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R E D A K T IE :
M e v r . . l .H a r k e m a
Mevr. A.van der Hoek-Linstra
Mevr. H.M. de Vries-Kuiper
Dhr. F.A. Vaatstra
Dhr. K.H. van der Veen
Dhr. J. van der Laan, eindredakteur.

Correspondentie
adres: Kooistraat6,9995 PV\lKantens.Tel. 2213.
Administratieadres:
Bredeweg25, 9995 NC Kantêns.
Bank rek. no. 34.22.fi.173. Rabo-bank,
Middelstum-Kantens
t.n.y.'t Lougnrils.
Gi ro n u mm erv ande ban k :8 7 1 6 2 1
Uw giften kunt u overmakenop de hierboven.genoemde
rekening
Een abonnementvoor lezersbuitei, de genoemdedorpen en randgebiedenis
mogelijk, door storting van f. 25.- op boven genoemderekening.
't Lougnijswordt dan
u
toegezonden.
Aan alfen die iets te koop hebbenen of te koop vr4ten, is er altijd plaatsvoor
uw advertentiein onEerubriek: Vraagen Aanbod.
Kosten?U betaaldvoor 1x plaatsingf. 2.50 per regel.
Wilt u een vasteplaas in onze rubriek, neemt u dan eyencontsct op met het
corr. adres.
Druhwerk en verzorgingvan 't Lougnijs,geschiedtdoor:
Drukkerij J.Sikkema,Hoofdstraat16 te Warffum.
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OPENI NGSTIJDENG
EMEENTESECR
ETA.
RIE tel. 95955 1555
Gemeentesecretrrie:
Geopendvan8.30 - 12.00uur.
De burgemoeÍer:
Spreekuurna tefefonischeafspraak.
Ambtenaarociale zaken:
Dinsdagen donderdag
van9.00 spreekuur
12.W uur, en na telefonische
afspraak.
GemeenteontvangeÍ:
Zitting van 9.00 - 12.00uur op woensdag.
Betalingbij voorkeurop postgironr.
805992t.n.v.gemeenteontyanger
of RabobankMiddefstum/Kantens
nr. 3422.O0.48.
Gemeentewerken:

Kantoor Coendersweg22te Middelstum.
Opertingsurep:maandagen donderdagvan 1 1.00 - 12.00 uur.
T e 1 . 0 5 9 5 5- 1 5 3 3 .

Maetsciappeliik
werker:

Spreekuurelkedonderdag
van 14.00- 15.00uur in het
GroeneKruiigebouw.
Te|.05960- 12000

Brandmeldirrg:

OPENINGSTIJDEN
FOSTKANTOOR.
tel. 05955. 1?5
Maandag
t/m vrijdag10.00- 12.0Ouur en
16.00- 17.30uur.
OPENÍNGSTIJDEN
RABOBANKtEI.05955. 1328
Maandag 13.30- 16.00uur.
Donderdag10.00- 12.00uur en 13.30- 16.00uur.
Vrijdag
10.00- 12.00uur en 13.30- 16.00uur en
17.í) - 19.fl)uur.
G ROEN EK RUI S
goederen,
Voor afhalen(terugbezorgen)
mevr.G.Loman,bellsntel. 2033.
Spreekuurwiikverpleegster:
dagelijksvan 13.00tot l3.g) uur in het GroeneKruisgÊbouw,Molenweg6. Tel. 2377. Behalvewoensdags.
Aanvraagkraamhulp:dinsdagvan 13.00tot 14.0Ouur.
PC'LITIE

A l a rmn u mmete
r, l .0 5 0- 1 3 1 3 1 3 .
Rayonbureau,
te|.05953- 1888.
Postcommandant
Kantens,tel. 2432.
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WEEKENDREOETIilCEN
HUISARTSEN:Kantens,Usquerten Warffum.
J.S.Smits,
1 en 2mei
Oostervalge
51, Warffum
8 en 9 mei
C.Ruytenberg,
Wadwerderweg
3, Usquert
1 5 e n 1 6 m ei
J . B ui te r,p ra k t.D r. S m i ts
22 en 23 mei
J.S.Smits
29,30,31mei
C.Ruytenberg

