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WEEKENDREGELING
H U I S A R T S E NU
: s q uert en W arffum
3 1 o k t . - 1n o v . J. S. Smits, Oostervalge51, Warffum
7 en 8 nciv. H. Visser,W. de Zwijgerstraat1. Baflo
1 4e n 1 5n o v . Mw. Terhaar,prakt. Ruytenberg,Usquert
21 en 22 nov. C. Ruytenberg,Wadwerderweg3, Usquert
28 en 29 nov. J. S. Smits, Oostervalge51, Warffum

05950-2490
05950-2515
05950-2251
05950-2831
05950-2490

;
H U I S A R T S E NM
: i d del stum en S tedum
3 1 o k t . - 1 n o v . S . Gerbens,Menthedal aan2, Mi ddel stum
7 en 8 nov. H. A. Verhagen,Grachtstraat8, Middelstum
1 4e n 1 5n o v . S . Gerbens,Menthedal aan2, Mi ddel stum
21 en 22 okt. J . Oosterhui s,K ampw eg21, S tedum
28 en 29 okt. H . A . V erhagen,Grachtstraat8, Mi ddel stum

05955-1518
05955-1519
05955-1518
05965-1323
05955-1
519

TANDARTSEN
3 1 o k t . - l n o v . A. E . V . Jager, Maarw eg2, U i thui zen
05953-1il2
7 en 9 nov. L . G. Jager, E mmal aan10, B edum
05900-1il62
1 4e n 1 5 n o v . C . H . de Lange,H oofdstraat23,Leens
05957-1427
21 en 22 nov. C. H. de Lange, Hoofdstraat23, Leens
05957-1427
28 en 29 nov. H . Meursi ng,H ypol ythusl n70, Mi ddel stum 05955-2292
DIERENARTSEN
Geen opgave ontvangen.
Zie regionalestreekbladen.

G R O E N EK R U I S
goederen:mevr. A .A . Grasdi j k,tel . 2516.
Vo o r h e t a fh a l e n{ te ru gbezorgen)
M a a n d a gt/m d o n d e rdagvan 18.00tot 19.00uur, behal vespoedgeval l en.
Bij geen gehoor tel. 1228Groenhof.
W I J K V E RP L E GI N G
De wijkverplegingis dag en nacht bereikbaar.Het centraletelefonischmeldnummer voor dringende gevallenis 05950-5363.
Sp re e k u u r w i j k v e rp leegster: dagel i j ksvan 13.30 tot 14.00 uur ín het
Groene Kruisgebouw, Molenweg 5, tel . 2377.
O P EN IN GS T IJ D EN POS TK A N TOOR , tel . 05955-1325:
M a a n d a gt / m v r i j d a g9 . 3 0 - 1 1 . 3 e
0 n 1 6 . 0 0 - 1 7 . 3u0u r .

AGENDA
Dorpshuis 't Schienvat, Kerkstraat 7, Kantens
3 n o v e m b e rE: . H . B . O .
5 november:Raadsvergadering
17 november:Jaarvergadering
S.T. ,t Schienvat
2 6 n o v e m b e rE: . H . B . O .
dinsdagmorgen
: gymnastiekb0+
dinsdagmiddag
en -avond:C.V. Climax
dinsdagavond:
damclub
Dorpshuis 't Kloostersteete Rottum
20 november:Toneelavond
door de Kloosterspeulers.
Aanvang20.00uur.
Entreevolwassenenf b,-; kinderenf 2.w. Koffiegratis.
efkedinsdagavondJazzballet,
aanvang20.30uur
elkedonderdagmiddag
Kaartclub,aanvang,|S.00uur
elkedonderdagavond
Zangkoor,aanvang19.30 uur
Dorpshuis Stitswerd
6 november:Toneel,aanvang19.30uur
14 november:Instuif(Café),aanvang20.00uur

B U R G E R L I J K ES T A N D G E M E E N T EK A N T E N S
Geboren:
Dorothé Helema, dochter van Willem Reinder lJtsma en Carla Koehler te
Kantens
Margaretha, dochter van Rikkert Jan Swieringa en Aaltje Ebeltje Knol te
K a n te n s
Overleden:
Geen
Huwelijksaangiften:
Geen
Huwelijken:
Roelof smit, 22 jaar te Kantens en Johanna Moesker,2}jaar te Kantens
Robert LeonardusPieter Braxhoofden,28 jaar te Kantensên Karen Birgitta
ten Kate, 25 jaar te Kantens
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PREDIKBEURTEN
N E D . H E R V O R M D EK E R K
Kantens:
9.30uur Ds. C.E.Lavooij
1 nov.
' 19.00uur Ds. C.E.Lavooij,dankdag
4 nov.
g nov.
9.30uur Ds. C.E.Lavooij,dienstin UsquertH.A.
1 1 . 0 0u u r M e v r .A . C . J . K l o o s t r aG, r o n i n g e n
1 5n o v .
1 1 . 0 0u u r D h r . F . H . K .S p r e n g e rC, o e v o r d e n
22nov.
9.30uur Ds. C.E.Lavooij
29 nov.
Rottum
17 nov.

19.00uur

Dienst

KE
E R K- V R I J G E M A A K T
GEREFORMEERD
9.30uur Drs.T.K. van Eerden
1 nov.
14.30uur Drs.T.K. van Eerden
19.30uur Drs.T.K. van Eerden
4 nov.
9.30uur Drs.T.K. van Eerden
8 nov.
19.30uur Drs.T.K. van Eerden
Dienst
9.30uur
15 nov.
19.00uur Ds. M. de Vries,Winsum
9.30uur Drs.T.K. van Eerden
22nov.
14.30uur Drs.T.K. van Eerden
9.30uur Dr. H. Venema,Winsum
29 nov.
14.30uur Drs.T.K. van Eerden

AKTIVITEITENIN HET DORPSHUISSTITSWERD
6nov. Toneel
14 nov. Instuif (café)aanvang20.00uur
5 dec. St. Nicolaas
26 dec. Koffie concert
Welke toneelgroepkomt optredenis nu nog onbekend.
Daarnaastmaakthet bestuurvan het dorpshuisu erop attent dat de huurprijzen als volgt zijn vastgesteld:
a. voor clubs/verenigingen
f 10.-per dagdeel
b. voor partikulierefeestjeswaarbijconsumptiesvan het dorpshuisworden
afgenomen: f 15.c. ldem, waarbijmen eigenconsumptiesmeeneemtf 50.-

