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adres:Kooistraat
6. 9995PW Kantens.Tel.2213.
Administratieadres:Middelstumerweg
6, 9995PZ Kantens.
Bankrek.no.
RabobankMiddelstum-Kantens
!1.?2.56.173.
t.n.v.'t Lougvan de bank:871621.
nijs. Gironummer
Uw giften kunt u overmakenop de hierbovengenoemderekening.
is
Eenabonnementvoor lezersbuitende genoemdedorpenen randgebieden
mogelijk,door stortingvan Í.25,-op bovengenoemderekening.
't Lougnijswordt u dan
toegezonden.
Aan allendie iets te koop hebbenen/of te koop vragen,is er altijd plaats
voor uw advertentie
in onzerubriek:Vraag en Aanbod.
Kosten?U betaaldvoor lx plaatsingt.2,W per regel.
Wilt u eenvasteplaatsin onzerubriek,neemtu dan evencontactop met het
corr.adres.
Allesuit dezeuitgavemag wordengebruiktin welkevorm dan ook mits met
bronvermelding.
Drukwerken verzorgingvan 't Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijJ.Sikkema,Hoofdstraat16te Warffum.

W E E K E N D R E G E L I NAGR T S E N
Huisartsen:Usquert en Warffum
5 en 6 nov. Mw. v.d..Haar,
prakt.Smits
12en13nov. C.Ruytenberg,
Wadwerderweg
3, Usquert
19en 20 nov.J.S.Smits,Oostervalge
51,Warffum
26 en 27 nov. Mw. v.d.Haar

05950-2251
05950-2831
05950-2490

Huisartsen:Middelstum en Stedum
5 en 6 nov. F.Oosterhui5,
Kampweg21, Stedum
12en13nov.S.Gerbens,'Menthedalaan
2, Middelst.
19en 20 nov. H.A.Verhagen,
Grachtstraat
8, Middelst.
26 en 27 nov. F.Oosterhuis

05965-1323
05955-1518
05955-1519

Tandartsen:
Geenopgaveontvangen.
Dierenartsen:
5en 6nov. S.G.S.Postma,
Heerestreek4,
Bedum
12en13nov. D.v.d.Wel,Hippolytuslaan
62, Middelstum
19en 20 nov. C.H.v.Wees,Havenstraat
13,Warffum
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05900-12607
05955-1303
05950-3822

G R O E N EK R U I S
Voor het afhalen/terugbezorging
goederen:
Maandagt/m woensdagvan 18.00tot 19.00uur, tel.2377. (Voorspoedgevallen)
Nadereinformatie:mw. A.Nieborg,tel. 2620.
Bij geengehoor:dhr. R.J.Groenhof,
tel. 1228.
WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging
is dag en nachtbereikbaar.
Het centraletelefonisch
meldnummervoor dringendegevallenis 05950-5363.
Spreekuur wijkverpleegster: van 13.00 tot 14.00 uur in het
GroeneKruisgebouw,
Molenweg5, tel. 2377.
Maatschappelijkwerker: spreekuurelkedonderdagvan 14.00-15.00
uur
in het GroeneKruisgebouw.
OPENINGSTIJDENPOSTKANTOOR,tel. 05955-1325:
Maandagt/m vrijdag9.30-11.30
en 16.00-17.30
uur.
BRANDMELDING
: Tel. 05960-12000

PREDIKBEURTEN
Ned. Herv. kerk - Kantens
2 nov.
19.00uur Ds. C.E.Lavooy.
Dankstond
6 nov.
1 1 . 0 0u u r D s . C . E . L a v o o y
13 nov.
11.00uur Ds. A.van Essen
20nov.
1 1 . 0 0u u r D s . C . E . L a v o o yH.. A .
27 nov.
9.30uur Dhr. F.H.K.Sprenger,
Coevorden
Gereformeerdekerk - vrijgemaakt
2nov.
19.30uur Ds. T.K.v.Eerden.
Dankstond
6 nov.
9 . 3 0u u r D s . T . K . v . E e r d e n
1 4 . 3 0u u r D s . H . P . D a mM
, iddelstum
1 3n o v .
9 . 3 0u u r D s . T . K . v a nE e r d e n
1 4 . 3 0u u r D s . H . W . O p h o f fB, e d u m
20 nov.
9.30uur Ds. T.K.v.Eerden
1 4 . 3 0u u r D s . T . K . v . E e r d e n
27 nov.
9.30uur Ds. T.K.vanEerden
1 4 . 3 0u u r D s . T . K . v a nE e r d e n

1 3n o v .
20 nov.
27 nov.

NooRD-GRONINGER KAMERKooR in de Ned. Herv. kerk te Kantens.
Op uitnodiging van de Commissie Sociaal Cultureel Werk concerteert het
N o o rd -G ro n i n g e K
r a m e r kooro.f.v. J.pranger, en w el op 5 novembera.s.
Toegang gratis, wel zal er een schaafcollecteworden gehouden ter bestrijding van de onkosten.
In de pauze bestaat de mogelijkheidom een kopje koffie te kopen.
A a n v a n g : 2 0 .0 0 u u r.
Komt alfen. lZie artikel elders in dit blad)

VAN DE REDAKTIE
De vorige keer deelden wij u mede dat dhr. B.Wigchers ons zou verlaten.
Gelukkig hebben wij de lege ontstane plaats weer kunnen opvullen. In zijn
plaats is benoemd dhr. J.Zijlstra.
We wensen J(os) Zijlstradat hij zich spoedig zal thuis voelen binnen de reda c ti e .
Ontvangengiften:
f 1 5 , -R . J . G .t e K .
f 5 0 ,- G .K r. te K .
f 2 5 .- fa m . H . te K .
Hartelijkdank voor uw bijdrage.
' 89
N.B. U w k o p y v o o r h e t j a n u a ri n ummer moet ui terl i j k(di t i s i nderdaadde
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AGENDA
Dorpshuis 't Schienvat, Kerkstraat 7, Kantens.
2 n o v .C . S . C . W .
9 n o v .E . H . B . O .
2 4 n o v .E . H . B . O .
Dinsdagmorgen
: gymnastiek50+
Dinsdagmiddag
en -avond:G.V. Climax
Dinsdagavond:
damclub
Dorpshuis't Kloosterstee,Rottum.