tel.05950-2490
tel.05950-2831
tel .05950-4406

HUISARTSEN:Kantens,Middelstumen Stedur.
1 en 2 mei
G.A.Schipper,
Kampweg2l, Stedun
tel.05965-323
8 e n 9 m ei
S . G e rb e nM
s ,e n th e d a l a a2n, Mi d d e l stum tel .05955-1518
1 5 e n l 6 m ei
H. A . ve rh a g e nG, ra c h ts tra a8t, M i d d el stum tel .05955-1519
22 en 23 mei
G.A.Schipper
2 9 ,3 0 ,31m ei
S . G e rb e n s
Dr. H.A.Verhagen
afwezigvan2015tlm 6juni. Dr. S.Gerbens
ireemtwaar.
TANDA RT S E N:
I e n 2m ei
C. H. d eL a n g e ,H o o fd s tr.2 3L,e e n s
tel .05957-1427
8 en 9 mei
H.Mearsing,
Hypolythusln.70, Middelstum tel. 0595s-2292
l5 en 16 mei
P.Stomp,Oosterstraat
61,Warffum
tel. 05950-2261
2I mei
A.E.v. Waes,LangeDrift4, Uithuizermeeden
tel. 05954-3684
22 en 23 mei
F.H.Bennink,Groene Zoom 57, Ten Boer tel. 05902-2120
2 9 ,3 0 ,31m ei
J . D. B u w a l d aB,o te rd i e p W .Z .4Be
, d um
tel .05900-13994
DIERENARTSEN:
I en 2 mei
D.v.d.Wel,
Hypolythusln.62, Middelstum tel. 05955-1303
8 en 9 mei
S.G.S.Postma,Heerestreek
4, Bedum
tel. 05900-12607
15 en 16 mei
Havenstraat
C.H.v.Wees.
13.Warffum
tel.05950-3822
20 nei
C.H.v.Wees
22 en 23 mei
S.G.S.Postma
29,30,31mei
C.H.v.Wees
WIJKVERPLEGING:
Alleente bereikentussen13.00en 14.00uur en 18.00- 19.00uur.
1 en 2 mei
Zr. L.Reinders
Uithuizermeeden tel.05954-2403
8 en 9 mei
Zr. T.Smit
Uithuizen
tel . 05953-1512
15 en 16 mei
Zr. J.Eygenraam
Kantens
tel.05955-2361
22 en 23 mei
Zr. K.Smidt
Uithuizermeeden tel. 05954-2403
29,30,31mei
Zr. A.de Graaf-v.d.Velde
Groninqen
tel .050-418623
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PREDIKBEURTEN
NED.HERVORMDE
KERK.
-*"^"
2 mei
9 mei
20 mei
23 mei
30 mei

10.45uur
10.45uur
9.30 uur
10.45uur
10.45uur

Stitswerd:
10. 45uur
1 6 me i
Rottum:
30 rnei

19.00uur

Prof.Dr.H.J.lry.Drijvers,Groningen.
Ds. E.B.G.W.Ockels.
Ds. W.Blanken,Warffum.Hemelvaartsdag.
Ds. J.W.FaSO,
Haren."
Ds. E.B.G.W.Ockels.
Pinksteren.
D s .E.B .G .W .Oc k e l s .
Ds. K.G.Pieterman,
Zandeweer.
GroningerDienst;thema:"iederin z'n eigentaal".
Pinksteren.

GEREFORMEERDEKERK - VRIJGEMAAKT.
2 mei
9 mei
16 mei
20 mei
23 mei
30 mei
31 mei

I l.00 uur
14.30uur
11.00uur
14.30uur
9.30 uur
14.30uur
9.30 uur
9.30 uur
14.00uur
9.30 uur
14.30uur
9.30 uur

Ds. W.Bruinius,Leens.
Dr. H.Venema,Winsum.
Ds. A.G.Versteeg,
Groningen.
Ds.A.J.v.d.Velden,
Groningen.
Leesdienst.
Dr. C.Bijl,Groningen.
Leesdienst?
Dr. M.Arntzen,Breukelen.
Dr. M.Arntzen,Breukelen.
Kampen.
St. E.A.W.Mouissie,
Kampen.
St. E.A.W.Mouissie,
?
Leesdienst

AOENDA
7, Xrntens
Kerlatred
ï SClflEltVAT,
D0RPSIfUIS
I mei
5 mei
l1 mei

Verkoopen expositiedeuren13.30- 17.00uur.
Landbouwnatelling- 9 - 12 uur.
Molencomité

- avonden : G.V.ClimÍx.
Dinsdagmiddag
: Damclub.
Dinsdagavonden
Woens-en donderdagavonden:
T.T.V. Blitz'79
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PIN KS T ER F EE S TS LO C H T E R B O S
Op tweede Pinksterdagzaler in het Slochterbosnabij de Fraeylemaborgte Slochteren een groots opgezetPinksterzendingsfeest
worden gehouden.Dit jaar draagt
het feest als thema: "Met de kerk het bos in? ". Niemand minder dan Prof. Berkhof uit Leiden heeft zich bereid verklaard als hoofdspreker dit thema uit te diepen. Verder is reedsmedewerking toegezegddoor de Chr. Brassband"Constantijn
Huygens" uit Appingedam. Aan de entouragewordt gewerkt of staat reedsrond.
De vier gehouden Pinksterfeestengetuigenvan een steedstoenemendebelangstelling voor dit bijzondere gebeuren.Het komité verheugt zich er in. dat haar doelstelling steedsvasterevormen gaat krijgen.
"Met Pinksterenin het openbaargetuigenvan het verlossenden bevrijdendhandelen van de opgestaneHeer, in een vorm en taal waardoor ook zij worden aangesproken, die van het Evangelievervreemdzijn geraakt".
vanaf v'm' l0'00 uur bent ook u daar welkoml
N.d. Hervormde Diakonie.

