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R E D A K T IE :
M e v r . . l .H a r k e m a
M e v r .A . v a n d e r H o e k - L i n s t r a
Mevr. H.M. de Vries-Kuiper
Dhr. F.A. Vaatstra
Dhr. K.H. van der Veen
Dhr. J. van der Laan, eindredakteur.
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Correspondentie
adres: Kooistraat6,9Ílg5 P\fVKantens.Tel. 2213.
Administratieadres:
Bredeweg25, 9995 NC Kanténs.
Bankrek. no. 34.22.fi.173. Rabo-bank,
Middelstum-Kantens
t.n.v.'t Lougrri,s.
Giro nummervande bank: 871621
rekening
Uw giften kunt u overmakenop de hierboven.genoemde
Een abonnementvoor lezersbuite,'ide genoemdedorpen en randgebiedenis
mogcfijk, door stortingvan 1.25.- op boven genoemderekening.
't Lougnijswordt u dan toegpzonden.
Arn allen die iets te koop hebbenen of te koop vragen,is er altijd plaatsvoor
uw advcrtentiein onze rubriek: Vraaqen AanM.
Kosten?U betaaldvoor I x plaatsingÍ. 2.fi per regel.
Wilt u een v6te plaaS in onze rubriek,neemtu dan evencontactop met het
corr. adres.
Drukwsrk en verzorgingvan 't Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijJ.Sikkcma,Hoofdstraat16 te WaÍffum.
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OPENI N GSTIJDE NG EMEEÍIITESECRETA.
RlE. tsl. 05955 - 1555
Gcmecntcrccretrric:
Geopendva-n8.30 - 12.00 uur.
Íh burgomc.rtcr:
Sprcekuur na telefonische afspraak.
Ambtcnrer pcidc zekcn:
Dinsdagen donderdagspreekuurvan 9.00'
12.00 uur, en na telefonischeaíspraak.
GcmccntcoÍrtv!írgcí:
Zitting van 9.00 - 12.00 uur op woensdag.
Betalingbij voorkeurop postgíronÍ.
of Rabo'
805992 t.n.v. gemeenteontvanger
nr. Y22.NA&I.
bank Middelstum/Kantens
Gcmcentcwcrkcn:

KantoorCoendersweg22teMiddelstum.
Openingsurep:maandagen donderdagvan 11.00- 12.00uur.

T e | .0 5 9 5 5- 1 5 3 3 .
Mrtrc*rrppcf iik
warkor:

elkedonderd4van14.00-15.00uur in het
Spreekuur
GroeneKruisgBbouw.

Bnndmclding:

T e | .0 5 9 6 0 -1 2 0 @

POSTKANTOOR,
OPENINGSTIJDEN
tcl. 05955- 1&15
t/m vrijdagf 0.00 - l2.OOuur en
Maandag
16.00- 17.30uur.
OPENINGSTIJDEN
RABOBANK.tel. 05955: 1328
Maandag 13.30- Í6.00 uur.
Donderdag
10.00- 12.00uur en 13.30- 16.00uur.
Vrijdag
10.00- 12.00uur on 13.30- 16.00uur en
17.30- 19.00uur.
KRUIS
GROETTI-E
goederen,
mevr.G.Loman,bellsl tel. 2(83.
Voor afhalen(terugbezorgen)
wiikverpleegster:
dagelijksvan 13.00tot 13.30uur in het GroencKruis'
Spreekuur
gebouw,Molenweg6. Tel. 2377. Behalvewoensdags.
.
&lvraag kraamhulp:dinsdagvan l3.OOtot 14.0Ouur.
BOL|T|E

tef.050 - 131313.
Afarmnummer,
Rayonbureau,
tef.05953- 1888.
Kantens,tel. 2432.
Postcommandant
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Ontvangengiften. Overzichtlaatstetwee maand:
J.W.
f.25.P.S.
te K.
te K.
- 25. E.R .
te S.
V r.R a a d
te K .
- 20. G.E.L . t e K .
D .A.B .
te K .
- 15.T.K.
te K.
M w .A . V . S . t e K .
' 25'H'A'w' te R'

f. i5.- 50.- 20.15.Hartelijkdank.

U ziet mensener komennog giftenbinnen.Maarhelaasis iedereen
er nogniet
van overtuigddat wij uw bijdragennodighebbenom door te kunnengaanmet
het uitgevenvan uw blad.
Wij stellenuw bijdragegroot of klein op prijs.Stort uw bijdrageop onzerekening
of geefhet aaneenvan de redactieleden.
Verantwoordingdoenwij in de volgendenummers!

t-@

U hebt ons gevraagd
voor toezendingvan 't Lougnijs.S'ij doendit. Als u nu die
f .25.- aanonsovermaakt,blijvenwij't Lougnijssturen.Indienu niet het risico
wil lopen het blad niet meertoegezondenzal
worden,verzoekenwij u nu dit bedragaanons over te rnaken.
DE UITSTORTING
V A N D E H E I L I G EG E E S T
Weetu wat Pinksterfeest
is? Het zijn tweevrije dagen,en sonlmigemensengaan
naarde kerk. Maarwat is het nu precies.
Ik wil u daarietsoververtellen.
Reedsde Jodenhaddenhet Pinksterfeest.
Ze vierdendat feestop de vijftigste
dagna het Pascha.Het betekendevoor hen eenslot-oogstfeest.
Het eindevanhet
vruchtbareseizoen.Ze brachtendankbaarheidsgeschenken
naarde tempel.
Op dit feestkwamener veelrnensennaarJeruzalemtoe - Jodenuit heelde wereld
rvildenmeemakenrondomhet huis van God. In Haneigenlijk,die dezefeestdagen
warentoen
delingen2lezen we dan ook dat er Jodenuit allewerelddelenaanwezig
er van die wonderlijkezakenbij de tempelgebeurden.
Ja, daarbij de tempelgebeurtiets - het groepjevolgelingen
van Jezusvan Nazareth
zit er in een zaaltjebij elkaar.Opeenswordt er het geluidvan eenhardewindstoot
gehoorden ze zagenvurigevlammenop de hoofdenvan de aanwezigen
en ze spreken allerleibuitenlandsetalen en dialecten.
Dezetekenenbegeleiden
het grootsewat daargebeurt:de uitstortingvan de HeiligeGeest.
Dat woord uitstortingis het kernwoordvan Pinksteren.Het betekent:nri komt
de Geestin heelzijn volheiden volledigheidnaarde aardetoe. Op Pinl6sterfeest
is er maarniet eenwerkingvan de Geestzichtbaar,eengave,eenopenbaringvan
de Geest- nee,daarkomt heelpersóonlijkde Geestnaarzijn kerk.
In zijn totaliteit.
Wieis dat-deGeest?
Dat wordt onsduidelijkalswe evenzien naarde groteheilsfeiten.

