rommelmarkt die aansluitend werden gehouden, nam de
Markies van Hearst voor het eerst in drie jaar terug deel
aan het volkse vermaak. De dag werd traditiegetrouw
afgesloten met vuurwerk.
In Wellingdon werden volgens de traditie de Chaffinches,
kleine kleien vogelfluitjes uitgedeeld. Deze gewilde
hebbedingetjes zijn een vaste gebeurtenis sinds 1876. Na
de optocht van de English Guards voor het stadhuis
werden de vogeltjes onder de bevolking verdeeld.
Newcastle vierde de Nationale Feestdag op geheel eigen
wijze; klank- en lichtspelen op het Kasteel, en een
reconstructie van de muiterij van de soldaten van het
garnizoen aldaar, die destijds tegen de federatie waren.
Aansluitend waren er een heuse kermis, veemarkt en de
zogenaamde “Duitenmarkt” in de straten van de oude
binnenstad.
In Aylesbury en Causton werden voor deze gelegenheid de
speciale “Federatiekoeken” gebakken, waren er
demonstraties in de Aziatische School en in Huntington
vond de bekende zeepkistenrace plaats. Op Hearst Manor
was er in de avond een groot diner voor verschillende
genodigden, uit alle rangen en standen van de bevolking. In
de kleinere gemeenschappen over het land verspreid
waren er optochten van verschillende verenigingen,
straatbanketten en verschillende andere evenementen.
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Nettles (LU) vreest voor Europese Unie
Port Meryton – Minister voor Financiële Zaken James
Nettles (LU) vreest voor het voortbestaan van de Europese
Unie, nu de crisis met Griekenland een nieuw dieptepunt
heeft bereikt. Nu de onderhandelingen muurvast zitten, en
nieuwe fondsen uitblijven lijkt een zogenaamde “Grexit”
steeds dichterbij te komen.
Nu de onderhandelingen in Brussel nog steeds geen
eensluidend resultaat hebben bereikt, lijkt een oplossing
voor Griekenland steeds verder weg. “De volgende dagen
zijn cruciaal,” verklaart Nettles. “Tsipras moet over de brug
komen met een redelijk voorstel; zowel zijn regering als de
toekomst van zijn land hangen af van wat Europa hun van
antwoord zal dienen.”
Met het aanstormende referendum wordt de situatie er
niet makkelijker op; zal het volk voor Tsipras kiezen, of
verkiest het een andere koers?
Minister Nettles blijft gematigd positief: “Er is altijd een
oplossing, maar die valt meestal onder de lange termijn. En
dat is nu juist het probleem: kortetermijnoplossingen zijn
naar mijn mening slechts doekjes voor het bloeden, en die
doos is nu leeg. Het wordt tijd dat er serieus wordt
onderhandeld over een plan dat op de lange termijn een zo
goed als volledig herstel garandeert, in plaats van ingrepen
die slechts een beperkte houdbaarheidsdatum hebben,
zoals steeds nieuwe noodfondsen.”
De onderhandelingen zullen deze maand nog worden
voortgezet in Brussel, België.

Staatsbezoek aan Seppië in september

Vijfde verjaardag School of Asian Arts
Causton – De in 2010 gestichte International School of
Asian Arts Causton-Nagoya-Seoul-Tianjin vierde op 15 juni
haar vijfjarig bestaan. De school is het resultaat van een
internationale samenwerking tussen West-Europa en de
Zuidoost-Aziatische regio. Het aanbod is zeer gevarieerd:
van het leren van de Japanse, Koreaanse en Chinese taal tot
artistieke en zelfs complete Geisha-opleidingen, hoewel er
slechts weinig interesse voor dit laatste is. Onder andere
de Japanse en Koreaanse ambassadeurs in het Verenigd
Koninkrijk, dhr. Hayashi en dhr. Lim, waren aanwezig. Er
wordt nu verder gepraat over de mogelijkheden voor
uitwisselingen tussen de verschillende scholen.

Palmerston wint Wellingdon-Dayton
Amateur Cup
Wellingdon – Zoals iedere zomer vond ook dit jaar de
befaamde Amateur Cup op het autocircuit te WellingdonDayton weer plaats. Na een spannende race van vijf uur,
waarin de kopgroep telkens wijzigde en zo’n drie wagens
het circuit moesten verlaten, won de Engelsman John
Palmerston voor de ogen van 95.000 toeschouwers,
waaronder de Markies, de race. De Kanaaleilanders Fred
Willough en Thomas Montagne eindigden respectievelijk
tweede en derde. De Engelsen, die hun intrede in de ring in
1999 maakten, schrijven zo hun zevende overwinning op
hun conto.

Hearst – In het kader van het geassocieerde AGLlidmaatschap, en op uitnodiging van de Seppische regering,
zal er eind september een delegatie van de Kanaaleilanden
Seppië bezoeken. Na Karstonia in februari en nu Seppië
staan er ook nog bezoeken aan Issel en Kronenburg op
stapel, al moeten daar nog data voor worden vastgelegd.
De Markies heeft van zijn kant de andere AGL-lidstaten op
de hoogte gebracht dat zij eveneens welkom zijn op de
Kanaaleilanden.
Het circuit zat afgeladen vol; zo’n 95.000 toeschouwers namen plaats
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