"Het slippertje"opgevoerddoor De Kloosterspeulers,
26 nov. Toneelavond:
aanvang20.00uur.
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TONEELAVOND
I N R O T T U M E RD O R P S H U I S .
Op zaterdag26novemberzalde toneelgroepDe Kloosterspeulers
het blijspel
"Het slippertje"van P.J.Dorreboom
op de plankenvan het Dorpshuis't
Kloosterstee
van Rottumten tonelevoeren.
Het is een komischblijspelgeschreven
voor een bedrijf,waarinhet uitstapje
van twee herendooromstandigheden
nietdoor kan gaan.Meerwordt u nu
nietuit de doekengedaan,komt u zichzelfmaarop de hoogtestellen,want
het wordt een avondvol spanning,sensatieen amusement.
Na het toneelstukis er gelegenheid
tot het makenvaneendansjeop muziek
van HenkRozenboom
en Co.
De avondbegintom 20.00uur. Entree:volwassenen
f 5,-, kinderenf 2,ffi.
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C U L T U R E L EA V O N D V A N R O T T U M S U C C E S .
Op vrijdagavond21 oktober had het bestuur van de Ver. Dorpsbelangen
Rottum een cultureleavond in het Dorpshuisgeorganiseerd.De avond werd
m u z i k a a li n g e v u l dd o o r l e e rl i n g envan muzi ekschoolR ozenboomui t U i thui zen en de poëtischekant werd door een nieuw dichttalent Simon van Dam,
alias Siemen Pommel, voor zijn rekening genomen. De leerlingenvan muziekschoolRozenboom; bestaand uit een groep accordeonisten,gitaristen
en organisten, brachten een sprankelendeshow, waarbij de zaal gevuld
werd met klanken van klassiektot modern. Het was een bloemlezingvan
Russische-,Zweedse-,Noorse-,en Nederlandsevolksliederen,een duet van
de bekendeparelvissers,ja zelfs enkelenummers van de groep B.Z.N. stond
op het repertoironder voortreffelijkeleidingvan de heer Henk Rozenboom.
Daar tussen door trad dichter Siemen Pommel op en droeg voor uit eigen
werk, wat leuke, komische en ook serieuzegedichten bevatte. Wat de inhoud van de avond betrefd was het zeer geslaagdte noemen, de opkomst
daar-en-tegenviel helaas wat tegen . Zij die niet geweest zijn hebben beslist
wat gemist, maar troost u de leerlingenvan muziekschoolRozenboom en
Siemen Pommel komen graag nog eens terug, u bent dan hopelijkook van
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DANKBETUIGING.
Langs deze weg wil ik iedereenbedankenvoor de enorme belangstelling,in
welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuisen daarna. Hartelijk dank daarvoor.
Verder willen wij onze verontschuldigingenaanbiedenvoor het ongeriefwat
u misschienop het Postagentschaphebt ondervonden.
Het was voor ons ook overmacht, wij hopen dat u hiervoor begrip kunt opbr e n g e n .
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Opbrengst collecte Nierstichting: Zandeweer f 368,60; Kantens
f 28,75; Rottum f 78,W en Stitswerdf U.Q. Totaalf 815,25.
ledereenhartelijkdankvoor zijn of haarbijdrage.
De collecto van het Koningin Wilhelmina Fondsvoor de kankerbestrijding heeftin de gemeenteKantensf 22%,75ogebracht.Allegevers:hartelijk dank.
wijkhoofdof op eenandeOokdit jaarweerhebbenvelenzichalscollectant,
re manieringezetom de collectetot eensucceste maken.Het KWF-comité
wil hen hiervoorvanaf dezeplaatsnog eenshartelijkbedanken.
Hebt u de collectantgemist,dan kunt u uw gift alsnogstortenop postgiro
70.70.70.007
ten namevan KWF te Amsterdam.
26000of bankrekening
CollectePrinsesBeatrixFonds.Het was weer een geslaagdecollecte,de totaaf opbrengstwas f 1032,35,resp.Zandeweerf 408,85,Rottum f 63,05,
Stitswerdf 81,85en Kantensf 478,60.