-9Op het Kerstfeestwordt GodsZoon alsmensgeboren,op het Paasfeest
staatdeze
gaatHij zdn overwinningsZoon weer op uit de dodenen op de Hemelvaartsdag
feestvierenin de hemel.En daarnakomt Pinksteren.
Dan is dus Gods Zoon naar de hemelgegaan- mparGod laat zijn kerk niet alleen.
De Here Jezuszegt zelf: Ik za|u niet als wezenachterlaten(Joh. 14: I 8).
Hij gaatzelf naar de hemelmaarzendt dan zijn eigenGeest,om in zijn plaatsop
dezewereldbezigte zijn voor zijn kerk. Om dit mogelijkte makenis JezusChristus opgevaren:"als
Ik niet heenga,kan de Troosterniet tot u komen,maarindien
Ik heenga,zal Ik Hem tot u zenden"(Joh. 16:7).
De Geestis dus de Geestvan Christus.Hij is God zèlf die naarde wereldkomt om
te vernieuwen,kracht te geven,energiete verlenenvoor al het werk dat er gebeuren
moet tot eervan GodsNaam.
DezeGeestzal nooit weervan de aardeweggaan.Hij woont in allevolheidin de
kerk van Christus.Hij is uitgestort.
Dat Pinksterfeest
is uniek geweest.Vanaf dat moment woont GodsGeesthier in de
- laten we dan ook maarniet zoekennaar"geestestewereld.Het is onherhaalbaar
kenen", die een kenmerkzoudenzijn van "echt geloof '.
Die tekenenkomen er niet nreer- Pinksterfeest
waseenmalie.
Maarhoe wetenwe dan dat de Geester nog is ?
Dat weten we door de verkondigingvan het Woordvan God. Dat wetenwe door
het bedienenvan de Sacramenten.
Immersde Geestis de Geestder waarheid.
Hij leert ons allesn'at nodig is. Als we dan naarGodsWoordluisterendan horen
we de Geestspreken.Dan merkenwe dat Hd in onshart werkt.(Joh. 14:16,17).
Wie daaromde kracht van de Geestwil ontvangenmoet in de kerk zijn - DaarvergadertChristuszijn gelovigen- daardeelt Hij iederezondagweeropnieuwde legavenuit.
vensvernieuwende
In de kerk straaltde HeiligeGeestde glorievan Christusuit. \4'iezich voor die
Geesttoesluit,en niet toe laat dat Hij in onswerkt - blijft in duisterniswonen.
Dan benje arm en weetje je geenraadmet het Pinksterfeest.
Maarwie het feit
van Pinksteren- de uitstortingvan de HeiligeGeest- erkentzal ook het fééstvan
Pinksterenvieren'
Drs. H.J.siegers - cons. Ger. Kerk
Geref.predikant - Pastorieweg
- Kantens
Uithuizen
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IJ Z E R W A H E N. GE R E E D S C H A P P E N
LAND- en TUINBOUW-ART.
V ER F WA R E N
DOE HET ZELF ART.
U IT H U fZ EN- T e f.0 5 953-1563
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AVONDS CHO O LHA V O - MA VO WA R F F U N i
Met het oog op de nieuwecursusavondhavoen mavo,wordenenigevoorlichtingsen wel in WINSUMmaandag28 juni in de GoudenKarper,
avondengeorganiseerd
in WARFFUIvIdinsdag29 juni in de RSGen in UITHLTIZENop woensdag
30 juni
in de Fakkel. De voorlichtingavondenbeginnensteedsom 2C.00uur.
De voorlichtingop dezeavondenwordt gegeven
door éénof meerdocentenen enige
cursistendie kunnenvertellen overhun ervaringen.
kosten,boeken,studiemogelijkAan de ordekomenzakenals:lestijden,cursusduur,
heden,enz.enz.
Voor degenendie van plan zijn een avondstudiete,beginnenin septemberis dit een
goedegelegenheid
om zich van inlichtingente voorzien.Overigens
is er ook op de
van het Noordelijk
beursvan Op Roakeldais
van 8 - l2 juni a.s.eenvoorlichtingsstand
Avond Collegeafd. Warffum,waaru ook c,puw vragenantwcc'rdkunt krijgenen materiaalover de avondschoolkunt bekijkenen venetueelmeenemen.
De eerstemogelijkheidom zich voor de nieuwecursusin te schrijvenis tijdensde Op
Roakeldaisbeurs
en dan venolgensop de hierbovengenoemdevoorlichtingsavonden,
en verderop dinsdag13juli, donderdagl5 juli, naandag30 augJustus.
dinsdag31
en op iederelesavondin september.
augustus
Inlichtingenwordengraagverstrektdoor:J.deBoer,05950-2426
-2634
M .J .v .d .H e i d05950
e.
G .K l o l .,0 5 9 5 0-2151
$ Pe EfV leer t ge2 ( v an
Op zaterdag2l augustus
houdenwe rweereenrommelmarkt.
voorwerpen
Als u
l"eeft die ENIGSZINSVAN WAARDE zijn, wilt u die dan bewaren,dan halenu'e die 2a1943€_l!j_Ulitussen
9.00 uur en 12.00uur op. Zetu zoveel
r:,rcgelijk
uw spullenklaar.
Ook stekieszijn van hartewelkom.tr kunt dezebrengenbij JannieDijk, Molenweg2T.
(Geer^oude flessen,
koelkasten,
diepvriezers
of fornuizen).
Medewerkers.
Een speefw-eek
kan passlagenalszich voldoendemedewerkers
opgeven.
WieI ieraanmeewil werken,kan zich tot I 5 juni '82 opgeven
bij éénvan de onderstaandepersonen.Bij voorbaatonzehartelijl:edank.
Rika Boer - JannieDijk - InekeEisinga- TammeLarkens- Dick-Bandringa.
G.V. CLIMAX
De gymnastiekvereniging
doet eenoproepaanalle kleutersvan Kantens,Stitswerd
is wat klein.
en Rottum, om te komengymmen,want de kleutergroep
Duskleuterskom tussen3.15 - 4.00 uur naar't Schienvat.
Danwaser gevÍaagdof er gevolleybaldkan worden.
hebt bel dan W.Knot,tel. 1725voor nadereinformatie.
Alsje belangstelling
SPORTDAG
in
Zaterdag19juni a.s.zal er eensportmiddag
wordengehoudenop het sportterrein
Kantens.Aanvans13.00uur.
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PREDIKBzuRTEN
NED.HERVORMDEK ERK.
Kantens:
6 juni
10 .4 5u u r
7 juni
15 .0 0u u r
13juni
9 .3 0u u r
27 juni
9.30 uur

Prof.Dr. J. Roldanus,Groningen.
Ds. E.B.G.W.Ockels,huwelijksinzegening
D s .E .B.G.W .Oc kel s.
Dhr. A.J.Fraanje;
Samen-op-weg
dienstin de
geref.kerk.