FLORALIA1987
Op 19 septemberis de laatstedoor V.O.O.georganiseerde
floraliagehouden. Erwas een ruimeinzendingvan plantenwaarvande schoolkinderen
in
het voorjaareenstekjemeegekregen
haddenom het zelfop te kweken.Op
vrijdaghaddende leerlingen
gemaaktvan eigen
ook nog een bloemstukje
meegebrachte
bloemen.Dit allesgaf het geheeleen kleurrijkaanzicht.Wat
betreft het huisvlijtis er dit jaar erg weinig ingebracht,maar dat viel de
laatstejarenook al sterkop.
Tijdensde floraliakon men mee doen aan diversespelletjes
zoalssjoelen,
schieten,trekbiljart,kogelrollen
en voor de kleintjes
was er de grabbeltonen
voor de grotennog de Amerikaanse
verlotingenen natuurlijkhet ,,rad van
avontuur",waarje een taart,kip of rolladekon winnen.
De opprengstwas + f 1600,-en de uitgavenf 1500,-.
De prijzenzijn als volgt verdeeld:
BL O E M S T U KEJS :
1e prijs: Anne Marie Oomkens,AndreasJager, Linda Werkman,Nyske
Moolenaar,AlexanderZijlstra,AdrieVeenstra,JetskeEmmelkamp,Siepie
Lap.
2eprijs:Anita Pal,JohanReining,MoniqueZweryer,PhilippeWolthuis,Janet Martini,Luukv.d. Meer,Jack Hartog
3eprrjs:LisaPanman,SaskiaZwerver,
Tomasv.d. Meer,WouterSlootmaker, SebastiaanZijlstra.
Eervollevermelding.'
SanneRoorda,ErnstPanman,GeertJan Reining,Joris
Nieuwint,Alex Bennink,Tijm Lanjouw,Bertde Ruiter,JohanReining,Boudewijn de Vries.
STEKJES:
Hypoester- le prijs: MariekeEisinga;2e prijs: Luuk v.d. Meer.
Palm - le prijs: Marcel Pool; 2e prrjs: Jemke Lap.
Klimop- le prijs: Wouter Slootmaker;2e prrjs:SiepieLap;3eprrjs:GerritLap
Begonia- le prijs: Luuk v.d. Meer;2e prijs: RonnieScholte.
Eladbegonia- le prrjs: FrankKnot; 2e prrjs: Toke van Veelen,Jeroen Meppefink;eervollevermelding;JolandaJager, AndreasJager.
Vlijtigliesje- le prijs: Tomasv.d. Meer;2e prijs: GerrieSlootmaker;eervolle
vermelding.'Frank Knot.
Vrijeinzendingplanten - le prijs: J. Linstra-vanDam, Mevr. Jager, Janet
Martinien JannekeDijkema.
H A ND W E R K E N :
le prijs: mevr.Wijkstra,mevr.A. Sietsema,mevr.Jager,GreetjeWerkman,
mevr.v. Bergen,mevr.Jonkman,mevr. Poppema-Elzinga,
mevr.v. DamBlink.
2e prijs: mevr. v. Bergen2x, GreetjeWerkman,Jan Albert Brands.Casper
Brands,mevr.Homan-v.d.Horn,mevr.Jonkman,mevr.v. Dam-Blink.
3e prrjs:mevr. Hovenkamp,mevr. Poppema-Elzinga,
mevr.Jonkman.
eervollevermelding;SiepieLap, GreetjeWerkman,mevr. Pool,mevr. Zuidema, mevr.Hovenkamp.

groep1 en 2:
TEKENEN
en BORDUREN
le prijs: AnnemarieOomkens;2e prris: Anita Pool; 3e prris: Toke van Veelen; eervollevermelding:HeidieVerpalen,ErnstPanman,FreddyBennink,
SanneRoorda,AngeliqueBalk,SaskiaZwerver.
EN:
TEKEN
AlexanderZiilstra,PhilippeWoltle prijs: Mark Eisinga,JetskeEmmelkamp,
Zijlstra.
huis, Sebastidan
MarcelPool,
RaufigAbrahamsen,
2eprrjs:JeanetPool,JetskeEmmelkamp,
JetskeEmmelkamp.
YorichBlink,
JelleMoolenaar,
3eprrjs:BouwkeRitsema,NyskeMoolenaar,
RonnieScholte.
eervollevermelding;Paul Broxhoofden,Ayelt Giisen,Geert Jan Reining,
Jack Hartog,Martijn
LindaWerkman;MoniqueZwewer,SjoerdMoolenaar,
Hofman,Janet Marini,Joris Nieuwint.
FOTO'S:
le prijs: J. Linstra-v.Dam, hr. J. Poppema.
2e prtjs:J. Linstra-v.Dam, hr. J. Poppema.
NS C H I L D E R W E R K :
H A N D E N A R B EEI D
le prijs: Jetske Emmelkamp,Rody Roorda,Yorick Blink, Adria Veenstra,
Jeannet Pool, Arjan Brands,mevr. Snijders,mevr. Brandsà, hr. H.
Westra
Anita Pool,RauNieuwint,JelleMoolenaar,
2eprrjs:JeanetPool,Roselinda
Wouter Slootmaker,JetskeEmmelkamp.
fig Abrahamsen,
3e prrjs:Toke van Veelen,MarcelPool, Adrie Veenstra,BouwkeRitsema.
eervollevermeldingen:HeidieVerpalen,Ernst panman, Freddy Bennink,
SanneRoorda,AngeliqueBalk,SaskiaZwewer,NyskeMoolenaar,Alexander Zijlstra,Tomasv.d. Meer, PhilipsWolthuis,Jeanet Pool, GerritLap,
MarcelPool.
verloting,de grill-minute,is gewonnen
De hoofdprijsin de Amerikaanse
door:juf Joke.

IN ROTTUM
TONEELAVOND
weer eens op de
Op vrijdagavond20 novemberzullen de Kloosterspeulers
te Rottum. Het zal dit keereen
plankenstaanin het dorpshuis't Kloosterstee
stuk zijndat ontsprotenis uit het breinvan de spelerszelf, s€n apartstuk, ludiek en heeleigentijds,gelardeerdmet muziekvan klassiektot modern. Helaasheeft het stuk nog geentitel maar het zal toch zekerde moeitevan het
bezoekenwaard zijn. Komt allen op 20 novemberom 20.00 uur naar "t
Kloosterstoe'van Rottum.
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F L O R AL IA
Hai was al n stuk of wat keer bie mie west: "Bin ik nog nummer ain?" "Joa
jong, doe bist nog nummer ain" en vot was e weer, noar t volgende spultje.
Ai n m o a l i e n t j o a r v e ur t hai l edórp, el k en ai n komt ter op oaf . Fl oral i abedoul ik. len grpde zoal van t dórpshoes is t n drokte van belaank. Kiender
hebben taikens ienleverd,der bennen echte kunstwaarkenbie, en ook veur
groten is der gelegenhaidheur artistiekegoaven oet te leven.
" J o a ma n , k h e b e e rstepri es!" E n of j e nou ord of j ong bennen,i e bennen
even trots op joezulf.
Schaittent is ter ook. Rooskesveur kwoajongsen schievenveur de serieuze
schutters. En wat n lawaai doar bie Oij Ulitjàsgooierij.
D o a r w a s e w e e r: " B i n i k nog nummer ai n?" ,,Joaj ong stai st nog hai l ti ed
bovenaan." "Loat k het nog moar even weer perbaiern." En doar gong e
weer, dikke rooie kop van ienspannenen vol overgoave legde nai all zien
energie ien t spul. Tong hong hom aal wieder tou mond oet en bie elke zet
werden zien ogen zo groot as schuddeltjes,moar noa t bekend worden van t
resultoat was der van t schuddeltjenait veul meer over as zwaarde stipkes
i e n z i e n o g e n . H a i k o n zuchzul fnai t boas w orden.
Pa kwam der om tou: "Bist nog aal doarmit bezeg, leste keer en den noar
b e r. D o a r g o n g e , m i t mi en touzeggen:" K bew oartoart w el veur di e, w el ken
wilst hebben mokka of slagroom?" "Mokka" was zien antwoord. len verbeelden zag ik hom ien zien ber liggen, en terwiel zien ogen touvuilen likte
hai zien lippen oaf.
As t mooi gait, komt ter hoogst aaltiedwel n stoeper op. N jong mit n bruto a l e k o p h a a r a l n b u lt punten en zw ai t ston mi e i en handen. K on' t nai t velen dat nou juust hai toart veur lutje jong zien neus vot hoalenzol. Mis wast.
H a i h a a r m a i s tep u n te n." zo, dat i s mi en vi efde" zee e mi t n bl i k van " kom
nou moar op mit dij rommel, den ken k teminste op hoes aan". T het mie hail
wat centen kost en k ben der van overtuugd dat t grootste dail van winst van
dizzefloraliabie mie tou buus oetkommen is, moar k ben net zo taank deurgoan tot dat toart mie nait meer ontkommen kon en veurzitter tegen mie
z e e : " Ke n s t n e t z o g o u d noar bakkergoan en hoal di e der ai n."
Dou k bie lutje jong zien hoes langs kwam branddeder nog licht. K heb toart
mo r g a u w o a fl a n g t: " Pri es veur hom di j t l angstenummer ai n stoan hetl ' .
T was n dure toart en k heb ter zulf ook nog wat van had. Dou k hom oafl a n g d e ,k n u u rd ed e u s n beetj een zodoundekreegk w at mokka aan doem. K
h e b h o m o a fl i k t o f w a s t n i j sko op n w aarme zummerdag.
E i se H ommes
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UIT DE RAADSZAAL 17 I?3.ISEPTEMBER
'-25o/o'
Beslotenwordt deelte nemenin de aktieverkeersveiligheidsplan
. ln
het kadervan dezeaktie worden gemeentengestimuleerd,onder anderen
door het beschikbaar
stellenvan gelden,om op resultaatgerichteaktiviteiten op verkeersveiligheid
te ontplooienen tevensde maatschappelijke
aandacht voor de verkeersveiligheid
te vergroten.
Op grond van artikef45 van de wet op het basisonderwijsis de gemeente
verplicht een vervoerskostenregeling
vast te stellen, regelendehet vervoer
van leerlingennaar de basisschoolen scholenvoor speciaalen speciaal
voortgezetonderwijs.Door de raad is ter zake,behoudenseen kleinewijziging, de landelijkemodelverordening
vastgesteld,regelendenormenen criteria voor deze.vergoeding.
In het kadervan het RegionaalAccomodatieplan
fase lll wordt ten behoeve
van de verbouwvan het dorpshuis('t Klokhoeste Zandeweer)een bijdrage
beschikbaargesteldvan 36.750,-.
Beslotenwordt tot aankoopvan een strookjegrond van de Gereformeerde
Kerkte Kantensten behoevevan de verbouwvan het dorpshuis't Schienvat.
Op initiatiefvan de ledenBosmaen Bijmoltwordt beslotenom een krediet
beschikbaar
te stellenvoor het realiseren
van een opbaarruimtebij het verbouwplanvan 't Schienvat.(om bij dezebesluitvorming
over voldoendefinanciëleachtergrondinformatie
te kunnenbeschikkenvond de afrondende
besfuiWorming
hieromtrentplaatsin een extra op 23 septembergehouden
vergaderingvan de raad)
Volgendevergaderingdonderdag5 novemberte 19.00uur.
KAARTMIDDAG IN 't KLOOSTERSTEE
Ook dezewinterperiodekunt U weergezelligeenkaartjeleggenin het dorpsom 15.00uur. De kaartclub
huisvan Rottumen welop de donderdagmiddag
is op 22 oktobervan start gegaanmaarals U ook graageenseen kaartjezou
willen leggendan kan dat, want iedereenis van hartewelkom,jongerenzowel alsouderenvan Rottummaarook niet Rottumerszijnvan hartewelkom.