Namens PrinsesBeatrix Fonds hartelijkdank aan de dames die met de col-
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C O M M I S S I EK A N T E N S .
CULTURELE
rond en wil u er graag
heeft haarjaarprogramma
De CultureleCommissie
mee latenkennismaken.
eldersin dit
5 nov. Eenconcertin de Ned. Herv.kerk (zieaankondiging
blad)
in de kerstvakantie.
28 dec. Kinder-doemiddag
29 dec. Hobbybeurs.
7 jan. Nieuwjaarsvisite
met SiemenPommelen Groningerzanggroep.
8 febr. Play-back"show.
17 Íebr. KeesVisscher(bekendvan RadioNoord) + Boukenkist.
18 mrt. Groteavond.
Hobbybeurs.De commissieleden
zullenhun bestdoenom mensenbuiten
in 't Schienvatte tonen.Toch
Kantenste zoekenom hun hobby-resultaten
alsmeneenhobzoudenwe heelgraagwillendat onzeeigendorpsgenoten,
by beoefent,daar iets van zoudenwillenlatenzien. Als u nog wel wat in
voorraadhebt,geefhet dannietweg, maarspaarhet op en kom er op 28 de't
cembermee naar Schienvat.Het mag van alleszijn b.v. knutselvoorwerpen uit hout, metaalof papier,breiwerken,
kleding,schildeeigengemaakte
rijen,foto's. U vult het rijtjezelf maaraan.
Merklappen. Verderwillenwe graageen hoekinrichtenmet merklappen.
ledermeisjemoestvroegerop schooleen merklapmaken.Kijkeensop zolder en zoekde lapeensop, was hem,spanhemop en leverhemeensin, zodat we een leuketentoonstelling
kunnenmaken.
Kunst of kitsch. Vorigjaarwas er zoveelbelangstelling
voor dit onderdeel,
dat het dit jaar wordt herhaald,echterin een groterestand met een betere
zodathet publiekallesbeterkanhorenen zien.Denkal vasteven
opstelling,
na van welke voorwerpenu graagde herkomst,ouderdomen waardezou
willenweten.
N I E U W SV A N D E V R O U W E N R A A D .
Contactmiddagen.In de herfstvakantie
hebbenwe de huis-aan-huisfolder
rondgebracht
voor de contactmiddagen
in 't Schienvat.Op donderdag27
oktoberkon iedereenkomen.Op het momentdat de kopy voor 't Lougnijs
ingeleverdmoestworden,stond allesnog te gebeuren,zodatwe u over de
afloopnog nietskunnenmelden.
Yoga. Decursusyogais gestartop maandag10oktober.Heelrustigworden
er oefeningengedaan,alle spiergroepenkrijgeneen beurt, waarbijje de
goedin de gatenmoet houdenen zo nu en dan wordt er uitgeademhaling
rust door het lichaamgeheelte ontspannen.Er kunnengeen nieuwecursistenmeerworden aangenomen,want de cursusis vol.
Naailes.Ookvoordezecursushebbenzichvoldoendemensenlateninschrijven. Voor de avondgroepechtermeerdan voor de morgen,dus misschienis
er nog een mogelijkheid.
Inlichtingen
bij mevr. De Boer,tel. 148'1.
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Breishow. Op donderdag 10 november organiseertde Vrouwenraad in samenwerkingmet de Herv. en Ger. Vrouwenverenigingeneen grote breishow
't
in Schienvatte Kantens.
Aa n v a n g : 8 u u r.
De show wordt verzorgd door de "Wolboetiek", Hoofdstr. 5 uit Uithuizen.
De eigenaresse,mevr. Oosterhuis,heeft tijdens de GrunnegerWeek in Uithuizen een breishoWgehouden in de Rank, waar het zó vol was dat niet iedereen naar binnen kon. De modellen zijn nog niet verkocht en zij wil deze
't
show graag herhalenin de grote zaal van Schienvat.
Er is zowel kleding in de grote maten als in de kleinerematen te zien. Verder
zaler een tafel íngerichtworden met allerleibreiaccesoires,
waar u in de pauze bij langs kunt lopen.
We hopen dat het een'helegezelligeavond zal worden en dat de zaal uitpuilt
van mensen.
Kaarten in voorverkoop te verkrijgenà f 1,50 bij de volgende adressen:
M e v r. F .Be rg h u i s ,Mo l e n w eg 16, K antens
Mevr. C.de Boer, Bredeweg 16, Kantens
't
M e v r . H . H o m a n - v . d . H o r n , L a g e E i n d ,R o t t u m
Mevr. G.Wibbens-lwema,Stitswerd.
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T I ED
Ruilverkavelnlegt n nij betonpad en aan weersziedennijgroavensloten. Dikke bulten loaten joe zain hou wied of ze bennen.
Oet nijschiereghaidhou of t doar worden zol, fietste ik letst op n zundagnoamiddag der hen. N mooie betonree en gladde, strakke slootwalen. Zo glad,
dat grondloagenhail dudelk te zain wazzen. Doar ston ik den en keek noar n
d e u rs n e ev a n t v e rl e d e n .H o u veul j oar van aansl i bben,dreugval en,en w eer
aanslibbenharen loagje veur loagje dij dikke klailoagvórmd.
Hail dudelk was te zain dat ien t joar zoveul en nog wieder t aans tougoan
haar, omreden kleur van grond was as n dikke krietstreepover t gries van
slootswaaltrokken. len ainen dook e t woater ien.
Doar en naarns aans begon te moeras.
len mien verbeeldenzag ik n oetgestrektstuk laand, mit graspollen,wat opschoten jong holt en benoam de geur van vergoaneplanten. Hou laank was
dat leden?
K zag miezulf n aiveghaidheer, doar stoan op t aigenstestee woar of ik nou
s to n e n o m mi e to u d a t w i e d e , vl akkel aand.S i kkom ni ks w as der aansw orden.
Nog kon ik horizonzain en dórpen rondom: Waarvm, Oskerd, Róttem, Stivv e rd , Ka n te s ,M i d d e l s o me n Onderndaam.D i t i s t l aand w oar i k van hol , t
l a a n d w a t m i e n e n di s , mi e n G runnegerl aand.
T o e o e o e t..... V o t w a z z e nd reumenvan t verl eden.T heden kundegdezok
aan en net op tied kon k bezietspringenveur t stuk aanstórmdetechniek dat
a u to h a i t.
Vot wazzen dreumen en mit n grammiedeggezicht gaf ik mien twijwieler de
sporen dat of e ien galop over betonree stoof .
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Dou t verledenen t heden
bie n kander wazzen,
ien krietstreep van slootwaal,
was ik ter bie
en zag t heden
ien spaigelvan t verleden.