Stitswerd:
20 juni
10 .4 5u u r

Zuidwolde.
Ds.J.Schipp€r,

Rot t um :
27 juni

D s .E .B.G.W .Oc k el s.

19.00uur

GEREFORMEERDT
KERK - VRIJGEMAAKT .
6 juni
1 3j u n i
20 juni
27 juni

9 . 0 0u u r
uur
14.30
9.30uur
16.3u
0ur
9 . 3 0u u r
uur
16.00
9 . 3 0u u r
uur
14.30

Drs.H.J.Siegers,
Uithuizen.VieringH.A.
Delfzijl.
Ds.D.Berghuis,
Leesdienst.
D s .A .D u i ts ,A p p i ngedam.
, 'i nsum.
D s .H .Ve l d m a n\À
D s .J .J .D ro n k e rs,
S auw erd.
St. G.Zomer,Kampen.
S t. G.Z o me r,K a m p en.

U I T S L A G E NK I N D E R S I E L E N
d . d .3 0 a p r i l1 9 8 2
Jongens6enTjaar.
]. Erik Smith
2. M aar t enB o s
3. HenriqueDob

MeisjesGenTjaar.
l. DaphneLarkens
2. MoniqueAnnaars
3. RoelienWiersma
4. ChristienDekkema

JongensSen9jaar.
l. E gber tRei n i n g
2. JanSchouten
3. ReinderBlaauwiekel

MeisjesSen9jaar.
l. GeradenDikken
JanineHoltman
2. Martinede Vries
AngeliqueScholte

Jongens10 en 11 iaar.
l. Dick StukkienMulder
2. Rens oCeJ o n g
3. Albert Moorlag
4. Geen Reining
5. JanHero Forma
6. BoudewijnDekkema
7. Alex Goossenen
JacobRitzema

M e i s j es
10 en 11 j aar.
l. Marion\\'iersum
2. Jannyvan Miet
3. LinekeVeenstra
4. Kiki lltoffels

- 13Jongens12tlm 14iaar.
l. Roelf Blaauwiekel
2 . Eb eleJ anv . d. Laan
3. AndréGoossen

Meisjes12 tlm 14 jaar.
1. Margriet Holtman
2. Christinede Jons.

U IT D E RA A DS Z A A L( 2 9 a p ri l 1 9 8 2 )
- In principe is beslotende NeutraalBijzondereKleuterschoolmet ingangvan
I januari 1984 om te zettenin eenopenbarekleuterschoolen daartoede
Kroon te verzcekenontheffing te verlenen,
van de Sticirtingsnorn . Deze omzettingis noodzakelijkter voorbereiding
van
Ceintegratiekleuter-lageronderwijs,waarschijnlijkper 1 aug.1985.
- Ten behoevevan de ChristelijkeKleuterschool
verte Kantensis nreciewerking
leendvoor de aanschaf
van eenleidster- poppekastmet vlonder.
Op formelegrondendiendemevr.E.Schollema-Jager,
ingaandeI aug.1981,
eervolontslagte wordenverleendals onderrvijzeres
aande openbarelagere
gemiddeldeleerlingenaantal
schoolte Zandeweerin verbandmet het gedaalde
over het lopendeschooljaar.Na alle waarschijnlijkheid
kan echterper I aug.
opnieuweentijdelijke aanstellingplaatsvinden.
Ten behoevevan de aanschafvan ontbrekendeuitrustingsstukken
bij de brandweerwordt eenbedragvan ruim f. 4000.- beschikbaar
gesteld,terwijl tevens
wordt beslotentot wijzigingvan de vergoedingsregeling
van de vrijwillige
brandweer.
- IngaandeI juni 1982is eeryolontslagverleendin verbancinretveryroegde
penvan de gemeenteKantens,de heer
sioneringaande gemeente-ontvanger
M.Weegenaar,
van bijna 32 jaar.
na eendienstverband
De door de werkgroepsociaal-cultureel
werk opgestelde
inventarisatie-nota
betreffendealle welzijnsactiviteiten
wordt voor kennisgeving
in de gemeente,
aangenomen.
De nota zal basisvorrnenvoor eennog op te stellensubsidie-verordening
sociaal-cultureel
werk, \r'aaraan
de werkgroepmomentaalwerkzaan:is.

U I TD E BAADSZAAL 12 mei 1982.
ln dezevergadering
is uitsluitendgesprokenoverde her-taxaties
in het kadervan
de heffing van de onrcerendgoed
belasting.
De heffingsgrondslagvan dezebelasting(economische
waarde)dient telkensna
5 jaar opnieuwte wordenvastgesteld.
Dit betekentdat in 1982her-taxaties
moeten plaatsvindenvoor de volgendebelastingperiode
van 5 jaar,vanaf I jan. 1983.
Her-taxatiebetekentniet automatischeenwijzigingin de belastinglrukaangezien
bij eenverhogingvan de totale economische
waarde,door de raadhet tarief kan
worder bijgesteld.Uit ie discussies
in de raadis geblekendatzij ook niet voelt
voor eenverzwaringvan de belastingdruk.
Omtrent de taxatieszullende inwonersnog eenschriftelijkevoorlichtingontvangen.Beslotenis de her-taxaties
te latenverrichtendoor de St. Kafï voor eenbed ra gva n f . 22. 200. - .
Volgendevergadering17juni 1982.
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Dezemiddag'n,ordt
georganiseerd
door de sportver.Blitz'i9,c.s.R.,climax,
K.R.C.en de ijsvereniging.
Eeniederkannreedoen,
lid of geenlid. I\{enmoet u.el
inwoner/inwoonster
vanKantens,Rottum en Stitswerdzijn.
Programma:
hardlopen,ver springen,
hoogspringen,
bal werpen,1500mtr. hardloper:voor herenvanaf13jaar, 800 mtr. hardlopenvoor ciames
vanafl3 iaar.
Estafettevoor damesen herenook vanaf13jaar.Iederdie meewil dcenmoet
zich@opgevenbijmevr.F]oekesma-Rottum"K.v.d.Veen.
Stitsuerden op de scholenof bij M.I.Dijk,mev{.Dijkema,A.Ritserna
- Kanrens.
Voor de estafettevan 1500mtr. en 800 mtr. kan rnenzich 's middagsop het veld
aanmelden.
Gez'SPortver'
N a a m .: . . .
V o o r n a a m. .:. .
Leeftijdop l9 juni: .