RITMISCHEPRET BIJ ROTTUM'S JAZZBALLET
Misschienheeftu van dezezomerstijvespierenen strammeledematenovergehoudenen zou u zo de winternietin willengaan!Wel, dan kunt u daarwel
kunt u weer de armenen benen
wat aan doen, want ook dit winterseizoen
ritmies losgooienonder leiding van Margreet Platje in het dorpshuis"t
van 10.30uur tot 21.00uur.
Kloosterstee'
van Rottum op dinsdagavond
Jong en oud zijn van hartewelkom,ook niet Rottumers.
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GEMEENTEKANTENS
INFORMATIEBULLETIN
OPENINGSTIJDENGEMEENTESECRETARIE,tel. (FSS|555
Gemeentesocrotarie:
Geopendvan 8.30 - 12.fi) uur.
De burgemeester:
Spreekuurna tólefonischeafspraak.
Ambtenaar soclale zaken:
Dinsdagen vrijdag spreekuurvan 9.0G
12.00uur, en na telefonischeafspraak.
Kagsier: .
Dagelijksaanwezigvan 8.30 - 12.00uur.
Betalingenvan gemeentelijkebelastingenuitsluitendop postgiro
nr. 614929t.n.v. "GemeentelijkebelastingenKantens".
Overigebetalingenop postgiro nr. flI8S2 t.n.v. "Gem€onteontvsngervan
Kantens" of Rabobank Middelstum/Kantensnr.34.22.@.M t.n.v. Gemeente Kantens.
Gemeentowerkon : Kantoor CoendersrnngZl te Middelstum.
Openingsuren:maandagt/m donderdag van 11.m12.00uur en volgensafspraak.
Tel. (F(55 - 15&1.
Maatschappelfik
Spraekuurelke donderdagvan 14.(X]15.0 uur in het
werker:
Groene Kruisgebouw.
Brandmelding:
Tel. (8960 - 1m0.
POLITIE:

Alarmnummer,
tel. (80 - 131313.
Rayonbureau,
tel. ffi963- 1888.
Postcommandant
Kanlens,tel. 2(I2.

D E GE M EE N T E BE G R OTIN G
leder iaar wordt door het college van burgemeesteren wsthouders omgtreeksdeze
tijd de gemeentebegrotingvoor volgend jaar, waadq.lrtast vermeld wat de geÍÍt€onto
ontvangt (batenl en ga_a.t
uitgeven (lagtenl,aan de gom€ontoÍaadter rngtctdling aangeboden. Het is namelijkde Raaddie de bwoegdhodon beit om te bepalenop wetfe
wijze met de financiëlemiddelenwordt omgogaan.
Opdat bij velen toch waarschijnlijkenige onbekmdhoid h€orctomtnnt wat oÍ zoal in
de gemeente-huishouding
omgaat, hebbenwij gorÍtóendop dezepfaft cn uittrekrl
uit de gemeentebegroting
op te nemen. U kunt hieruitlezen,dat ruim 5 miljoengulden nodig is ont de gemeentelijketaken te kunnen uitvoerenon evonoenshó€ dit bodrag over diverseonderwerpenwordt verdeeld.

I

VERDELINC LASTEN CEI.IEENTE
13 (3.5Í

Hoe komt de gemeento aan al dat geld?
Het spreekt natuurlijkv_anzelf,
dat de i-nwonersvan Kantens
.J_"!gn ge_elf-\?15.7n,- per jagÍ.op.tafet Èunnenteg:
1"J
geÍneenlqheft wet gemeentelijkebelastingen,maar
ggÍl:
o|t rs .?e
tang nretv.otdoende
om alleste kunnenbetaleÀ.Er moet

4 (s.1Í)

12 (11.9Í)

s (r.6Í)

jï:rli'Í','f,
fl;if ï,??,1ï"?ïi
3fêïil[?i8?;fflfl,íï?l8#,

6 (8.sÍ)

tetonds stort het Rijk een.b".d.r.ga.qn.g.a-.
rijksbelastingen
en
volgenseel qêp?atdeverdeelsteu'tet
kri;gt iedáró-o-á;eeiteuit_
t(onngenuatdat fonds. Hoeveeldat is hángt o.a.áf van het i;_
wgnertal, aantal woningen,-oppervlaktegemeBnte;bebou_
wingsdichtheide.d. Tevóns.btir'in de uitkiring-b.Ëiápln *n
bedrag.voorgedaneuitgavent.b.v. monumentenen rioleringen..At.met al onwan_g_tde
gemeenteuit het Gemeentefonds
een bedragvan / 1.SS.S00;.
ln totaliteit zijn de inkomsteh alsvolgt te verdelen:
Uitkeringgemeentefonds
f 1.596.500,Onderwijsvergoeding
867.zfi,DOCtate
zoro
1.592.000,BijdrageSoË.Cult. Werk
5. 100, 51.500,_
.Qtads-en dorpsvernaeuwing
Wegen
92.100,452.500,!rlksvoorschottenwoningwetleningen
Bespaarderente
129.600,Wi nstuitkering Gasbedrijf
@.600,uvenge Inkomsten
21.m;
Belastingenen retributies
3ff).000,f 5.215.7@,lVal ont.vangt.degemeento aan belastingen,
- Íechten s.d

11 (6.1r)
7 (o.41
1 (30.€Í)

8 (r7.4%'

O.
1.
2.
3.

10 (35.6Í)

belastingen,
rêtributies
enz.
algernene uitkering
gerneetefonds
doeluitkering:
onderwijs, sociale zorg,wegen enz.
overige inkomsten: voorschotten
wontnguetwoningen
bespaarde renter uinstuitk.
gasbedrijf
enz.