EiseHommes
HET ORGELIN DE NED. HERV. KERKTE KANTENS.
Een moment voor een monument!
Kort geleden heeft de orgelcommissieeen boekwerkje uitgegeven met als titel "Het orgel in de Hervormdekerk te Kantens", een orgelbeschrijvingdoor
Jan Jongepier uit Leeuwarden.Jongepier een bekend organist heeft deze
beschrijvingkunnen geven omdat dhr. Cor H.Edskesbereidwas om over de
geschiedenisen restauratievan het orgel te vertellen.Wie kon het beter vertellen dan Edskes?Hij kende als geen ander de geschiedenisvan dit orgel.
Jongepier geeft in dit boekje een overzicht van wat er allemaalgebeurd is.
Het zou te ver gaan wanneer ik dit overzicht geheel voor u zou schrijven.
Voor liefhebbersen zij die de historischewaarde hiervanzien een leuk, vlot,
technisch en rijkelijkgeillustreerdgeschrevenboekje, in drie talen: Nederl a n d s , D u i ts e n En g e l s .M e n kan het i n bezi t kri j gendoor f 7,50 overte maken op postgiro 811412van de Bondsspaarbankte Middelstum t.g.v. rekeJongepi er" .
n i n g n r. 9 0 .3 0 .3 8 .2 1 8
o .v .v . " Orgel beschri j vi ng
BRANDWEER KANTENS.
Personeelsvereniging
brandweer Kantens neemt afscheidvan plaatsvervan
g e n d (o n d e r)c o m m a n d a ndt h r. J.D ekkema.
Na Z2jaar actief te zijn geweest, waarvan 16jaar als plaatsvervangendcommandant gaat Dekkemamet de VUT. Hij maakt dus gebruikvan de mogelijkheid om vervroegd uit te treden.
We laten heer Dekkema aan het woord.
Door wijlen H.Bultena, toen die tijd commandant, werd ik gevraagd om lid
te worden van de plaatselijkevrijwilligebrandweer. Voordat ik ja zei heb ik
met mijn vrouw overleg gepleegdwant het kan gebeuren dat je er met onweer uit moet, vrouw en kinderenlaat je dan alleenachter. Door cursussen
te volgen behaaldeik de aantekeningpompbediendeperslucht, en werd ik
brandweer 2e klas. Je moet er dus ingroeien. Je moet je goed realiseren
waar je mee bezig bent. De problemendie er zijn moet je in de groep bespreken daardoor krijg je een hechte groep. Je moet je eigen veiligheidniet uit
het oog verliezen.Ongeveer66 branden heb ik meegemaakten die geven
toch altijd weer de nodige spanningen.Terugzienop al die jaren dan waren
er in het begin meer branden dan hulpverleningen,nu is het duidelijkandersom. lk wens jullie veel plezierin de toekomst.
Namensde personeelsvereniging
werd hem een straalpijpmet inscriptieaangeboden, terwijl zijn vrouw een bloemetjekreeg overhandigdvoor de steun
die zij hem heeft gegeven.
Als opvolger is benoemd de heer J.Jager. Hij kan rekenenop de steun van
zijn collega's spuitgasten.
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Dhr. en mw. Hovenkamp konden op deze avond niet aanwezig zijn. Wij
wensen mw. Hovenkampvan harte beterschapnamens de brandweermann e n e n h u n v ro u w e n .