y.lkls.n.c.-

1e32.1982

Jubileumviering.
5 Juni a.s.is het zover,50 jaar voetbalin de gemeente
Kantens.Te begir:nen
in
Rottum op 5 juni 1932,daarnain Kantensop 1 rnei 1948.ln 1953fuseerden
de
beideverenigingen
met Cienverstande
dat het reglement
en statutenvande oudste
vereniging
gehandhaafd
diendete worden.Het gebeurde
zo en nu is het zoverdat
we 50 jaarvoetbalmogenbelevenen we willendit samenniet u de oprichtingsdatum
herdenken.Hoe kunnenwij alsvoetbalvereniging
dit doen ?
l)oor te voetballen.Het ligt dan ook in clebedoelingom 5 juni a.s.te beginnen
met voetbalen te eindigenmet ntrziek en dans.
Dagindeling: 9.00 uur Djunioren - V.V. Onderdendam
10.00uur Dames
WilperBoys
11. 30uur S n .2 e e l ft. - IM i d d e l s tu n:
13. 00uur S n . l e e l ft. - C .S .B.
Muziekl.orps:Julianauit Onderdendamzal onzefeestvreugde
verhogendoor te
spelentijdenshun tocht van 't Schienvat
naarhet sportveld,aankomend
tegen
l et eindevan de laatstewedstrijd,van daargaathet korps,het liefst in aanwezigheid van allespelers,
terugnaar't Schienvat
alwaarhet bestuureenreceptiezal
.
houdenvanaf15.30- 17.30uur. U bent vanhartewelkom.
Avondfeest:Dezezal aanvangen
om 19.30uur. |,lade gebruikelijkeopeningzal
u eencabaret-progÍamma
wordenvoorgeschoteld.
Muzikaleomlijstingis in handenvan het stemmingsorkest"De Noordelingen".
Tegenelvenhopenwe dit gedeeltete kunnenafsluiten,waarnade gelegenheid
gegeven
zal wordenom een Cansjete maken.

Dat wij u dit kunnenaanbiedrnOuJrl ï*.r
de gevers/geefsters
die getekend
hebbenop de lijst. Onzehartelijkedank.
Opbrengstvan de gehoudenlijstcollectein Kantens,Rottum en Stitswerdis
f. 1978,50.Een leuk bedrag.Voetballeeft dus toch binnende bevolking.Nogmaalshartelijk dank.
Noorderkrant- voetbal.PouleC.
ra n t..,s ' r-9 .o . ; Ste d u rnC.V
; .\r.B .;Z.E .C .enK .R .C .
ffi
De wedstrijdduuris gesteldop 2x 20 min.
Wij zien u toch zekerook !
K.R.C.zit zondertrainer.
Onzetrainer-coachdhr. Gruizingamoet om gezondheidsredenen
aÍhaken.lVe wensenhem een spoedigherstel.Het bestuurzoektnaarstignaareennieuwetrainer.
lJgemenei aarliikseledelyglgglgllg:
Dezezalwordengehoudenop 25 juni a.s.in het clubhuis.
Aanvang20.00 uur.
g_estuursvergaderin&
De volgendebestuursvergaderingzal,
wordengehoudend.d. 8 juni a.s.
Het bestuur.
UITSLAGEN.
Oldehove- K.R.C.
0-0
K .R .C . - Z u i d h o rn 4 -3
Ik magwat het eersteelftal betreft, nu de competitieer op zit, wel zeggendat ze
goedhebbenmeegedaan
in hun afdeling.Liever had ik geziendat ze promoveerden
naar de le klasse,maarja, je kunt niet alleshebben.
Het tweedeen dameselftal zijn op dit moment nog niet uitgespeeld.
le elÍtal

Uitslagen
dames:
-Haren2
17-4-'82
f.R.C.
- K.R.C.
24 - 4 -'82
Gorecht
1 - S -'82
Vl'esterbroek- K.R.C.
-K.R.C.
8-5-',82
F.V.V.
- Vi b o a
11 - 5 - ' 82
K.R .C .

3,0
O-4
4-0
0-1
2 -O

De uitwedstrijdtegenHarenverlorenze met 4-0. tloe zou het nu gaan?Aan de
uitslagkunt u zien dat ze gewonnenhebben.Sjaaktjescoordebinnende vijf
minuten0-l uit eenvoorzetvan Klazien.KoelbloedigscoordeLidia in de 25e min.
en Nelie brachthalverwege
d,e2e helft de standop 0-:. Geenslechtewedstrijd.
De uitwedstrijdtegenGorechtleverdegeenproblemenvoor onze dames,een4-0
overwinning.Hiervoorzorgdenir volgorde,Nelie 3x en Johanna.
Nelie scoordehaartwaalfdedoelpuntin dezewedstrijd,dochhield er wel eenenkel blessureaanover.
De derdewedstrijdwerd verloren,hetgeenbegrijpelijkis. Hun trouwstesupporter
dhr. L.Willemskv,'amte vallenen moestnaarhet ziekenhuiswordenvervoerd.
In het ziekenhuisconstateerde
men eengebrokenheup.

17Vanaf dezeplaatswensik met de dameshem een spoedigherstel.
Wilt u hem bezoekenof eenkaart sturen,dat kan, hij ligt in het R.K.Ziekenhuis;
afd. 4 Zuid; Kamer 400, Groningen.Indien u hem bezoekt,neemdan zijn vrouw
mee,maak eveneen afspraakn'et haar,namenshaar;alvastbedankt.
De wedstrijdtegenF.V.V. waseen slechte,zowelvan de damesalsook van de
Dat er toch werd gewonnendaarheeft Johannavoor gezorgd.
scheidsrechter.
Men moestin Viboa de meerdereerkennen.In de eerstehelft werd er door beide
clubsgoedgespeeldmet veelgoedekansen.In de tweedehelft lukte het onze
damesniet liun doel schoonte houdenen moestentoestaandat de gasten2 maal
scoorden.
Sluitingsportveld.
Met ingangvan maandag21 juni is het betredenvan het sportveldverbodenvoor
ieder die daarnietste zoekenheeft.
Op l9 juni wordt de sportdaggehouden.Een vriendelijkvezoek, laat de voetbalschoenenthuis.
Jeugdvan Kantensgun onssportvelddie rust die het nodig heeft, dan hebbenwe
straksweer eengoedspeelveld.
gebruikte makenvan het sportMet ingangvan l6 augustusis het u'eertoegestaan
veld (trainingsveld)dus niet het hoofdveld.Daar wordt alleenop de zaterdaggespeelddcor de thuisspelende
elftallen.
Dank voor uw medewerking.
J.v.d.Laan.
BEJAARDENG_YM.
en DANSGROEPvalaf SS Aar en ouUer.
gaatnog door tot 9 juni, wat dan tevensalsafsluitingis bedoeld.
Onzedansgroep
groel'enuit Groningenen Middelstum
Evenalsanderejaren zijn er verschillende
voor dezemiddaguitgenodigd.We zullen dezemiddagongeveer80 bezoekersontvangen.Er wordt de helemiddaggedanst.Een kleine pavzewordt er gehouden
en dan wordener lootjesverkochtvoor de te makenonkosten.
Mocht er nog iemandzijn die belangstelling
heeft om dit eensmee te maken,dan
bent u ook van harte welkom. Koffie of thee gratis!
M.B.M.
U IT S T A P J EV O O R OU D E RE N .
Zo, cnsjaarlijksuitstapjeis weergeweest.Wat het weerbetrof, kon het niet mooier. We hcorden dan ook nietsandersals,wat eenmooie middagen wat allemaal
mooi uitgezocht.Ontzettendjammer washet dat de fam. v.d.Hornniet mee kcn
gaanwegensernstigeziekte van Martha. Gelukkig is ze nu weer thuis en knapt het
weer wat op.
Om I uur gingenwe uit Kantensmet 8 auto's,31 personen,er bleef dusnog I
plaatsjeover. Langsbinnenwegenredenwe rustigaannaarLeek,naarNienoord
q'aarwe koffie of theehebbengedronken.Hier wasnog heelwat te bezichtigen
geweestmaaronzeboot wasonl half 3 besprokenen moestenwe nodig opstappen om daarop tijd te zijn. Een uur zijn we tcen op 't Leekstemreer
geweest
en hebbenallengenoten.Alles washeerlijk rustig.