K E R K J EI N S T I T S W E R D
G A A T W E E RO P E N
De Hervormde gemeentevan Kantens-Stitswerdgaat haar dienstenweer houden
in de Stitswerder kerk. Gedurendede wintermaandenweek de gemeenteuit naar
het verwarmde Dorpshuis. De eerstedienst in de kerk is op zondag 16 mei, 's ocht e n d so m 1 0 . 4 5 u u r .
Ds. Ockels zal de voorgangerzljn;het oude kerkorgel zal worden bespeelddoor
Martin Sprenger'
Kantens/Usquert,Hervormcrepastorie.

D I E N S TI N R O T T U M E R
GRONINGER
KERK.
er in de Dorpskerkte Rottum evenals
Op eerstePinksterdagzal
het vorigiaareen
De predikantvan Zandeweer
hoopt dan
Groningerkerkdienstwordengehouden.
voor te gaan.Ook de te zingenliederenzijn in het Gronings;uiteraard
is er een
Het aanvangsuur
liturgieaanwezig.
is 19.00uur;het thernavan de dienstis:
"l e d e ri nz ' neigent aal " '
Ke rk c ri e n s te n k o m m iR
ssi
e
ottunr.
VROUWENRAAD.
Op donderdag 8 april was de laatstegecombineerdesoos/theemiddagvan dit seizoen.
Heel
Claudia Ronda kwam ons dezemiddag iets vertellen over de zeehondencrêche.
erg enthousiastvertelde ze aan de hand van dia's over de zeehonden.Al heeft men
't
dan nu een mooi onderkomen voor de dieren en heeft Lenie Hart hulp van enkevoor het dier,
een
hebben
le betaaldekrachten, toch moet men wel
enorme liefde
orn dit werk te kunnen doen.
We dachten dat dit onderwerp nogal wat mensenzou trekken, maar helaaskwamen
slechts l8 mensennaar Salem.Dat was erg teleurstellend,temeer on dat er aan
zo'n laatstemiddag altijd wat extra aandachtwordt besteedin de vorm van koffie
of thee met cake en andereversnaperingen.