Eénvan de spuitgasten.
V E R K O O P D A GH F N V . V R O U W E N G R O E P .
D e n k t u a a n d e v e rk o o p d a gop 12 novemberten bate van gebouw S al em.
A a n v a n g : 1 0 u u r. E r i s l e u k e gebrei deen genaai deki nderkl edi ng,sokken,
mu ts e n e n z . te k o o p . Ve rd eral l erl eidi ngetj esom cadeaute doen (S t. N i col a a s ) .U k o m t t o c h o o k k i j k e ne n k o p e n !O m S u u r ' s a v o n d s z a l d e t r e k k i n g
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NIEUWS UIT STITSWERD.
Zaterdag 8 oktober was er weer een klaverjasen sjoelwedstrijdin het Dorpshuis van Stitswerd. De opkomst was matig maar de gezelligheidwas er niet
m i n d e ro m .
De uitslagenwaren als volgt: Klaverjassen:
5 5 5 3 : 1 e p ri j s : J .v .d .Me er - een rol l ade
5?27 : 2e prijs: Alfred ten Hoeve - een pakje karbonade
5097 : 3e prijs: M. de Vogel - een grote leverworst
Sjoelen:
1 4 9 5 : 1 e p ri j s : D .v .d .M e e r - een pakj e karbonade
1378 : 2e prijs: B.Liewes - een fles wijn
1356 : 3e prijs: Korrie Kobes - een grote leverworst
ledereenwas zeer tevreden en zien alvast naar een volgende klaverjasen
sjoelavonduit. Dan hopen wij wel dat de opkomst groter is.
K . K obes-v.d.Meer.
CLIMAX
Eindelijkweer nieuws van Climax. Zoals jullie wel weten hebben wij een
n i e u w e l e ra a r.Si p , h e e t h i j e n hi j stel t zi ch híeronderaan j ul l i evoor en geeft
zijn bedoelingen van de gymlessen weer.
M i j n n a a m i s Si p .
l k ma g j u l l i en i e u w etra i n e rzi j n, maar de meestenhebbendi t al gemerktgeloof ik, ik kan en mag turnlessen,volleyballessen
en judofessengeven, want
d a a rv o o rb e n i k g e d i p l o me erd.V erder heb i k nog meer di pl oma' sbehaal d
maar dat maar even terzijde.
Turnen zit mij in het bloed en daarom mag ik dat ook graag geven. Vooral bij
hen die er zelf ook goed gemotifeerdvoor zijn. Want gymnastiekof turnen
moet je willen. Dingen lijken moeilijk, maar je weet en dat geldt voor alles
wat je leert, dat wat je geleerd hebt leuk wordt.
Maar bij turnen kan het bij sommige oefeningenlangerduren dan bij andere
oefeningen,maar als je zelf de wil er achter zet, en gaat denken hij vangt mij
wel, dan zalie niet al te veel moeite hebbenom deze dingen te leren,enm op
het laatst zelf te doen.
Er is mij gevraagd om een selectiegroepsamen te stellen, nu dit wil ik wel
doen. Alleen hierbijheb ik de hulp nodig van die fedendie altijd komen, naar
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iedere wedstrijd gaan en heel hard kunnen werken, want ztj zijn het visitekaartjevoor de vereniging.Het woord selectiebestaatuit selecteren,dus uit
iederegroep kan 1 of meerderemensen in de selectiezitten. Het moet wel
een hechte groep zijn en daarom gaan ze vaak met elkaar weg om elkaar
goed te leren kennenen trainenveel samen. Hierbijzegik dan ook, doe goed
je best, misschienben je wel een goede voor de selectie. lk wil graag zien
hoever de groepen zijn en dat doe ik meestalom ze naar de wedstrijden te
sturen. Verder kan je nadien zelf ook goed zien wat je nog moet leren of dat
je misschienwel naar een andere groep kan of mag.
's
Voor de dames middags hoop ik dat ze steeds een leuke les krijgen met
veel afwisseling,zodat de lessenook leuk blijven en niet eentonig worden.
Verder mag ík graag weten wat de leerlingener zelt van vinden. Heb je op
gymnastiek een probleem, kom dan naar mij toe zodat we het op kunnen
lossen.Jullie zien dat ik ook graag zie dat je zelf inbreng in de lessenhebt. lk
als leiding probeer voor zoveel mogelijk mensen het zo goed mogelijk te
brengen, maar het kan misschienniet voor ieder precieszo gaan als ze denken, kom dan gerust er over praten.
Het bestuur en ik zullen proberen om ook buiten activiteitente ontplooien,
om er een gezelligeen leukeclub van te maken. Jullie merken dat het aan mij
n i e t z a l l i g g e n ,m a a r d a t i k graagde hul p zal accepterenvan een i ederl i d. S amen kunnen we wat maken, en ik hoop in de nabije toekomst dat wij er de
v ru c h te n v a n k u n n e n p l ukken,maak j ul l i e borst maar nat. W ant al s j ul l i e er
achter staan kunnen we een heel eind komen.
T o t z i e n si n d e z a a l .
"Meester Sip"
Zoalsjullie hebben kunnen lezenis "meester Sip" een sportieveen enthousiaste leraar,waarmeewij hopen een goede beurt mee te maken om de vereniging waar nodig weer nieuw leven in te blazen.
Wij hopen dat Sip een prettige en sportievetijd tegemoet gaat. Dit kan alleen als de leden ons niet in de steek laten en nieuwe ledenzijn derhalvealtijd
welkom.
siP' heel veei succes'
Het bestuur.
VOL L E YB AL C L IMA X.
De traíning is weer begonnenop 7 septemberj.l. , de dames zijn dan ook enthousiast gestart. Er zijn er het afgelopen seizoeneen paar dames bijgekomen en voor hen wordt dit het eerste competitiejaar.
De inwijding was op zaterdag24 septembertijdens een tournooi van C.S.B.
uit Baflo. De eerstewedstrijdvoor ons begon al om 9.00 uur, zodat we vroeg