19Allerlei soortenvogelsstondenof zatenitêo dê kant te broedenof op te letten.
Veel reigers,enz. warener te veel om op te noen-en.'t Wasinmiddelshoog tijd
gewordenom naarNorg te vertrekken,want om half 6 wasdaarde broodmaaltijd besproken.We warener om 5 uur en kondennog evenin de zon zitten om
om
eenheerlijkesorbetof borreltjete verorberen.\\'e werdentoen gevraagd
binnente l.-omenwaareenlangetafel keuriggedektvoor ons gereedstond.Dit
is toch altijd weerhet hoogtepunt.Zo'n broodmaaltijdmet 3l personenaantáfel. Eersteen kop soepvooraf.Ja, en na de maaltijd wasde pret weer op.
Ieder weer op z'n eigenplaatsjein de auto. Alle 8 auto'skwamenzonderongelukken en de mensenzeervoldaanweerin Kantensaan. Het kon niet anders;
dit moestenwe toch nog wel eventegenOkke zeggenen iederéénconsumptie
gebruiken.Maarwat zei ons aller Okke'.,,Dezeeersteconsumptiekrijgenjullie
van n'ij !" Een hoeravoor Okke. De heerBoer danktede damesvan de Vrouwenraadvoor dezenrooiegeslaagde
middagen daarnagingenwe allenvoldaanweer
naarhuis.
M.Bruin-Moorlag.
K.R.C."
K.R.C. haar 50-jarigjubileunr.Het leek de
Op 5 juni viert de voetbalvereniging
redactievan 't Lougnijseenleuk idee om dezeverenigingdezemaandeensin het
zonnetjete zetten.
We wilderr gr?aSeenswat rleer wetenvan deze50-jarigejubilaris.
De huidigevoozitter van K.R.C.,de heerJ.vander Laan,verteldedat we moesten
beginnenin Rottum bij de v.v. ,,DeRobben", opgerichtin 1932.
Aan éénvan de vroegerespelersvan ,,DeRobben", de heerH.D.Boeruit Rottum,
legdenwe de volgendevragenvoor:
Hoe kwam het dat er in Rottum eerdereenvoetbalclubwasdan in Kantens?
In Kantenshad men o.a. geenveld oÍ! op te spelen.
Voordat ,,DeRobben" werd opgericht,waser al eenseenvoetbalclubin Rottum
geweest,onder de naamVelocité,en hierin speeldenvoorzoverik weet o.a.
Rink Zuurd en Jan Knol ook mee.
Op welk veld speeldeu in Rottum ?
We speeldenop verschillende
velden,want dat u,asaltijd het struikelblokom dat
te huren. Het kostte de eigenaarn.1.gras,dat hij voor zijn koeiennodig had. Het
laatst speeldenwe in het Wilde Veld en dat land haddenwe toen van JansKnol.
(overl.)Meestaln;oestenwe dan 's morgenseerstde koeieplakkenverwijderenmet
kruiwagensen schoppenof alshet nat was,het water er af hozen;dat redenwe
dan ook met kruiwagensnaarde sloot.
en we haddenook spelersuit Kantens,
,,De Robben" was eenz.g.n.zondagsclub
Middelstuni,Usquerten uit Warffum,die hier verkeringhadden,of het misschien
u,elhoopten te krijgen.
Ons clubhuiswaseerstaltijd café Boer en later toen die niet meerbestond,werd
het caféSprenger.
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kunt u zich noguit die tijd
herinneren?
Wie voor De Robbenhebbengespeeld,
wareno.a.MichielHolst, Luut Knol, Gerrit
Harm Visser,Krino Knol, tterk Bolt, GerritBlink, Ede
Medendorp,JanWesters,
Blink, Louwie Bolt, Hendrik Aalders,Freerk\\'erkman,HennieBoer,Job Bolt,
Piet Vos, Harm Groenendal,Okke Ruiter,
KeesBolt, HennieBolt, Job Cleveringa,
FrederikRuiter,Louw v.d.MolenJzn,Derk Habing,Albert Habing,Hero Hielkema,
Piet Knot, Jan Knol, Arie Sprenger,enz.
Kunt u zich nog leukevoorvallenuit de begintijdherinneren
?
We zijn als ,,De Robben" eenkeer of vier kampioenvan onzeafdelinggeweest,
maareigenlijknooit veelverdergekornen.Hct wasons er wel om te doen,n:raar
we warenook eengezelligheidsclubje,
en dat is altijd zo gebleven,al warener
wel eenswat moeildkheden.We speeldenin eengroen-zwartgebloktshirt, met
eengroeneen eenzwartemouw en eenzwartebroek,want die werd niet zo gauw
vuil, zei rren, maarhij moesttoch wel gewassen
ra,orden.
Op een keer moestenwe eenbeslissingswedstrijd
spelentegenUsquert2 op het
terreinvan Warffum.Dat wasvoor onzebegrippeneengroot veld, daarachterde
v.m . H. B . S c hoc l.
Na de officielespeeltijd,stond het I - I , dusmoester verlengdworden.Er werd
opnieuwgetost,en de scheidsrechterzei,
dat degenedie het eersteen doelpunt
had, kampioenwas.Wij haddende aftrap en voor eennogalstevigewind.
Onzemidvoor,dat woord kennenze nu niet meer,trapte de bal alsgewconlijk
naarzijn linksbinnen,kreeghem prompt terug,zag dat de keepervan Usquert
nog met eenvan zijn spelersstondte pratenver uit zijn doel en trapte de bal
vanuit de nriddencirkelineensvoor de wind in het legeUsquertdoel.Het was
een wanhoopstrap,want we warenmoe van het groteveld en de warmte,want
het wasal wat verderin het seizoen,maarwe warendan toch kampioen.
Traindeu ook elkeweek?
We voetbaldenwel zo veelmogelijk,maartrainendat dedenwe niet eigenlijk.We
hebbenwel eenseentrainergehad,maar dat wasvoor ons clubjehaastniet te betalen,want subsidies
en dergelijke,
daarhaddenwe toen nog geenweetvan.
Waaromkwam er eencombinatiemet Kantenstot stand?
Op den duur moestenwe wel gaanfuserenmet Kantens.Daar kwam toen een
goedveld in de tijd dat de heerCleveringanog burgemee
sterwas,en wij hielden
ook te weinigledenover om alsclub verderte gaan.!\'e hebbentoen de vlag,
de centendie er nog warenen de spelersovergedaan
en toen was,,DeRobben"
verdu'enen,alleende R. van K.R.C. herinnerter nog aan,en nu dan het vijftig
jarig bestaan.
Een leuke opmerkingis nog, dat we op het laatstzesjongensvan de familieBolt
in het elftal hadden.en die dedenhet allemaalsoed.
Naast,,De Robben" heeft er in Kantensenigejaren eenv.v.Kantensbestaan.
zijn later samengegaan
en dat werd K.R.C.De
,,DeRobben"en de v.v.Kantens
heerJ.v.d.Laanverteltietsoverde v.v.Kantens.
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Boer.
in het notulenboekdoenvermoedendat de oprichtingsSumiereaantekeningen
vergadering
werd gehouden,eind 1947begin 1948,ten huizevan dhr. Sipkes.De
pasopgerichteverenigingzou alseen ondervereniging
geldenvan de gymn.ver.
(overl.)werd secr./
werdvoorzitteren dhr. M.Wieringa
Climax.Dhr. J.C.Westers
penningrneester.
Op I mei 1948 werd de v.v.Kantensingeschreven
bij de bond. De
telde50ledenen men zou met 3 elftallenmeegaandoen.
vereniging
De oproepvan de secretaris,,Brengv.v.Kantensin de hoogte" bleekvoor de spelerstoen ergmoeilijk. Mededoor de oprichtingStichtingSportbelangenbeschikte
v.v.Kantensal gau'*'overeengoedgekeurd
sportveldwelke door de ledenvande
vereniginggereedgemaaktdiendete wordenvoor de te houdenwedstrijdefl,dduseenbesluitvan de ledenvergadering
op 2 aug.1950.
'51-'52kreegmen
De ledendedenhet dusvanafmei 1948vrijwillig.In het seizoen
de beschikkingover eenkleedgebouw,de stenendie men hiervoornodig had werd
gestelddoor dhr. P.A.Dethmers.
gratisbeschikbaar
In het seizoen'52:53ginghet
met het voetbalin Kantensbeter,het eersteelftal bezetteeentweedeplaats,doch
met het tweedeelftal bleef het bij het oude.l{etlijkt te ver te gaanom alle nÍunen
te noemendie voorkomenin het notulenboek.
Met de fusie-vergadering
op 10 aug.1953 is het gebeurdmet het voetbalonderde
naÍunv.v. Kantensen werd de naamKantens-De RobbenCombinatiewerkelijkwe met 2 seniorenen aspiranten
heid.In het seizoen'53:54speelden
elftal mee
in de bondscompetitie.
jaren worden de veldengereedgemaaktdoor vrijwilliEvenalsin de voorgaande
gers.Maarom met kruiwagente gaansjouwenin 1954,daarvoeldemen niet voor.
Er werd dan ook beslotendat de schapenvan het sportveldmoesten.Ook het le'54-'55 werd
dentalloopt terug en in het seizoen
het aspirantenelftal teruggetrokken.In 1956houdt devoetbalclubzichbezigmet volleybaiin 't Schienvat.
ln 1957valt er weinigte nrelden,alleenwat bestuurswisselingen.
In 1958kreegmen eenbatig saldo,de voetbaltotoheeft belangrijkbijgedragen.
Ook in dit jaar bleekhet moeilijkte zijn nieuwebestuursleden
te benoemen.
Tot
zoveÍdit overzicht
Voor informatieover de tijd na de combinatiegingenwe naaÍ dejreer E.J.Kuipers.
De heerKuipersis jarenlangvoorzittergeweestvan K.R.C. Thansis hij erelidvan
de vereniging.I{ij speeltnog altijd in het eersteelftal.
laten we hem hieronderaanhet woord.
Overzijn voorzittersperiode
In l96l werd ik tot voorzittervan K.R.C.gekozenen heb dit l7 jaarvolgehouden.
's
ln 1962werd het dertigjarig bestaangevierd. Middagsvond er eenwedstrijd
plaatstusseneenoud ,,DeRobben"elftal en het eersteelftalvan K.R.C.Dat was
éénvan de leukstewedstrijdendie ik heb gespeeld.