-12Door de slechteopkomstwerd dezemiddageenfinanciëlestropvoor de Vrouwenraad,want of Claudianu voor l8 of 40 mensenpraatte,het honorariumbleef natuurlijk hetzelfde.
Enigetroost: het geldwasniet voor Claudiazelf, maarvoor de zeehondencrêche,
duseengoeddoel !
Bejaardenreisje.
(voor soos-en gymledenen anderebelangstellenden).
Evenalsvorigjaar, hebbenook dit jaar weer dezelfdemensenhun auto beschikbaar
gesteldvoor eenmiddagreisje.
We hebbenbeslotenom het reisjete makenop dond e rdagl3 m ei.
Via binnenwegen
willen we eerstnaarLeek rijden,naarhet landgoed"Nienoord",
waarmen koffïe kan drinkenen verderop het landgoedwat rond kan kijken.
Verderis er overgesprokendat we in Rodenmisschiennog iets zoudenkunnenbezichtigen,b.v. het museum"Kindenvereld".Er is in dit museumveelkinderspeelgoeduit vroegerejaren bdeengebracht.Het is wel leuk om te zien.
Dan naarNorg,naar de "Muchtheuvel", waarwe de koffietafelwillen gaangebruiken. Verderis er bij de "Muchtheuvel" eenspeeltuinen een dierenparkje,dus er
is wel wat te kijken. Aan de overkantstaje zoin het bos,waarallemaalzomerhuisjes staan.Men kan daareventueelevende bosluchtopsnuiven.Voor elk wat wils dus.
Vertrek: I uur vanaf't Schienvat.
Terug:ongeveer
half acht/achtuur.
Kosten:f. 30.- per pers.,koffiemaaltijdinbegrepenplus entree's.
Verderhebbende deelnemers
van vorigjaar het verzoekgeuit om bij thuiskomstbij
de heerRuiter in 't Schienvatiets te gaangebruiken, zodatmen nog evenmet elkaarna kan pratenen op hetzelfdetijdstip gezamenlijknaarhuis gaat.
Als u belangstelling
hebt voor het reisje,willen we graagdat u zich vóór 6 mei aanmeldtbij:
Mevr.F.Berghuis-v.Dijk,
Molenweg16, tel. 1899.
Mevr.J.Linstra-v.Dam,
Middelst.weg 10, tel. 1200.
Mevr.M.Bruin-Moorlag,
Pastorieweg
3a, tel. 1238.
Attentie:Alleen bij voldoendedeelnamekan de reisdoorgaan.Na aanmeldingkrijgt
u Oa"arover
naderbericht.
Volksdansmiddag.
De jaarlijksevolksdansmiddag
is dit jaar op woensdag9 juni in 't Schienvat.
De organisatieberust bij onze bejaardengymivolksdansclub
en de leiding is in handenvan mevr.Girbes.Naastonzeeigengroep,komen er drie anderegroepenvan
mevr.Girbes,waarschijnlijkuit Middelstumen 2 groepenuit Groningen.
Totaalca. 80 pers.Men vindt het altijd leuk alsde Vrouwenraaddezemiddagook
aanwezigis. Het is al eenbeetjegewoontegewordendat wij dan de heerRuiter bij
toerbeurtin de keukenassisteren.
Willende ledenvan de Vrouwenraaddezedatum evenin hun agendanoteren?
A.E.v.d.Hoek-Linstra.
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In de Paasvakantie,
op woensdag7 april,wasde "doe-middag"voor dejeugd.
Ruim 60 kinderenkwamendie middagnaarSalern.Dat wasergveel,maar
gelukkigwaser genoegdeeg.
De kinderenkondenin groepjesvan l0 aande klaargezettetafelsplaatsnemen,
waarnaiederkind eenbal deegkreeg.Iedereenbegonenthousiastfigurente maken. De figurenmoestendaarnaongeveerI uur in de oven.
Op onzeoproepin 't Lougnijsom bakoventjeswarengeenaanmeldingen
binnen
gekomen,zodat we slechtsover2losseen 1 oventhuis kondenbeschikken.
Na het figurenmakenkondende kinderenhun 2 méegebrachte
eierenbeschilderen.
Wehaddengedachtdat wij in die tijd de figurenkondenbakken,maardoordat
er zo weinigovenswarenduurdehet allemaalwat langer.
De kinderenwarenerg snelklaar met het beschilderen
van hun eieren,zodatwe
helaasgenoodzaaktwarenom de kinderenvan Kantenseerstmet hun eierennaar
huis te sturen,waarnaze om 5 uur hun gebakkenfigurenin Salemkondenophalen.
Het lukte allemaal.De meestekinderenkwamengewapendmet plasticdraagtasjes
hun figurenophalen.Sommigenwarenvergezeld
van hun moeder.De bakplaten
met deegwerdennatuurlijk bewonderd.Enkelenvondenhet toch moeilijkom
hun eigengebakkenfiguur terugte vinden.
Mochtener kinderenzljndie niet allesteruggevondenhebben,danliggener bij
mevr.Dijkema,Pastorieweg
15,nog ca. l0 figurenop eeneigenaar(esse)
te wachten.
Voorlopigwasdit de laatsteaktiviteitvan de CultureleCommissie
in dit seizoen.
Er is wel eensover gesprokenom in de zomereensiets in de openluchtte organiseren,concertof e.d.
Mocht hier ietsvan komen dan hoort u van onsin 't Lougnijs.
"c L l MAX "
Vrijdag2 april hield de gymn.ver."Climax" haarjaarlijkseuitvoeringin 't Schienvat. Een redelijkgevuldezaalkon genietenvan een20-talnummers.Onzeleidster
mevr.Verschooruit Zandeweer,
met assistentie
van WillemKnot, had het accent
jaren,ietsverlegdnaarhet werkelijketurnen.
in vergelijkingmet voorgaande
Dit kwam de uitvoeringten goede.
Om enkelenummersvandezeavondnaarvorente halen,denkenwe alseersteterug aanhet damessr. nummer,brug.Iets nieuwssindsjaren.Verderwerdhet
gekostumeerde
nummervan dejongensgroepII erggewaardeerd.
Ook het kleuterdansjewasergleuk. Het nieuw opgezettesysteemvoor de verlotingwaseen
succes.
Ongeveer
500loten warenin korte tijd verkocht.
Tddensdezeuitvoeringgingeennieuweaktievan start om de kaste steunen.
Het zijn handdoekenmet het embleemvan "Climax" erop.
Het bestuurkijkt met tevredenheid
terugop dezeuitvoering.
Jammer
Dinsdagl3 april werd de jaarvergadering
van de vereniginggehouden.
gingakkoord
genoegwarenhier maar 15 ledenaanwezig.De jaarvergadering