I

4, algemeen bestuur
5. openbare orde en veil
6.
7.
L

9,
Onderwerp

ul tgaven
O.

lO.
I1.

lasten

Algemeen

)

Eestuur

verkeer,vervoer
econoni.sche
onderwLjs

'èultuur

en
zaken

(s.?Í)

heid
I igheid

en recreatie

socÍale
voorzieni
volksgezondheid

12. r.o.

en volkshursves

13.

en algemene

fin,

de

stand
ens€cretarieleses
r
sï:ffi;ffi1,:ïlfJlifl:ï|'ïff
Rioolrechten

ngsmi dd .

SaLarissen
college
b. en y. en medeyerkers
secretarie.

Begrafenisrechten
betastinsen
9!p,"r9lr9.gggd
nonoenoetasttno
..
Woonforensendótasting
Legebouwvergunningen

Kosten
.

raad,geneentehuis,verkiezingen
adrninistratiekosten
Openbare

orde

6.

1 2 . 8 0 0 ,-

474.400,-

9.1

administ{atiesociale
diensti
bijstandsverlening,
kosten

soci.ale
rerkplaats,
schappelijk
uerk

Verkeer,
vervoer
en yaterstaat
Itlegen,
fiets-

openbare
verlichting,
bruggen,
v e rke ersnaatrege

-lfinstui

7.

straten,
en voetpaden

Econonische

rnaat30, d

I .857. 500,--

Volksgezondheid
ReÍnigi.ngsdienst,

RioIebegraafplaatsen,
reinigingsrechten,
rioolringen,

I en

zaken

rechten

84.100, --

Onderwi is
Openbaar en bijzonder ondenrijs

5. Cultuur en
recreatie
Bibliotheken, j
Yerk, sporttereine
speelvelden, sportg e b o u w e n ,p l a n t
rekreatiebad

tr3.400,--

32O.2OO,--

e.@
Vo lkshu

i svest ins
Bestemmingsplannen,

tkering
Gasbedrij f

4.

en

Salarissen,

en

vei I ighe id
Brandweer
z.

Sociale
voorzieninsen
maatschappeli
ik werk

woningbouw
9.

6 1 9 . 7 0 0 ,- -

FinaÍrcieirngsmiddelen
en.qlgemene
mi.ddelen

dekkingj-

6ni6ffia
goed betastinf,
hondenbelasting,bespaarde
rente, uitkering v.h. Rijk
Totale

baten

Totale

lasten

37,8

r 8 4 . 1 0 0 ,- -

5.215.700,

6,1

S0:g00;_
-ó.300;_

2n.Cf,f,'',_
12.m,_
'600;_
9.C,OO;_
f 3@.(n0,_
Per inwoner van de g^emeent-e^
Kantensbetekentdit een bedag
van f 2o131 (/ 3@.000,-: tBtS).
Wat krijgen wij als inwoneÍ daarvoor toÍug?
Na het voorafgaandeis een fogischevraag, diàmen kan stellen: ,,maar wat krijgenwe daar nu voor?t
Het streven is erop gericht, u een zo aangenaammogerijk
woon-, werk- en leefklimaatte bezorgen.
Een reeks van zaken willen wo u noemen met daarbii
vermsld de jaarlijkse uitgaven
Brandbestrijding
en hulpverlening
f 75.000,Onderhoudwegen,stratene.d.
413.000,Openbareverlichting
42.W,Openbarebioblíotheek
15.000,Sportterreinen
71.000,Plantsoenen
111.000,BegraaÍplaatsen
74.W,Dorpscentra
46.000,Sporthal
51.000,-
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OPROEP
Burgemeesteren wethoudersvan de gemeenteKantensroepenbelangstellendenop ter vervullingvan eentweetalvacaturesin de werkgroepgemeeningaande1 januari 1988.
telijk welzijn {welzijnscommissie},
De werkgroepbestaatuit 7 personen,afkomstiguit de in de gemeentegevestigdeverenigingenof instellingenwerkzaamop het terreinvan sociaal
cultureelwerk verspreidover de verschillendedorpen.
De ledenhebbenzitting op persoonlijketitel. Benoemingvindt plaatsdoor
de gemeenteraadop voordrachtvan burgemeesteren wethouders.
Met het oog op de iaarliiksemutatiesbestaatbehoefteaan het vormen van
een reservelijst..
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de zittende leden of op het gemeentehuisin Kantens.
Gelieveuw belangstellingschriftelijkuiterlijk 1 december 1987aan de gemeentekenbaarte maken'
Kantens,oktober lgg7.
Burgemeesteren wethouders
van de gemeenteKantens,
J. Kruizer,burgemeester
A. v.d. Hoek, secretaris
WONINGVERBETERING
SUBSIDIEPARTICULIERE
uitvoerigis
Zoals in de juli-editievan het gemeentelijkeinformatiebulletin
voor de verbeteringvan door
toegelicht, zijn de subsidiemogelijkheden
verruimd.De regelingis op basis
eigenarenbewoondewoningenaanzienlijk
van praktijkervaringzodanigbfgestelddat ingaandehet dienstjaar1987in de
vorm van een materiaalkostensubsidie
een hogerebijdragekan worden verkregen. Een overzichtvan de gesubsidieerdevoorzieningenmet de daarbij
behorendesubsidiebedragenis opgenomen in voornoemde editie. Daarmiddelende
naast is ook mede door overhevelingvan eerdergereserveerde
omvangvan het totale budgetopgetrokken.
In 1987is door de raad voor dezesector een brdag van ruim f 80.000,-beis, overeenschikbaargestefd. Het gemeentelijkdorpsvernieuwingsbeleid
gerichtop de daadwerkelijke
bestekomstigde provincialeuitgangspunten,
ding van dezemiddelen.In dat kaderwordt onderde aandachtgebrachtdat
voor 1987nog lang niet zijn uitgeput.
de subsidiemogelijkheden
Teneindete voorkomendat dezegelden,in het meestongunstigegeval,terugvloeiennaar de provincie,gevenwij een iederdie verbouwplannenheeft
lN
in overwegingom alsnogop korte termijneen SUBSIDIE-AANVRAAG
TE DIENEN.
kunt u kontaktopneVoor informatieen de benodigdeaanvraagformulieren
22, Middelstum(05955men met de dienstgemeentewerken,Coenderslaan
1533).
Het gemeentebestuur
van Kantens.

KLAVERJASSENIN STITSWERD
in het dorpshuis.Het was eenbuiOp 17oktoberwas er eenklaverjasavond
tengewoongeslaagde
avond.Daarde animozeergroot was {de opkomst
was ca. 30 personen)zat de stemminger direktgoed in. Er werd dan ook
niet met het mes op tafel gespeeld,wat goed te merkenwas. In de regelis
het namelijkrustigtijdenshet spel,wat hierechterzekerniet het gevalwas.
Voor de mensendie het klaverjasspel
niet machtigwarenwas er een sjoelwedstrijdwaarhet er vrolijkaantoe ging. Dieplaatswerd door de kaartspelersdan ook de drukkehoekgenoemd.
Wat ik zekerniet moet vergetenis het noemenvan de prijswinnaars,
zowel
van het klaverjassen
als het sjoelen,zo is mij gezegd.
Prijswinnaars:
Klaverjassen:
Sjoelen:
l e p ri j s B. d e Vo g e l
1e pri j s Mevr. J. Mi n
2e prijs J. v. d. Meer
2e prijs Dhr. L. Kobes
3e prijs J. Medema
3e prijs Mevr. Mevr. v. d. Meer
De poedelprijzen gingen naar Wilma te Riet voor het klaverjassenen naar
Mevr. G. Medema voor het sjoelen.
Daar er geen poedelprijzenwaren, namen de poedeltjesmet gelukkige gezichten met een eervollevermelding genoegen. Tot zover de klaverjas-en
sjoelavond.
Het is verder de bedoelingvan het bestuurvan het dorpshuisom in de maanden oktober, november en december meerdereactiviteitente doen plaatsvinden. Het bestuur vertrouwt er dan ook op dat, gezien de geslaagdeklaverjasavond,de komende ontspanningsavondenweer druk bezocht zullen
w o rd e n .
K . D okter