ln 1962heb ik de trainingvan de seniorenen de jeugd op me genomen.In het begin van de zestigerjaren werd het sportveldaltijd slechtgemaaiden dikwijls moest
Het gebeurdeeensdat eenwedstrijdmoest
op veelte langgras wordengespeeld.
wordenafgelastvanwegehet hogegras.
Er werd toen kontakt opgenomen
met het gemeentebestuur.
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zorgzou
dragenvoor de mechanische
voortbeweging
en het wekelijksmaaien.Om aanhet
benodigdegeldte komenvoor de maaibalkwerd er twee zaterdagen
aardappelen
gerooidbij eenlandbouwerin de buurt.
ln 1964werd beslotenom op zaterdagte gaanvoetballenzodatiedereenlid van
de voetbalvereniging
kon worden.De onderlingekontaktenvan dejeugd uit de
groeperingen
verschillende
werdenhierdooraanzienlijkverbeterd.Verderheeft
het samengaan
nooit problemengegeven.
In 1968kreegK.R.C.voor het eersteenjeugdcommissie.
Dezecommissie
funkr
tioneerttot op hedennog steedsgoed.
In 1968werd er begonnenmet de bouw vaneennieuwkleedlokaal.
Door zelfwerkzaamheidkondende bouwkostenbeduidendwordengedrukt.In het beginwaren
er vrijwilligersgenoeg,maaraanhet eindevan de rit warener maarenkeledoorzetters over.Eenjaar later werd het nieuwekleedlokaal,toen reedsgeheelverwarmd,
door gedeputeerde
Postgeopend.
De heerPosthad z'n medewerkingverleendbij het verkrijgenvan de bouwvergunning.
ln I971 promoveerdehet eersteelftal naarde eersteklasse.
ln 1974werd Roelf Wiersmatrainervan K.R.C. Ook in dit jaar kwam de vergunning
af, dat het sportveldmocht wordengereconstrueerd.
Dit heeft ongeveertwee ton gekost. Tweejaar lang hebbenalle elftallentoen in Usquertgevoetbald.
Dit waseen dure
en moeilijke tijd voor de vereniging.Ondanksde moeilijkhedenhield het toenrr,alige
bestuurde hele zaakgoedbij elkaar.
Na de reconstructiewerd het sportveldaande gemeenteover gedragen.
In 1975 werd Frits Zuidematrainer.ln 1976 degradeerde
het eersteelftal weernaar
de tweedeklasse,waarinze nu nog steedsspeelt.
ln 1976 kreegK.R.C.voor het eersteendames-elftal.
Tot op hedenspeelthet dames-elftalnog steedsin de competitie.Dit is het vermeldenzekerwaard,omdat de
meestedames-elftallen
in grotereplaatsenreedslangter zielezijn.
Een van de trouwstesupportersvan de voetballerijin Kantensis de heerJ.Knol,
Kerkhofsweg1. Op eenmaandagavond
zochtenwe hem op.
Klopt het alswe u eenheletrouwe supporternoemen?
Ja, alser voetballenis ga ik er heen.Ik leef,net alsvroegermee.
Bezoektu iederewedstrijd?
den.
Alleenthuiswedstrij
Gaatu ook naarhet dameselftal
of de juniorenkijken?
Overalga ik heen,of ik moet al niet goedzijn. Veertiendagengeledenheb ik
voor het eerstde parapluopgehad.Het hageldezo hard dat ik Stitswerdniet meer
kon zien. Sommigedameszitten er nog niet zo goedin.
U staatlangsde kant de spelers
Helpt dat ook ?
aante moedigen.
Jawel.Als ze te langmet de bal pengelenzegik:schopde bal eerderweg,danheb
je geenlast.
Z'n vrouw: ,,Jekunt hem hier wel horen".
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Tot 50 jaar toe, toen ben ik begonnenmet trainenvan de jeugd.
Vertelt u dat verhaalvan die voetbafschoenen
nog even.
Rottum wilde eennieuwevoetbalcluboprichten,waarvoorze mij ook vroegen.Ik
wilde wel, maarik had geenvoetbalschoenen.
Omdat het eenarmetijd waskon
betalen.
ik geenvoetbalschoenen
Henny Boeris toen met mij naarUsquertgegaanen ik heb daarnieuwevoetbalschoenengekregen.
Wat vindt u vande prestaties?
Het gevalis, alsde competitiebegint,wil iedereenerin. Het gaat ,,stoareg
aan"
achteruit.
ls er veelof weinigpubliek?
Bij de damesen jeugd wel. Bij de jeugd gaande ouderskijken.
ls er verschiltussenvroegeren nu ?
Stuk voor stuk zijn ze luier alsvroeger;vroeger
vochtenwe erom.Als ze naar
Middelstumgaan, gaanzemet de auto, vroegerop de fiets.
Voor de standvan zakenop dit moment komen we terechtbij de heerJ.v.d.
Laan, sindsl4-4-'80 voorzittervan K.R.C.
Met hoeveelelftallenspeeltu op het moment?
Op dit rroment doen we met 2 senioren;I dames-en I jeugdelftalmee aande
competitie.
Hoeveeltrainerszijn er en hoe vaakwordt er getraind?
Bij de v.v.K.R.C.wordt er door verschillende
trainerstraininggegeven.
Voor het
eersteen tweedeelftal gebeurdedit door dhr. Gruizinga,gebeurde- want om
gezondheidsredenen
moet hij stoppen.Ons dames-elftal
wordt getrainden begeleid door dhr. R.Knot en onzejeugd wordt getrainddoor dhr. K.Moorlagen
dhr. J.Poppema,welke ook de begeleiding
hebben.Dit gebeurdI keer per week.
Heeft K.R.C.sponsors
?
Wat verstaatu ondersponsors.
Iemanddie K.R.C. onderhoudt,dan zegik nee.lVe
zullen naarik hoop (ons)zelf kunnenblijvenbedruipen.Hier bedoelik mee,baas
blijven in eigenhuis.Natuurlijk zou ik het leuk vindenalser mensenzijn die K.R.C.
iets willen schenkenin de vom, van . . . . . . denkt u maareensaan de trainingspakken of de bal. Dat vind ik leuk !
ls er in vergeliikingmet vroegerrreer of minderbelangstelling
bij de jeugdom te
gaanvoetballen?
Als ik de verslagen
die ik gelezenheb vergelijkmet het hedenmoet ik helaasconstaterendat de belangstelling
niet is gegroeid,met uitzonderingvan de dames.
Daarbijkomt nu dus wel de concurentievan anderesportenom de hoek kijken.
Misschienis er in het verledente weiniggedaanaanhet imagovoetbal.We zullen
proberenhieraaniets te doen.We hebbenhet geprobeerdin 't Lougnijs,doch de
responswas nihil. Doch we gaandoor.
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Hebt u nog wensenvoor de toekomst?
Wensenvoorde toekomst? Die heb ik zeker.Als iker aandenkdat er op dit moment zo'n 6 à 7 spelers,door gebrekaanjeugdleden,bij andereclubsspelen,dan
is mijn eerstewensdezespelersthuis te halenen dat er zoveelnieuwejeugdspelers
zich aanmeldendat we met 2jeugdelftallenkunnendeelnemenaande competitie:
Wie dejeugd heeft
Maardat het moeilijk is dat weten we. Meerdereverenigingen
in de omgevingzitten met dit probleem.Gezamenlijkoplossen?
Het is ons niet gelukt.
Een anderewensis deze:vorig jaar hebbenwe het derdeelftal moetenterugtrekken
uit de competitie.Er wordt aangewerktom opnieuwmet een derdeelftal te beginnen en ik hoop dat dit werkelijkheidis voordat dit nummervan 't Lougnijsverschijnt.
Dezetwee wensenzijn de belangrijkste.
Meerderewensenheb ik en met rnij alleleden;eennieuwe,groterekantineop het sportveld,eentweedespeelveld,
eenoefengelegenheidvoor de damesen jeugdledenin de wintermaandenen tenslottewensik
dat de voetbalvereniging
Kantens-De RobbenCombinatienog velejaren in 't Lougnijsgebiedz'n bestaansrecht
zal behoudenen nog lieverzal kunnenuitbreiden.
De herenBoer,Knol, Kuipersen v.d.Laanbedankenwe voor hun medewerking.
K.R.C.wensenwe op 5 juni eenheleprettigejubileumvieringtoe !
,, VAN ALLES WAT "
In deze,,Vanalleswat" wil ik u graagietsvertellenoverrrtijnhobby, het boerenschilderen.
In het beginvan de 17eeeuwveranderdede meubelmodeaande hovenvan de adel
en in de burgelijkekamersin de steden.De kisten,kasten,tafelsenz.werdenmet
kwalitatief hoogwaardige
fineerversierd.De aangroverwerk gewenderireubelmakersop het platteland,kondenhun klantenniet altijd tevredenstellen,omdat invereiste.Zodoendegingmen ertoeover het
legwerkveelkunstzinnigevaardigheid
hout te beschilderen.
meubelsbeschilderd.LdstenwerAl vroegin de 17eeeuwu,erdenin de Zaanstreek
werdende stukkenversierd.
dengemarmerden met prachtigebloemguurlandes
roos",
Opvallendis eenuniek type roos die wordt aangeduid,alsde ,,Assendelfse
die met forsestrekenin elkaarwordt ,,gesleept"of ,,geslagen".
bijbelsetafrelen,zeegeZelfsfruit en vogelswerdengebruiktom landschappen,
zichten,enz.te omlijsten.
verfijnd onderinIn de tweedehelft van de l8e eeuwwerd de volksschilderkunst
vloedvan het rococo.Strakkelijnen werdenvervangendoor krullen (rocailles)en
patronen.
asymetrische
In het beginvan de l9e eeuwonderinvloedvan de strengeen wat statigeempireIn het daarop volgendebiedermeiertijdstijl werd ook de schildermodeaangepast.
perk schilderdemen graagsierlijkeboeketten,bij eengebondenmet linten en strikken
houtsoortenprobeerdemen te verfraaienrr'et houtnerf
in medaillons.De eenvoudige
en maÍïnerimitaties.
terug.De Nedervoor de volksschilderkunst
Vanafplm. 1860liep de belangstelling
komt hoofdzakelijkuit:Assendelften Jisp(Zaanstreek)
landsevolksschilderkunst
Marken,Ameland,Hindelopen,Staphorst(stipwerk)en West-Friesland.