-14met het voorstelom de contributie,zoalshet nu is, te handhaven.
Bij punt bestuursverkiezing
moestenwe afscheidnemenvan2 bestuursleden
n.l.
mevr.F.Berghuis-v.Dijk
en F.Bos.Voor hen in de plaatsziln gekozenmevr.J.
Dijkema-Pieterman
en de heerC.Moorlag.
Op de eerstkomende
bestuursvergadering
worden de functiesverdeeld.
Wij zijn erg blij u medete kunnendelendat Climax samenmet het Stichtingsbestuur 't Schienvateenminitrim en valmat aangaanschaffen.
Na afloopvan dezevergadering
speeldenwe nog enkelespelletjes
bingo.
Om nog eventerug te komen op onzehanddoeken-aktie,
ze zijn nog te koop bij
het bestuur.De handdoeken
zijn wit metdaarophet embleemin kleur.
Erg mooi. Ze wordenverkochtvoor f. 17.50.
Ze zijn te verkrijgenbij : Kantens: mevr.Dijkema,Pastorieweg.
dhr. C.Moorlag,Langestraat.
dhr. J.Lambers,Klinkenborgerweg.
Stitswerd: K.v.d.Veen.
Rottum: G.Hoekzema.
DOOR VEEL HANDDOEKENVAN CLIMAX TE KOPENBEHOEVENWIJ DE
KONTRIBUTIENIET TE VERHOGEN.
Het bestuur.
TONEELVE
R E NI G IN G A D V E N D O
De toneelvereniging
Advendozithet komendeseizoendringendverlegenom manry[jkq lgden.Dus mannenuit Kantensen omgeving,meldt u!
Het volgendetoneelseizoen
begintin septemberen de wekelijkserepetitiesvinden
op maandagavond
in 't Schienvatplaats.
Ook kan de toneelvereniging
mensengebruikendie behulpzaamwillen zijn bij het
makenvan decorsen/of kostuums.
Hebt u belangstelling,
dan kunt u voor meerinformatiekontakt opnemenmet:
JantjeDijkema,Pastorieweg
15, tel. 2156.
- Graaguw reactiesvoor 20 mei. Advendo
V O E T B A LR E I S .
Het reiscomité
van de voetbalvereniging
K.R.C.heeftvoor dit jaar ook weereen
reisgeorganiseerd.
Dezereiszal op :glgtdqg_1jdi ztiq.
De reisgaatnaarHellendoornwaareengroot avonturenpark is. Ook ligt het in
de bedoelingom eenvriendschappelijke
partij voetbalte spelen.Dit naargelang
de animoen de mogelijkhedendaar.
Indien er gevoetbaldwordt, zal er voor de damesiets andersgeorganiseerd
worden.
(markt,muziektaptoe,
etc.)
Tegende avondgaanwe met z'n allendinerenin Balkbrug,waartevensde avond
zal worden doorgebracht.
Hier is muziekvoor elk wat wils.
De kostenvan de reisbedraagtf. 50.- per pers.
Hierbij is inbegrepenhet diner, de entree(dancingTakensen avonturenpark) en
2 koffie.
Er is nog enigeruimtein de bus.Ook al bent u geenlid en hebt u wel interesse.
dan

- 1 5bent u ook van harte welkom om met ons op reiste gaan.
Reisindeling:
8.00 uur
ca. 9.30 uur
ca.I 1.00uur
ca.13.30uur
ca.17.00uur
ca.18.00uur
ca.23.30uur

Vertrek bij clubhuis"de Posthoorn".
Koffie pavze.
Voetbal ?? Muziektaptoe- Markt.
AvontutrenparkHellendoorn.
Vertrek richting restaurantTakens.
Diner.
Vertrekuit Balkbrug.

Voor opgavekunt u zich meldenbij:
J.Blaauwiekel
K.Knot
D.Wiersma
N .O m t a
S'v'Dellen

Reiscomité.