uit de veren moesten. We waren bij deze gelegenheidmet 2 damesteamsen
we moesten direct tegen elkaar. Van de vijf wedstrijden van elk twee sets
heeft Climax I vijf sets gewonnen, wat een derde plaats betekende.Climax ll
won twee sets en speelde één gelijk, wat goed was voor een zesde plaats.
Op donderdag 29 septemberspeeldenwe een oefenwedstrijdtegen C.S.B.
De eerste vier sets verloren we. We speelden steeds beter zodat de laatste
set door ons gewonnen werd. Dames, hou de moed erin en ga zo doorl
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Maandag10 oktober speeldenwe een oefenwedstrijdtegen Set Up uit
Zandt.De eersteset werd gewonnenmet 15-13;de tweedeverlorenwe met
14-16en de derdewonnenwe met 15-13.Hetwas eenheelgezellige,
sportievewedstrijden we zijn dan ook met goedemoed naarhuisgegaan.
C O N C E R T N O O R D_ G R O N I N G E R K A M E R K O O R .
Op 5 november a.s. hoopt het Noord-GroningerKamerkooruit Hefshuizen
o.l.v. Jan Pranger,een concert te verzorgenín de Hervormde kerk in Kante n s .
Medewerkingzal worden verleenddoor Teun Juk, die enkelesoli op het orgel zal verzorgenen de begeleidingspartijen
van het koor op zich neemt.
Het Noord-Groninger.kamerkoor is in 1986 opgericht en staat sindsdien
o.l.v. Jan Pranger.Het koor stelt zich tot doel een zo breed mogelijk reperto i r o p te b o u w e n e n d e p l m .22l eden met hun di ri gentstaan er voor i n dat
er op deze avond een programma wordt gepresenteerddat voldoet aan dit
doel.
Door de dirigent van het Noord-GroningerKamerkoorzal bij de uit te voeren
werken een korte toelichting gegeven worden.
Het programma bevat werken van Orlando di Lasso, Hans Leo Hasler,
Schtitz, Bach, Telemann, Haydn, Mozart, Bruckner,zodat de periodesvan
Renaisance,Barok, Romantiekin al hun facetten deze avond, welke wordt
gerealiseerddoor de culturelecommissievan de gemeente Kantens, de revue zullen passeren.
Door een koor als dit uit te nodigen blijkt nogmaalsweer de waarde van een
culturelecommissie,die daarmeeweer duidelijkmaakt dat een iederdie daar
de behoeftetoe voelt een programmageboden krijgt wat hem belieft, als onderdeel van een scala van andere aktiviteiten.
Dat in dit geval gebruikzal worden gemaaktvan een van de monumentaalste
gebouwen van Kantens is een logisch gegeven.
De culturelecommissienodigt dan ook een iederehartelijkuit deze avond bij
te w o n e n .
I N G E S P R E KM E T
Mevr. Holst woont met haar man al 30 jaar in Kantens.Ze hebben 2 kinderen, dochter Joyce 29 jaar en zoon Michel 20 jaar. Ze hebben 1 kleinkinden
de 2e is op komst.
Hun bedrijf "Garage Holst" is te vinden op de Pastorieweg32te Kantens.
M e v r . H o l s tv e r t e l t . . . . .
'89
In januari
is het 30 jaar geledendat wij de zaak overgenomenhebben van
mijn schoonvader M.Holst. We zijn dan tevens 30 jaar getrouwd.
Opa Bisschopis hier begonnen in 1918. Dat is dus 70 jaar geleden. Hij heeft
de eersteparticuliereautobusondernemingopgericht "de Vado". Laterwerd
dit "de Marne" en nu heet het "de Gado" . Ér heeft hier eerst nog een huisje
en een snoepwinkeltjevan "opoe Doeke" gestaan. Later kwam pas de garage. En toen kwamen ook de woningen boven de garage.
Ondertussenkomt dhr. Holst binnen en hij hoort dat het gesprek over opa
Bi s s c h o pg a a t.
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Opawas de eerstedie eendieselalsbus heeftgebruikt:"een kromhoutdiesef". De concurrentiezei: "1,)trilt uit de bus ais u daarinmee reist,,.
Voordatde busde garageuitkwamrendeoma er altijdnaartoe en hielddan
een witte zakdoekachterde uitlaat,werd hij zwart dan moestde bus weer
de garagein.
Hoe ik mijn man ontmoetheb?
We hebbenelkaarlerenkennenop de sintelbaan
bij het hardlopenin Hilversum,waarik geborenben. lk werktetoen bij mijnvaderdie eenaannemersbedrijfhad. lk deeddaarde administratie.
Toen kwam Bé.
lk moesteerstbij mijnaanstaande
schoonvader
op het matjekomen.Daarna
ging hii mee naarmijn ouders.Toenmoestik naarGroningen,logeren,verschrikkelijk
vond ik dat! lk verstonder nietsvan en ik Àocht geen Íange
broekdragen.Uiteindelijkhebbenwe echtertoch de stap genorien en rijn
we hier, Pastorieweg32, gaanwonen nadatvaderhet had verbouwd.
Toen wij in 1959het bedrijfovernamenhaddenwe er in het beginook nog
een winkel bij. We verkochtendaar van alles,van aardappelsc-hilmesje
to-t
aardappelrooimachine,
t.v.'s, kachelsenz. Dat was toen nodig want de
mensenkwamenhet dorp niet uit.
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Nu zijnwe vooralgespecialiseerd
in gasinbouwin allerleisoortenauto's.En
sindsjuni van dit jaarmogenwe nu ook zelfde inbouwkeuren.Voor dietijd
gedaanworden.
mocht dat alleendoor de Rijksdienst
van het Wegverkeer
We hebben heel veel vaste klantendie steedsweer terug komen en dat
maakthet werk zo leuk.
. Je moetoveralinsprinMijn plaatsin het bedriifis dievan "Duvelstoejager"
gen, alshulpmonteur,
pompbediende,
manusjevan alles,vergaderingen
bijwonen en natuurlijkniet te vergetenhet bijhoudenvan de administratie.
G.Omta-Arkema.