CLIMAX
Zoals gebruikelijkwordt ook dit jaar weer een bloemenactiegeorganiseerd
CLIMAX. Wij zullen op donderdag
door de gymnastiek/volleybalvereniging
5 november 1987 vanaf 18.30 uur bij u langs komen met vaste planten en
snijbloemen.Wij rekenenop uw medewerking.
In vervolg op hetgeen reeds in het vorige Lougnijs werd geschreven omtrent
het wintervolleybaltoernooi,berichten wij u nu, dat dit toernooi definitief
gepland staat voor zaterdag 13 februari 1988. Tevens delen wij u mee, dat
het in de bedoelingligt evenalsvorig jaar om een aanvullendprogrammaop
poten te zetten, die voor iedereentoegankelijkis, dus zowel voor degenen
die gevolleybald hebben als degenen die niet sportief zijn bezig geweest.
ledereenis dus welkom. Om de kosten van deze avond enigszinste kunnen
dekken zal in de maand januari een lotenaktieworden gehouden, waarvan
de trekking op 13 februari 1988zal plaatsvinden.Nadereinformatie omtrent
het toernooi zelve, volgen
lb

I
Na een lange periodevan overlegen zwoegen is het ons dan toch gelukt. De
T U R N G R O E Pv a n d e gymnasti ekvereni gi ng
C LIMA X i s onder de deskundi ge leiding van Baukje van Warners uit Usquert inmiddels, sinds 1 oktober,
gestart. Wij hopen dat dit initiatiefvoor velen aanleidingzal zijn, om zich aan
te me l d e n . D e tu rn groep oefent op de donderdagavondvan 19.00uur tot
20.00 uur. Bjj meerdereaanmeldíngenis het mogelijkom de tijd eventueefuit
te b re i d e n .
Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Baukje Warners, Westerhornseb.g.g. 3058of R i ta R ol i nk,K ooi straat57te
w e g 1 te U s q u e rt,te l . 05950-2195
Kantens, tel. 05955-2520(of op het gemeentehuis).

BRANDWEER OEFENT
D O N D E R D A G2 4 S E P T E M B E R
oefening brandweer Kantens in Loppersum bij 'Wiemesheerd'. Er was een F
16 neergestort,de brokstukkenvan het vliegtuig lagen her en der verspreid,
er ontstond brand in een paar huizen in de omgeving. Er werd groot alarm
geslagen;5 brandweerkorpsenuit Middelstum, Stedum, Loppersum,Delfzijl
en Kantenswerden gealarmeerd.De korpsenwaren snel ter plekke, de F 16
werd geblust. De gewonden werden afgevoerdnaar een opvangcentrumen
daar werden de 32 gewonden behandeld. De piloot van de F 16 had zich
doormiddef van zijn schietstoel bevrijd en zat klem in een boom. Daar werd
hij door de brandweermannenweer uitgehaald. De oefening was om half
tien afgelopen. Er deden maar liefst 200 mensen mee aan de oefening.
BRANDIN EPPENHUIZEN
op donderdag 1 oktober om 20 voor 3'smorgens werd er brand gemeld in
Eppenhuizenbij Venekamp. Een schuur stond in lichtelaaien.De brandweer
van Kantens was snel ter plekke. Het blussen werd bemoeilijktdoordat er
nog gasflessenen zuurstofflessenin de schuur stonden. Het lukte de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. De schuur werd verloren beschouwd.
CURSUS
v o o r d e c u rs u sb ra n dw achtl e kl aszíj n J.Jager en M.Mi ske gesl aagd.Jongens, van harte gefeliciteerd.Er zijn nog 5 spuitgastenbezig met een cursus.
Douwe Bakker brandwacht 2e klas, B.Bultena en J.Wever brandwacht 1e
k l a s e n J .J a g e r e n M .Mi ske hoofdbrandw acht.V eel succes!
Eenvan de spuitgasten
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OPBRENGSTKOLLEKTEN
I JH U I S F R O N T
P R O T E S T A NITN I T E R K E R K EKL T
Opbrengstkollektein Kantens:f 171.45.
Hartelijkdank aan allegeversen de damesdie dit hebbengerealiseerd.
Pastorieweg
7, Kantens
G,Vriezema,
PRINSES
BEATRIXFONDS
De kollekte,gehoudenin de periode14 - 20 september,heeftopgebrachtin
de gemeenteKantenshet bedragvan f U7.10. In 1986was de opbrengst
f 761.55.
NATIONALEKOLLEKTE
GEESTELIJK
GEHANDICAPTEN
In de week van 5 t/m 10oktoberwerd weerde NationaleKollekteGeestelijk
gehouden.De totaleopbrengstvan de dorpenKantensen
Gehandicapten
Rottumwas dit jaarf 398.85.Eenmooi resultaat..Weer
ietsmeerdan vorig
jaar. Hierbijwil ik de geversen geefstersvan hartebedanken,ook de kollektantenwordenheelhartelijkbedanktvoor hun werk. Voor diegenendie geen
kollektant(e)
aan de deur hebbengehad,hieronderhet bankrekeningnummer t.n.v. Nat. Koll. Geestelijk
Gehandicapten:
3251.77.333
D.A.Bandringa
,AKTIEPOLEN'
Hartelijkdank voor de medewerking'Aktie Polen'.Het was weer geweldig
van
zoveelgoederener gebrachtzijn.Ookde spontanehulp bij het leeghalen
de schuur(aldie zakken,dozen,ledikantjes,
enz.)naarde auto slepen,wat
handen.....'ookhierweer
eenheleklusis. Zo komt het spreekwoord'vele
van pas. Het is de bedoelingom vrijdag23 oktobernaarPolente vertrekken.
eenkort
Vooreenvolgendnummervan "t Lougnijs'hooptmevr.Pieterman
verslagte maken.
Heelveeldanknamens'AktiePolen'
- Bruin
Mw. Sprenger
NIEUWS VAN DE VROUWENRAAD
COLLECTE
Onze lijstcollecteheeft opgebracht f 1138,-,een uitstekend reslutaatwaar
we heel blij mee zijn. Bedankt allemaal!We hopen dat we in het komende
seizoenook blij kunnen zijn over een goede belangstellingvoor de aktiviteiten die wij organiseren,want daar is het geld immers voor bedoeld.
S O OS
De soos is op donderdag 8 oktober weer gestart. Op deze eerste bijeenkomst
heeft men het wel en wee met elkaarbesprokenen ondanks het geringeaantal leden wil men toch proberenom door te gaan. Het bestuurwil hierbijalle
mensen vanaf-t 50 jaar opwekken om te komen. Houdt men niet van kaarten of sjoelen, dan zijn er ook andere spelen, b.v. scrabble, bingo, rummikub. ledere donderdagmiddagom 2.30 uur bent U welkom in Gebouw

