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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerde
kerk en HervormdeGemeente
06 mei H.K. 11.00uur Ds.Kristensen.
Jeugddienst
en kindernevendienst.
13 mei H.K. 11.00uur Kandidaat
MastuitMiddelstum.
20 mei H.K. 11.00uur Ds.Lievaart
uitAduard.
Kindernevendienst
en voorber.
H.A.
24 mei H.K. 9.30uur Ds.Kristensen.
Hemelvaartsdag.
27 mei H.K. 11.00uur Ds.Kristensen.
HeiligAvondmaal.
03 juni H.K. 9.30uur Mw.Hofman.
Pinksteren.
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\ryEEKENDDIEN'TEN
HuisartsenWarffum, BaÍlo, Usquert
28-29april H. Visser,W.deZwijgerstraat
1, Baflo
....0595-422515
30 april
J.S. Smits,Oostervalge
.....0595-422490
51, Warffum
05-06mei
.....0595-422490
J.S. Smits, Oostervalge
51, Warffum
1 2 - 1 3m e i
, a d w e r d e r w e3g, U s q u e r t . . . . . . . . . 0 5 9 5 - 4 2 2 8 3 1
J . S .W o l t j e rW
19-20mei
J.S. Smits,Oostervalge
51, WarfÍum
.....0595-422490
24 mei
H. Visser,W. de Zwijgerstraat
1, Baflo
.0595-422515
26-27mei
H. Visser,W. de Zwijgerstraat
1, Baflo
...0595-422515
HuisartsenMiddelstum,Stedum en Kantens
2 8 - 2 9a p r i l H . M u u r l i n gG, r a c h t s t r a 8
a ,t M i d d e l s t u m
........0595-551519
0 5 - 0 6m e i
S . G e r b e n sM
, e n t h e d a l a a2n, M i d d e l s t u m . . . . . 0 5 9 5 - 5 5 1 5 1 8
1 2 - 1 3m e i
F .O o s t e r h u i K
2 1 ,S t e d u m . . . . . . . . . . . . . 0 5 9 6 - 5 5 1 3 2 3
s ,a m p w e g
1 9 - 2 0m e i
H . M u u r l i n gG, r a c h t s t r a 8
a ,t M i d d e l s t u m
........0595-551519
2 6 - 2 7m e i
S . G e r b e n sM
, e n t h e d a l a a2n, M i d d e l s t u m . . . . . 0 5 9 5 - 5 5 1 5 1 8
2,3,4juni
F. Oosterhuis,
Kampweg21, Stedum....
.0596-551323
Tandartsen
O p z a t e r d a ge n z o n d a gi s e r o m 1 1 . 0 0u u r e n 1 7 . 0 0u u r e e n s p r e e k u u r .
Buitendeze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsna telefonisch
overlegte consulteren.
26-27april
28-29april
3 0 a p r . / 1m e i
02 mei
03 mei
04 mei
0 5 - 0 6m e i
1 2 - 1 3m e i
1 9 - 2 0m e i
24-25mei
26-27mei
2 8 - 2 9m e i
30-31mei
1 , 2 , 3j u n i

G.J. Heuvink,Ulrum
B. Fledderus,
Winsum........
J . A . J .H o f t ,L o p p e r s u m . . . . . .
D . L . Wd. e G r a a f ,E e n r u m
l.H.van der Honing,Winsum
D . L . Wd. e G r a a f ,E e n r u m
l . H .v a n d e r H o n i n gW
, insum
L . G .J a g e r B
, edum
J . D .B u w a l d aB, e d u m
D.L.W.de Graaf,Eenrum
H. Meursing,Middelstum
M . J .d e n E n g e l s e - B o e l k eEsz,i n g e
P. Stomp,Warffum
C . H .d e L a n g e ,L e e n s

..0595-402015
..0595-441545
..0596-572818
......0595-491949
.0595-442244
......0595-491949
.........0595-442244
.........050-3015462
..050-3013994
......0595-491949
.....0595-552292
.........0594-622121
.......0595-422261
...0595-571427

Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afspraken
van ma Umvr tussen8.00-8.15uur,tel. 065 12 5 5 9 2 6 .
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Diiroeziemuik namk onderhanden,
verteldehail watmooisaan heur,
zo ree k de haitewerelddeur,
kwamioarlieksin verschaaiden
landen.

joaren.
Datdeeik atdeweretd

Joarin joar oet mor weervannais
was k mit de ganz' en swoan' op raais
dín hier din doar, was veul te kloaren.
Mor d'vairde maai bleef k even stoan
en docht, "MíenLaiv' wanneeris t doan."
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Oet: Toalen Taiken.