,VAN

ALLES WAT'

Ondanksdroogte,regen,stormen natteperiodenheb ik eenheerlijktuinseizoenachterde rug. ledervoorjaaropnieuwweet je dat je een gevechtmoet
leverentegeninsekten,mollen,regen,wind en schimmels.Maaralsje een
en anderin de handweet te houdenis het een prachtigehobby.Zelfsin de
herfstis er nog heelwat te zienen te doen in onzetuinen.De helezomer
door had ik ergveelpaddenen kikkersin mijntuin. Somsspringenze onverwacht tevoorschijnals je rustigbezigbent. Ze vernielennietsen latenzich
met eenplonsin de vijverzakken.Op de randvande "kikkerplas"plaatsteik
een betonnenkikker.Kijk op een vochtigezonnigeherfstmorgeneensnaar
de herfsdraden
in uw tuin. Onzewierdeherbergtaltijderg veelmollen.Als ze
de tuin al te erg ondermijnen,
vangik er eenpaarmet klemmen,net zolang
tot de rust is weergekeerden ik weer enigeweken, soms maanden,rustig
kan tuinierenzonderbergenen dalenin borderen gazon.De herfstis de tijd
voor het plantenvan bollen die in het voorjaarbloeien.Een paar bollen
(laag,geel),Sneeuwroem
(laag,blauw-wit)en
ideeënzijn:Winterakonieten
Lenteklokjes(als Sneeuwklokjes,maar ze bloeien later en zijn t 25 cm
hoog).
Envergeetvooralde veleAlliumsoortenniet!Ze bloeienlaterin de zomeren
er zijn prachtigevariantente koop. Eenvan de mooistenvind ik de AlliumAlbopilosum.De bloemis alseenzilverglanzende
lilabol die zicherg goed laat
drogen.In de zomerloop ik iederedag wel een paarkeerper dag de tuin in
met een mesjeof een schaartje,gewooneven rondkijken.Hier wat uitgebloeidebloemenweghalenen daareen onkruidjeof slakverwijderen.Als je
somsdoor slechtweer of door andereomstandigheden
wat mindervaakde
rondedoet,en onkruidenhieren daarde kanskrijgen,denkje wel eens:een
tuin met een gazonen wat heesterszou heelwat eenvoudigerzijn geweest.
Als je dan weer bezigbent je zaailingenvan onkruidte ontdoen,ontdekje
hoe plezierighet is, en je leertal bij de eerstekiemblaadjes
de plantente herkennen.Elkeseptemberis er naarmijnsmaakte veelhardgeelin veeltuinen.
Denkaan de GuldenRoedes,Heliopsisen
en de hoge Heleniums.Dezeherfst heb ik te grote pollen rigoreusafgestokenen hier en daar een witte- en
blauwe Herfstastergeplant en een CimicifugaSimplex.Zet ook eens de
Monnikskappen,Lysimachia's
en Veronica'sop uw tuinverlanglijstje.
Als u
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plannen hebt heesterste poten of rozen, doe het dan bij voorkeur in de herfst, voorde nachtvorstenal te hevig zijn. "Wat in het najaarwordtgeplant
slaat aan. wat in het voorjaarwordt geplant kan aanslaan"zegt een oud gezegde. Rozen goed omgeven met compost of met echt oude stalmest.
Vertrouw niet echt op de enthousiaste notities van nieuwigheden. De planten, die u b.v. zag in tuinen of kwekerijenin het zuiden of midden van het
land blijken het niet altijd'goedte doen op de klei met de wind om de oren.
En niet alles is even winterhard, al laat men het er voor doorgaan. Goed informeren bij een goede kweker voorkomt teleurstellingenen kale plekken in
de tuin. Al is het weer nog zo mooi, iedere dag komen we dichterbij de
nachtvorsten.lederjaar wacht ik langer met het binnenhalenvan de Geraniums en Fuchsia's.De wintér is al zo lang en ze bloeiennog prachtig. Hetzelfde geldt voor de Dahlia's. Fuchsia'sschijnen een nachtvorstjete kunnen
trotseren, maar Geraniums leggen heel snel het loodje.
Het is gemakkelijk om Dahlia's meteen na het rooien te voorzien van een etiket waarop duidelijk kleur en soort staan vermeld. leder jaar sorteer en etiketeer ik netjes, gl.lpgh staan op één plaats rood en geel door elkaar te bloeien. Heeft u eéíí'Kèfrstroos
in de tuin? Haal, als er een stukje af kan, dat nu
binnen . Zet hem in goede grond, koel, licht en vochtig. Het zijn juweeltjes
midden in de winter. 's Zomers vraag ik me wel eens af, heb ik ook wat te
veel Asters in de border? Maar als ik deze dagen door de tuin wandel en de
bloemenweeldezie geloof ik dat ik ze laat staan, alleen wat kleinerepollen
maken lijkt me goed. Met de degelijkeschoonmakersben ik het eens dat het
nuttig is om rottende en vergane plantenrestenop te ruimen, maar waarom
zouden we de stevige stengels van de vaste planten niet laten staan? De stevige stengelsvan de Eupathorium,Gulden Roede, Asters en Sedum zijn erg
dekoratief in de winter. Bovendien geeft het beschermingen het berijpt in de
tuin prachtig.
Veel tuinwijshedenzijn aan Sinterklaasverbonden:
- Voor Sinterklaas hoef je de rozen niet te dekken (zelf doe ik dit ongeveer
half november).
- Weet je nog dat we vorig jaar met Sinterklaasnog sla en andijvieuit de tuin
aten?
- Vorig jaar vroor het op vijf december vijf graden!
- Weet je nog dat ik met Sinterklaasnog een boeketje rozen uit de tuin haalde?
Als u aan het eind van de herfst een stukje Bieslookin een pot plant en binnenhaalt,dan kunt u in het vroege voorjaarhet frisse groen gebruiken. Hetzelfde geldt voor een stuk rabarber in een emmer of een oude pan. Als u
zorgt voor een aantal laatbloeiersin de tuin dan is de winterperiode maar
heel kort. De Winterakonietenen Sneeuwklokjessteken al in januari de koppen boven de grond.
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ALS DE OOGSTTEN EINDEKOMT
een medidatieover
de dankstondvoor gewasen arbeid
Woensdag 2 november a.s,
Dankstond - een oud woord voor dankuur - voor gewas en arbeid. In vele christelijke kerken
gaan op woensdagavond 2 november de deuren open. Er zal eredienst gehouden worden. Een
bijzondere kerkdienst.
De gemeente van Christus komt samen, en alle mensen worden uitgenodigd om mee te komen.
Met als bijzonder doel: God, de Here te danken in gebed, lied en offergave. Om God, de Here te
horen door bijbellezingen prediking.
Dankuur voor gewas en arbeid is een bijzonderesamenkomst van God met Zijn gemeente om
met name van Zijn gereente de waardering te horen voor .... ja wat? En dat wordt duidelijk uit
het Woord van God, {e Here.
Dankstond al zo oud als gewas en arbeid
Kent u ze? Kaih en AbelT De twee zonen van de eerste mens? Van hen lezen we dat ze dankten