salem
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NAAICURSUS
Voor de naaicursushebbenzich 5 vrouwenaangemeld.Er kan dus nog wel
waarblijft u dan?Vergeten
wat bij. Zote horenwas er nogalwatliefhebberij,
aan te melden?Bij het uitkomenvan deze krant zal er waarschijnlijkwel
gestartzijn met de lessen,want anderswordt het te laatom winterkferente
maken.
A V O N DI . S . M .D E V R O U W E N V E R E N I G I N G E N
NOTARIS
Op donderdag26 novemberis bijons te gast Mr. H. van der Veen,notariste
Uithuizen.Hij komt ons dan ietsvertellenoverz'n werk, zoalseentestament
enz: De
laten maken,erfrecht,huwelijksevoorwaarden,schenkingsrecht,
heerv.d. Veenheeft in het verledeneen keervoor de bejaardengesproken
en we weten dat het toen een heelinteressantemiddagwas. Om van een bepaald aantal aanwezigenverzekerdte kunnen zijn, organiserenwe deze
maarzoalsu van
avondenin samenwerkingmet de vrouwenverenigingen,
vorige jaren weet, is iedereenvan harte welkom. Omdat het meestalin
hoofdzaakvrouwenzijn die naardezeavondenkomen,is aan de notarisgevraagdof hij in zijn uiteenzettingspeciaalaan de vrouwenwil denken(bv.
wat moet je regelenals je alleenstaatof komt te staan).
Eenboeiendonderwerpdezekeerwaar iedereenin z'n levenop eenbepaald
momentmee in aanrakingkomt. Vragenvan uw kant zijn welkom.We verzoekende ledenvan de drieverenigingendezedatum (26november)evente
noterenen te proberenom man, buurvrouw-/ man of een kennismeete nemen. Aanvang8 uur in Gebouw Safem.Gratisentree, koffie voor eigen
rekening.
Volgendeavonden:4 februari:de heerLeyenhorstmet dia'sover de ijzelen
in maart een medischonderwerp.
VOOROUDEREN
KERSTVIERING
Dezebijeenkomstis vastgesteldop donderdag17 decemberin 't Schienvat
te Kantens.De laatstejaren was er steedsminder belangstellingvoor deze
avond, hoewelwij het als Vrouwenraadéénvan de gezelligsteen sfeervolste
gezienis het een heledureavondvoor ons en er
avondenvinden.Financieel
is daarom op onze vergaderingafgsprokendat de kerstvieringalleendoorgaat als er meerdan 35 belangstellenden
zijn. Om hierovereen beslissing
te
wil deelkunnennemenwillenwe graagdat iedereendie aande kerstviering
nemenzich vóór donderdag3 decemberaanmeldtbij mevr. Berghuis,tel.
18N19
of mevr.v.d.Hoek,tel. 1538.
Over het programmakunnenwe nog meedelendat we contact hebbengehad met de heerR. Baaruit Warffum (zang)en dat het verderde bedoeleing
is om met eigen krachtende rest in te vullen.

t9

I
C U R S U SO N T S P A N N E NE N A D E M E N
Plaats: Middelstum,GroeneKruisgebouw;tijd: vanaf novemberop nader
overeente komen donderdag-of vrijdagochtenden
of avonden(1 uur per
week)19I 20 nov. 25I 26 nov. 3I 4 dec.10I 11 dec.17I 18 dec. 7 / 8 ian. 14I 15
jan. 11112tebr. 18119febr. 25126febr.
De cursuskan bij belangstelling
voortgezetwordenin maarten aprí|.
Kosten:f 100.-(event.in termijnentevoldoen)Voor mensenmet een minimum inkomenis een kortingmogelijk.
lndiener zes mensenzijn die een medischeindikatiehebbenen bij het ziekenfondsaangesloten
zijn,wordende kostendoor het ziekenfonds
vergoed.
Mensenmet een medischeindikatiedie bij eenandereziektekostenverzekering zijn aangeslotenkunnenhiervoorook vergoedingaanvragen.
Deelnemers.'
aantalminimaal6, maximaal14.Mensenmet spannings-en/ot
ademhalingsproblemen
asthma},maarook mensendie
{bv. hyperventilatie,
gewoon geihteresseerd
zijn.
Cursusinhoud:De cursusis erop gerichtje bewustte makenvan de relatie
tussenspanningen lichamelijke
klachtendiezichvoordoen.Decursusis vnl.
praktischgericht. Er worden ontspanningsgeen ademhalingsoefeningen
daan. Dit laatstemet alsdoelhet geleerdein het dagelijkseleventoe te kunnen passen.(Hoeje stofzuigt,kinderentilt, tuin spit, trap loopt, fietst, e.d.)
Bij de dingendie je in het dagelijkslevendoet hebje een bepaaldehoeveelheid spanningnodig. De (levens)kunst is echterom alleendie spanningte
gebruikendie je nodig hebt en niet meeren niet minder.
Bij dat evenwichttussenspanningen ontspanninghoort een bepaaldemanier van ademen.(bij hardlopenkan je geen rust-ademtoepassenmaar bij
rust hoort ook geenholadem!)
Bij een gestoord evenwicht tussen spanningen ontspanningkomt een
gestoordemaniervan ademenvoor die klachtengeeft.
In de cursusleerje voelen,kijken,luisterennaarwat er in je lichaamgebeurt,
naarwat je lichaamwel of niet (aan)kan.Je leertje ademritmeaanpassen
aan jouw lichaamsritme.
Je leerthet evenwichtvindentussenspanningen
ontspanning.
lnformatie ba: Edith Glenun, Rcittum, 05955 - 1743, logopediste,
ontspannings-en adem(halings)
therapeut,stottertherapeut,docent stemexpressie.
,VAN

ALLES WAT'
De afgelopenjaren is er veel gesprokenover gezondevoeding,verpakkíng
en reclame.Op etikettenen verpakkingen
staatniet aftijdduidelijkeen eerlijke informatie.Sinds1982moetde samenstelling
vaneenlevensmiddelop
de
verpakkingstaan.Maarwat zegt u b.v. anti-oxidant,E nummer,kleur-geuren smaakstoffen?Op veel verpakkingenstaat veel reclamein grote letters.
Zoalsbetergevuld,rijk aanvitaminenen natuurlijk.Zajdrageneen sfeervan
gezonden ambachtelijkof modern.Sinds1980is het verbodenom van eenproductde gezondheidervante suggereren.De redenhiervooris dat verant-