Langestraat4
9995 PE Kantens

Telefoon(0595)55 70 17

Iedere dag vers brood, koek en banket
van BakkerUde Boer uit Uithuizen.
Iedere woensdag groot assortiment vers biologisch
desem en gistbrood van een biologische bakkerij.
Tevens biologische groente- enlof fruitpakketten,
kaas en eieren.
ma.Vmvr.9.*-12.*/ 14.00-l8.on
Openingstijden:
uurI 2a.9.*-l2.oo
uur/ di. GESLOTEN

Verjoardagverziede
T zel overaalwel gelíekwezen.rk mainverjoardagverziede.
As ie as lestekommen,moutie op allerminsiestouizitten,dij der ien t haile
hoes te viendenis. Lestetied wordtt eefkesbedernon dei zoveulschiere toenstoulente koop binnen.
Vraauwluop rieg ien baank,zitten te kwedelnover kienderen zaiktes.
Manlu voak aan aanderkaant op n kloetjebie mekoar,hemment over t
waark en poletiek.Tochis t goud dat der verjoardoagen
binnen,want den
zainje mekoarteminnentnog ais.
Van t veujoarwazzenwie aan beurten zo zattenale bruiersen zustersmit
aantraauwden
genougelkmit nkanderien nkringom heerdtou.
Noa de kowie kwam proat noatuurlijkop schoirlreunie
dij ien junimoand
hollenwordt.
"Gaisook hin?".oldste bruierhaar hom aal bie Ge Hoekzemoaopgeven
en ook n bouk ien bestel.T Zel mie es nij doun,zee e houveulvan mien
schoulkammeroaden
noar Kannestou kommen.Aanderbruierhaar braif
nog ien kaaststoan;was der nog nait aan tou kommenom boudelop te
sturen,mor wol soamenmit oldstebruierder op of.
Baaidezusters,hgle-n
t nog ien beroad."Houveulzollender kommen,vrougen ze?" "n Dik 450 menskenhemmentouzegddat ze kwammen,zeek.,'
"-Woarmoutendij aalpmoalwezen, zee n aanóer?,'
"Ïen tent op iesboan",roemtegenog!"
"En aal dij woagensden, woai ze mit kommen? Dat lóst reuniekemjzzie,
aalpmoalop."
Zo proutenwie deur.Der lagen nog n poar schoulpetretten
ien achterkoamer,woar noamennaitvan kloarwazzen.K Haarnon n kaansom te vroagen of bruiersen zustersze thoesbringen
konnen.T Wer n hailehinneweergeproaten
kregen
ze.der
glad
hikhakkerij
om.,,t Kon díj wel
lyTS
w e z e n ,n e e h u r ,d i j h e t n a i tb i e m i e i e n k l a sz e t e n . "M o r v e u r t b o u km o u !_"1i" t vrij zekerwaitenlu, den mag ie naittwieveln.
T Vil nait mit, t onthofdhaar ons oardegien steekloatenwat noamenaan
betreft.Mor goud dat der menskenieà ons dórp wonen dij hail makkelk
heurvrougereschoulpazzipanten
benuímenkinnen.
Jongstebruiermag der geern n bongeldeurgooien.Dou wie zo over reU1ie aan proatwazzen,zee e ienaineÀ:"Vrougêrop schoulwer der ien oardriekskundelesvroagtwoar stainkoolvonne-nwer. lk haarder hin zet van
ien Limburgen ien Oskerd."
Wie kekenhom aalmoalstomverboasd
aan. "len Oskerd,hou kwamstdoe
doar bie? Ja non, zee e, meesterKu_upers
zee ook dat oskerd nait goud
was, mor ik was t nait mit hom ains.Ons pa hil toch vrougerstainkoolaaltied te Oskerdoet."
Wie lagendubbelvan t laggen,wie kwammenhoastnaitweerbie. Mor wie
begrepenhom wel!
Pa haar vrougersoamenmit zien bruiern transportbedrief
en n brandstoÊ
zoak.Bie zummerdagkwam der n poar moal n tiltefoontje
dat der n woagon cokes of antracietaankommenwas bie t stationien Oskerd.Dij woa6