-27 uit Duitsland,Zwitserlanden Oostenrijk.
Dan bestaater nog de ,,Bauernmalerei"
Ook in de noordelijkelanden,zoalsNoorwegenen Ruslandzijn prachtigewerkstukkenvervaardigd.
bloemen,vruchten
Door de eeuwenheenkoos men steedsvoor voorstellingen,
en vogelsuit eigenomgeving,zoalsb.v. rozen,anjers,tulpen of lelies,vogelsop
en mispels.
bloeiendetakken of fruit, granaatappels
de specifiekeHindeloIn Hindelopenis sindshet beginvan de volksschilderkunst
per schilderkunsthetzelfdegebleven.Hindeloirersvormdeneenbevolkingsgroep
die weinigte makenhad met het achterland.Ze warengerichtop de zeeen op de
havensaan de Zuiderzee.
Toen aanhet eind van de 18eeeuwde welvaartachteruitgingwerd Hindelopen
een dode stad.Ze blevenschilderen,tot plm. 1850voor eigengebruik,maar
daarnagingenze iruien dat men z'n inkomenermeekon vergroten.In tegenstel(vroegerop caseinewordt Hinen later op acrylbasis)
ling tot boerenschilderen
deloperschilderwerkmet olieverfuitgevoerd.
Dit tijdperk van machinalefrabricagestimuleertons in versierendevormgeving.
U hoeft geenkunstenaarte zijn om tot goederesultatente komen.Het is een
techniekdie iedereenkan leren.
Schilderenis erg ontsprnnend,tijdrovenden het geeftenoÍrnveelvoldoening.
H.M.deV.K.
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W E EK E N D RE GEL I N GE N
HUIS A RT S E N:K an te n sU, s q u e rte n Wa rffu m.
Dienstennog niet bekend.
Raadpleeg
de event.weekbladen.
HUIS A RT S E N:K an te n sMi
, d d e l s tu m
e n S te d u m .
5 en 6 juni
Menthedalaan
S.Gerbens,
2, Middelstum
12 en l3 juni
H.A.Verhagen,
Grachtstraat
8, Middelstum
l 9 en 20 juni
G . A.S c h i p p eKr,a m p w e g 2 l ,S te d u m
26 en 27 juni
TAN DA RT S E N:
5 en 6 juni
Fledderus,? , Winsurr,
12 en l3 juni
H.O.Frieling,
Hoofdstr.O. 8, Uithuizen
l 9 e n 20 juni
H. A.D i j k s traMo
, l e n w e gI 5 , Be d u m
2 6 e n27 juni
A . E .V.J a g e r,Z Ko
r. rte s tr.2 , R o o deschool
DIERENARTSEN:
5 en 6 juni
D.v.d.Wel,
Hypolythuslaan,
Middelstum
1 2 en l3 juni
S . G.S .Po s tmHae, e re s tre e4k, Be d um
l 9 en 20 juni
D. v.d .W e l
26 en 27 juni
C.H.v.Wees,
Havenstraat
13,Warffum