N Mi ddel stum.
NE DE RLA NDS EBON DVA N PL A T T EL A N D SV R OU W Eafd.
Op dinsdag6 april vergaderde
de afd. Middelstumvan de Ned. Bond van Plattelandsvrouwenvoor de laatstekeerin dit seizoenin caféGrommers.
Mevr. Mulder uit Harenhield eeninleidingoverHomofilie.Het jaarlijksezomerniet door.
reisjegaatwegenste weinigbelangstelling
G.Stollenga-Do1fing.
N I E U W SU I T S T I T S W E R D .
Vanuit Stitswerdzijn weer diverseaktiviteitente melden.Het belooft eengez,elligezomer in Stitswerdte worden.Vanaf zaterdag8 mei zal gedurendede zomermaandeniederezaterdagvanaf10.30- 17.00uur het dorpshuismet zijn tuin
openzijn om onderhet genotvan koffie, fris of eenpilsjeevenuit te blazenvan
uw fietstochtof bezoekaanonzemooie streek.
Tevensviert het dorp Stitswerdz'n jaarlijkse"Stitswerdop z'n kop" dit jaar op
zaterdagl5 mei. 's Middagszijn er allerlei festiviteitenin het dorp zoalsde fanfare
uit Onderdendam,
kinderspelen
in de dorpshuistuin,eensoort waterballetin de
havenen eengemeenschappelijke
maaltijdin het dorpshuis.
's Avondsvoor iedereentoegankelijkeen feestavondmet goochelen,muziek,kindertoneelen een optredenvan de toneelclubStitswerd.
Tot ziensop de zaterdag(en) in Stitswerd.
F.M.
L A N D E L I J K EF I E T S D A GE N
8 Mei: landelijkefietsdagen . . . openingsdag
van caféHet Dorpshuisin Stitswerd.
Na velejaren is er, lederezaterdagvan 10.30- 17.30 uur, weereencaféin Stitswerd. Fietsersen wandelaars
die in vroegertijden het dorp passeerden
krijgennu
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het werkelijk te leren kennen.
Kontakt tussendorp en passanten,
op dezewijze wordt mogelijkgemaaktdoor een
aantalvrijwilligers die bij toerbeurt, het café zullen drijven.
De opbrengstkomt ten goedeaande Stichtinghet Dorpshuis,die daarmeediverse
aktiviteiten fi nancieeI zal ondersteunen.
In verband met het jaarlijks.dorpsfeestis het café op zaterdagl5 mei gesloten.
Voor alle anderezaterdagengeldt: "Tot ziensin de kroeg" !

v.v.- K.R.c.

1932 - 1982

Uitslageneente elftal.
U.V.V. 70 K . R. C.
P . W . C.
K.R.C.

27-3
34
104
174

2-0
K.R.C.
V.V .K.
0 -1
K.R .C .
r-2
WilperBoys 1-l

In het vorig nummerschreefik, het gaatgoedmet het eersteelftal, misschienhad ik
het beter niet kunnendoen want prompt verlorenze tweewedstrijdenachterelkaar.
Een ongelukkigverliestegenU.V.V. of eengebrekaan . . . . . . vult u zelf maarin.
werdenniet benut. TegenV.V.K. lukte het ook niet. Een futlozeverScoringskansen
toning volgensde Noorderkrant.V.V.K. had geluk.Doch eenweeklater in eenuitwedstrijdtegenP.W.C.(welkein dezecompetitienog geenwedstrijdthuis heeftverloren) geluktehet eersteelftal om dit P.W.C.eeneerstenederlaagop eigenterrein
tebezorgen.De thuiswedstrijdtegenWilper Boys op zaterdag17 april leverdeI punt
op. In de eerstehelft speeldeWilperBoysvoor de wind en echt ik dachthet gaatde
gastenvoor de wind vooraltoen al vrij snelde scheidsre,-,rter
eenpenaltytegengaf,
terecht zegt men, ik betwijfel het, maarja de man in het zwart beslist.
Ondanksdat dezeman in het K.N.V.B. fluit, heeft hij zijn kunnenhier niet laten
zien.Jammer.WilperBoysheeft in de eerstehelft niet meerkunnenscoren.In de
tweedehelft had K.R.C. de wind in de rug en het geluktedan ook om op gelijke
hoogtete komen met de gasten.Men had moeitemet het afweren.Het geluktedan
ook niet om de l-l om te zettenin een2-1,de mogelijkheden
warener wel.
Uitslagendames:

l,
I

27-3
3-4
64
104

K.R.C.
H. S . C.
Marcia
K.R.C.

-

Eenrum
K.R .C .
K.R.C.
Knickerbockers

4-O
0-2
l-2
l-0

Uit de uitslagenkunt u zien dat ons dameselftalgoeddraait,in deze4 wedstrijden
8 puntenvezamelenvind ik eenknappe prestatie.Uit de verslagen
heb ik opgemerkt Nely toch wel de doelpuntenmaakt,inaardat wil nog niet zeggendat de
anderedamesdit niet kunnen.De verdedigers
hebbenhun taak toch in de achterhoede,ze moetenhet doel dicht houdenzoalseenvan de elf schreef.
De damesdoenhet best.Proficiaatdames,maarnatuurlijk ook hun leider,dhr.
Knot die tevensde trainingenvan de damesvezorgt.