m

woorde voedingniet afhangtvan één product,maarvan allevoedingsmiddelendie men op eendag eet en de hoeveelheid
daarvan.Denkaande leuze
'Goedvoor hart en bloedvaten'van Becel.Dit werd verboden,maar 'Helpt
een hoog'cholesterolgehalte
te verlagen'mag gek genoegwel. Margarine
in het bloed verlagen.
met veel linolzuurzou een hoog cholesterolgehalte
Eenverhoogdcholesterolgehalte
is eenrisicofactorvoor het krijgenvan hartgedaanwaaruitniet gebleken
en vaatziekten,maarer zijn veelonderzoeken
is dat Becelegn hoog cholesterolgehalte
verlaagt.Het eten van mindervet,
stoppen met Íoken en voldoendelichaamsbeweging
hebbenmeereffect als
iemandhet risicoop hart en vaatziekten
wilverlagen.Eenanderemanierom
een producteen gezondheidsidee
te gevenis te benadrukkenwat er niet in
kleur-en smaakstoffen,bind-conserveerzit, b.v. Calvépindakaas:'Zonder
middel'. In geen enkelepindakaaskomendezestoffen voor. Yoghurtdrink
bestaatvoor een groot gedeelteuit suikers,op de verpakkingstaat 'zonder
kunstmatigezoetstoffen'.De kreten'geen' en 'zonder'staanbijnaaltijd op
meer bewerkteprodukten,waarvande klant verwacht dat er vreemdestoffen in zitten. De fabrikantschrijftdus op het etiketwat er niet in zit. Eenheel
anderebenaderingom een voedingsmiddel
aan te prijzenis ambachtelijk.
Grolschis ambachtelijkgebrouwenbier en Bonaheeft een gezelligoudhollandsdecor.607ov?n de mensenmaakthet liefstzelfsoep.Knorren andere
merkensprongener meteenin door een soepverrijkerop de markt te brengen (samenstelling?).
ZeeuwsMeisjekomt van het landwaar het levengoed
is, maarde gebruiktevettenzijn ondermeerafkomstiguit Brazilië,Nigeria,
Fillepijnenen Zaire. Of het leven daarzo goed is?
Fabrikantenmikken tegenwoordigmet hun productenraak op kinderen.
Ook sinds 1980is dat moeilijkergewordenomdat reclamedirectgerichtop
kinderenverbodenwerd. Veel reclameis nog wel herkenbaarvoor kinderen
als yogidrink,Yogho Yogho en Tjolk gevende inbedoeld.Zuiveldranken
druk net zo gezondals melk te zijn maarveel mindersaai.De naamvruchtensaphoudt in dat dit sap voor 1@oÁuit vruchtenis verkregen.Het is toegestaan15% suikerstoe te voegen.Vruchtendrankis heuelfde als vrtrchten
nectar. Bijna alle2- of dubbeldrankenzijn vruchtendranken.Het bevat tussen 25 en 50oÁsap en de rest is water.
Vruchtenlímonade
heeft 10 - 25Yovruchtensap.Limonadesals Cola, Bitter
Lemon, tonic spa enz. bevatten maximaal10o/ovruchtensap.De naam
'Scharreleieren'zegt dat de eieren afkomstig zijn van kippen uit een hok
waarin niet meerdan 5 kippeenop 1m2leven.'Gewone'eierenkunnenuit
legbatterijenen vollerehokken komen.
Onbeperkthoudbaaris een produkt als het miirstens18maandengoed blijft.
Er hoeft dan geen datum op. Op een doos eierenstaat het nummervan de
week dat het verpaktis. Het zou goed zijn wanneer.veelrneerproduktende
verpakkingsdatum
opgedruktkregen.Je zou dan kunnenzien hoelangeen
product houdbaaris gemaakt.
Kleurstoffen,conserveringsmiddelen,
antioxidantenen emulgatorenzijn in
de EEGgeregeld.Ze worden aangeduidmet een E nummer.
Eet (versl,gevarieerden matig.
H.M.
K.
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TVOETBALNIEUWSV.V. K.R.C.
,,Het tweede elftal in het nieuw en gelijk de'volle winst."
Een aansprekendetitel zult u wel denken; Maar hierover leest u in het vervolg van het verslag meer. In tegenstelling tot eerdere veslagen wordt nu
een verslag gedaan van weekend tot weekend.
Zaterdag 19 september
Door het eerste elftal moest omstreeks het middaguur worden gevoetbald in
Groningentegen OranjeNassau11. Altijd weer een geduchte tegenstander,
welk elftal alleen op volle oorlogssterkte verschijnt bij de aanwezigheid van
een eerste elftal. En ons eerste elftal werd zowaat bijna het slachtoffer hiervan. Na een zeer slechte eerste helft wist zelÍs Oranje Nassau een voorsprong te nemen. Nadat de trainer een wissel wilde toepassen (welke echter
niet werd toegelaten)gingen onze spelerser wat fellertegenaan. Uiteindelijk
werd er dan toch gescoord en werd tenslotte nog 1 punt meegenomen naar
Kantens. Het eerste verliespunt voor ons eerste elftal dat wel degelijk kampioensaspiratiesheeft.
Op dezelfde zaterdag ontving ons tweede elftal ook een geduchte tegenstander, nl. Noordwolde 5. Na een snelle 0-3 achterstandleek het einde
zoek. Noordwolde ging provoceren wat de keeper zelfs een notitie van de
scheidsrechterkostte. K.R.C. kwam goed terug maar trok uiteindelijktoch
aan het kortste eind, omdat Noordwoldemet man en macht een 2-3 overwinning in de wacht sleepte.
Door de jeugd werd ook gevoetbald. De A-junioren kregen Grijpskerkop bezoek. Al na 35 seconden keek men tegen een achterstand aan door foutief
spelen van de laatste man. Na ongeveer tien minuten stond de gelijkmaker
op het bord, waarna beide ploegen diverse kansen om zeep hielpen. De
eindstandwerd uiteindelijk1-1, wat mijns inziensen terechte uitslag was.
D e B-1 j u n i o re n mo e s te no p bezoeknaar G.C .S .V . i n Groni ngen.Met nog
steeds niet Jacob Ritzema tussen de palen werd de rust behaald met een
1-0 achterstand. Hierna volgens mij een nutteloze keeperswisselingwat
uiteindelijkde punten bij de tegenstanderbezorgde. De einduitslag werd
maar liefst 8-1 in het voordeelvan de Stadjers.
Door de B-2 werd gevoetbald tegen Poolster. Deze tegenstander was onze
jongens net een maatje te groot en hierdoor werd verloren met 1-5.
De C-junioren maakten er al niets beters van. Tegen T.E.O. uit Ten Post
werd in Usquert met maar liefst 0-lzverloren, mede dankzijde 'voortreffelijke instelling' van enkele spelers. Jongens, volgende keer gaan we eens
echt voetballen.
De D-junioren brachten het er beter af. Bij de Heracliedenwerd een 2-3
overwinning in de wacht gesleept, waardoor ze weer in de bovenste helft
van de ranglijstzijn te vinden.
De E-juníorenmoesten naar Bedum, waar met 4-0 werd verloren,ondanks
een zeer goede partij voetbal.
Zaterdag 26 september
Het eerste elftal had in Viboa 5 geen echte tegenstander. Al na 2 minuten
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s c o o rd e M a a rte n Mi ske het eerstedoel punt. K .R .C . dacht hi ernade ban te
hebben gebroken, maar kwam bedrogen uit. In de eerste de beste aanval
scoorde Viboa zelfs 1 - 1. Hiernawas Viboa al bijna aan het eind van hun latijn, want K.R.C. kreeg volop kansen. Hiervanwerden er in de eerste helft 3
benut, en met een prachtige volley (over een afstand van zeker 30 meter)
over zijn eigen keeper,bepaaldeViboa de ruststandop 5- 1 in het voordeel
v a n K .R .C : In d e tw eede hel ft al w eereen regel mati gscorendK .R .C . dat ook
weer hulp van de tegenstanderkreeg. Vlak voor tijd werd door Viboa nog
een maal tegengescoordzodat de eindstandwerd bepaaldop 10-2 in het
voordeel van onze jongens.
Het tweede diende die middag aan te treden in Godlinzemaar door de vele
regenbuienin de voorafgaandeweek was het veld in Godlinzeonbespeelbaar geworden.
Eenzelfdelot trof de A-junioren.Hun wedstrijd in Noordwoldewerd afgelast.
De B-junioren moesten in Zandeweer aantreden tegen de B-junioren van
Oml a n d i au i t T e n Boer.Met H enkde H aan (V eendam)aan de kant al s trai ner
wisten de Ten Boerstersde wedstrijd vol overmacht te winnen al ging dit
ook nog ten koste van een veldverwijderingvan één van hun spelers(0-8).
De B-2 junioren zouden die zaterdag zijn aangetredenin Loppersum maar