t e l .0 5 9 5 5 - 1 5 1 8
t e l .0 5 9 5 51- 5l 9
tel.05965-323

tel. ?
-1716
t e l .0 5 9 5 3
tel .05900-12337
tel .05954-2444
tel.05955-1303
teI.05900-12607
tel .05950-3822

WIJKVERPLEN
GG
I :
Al l e ent e ber eik ent u s s e n1 3 .0 0- 1 4 .0 0u u r e n 1 8 .0 0- 19.00uur.
5 en 6 juni
Zr. G.Wiertsema,
Uithuizen
tel.05953-1885
7 2 e n l3 juni
e l d e ,S te d u m
Z r . J .R .E m m e ri n k -dVe
tel.05965-245
19 en 20 juni
Zr. R.Reinders,
Uithuizermeeden
tel .05954-240s
26 en27 juni
Zr. A.d.Graad-v.d.Velde,
Groningen
tel. 050-418623

AOENDA
Kerlíngi.7,Xrntens
ï SCI{ltl{VAÏ,
DORPSI{UfS

3 j u ni
5 juni
9 juni
9 j u ni
1 0j u ni
l 4 j u ni
2 3 j u ni

Verg.Feestcomité
J ubile u mV .V. - f.n .C .
Bejaardenvolksdans.
StichtingLustrum verg.
Verg.P.v.d.A.
Verg.Werkgroep.
Viswedstrijd.
Aanvang18.00uur.

- avonden
Dinsdagmiddag
: G.V. Climax.
Dinsdagavonden
: Damclub.
Woens-e.ndonderdasavonden : T.T.V. Blitz'79.
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