voor gewas en arbeid. In Genesis 4. Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer. Na afloop
van tijd bracht Kain van de vruchten van de aarde aan de Here een offer. Ook Abel bracht er een
offer van de eerstelingenvan zijn schapen, van hun vet. Kaïn was landbouwer en bracht de
Here als landbouwer een offer. Abel was schaapherder en bracht zijn God als schaapherder een
ofÍer. Elk naar de aard van zijn bestaan. Naar wat hijverdiende. Zewaren beide druk bezig geweest in hun beroep. En na verloop van tijd werd het tijd om de Here voor de opbrengsten daarvan te bedanken. De landbouwer bracht van zijn verdiensten een offer: vruchten. De schaapherder slachtte het beste van zijn kooien bracht daarvan weer het allerbeste - namelijk het vet een offer. Beiden bedankten zo hun God, Die voor vruchten en schapen had gezorgd, Die voor
gewas en arbeid de mogelijkheden had gegeven.
Dankstond voor gewas en arbeid een Goddelijk gebod
Misschien zou je even kunnen denken: nu ja, dat waren Kaïn en Abel. Die deden dat. Maar om
God nu ook zelf voor de oogst en het werk te bedanken, voor eten en drinken en verdiensten
hartelijk te bedanken, die tijd hebben we gehad.
Nee, want hoort de Here God Zelf ! Het volk van Hem was eens in een rijk land gebracht: Kanaán. Verlost uit het tirannieke Egypte. En dan legt God op Zijn mensen kinderen de verplichting: de Here, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren;
een land van tarwe en gerst, van wijnstokken en noem maar op. Gijzult eten en verzadigd worden en de Here, uw God, prijzen om het goed land dat Hij u gaf . U hoort het in Deuteronomium
8.
God heeft Zijn volk in een goed land thuisgebracht.Ze kunnen oogsten wat ze willen. Ze kunnen eten en verzadigd raken. Ze zullen het goed hebben. En zo vraagt de Here dan ook dankbaarheid terug voor dat alles.
Als een Vader Die Zijn kinderen alles gegeven heeft om van te leven, overal voor gezorgd heeft
en nu van Zijn kinderen dankbaarheid in liefde vraagt.
Dankstond voor gewas en arbeid is een Goddelijk gebod. De Here God wil Zelf dat wij Hem
dankbaar zullen zijn voor alles wat we in de afgelopen tijd hebben ontvangen aan eten en drinken en werk en loon en alles wat een mens behoeft.
Want het wordt duidelijk: Hij, de Here God, heeft dat alles mogelijk gemaakt: dat wij konden
eten en drinken, werken, zaaien en oogsten.
Dankstond voor gewas en arbeid een blij moment
Wie hartelijk bedankt is een blij mens. Wie alleen rnaar uit plichtsbesef een dankoffer brengt, is
dat niet. Neem voor de laatste Karh maar als voorbeeld. Hartelijk bedanken, dat is rnet heelje
hart bedanken. En wie bedanken?Wel, de Here God. En zo leesje van Gods kinderen dat ze blij
zijn en van God gaan zingen. En dat ze zo ook anderen opwekken dat te doen. En ik neem nu
heel oude woorden over, die voor ieder duidelijk kunnen zijn. En wil ook u opwekken de Here
God te danken voor gewas en arbeid. En ik neem de woorden van Psalm 147 ook als de mijne:
Zingt de Here een loflied toe, psalmzingt onze God, Hem, Die de hemel met wolken bedekt, die
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voor de aarde regen bereidt, die op de bergen gras doet uitspruiten, die het vee zijn voeder
geeft, de jonge raven als ze roepen. Hij verzadigt met het beste van de tarwe. De Here heeft
welbehagen, heeft plezier in wie Hem vrezen, wie Hem bedanken.
Ja maar, als er niks te bedanken va|t.....7
lk kan me voorstellen, dat u de schouders optrekt, gelovig of niet. U vindt dat u het in de afgelopen tijd niet zo getroffen hebt. Het was niet veel, dat u verdiende. Eten en drinken? nou ja, het
kon er mee door. Och, en Íloemt u verder maaÍ op wat een mens kan opnoemen als hijvindt dat
hij niet genoeg heeft gehad.
Nu kan ik daar hier niet uitgebreid op in gaan. lk denk niet dat de ruimte het toelaat. In de preek
op woensdag 2 november a.s. in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt hier in Kantens zal ik er
meer over zeggen.
Maar voor nu dit: heeft de Here God de mensen niet gemaakt? Heeft Hijniet de hand in alle gewas en alle arbeidTGeeft u uw,kinderen ook altijd alles wat zijzo graag allemaalvoor zich willen
hebbenT Gaat een vader niet met wijs beleid te werk als hij zijn kinderen eten en drinken geeft?
En als uw kinderen ondankbaár zijn, hebt u er dan nog wel plezierin om ze te geven wat ze willen?
God is almachtig. Een God die Zich niet vergist. Een God Die hemelse Vader wilZijn voor allen
Die Hem aanroepen. Ën zo doet Hijwat Hem goeddunkt voor u en voor mij. En beproeft Hij ook
wel eens met erg weinig. Beproeft Hij ook met erg veel. En weet u waar de Here God op zit te
wachten: dat wii Hem allemaal zullen bedanken voor Zijn machtig werk en grote liefde.
Aan ontevreden mensen heeft God niets.
Danken voor gewas en arbeid is ook bidden om da grote Oogst
Nog één keer komt deZoon van God, Jezus Christus, weer. Dan zal Hijalle moeiten voor Gods
kinderen opheffen. Dan zal Hij publiek oordelen over een ieder van ons. Hoe we geleefd hebben
met gewas en arbeid, met de dingen van de dag.
En zoals de boer, die zijn land een tijd geleden had ingezaaid,wachtte op de oogst, die komen
zou, zo mogon wij wachten op die grote Oogst, als Christus in opdracht van Ggd de Vader kaf
en korsn zal scheiden. En wat bruikbaar is, ik moet zeggen: en wie bruikbaar is om op de nieuwe aarde te l6ven, die zal Hij verzamelen. En wat niet bruikbaar is, wordt verbrand bij de oogst
oÍ weggegooid. Wie niet bruikbaar is op de Dag van Christus aanstaande, die zal Hij ook van
- voor zijn aangezicht wegdoen. God heeft ervoor gewaarschuwdl
Jacobus schrijft: Hebt dus geduld, broeders, tot de komst van de Here. Zie, de landbouwer
wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft geduld.
Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst van de Here is nabij.
Je kijkt terug als je 2 november dankt, maar tegelijk kiik je vooruit. In dankbaarheídtot de Here
God, in venruachting van Zijn komst.

T.K.vanEerden.

Voor al uw bloemen
en planten
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