ook daar was het weer spelbreker.Afgelast.
D e C -j u n i o re nmo esten naar W .E .O. ui t W ol dendorp. Met ui tei ndel i j keen
UVO-bus als vervoermiddelwerd koers gezet richting Woldendorp. Beter
(te) laat als nooit moeten ze gedacht hebben, geziende vertragingvan bijna
een half uur op de aanvangstijd.Na in de voorafgaandeweek een reprimande te hebben gehad over de wanvertoning in het voorgaande weekend,
werd er nu zeer goed gevoetbald. Desondankswerd er met 5-0 verloren.
De D-juniorenmoesten in Usquert aantredentegen hun leeftijdsgenotenuit
E e n ru m . H i e rv a nwerd de ei ndstandui tei ndel íj k3-8 i n het voordeel van
E e n ru m e rs .
De E-juniorenmoesten in Stedeum hun meerdere erkennen en kregen in
Kantens met 0 -4 aan de broek.
Voor het eerst speelden deze zaterdag de allerjongstevoetballertjeshun
wedstrijd. Uit naar Siddeburen. Uiteindelijkwerd er met 12-0 verloren,
maar gezien het feit dat Siddeburenal meerderecompetitiewedstrijdenhad
gespeeldhelemaalgeen slecht resultaat.Voetballersga zo door.
Zaterdag 3 oktober
Het eersteelftal moest naar de ploeg LeensEn Omstrekenom daar het derde
. e z i e nd e u i t s l a g( 1 - 6 i n h e t v o o r d e e lv a n K . R . C . ) e e n
e l f t a lt e b e z o e k e n G
v e rd i e n d eo v e rw i n ni ng.Jongens nu nog even de boeki ngenvoorkomen.
Het tweede elftal kreeg de koploper in hun klasseop bezoekwat ook wel te
zien was. Door zeer goed combinerenwist het elftal van de Pelikaneneen
1 -6 o v e rw i n n i n gui t K antensmee te sl epen.
Door de A-junioren werd een moeizameoverwinning behaald op Zuidhorn.
De einduitslagwerd uiteindelijk4-3 in het voordeel van onze jongens.
De B-1 junioren moesten het in Kantensopnemen tegen OosterparkersB-1,
wat alweer in een 0-4 nederlaagresulteerde.Hierdoor staan de jongens
to c h b i j n a o n d e ra ani n hun kl asse.
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De B-2juniorenmoestende reisondernemen
naarGlimmen.Na eersteen
voorsprong
te hebbengenomenwerdhet hiernana eenaantalfoutenvande
keeper3- 1 in het voordeelvan Glimmen.Doornog eenmaaltegente scoren werd het uiteindelijk
3-2 in het voordeelvan Glimmen.
De C-juniorenhaddengeen tegenstander
in de Pelikanenen wonnen op
overtuigende
wijzemet 6- 1.
gingenechtermet dezelfdecijfershet schipin tegenHunsinDe D-junioren
go, waar een jeugdleiderzijn uiterstebest deed de thuisploegde overwinning te gunnen.
De E-junioren
in Middelstumeen2-2 gelijkspelen de wedstrijd
behaalden
van de F-pupillen
werd door een nalatigheid
van de K.N.V.B.op het allerlaatstemomentafgelast.
hterdag l0 oktober
Het eersteelftalstond de moeilijkeuitwedstrijdtegen U.V.V. 2 uit Ulrumte
wachten. Dooreen zeerzwak leidendescheidsrechter
werdener maarliefst
3 strafschoppenuitgedeeld.Na driemaaleen voorsprongte hebbengenomen wist de tegenstander
evenveelmaalde gelijkmakerte scoren,wat uiteindelijkde eindstandop 3-3 bepaalde.
Endan nu de wedstrijdvande titelaankondiging.
NadatvoorafdoorTimmerbedrijf Oomkensen Zn. uit Toornwerden Kantens,aan ons tweede elftal
ging men onderbezielende
een volledignieuwtenuewas aangeboden,
leiding van K. Smithvan start. K.R.C.nam eensnelle2-0 voorsprongtegen
de veteranenvan L.E.O. Door nog twee treffersen één tegengoalwerd de
eindstandbepaaldop 4- 1. Eenzeerverdiendeoverwinning(gehoordeen
onpartijdigvoetballiefhebber).
Het bestuuren de spelersvan het tweedeelftaf van K.R.C.bedanktlangsdezeweg hartelijknogmaalshet Timmerbedrijf
Oomkensvoor het fantastische
tenue.Inmiddelsheeftu hiervanin de regionalepersook van kunnenlezen.
Door de A-juniorenwerd gevoetbaldin het verreNiebert.Met de keeperin
de lappenmand,de reservekeeper
ziek,en en tweetalafzeggerswerd uiteindelijkmet 11man vertrokken.Met in het doel GeertReining,die zich uitstekend van zijn taak kweet,werd na een 2-0 achterstandvoor de rust, door
2x Jan Moorlag,gelijkgemaakt.Na rust werd zelfs een voorspronggenomen, doordat Jan Moorlageen prachtigevoorzet van Jeroen Visserbeheerstinkopte.Met eenvoor het eerstsinds5 jaarweereenwedstrijdleidende scheidsrechter
werd uiteindelijkZ.E.C.het slachtoffervan het gebrekaan
kennisvan spelregelsvan de man in het zwart. In de laatsteminuut wist
gelijkmaker
S.V.M.H. (Niebert)de zeeronverdiende
te scoren(3-3).
De B-1 juniorenontvingenCWB uit Bedum en kregenin de eerstehelft
geen been aan de grond. Bij de rust haddende tegenstanders
al een 0-5
voorspronggenomen.Na rust een heelanderUsquertB-1. In dezetweede
helft werd echter niet gescoord,zodat ook dezewedstrijdweer verliezend
werd afgesloten.Jongensin het vervolgbegintde wedstrijdniet in de tweede helft maardirectvanaf de eersteminuut.
Taterdag 17okober
Het eersteelftal moestthuis spelentegen Sios 3. Sios, met enkelepunten
achterstandop de zesdeplaats,moestwinnenom nietde aansluitingmetde
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top te verliezen. Een werkelijk saaie eerste helft bracht een 2-0 voorsprong
van K.R.C. Een evenmin mooie tweede helft bracht een eindstand van 5-0
op het scorebord.
Door het tweede elftal werd gevoetbald in Onderdendam tegen het plaatselíjke 3e elftal. Door het opstellenvan ongerechtigdespelers,en zelfs met een
andere scheidsrechterop papier wist hekkesluiterOnderdendam met 10 ons tweede elftal te verslaan.Door K.R.C. is uiteraardbij de bond protest
aangetekendtegen het op dusdanigemanier hanterenvan de bondsregels.
Deze wedstrijd zal derhalve nog wel een staartje krijgen.
Door de A-junioren moest de belangrijke uitwedstrijd tegen Noordpool a2
w o rd e n g e s p e e l d .Nadat deZ.E .C .-erseen 0-1 voorsprongnamen, w erd er
in de tweede helft door Jan Moorlag 0-2 gescoord. Noordpool leek geslagen
maar door goed doorzetten wist Noordpool de zgn. anschlusstrefferte scoren. Hierna door een grove fout in de verdedigingwist Peter Bakker 1-3 te
scoren. Met nog enkele minuten te spelen kreeg Z.E.C. zowaar een strafschop, waarmee Peter Dijkemazich geen raad wist. Eindstandderhalve1-3.
Hiermeewordt de koppositieingenomen op de ranglijst.
De B-1 junioren moesten aantredentegen Lewenborg. In een werkelijk bedroevende wedstrijd werd met 13-1 verloren. Door de B-2 werd al niet veel
beter gevoetbald. Nadat de rust werd bereikt met een 0-13 achterstand tegen Appingedam, werd de wedstrijd pas begonnen in de tweede helft. Door
goed werkvoetbalwist men de schade nog enigszinsbeperkt te houden en de
e i n d s ta n dw a s 1 -1 6.
Door de C-juniorenwerd gevoetbald tegen de plaatselijkejeugd van Wagenborgen. Eindstand7-1 in het voordeel van Wagenborgen.
Door de D-junioren werd in Zandeweer met 0-7 verloren van Warffum. De Ejunioren moesten voor de tweede maal aantreden tegen de gasten uit Ten
Boer. Nadat de eerste wedstrijd met 0-15 werd verloren werd de schade
thans beperktgehoudentot 1-8. Door gebrek aan spelersen vervoerging de
wedstrijd van de F-pupillen tegen Oosterhoek uit Delfzijl niet door.
Het bestuurvan de v.v. K.R.C. deeft mede dat in de kantineeen aantaljacks
zijn blijven hangen. Mist u iets, kom op een donderdagavond even kijken of
er iets van u bij is.
Verder doet het bestuur van de v.v. K.R.C. een beroepop de ouders van de
spelers om een enkele keer voor vervoer te zorgen. Geen vervoer betekent
'niet
voetballen'. Bij afmelding voor een wedstrijd betekent dit een boete van
bondszijde.
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