-19Q_._tlnio_te!__
Ook eenseenverslagvan dejongstenvan onzevereniging.
Uit s lag:T . E . O .- K.R .C .
0 -0
Een knappeprestatievan onzejongenstegende koploperin hun afdeling.In de
eerstehelft n,oester tegende wind ingespeeltwordenen onzejongenszijn dan
ook maareenpaarmaalop de helft van de tegenstanders
geweest.Door het op
goedgeluk wegtrappenvan de bal hebbende,achterhoede
spelershun doel u.eten
schoonte houden.Na de rust, de wind in de rug, de aanvallenwerdenbeter,maar
de u'ind bliesde bal harderwegdan dejongenskondenlopenenzo bleefhet 0-0.
Opmerkelijkis het wel dat dejeugdleiderniet wist hoe langeenwedstrijdvoor
D.-juniorenduurt.Toch 2x 25 min.?
J.v.d.Laan.
Nieuweleden.
Wij zoekennog enkelenieuwe leden.We willen graagweern,et 3 seniorenelftatlen en 2 jeugd-elftallenen een dames-elftal
gaandeelnemenaande nieuwekompetitie. Jongens,heren,nreisjes,
damesmeldt jullie aanalslid. Doe met onsmee,
voetbalis pleziervoor . . . . .
w^aarblijvendejongensin de leeftijdsgroep12,13,14en I 5 jaar. Kom jongens,
of je nu kerkelijkbent of niet,vraagje oudersofje ook magvoetballen.
f.n.C.
is er ook voorjou. Doe het.
Jubileumviering.
Lijstcollecte.
We kunnen u op dit moment nog niet zeggenwat de totaal opbrengstis van de gehoudenlijstcollectein Kantens,Rottum en Stitswerd.In eenlateritudiu* laten
wij het u weten.In iedergevalis het zo dat velende voetbalsporteenwarm hart
toedragenzo mogeblijken uit de eersteberichten.We willen eeniederdank zeggenvoor hun gift en zij die het nog niet gedaanhebbenwillen wij zeggenK.R.a.
is er ook voor u.
In het volgendnumr,er iets over dejubileumdag,indelingdagen avondfeest.
In iedergevaltot ziensop 5 iuni 1982.50 iaarK.Rd.
,{et bestuur.
VRAAG EN AANBOD.
Te koop aangeboden:
ZONNESCHERMEN
z.g.a.n.;3 m. breed;kleur oranje.
Te bevr.Coenderstr.
6, Bedun:.Tel. 05900-13217.
Te koop gevraagd:
DRIEWIELER,in goedestaat.Tel. 2060.
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prvERsEu.
I

VooÍ alle belangstelling,post en kado's tijdenshet verblijf in het ziekenhuisen bij
thuiskomstvan Popko willen wij een ieder langsdezeweghartelijk dank zeggen.
Fam.P. Huizinga.
ALLERLEI.
Dorpshuis.,'t Schienvat"
Het secretariaatvan de Stichting is met ingangvan 1 mei 1982 overgenomendoor
g 11,9995PM"Kantens.
de heerJ. Mulder,Pastoriewe
- Molendag1982.
Fietstoeriade
ZateÍdag8 nrei;"I de traditioneletoeriadewordengehouden.Er zalnogeencirover aanculairehuis aanhuis verspreidtwordenmet de nodigemededelingen
vangstijden,enz.
In ieder gevalstart u bij de "Grote Geert".
- Kantens.
Schoolvoor ChristeliikBasisonderwiis
A.F.Brandsuit Rottum benoemdin het bestuur.
Schoolvoor Christeliik Kleuterondenviis- Kantens.
Op Cegehoudenledenvergadering
d.d. 2l aprilj.l. zijn de herenT.v.Dijk en K.H.
v.d.Veen,beidenuit Stitswerd,herkozenalsledenvanhet bestuur.
Op dezeavondhield mew. Stomp, schoolarts,een causerieover verschillendeaspectenvan het onderzoekop school.Eenveelvoorkomendeplaagin dezetijd is de
hoofdluis.Het is niet te voorkorrendat uw kinderenze niet krijgen.Eengeregelde
controlevan het haaris het beste.Ontdekt u het bij uw kind, schaamtu dan niet,
waaromschaamtevoor iets waar u niets aan kunt doen.Waarschuwwel het hoofd
van de school,dezekan dan maatregelen
nemenom de andereoudersc.q. opvoederste berichtendat ze weervoor komen.
Bestrijdingmet Priodermof eenbepaaldsoort shampoo,vraaguw arts,is het beste.
Priodermis beperkthoudbaar,lotion wat u vorigjaar gekochthebt, helpt veeal
niet meer.
''VAN ALLES WAT"
De uitslagvan de pvzzeluit het vorigerlimmer is alsvolgt:
Horizontaal:
Vertikaal:
1 . v ak
l. vla
14. e d e
3. rap
15. man
2. katien
5. are
16. nat
3. rekenen
6. abt
4. pek
8 . k ok
7. bek
1 0. er k er
9 . o re
I 1. s k i
I 1. som
1 2. m ep
13. put

-23 Als dit nummer bij u in de bus ligt is het eind april. Wat hebbenwe al fijn kunnen
zonnebadenen wat is het koud geweestin april. Ook in mei "As hoageldoorn
bluit" kan het erg kcud zijn en's nachtsvriezen.
In de tuin is nog weinigeetbaarsgegroeid.Bent u in het bezitvan bieslookmaak
er dan eenskruidenbotervan. U maakt het door boter zacht te roerenen fijngeEten met
knipte bieslooken zout toe te voegen.En zaaitu b.v. eenssterrekers.
veel citroensapen suiker.
Na het zauenvan groenteen perkplantzadenstak ik altijd C.ezakjesop een stokje bij de velcljes,maar door vogelsen weeren wind, verdweende helft spoorloos.
Sindseen paarjaar gebruik ik steek-etiketten,beschrijfdie met de naamen evenen dat bevalt uitstekend.Als je pashebt gezaaiddan denk
tueel anderegegevens
je dat je over eenpaarwekennog preciesweet waarje v,at zaaide,maarhet valt
mij iederjaar weer op dat je er na verloop van tijd niet allesrneervan weet.
's
Geenprettiger tijd vcor tuinwerk dan na een waÍïne dag, avonds.Hoe onbelangrijk zijn dan radio en televisie.Je zou uren door kunnen werkenmet uitplanten en gieten,wieden,enz.
Als binnen het licht aan gaaten er wordt geroeperdat je toch niets meer kunt
zien gaje met eenvoldaangevoelachterde koffie.
Dahliaknollen,klein en rimpelig,halen we uit de kelder en gaande border in.
Begoniaknollen,al met roze knobbeltjesaan de bovenkant,worden voorzichtig
in Íïjne grond geplant.
Fuchsia'sen geraniumseerstnlaar evenbij de achterdeur.'s Avondsvoorspeltde
Bilt strengenachtvont. Alles weer in huis halen?Of rnaarafdekkenmet kranten
en zakken.
Fíet gazonis alweereen paar keer gemaaid.Weerontdekkenwe dat mos en onkruid
welig tieren. Als de tempereturenrond de 15 - l60 C zijn en het weer is groeizaam,
kunt u het gazonbehandelenmet een groeistofhet helpt uitstekendtegende onkruiden. Mos kunt u bestrijdenmet ijzersulfaat.Ieder goed tuincentrum kan u hierover informeren.
H .M.d.V .K .
LI ED..
We hebben30 april gevierdmet de kinderen "Koninginnedag".lioevelenvan ons
ouderenkennen de liederenuit de tiji van direct na de oorlog en later. Ik denk
dat de jeugd vele liederenniet meerleert. Bij het doorbladerenvan het boekje
"Nederland zingI" kwam ik eenlied tegendie ik niet ken en velenmet rnij dacht
ik, ook de wijs is mij onbekend;hetheet "Een Hollandsefeest<tag"bestaandeuit
drie verzen(coupletten).Ik wil het u niet onthouden.
l. Dertig april, dertig april !
Weetje wel, wat ons dat zeggenwil?
Wapp'rendevlaggenhet vrolijk verkonden,
Bei'rendeklokken weergalrnenin 't ronde,
Melden de heuglijketijding gestaag:
Neerlàds Vorstinne verjaartvandaag!

-25 -

jeugd,kom Hollandsejeugd,
2. Kom, Hollandse
vier dan diez' feestdagmet grote vreugd.
Want devorstin,op wie Hollandmagroeren.
Is voor eeniederalsvoorbeeldte noemen.
Needrigva*'rharte en Íïer van gemoed.
Als eenvorstinneook lvezenmoet.
3. Dertig april, dertig april.
i
Wat elk de jarige zeggenwil:
Hartelijkhopen wij, dat U het leven,
vreugdeen liefde en gezondheidmag geven.
Klokken,laat galn:enuw hulde aanhier:
NeerlandsVorstinne,nog menigjaar !
Uit: ,,Nederland7ingt"

Antoinette van Dijk.
S T RA ND
- gehuil - gekrijs
geschreeuw
gebrul-gejank-gedoe
geenwonder dat de wijze zee
zich t' rugtrekt af en toe.
Toon Hermans.
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