gon mos den zo gaauwmeugelklóstworden.T Was hailmin waarken as
kerwaaiachterrug was, mos ie es zain hou of ze der oetzagen!
As t Sunnerkloaswest haar,harenze zo mit kint as ZwaardePiet.
lk herinnermie nog dat pa hom den ien t washokhaildaalwaskenen verschonenmos.Moekemos voak n haandtastmithelpenom zien laangerug
te hemmeln.
Doagenlaank
haar pa last van brandergerooieogen.
Dou ol schouldórpshoes?t Schienvatwer, kwam der ook n badhoesien.
Doargingenze loaderonnerdoes,wat n haileverbedernwas.
t Was dus gainwonderdat onsjongstebruieras lutjejonkjedochtedat der
ien Oskerdstainkoolvondenwer.
Tochmooi,dat ie op n verjoardagzo mit mekoarlaggenkinnen!
A . E . v / dH . - L .
4 MEI . EEN PAAR MINUTENIS HET STIL.
Overal.
In de kleinedorpenen de grotestedenis het op de avondvan de vierde
dag van mei even stil. Elk jaar.
Elkjaar leggenKoninginen Prinsop de vierdemei een kransbij het nationale Monumentop de Dam.
De Dam, dat weet je, is een pleinmiddenin Amsterdam.En zelfs daar is
het dan even stil.Andersnooit.Anderslopener haastigêmensenof kijk:
ze zittenbij het monumentlekkerin de zon.
Je ziet een hoge witte zuil voor een ronde muur.Aan weerszijdenstaan
mannen,uit steen gehaktdoor John Rádecker.Die mannenverbeelden
het verzet.Het voetstukvan de zuil is vierkant.Daaropheeft de kunstenaar mannenafgebeelddie gemarteldworden.Mannendie niet meerverZe steunt
der kunnenvan de pijn. Daarbovenzweefteen vrouwenfiguur.
een kind. Er zijn bloemenboven haar en een duif. Zijn is de vrijheid,de
vrede.
Naarde vrijheiden de vredehebbenwij vurigverlangd.Veelmensenhebben vergeefsverlangd.Zehaddener allesvoor over,maarze hebbenvergeefsverlangd.
Denkaan hen als het de avondvan de vierdemei is.
Denkaan hen, als het stil wordt.
Het valse geloof in de haat heeft dood gezaaidover de wereld,vijf jaar
lang.
Mensenwordenniet geborenom op een slagveldte sterven,of om doodgeschotente wordenof om vermoordte worden.Mensenwordengeboren
om te leven.
Jij leeft.
Denkaan de mensen,die we verlorenhebben,toen.
Mensenprecieszoalsjij en ik.
Uit: Lesbriet2e Wereldoorlog.
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Boottocht'DeZonnebloem'.
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Op initiatiefvan de afdelingEemsmondvan de nationalevereniging
'eendagsboottocht'
Zonnebloem'werd op dinsdag27 maart de jaarlijkse
's Morgensom 9 uur vertrokde bootde 'Eureka3'. De boot
georganiseerd.
lag afgemeerdaan de Eemskanaalkade
Er gingen130
te Ruischerbrug.
personenaan boord.De vrijwilligebegeleiders
zorgdenvoor de nodige
hapjesen drankjes.Dit jaar gingen uit Kantensen Rottumvijf personen
mee. Op de boot werdende gastenondereen muzikalenoot leuk bezig
gehouden.Mededoor het prachtigeweerhad men een heelmooiuitzicht
vanaf de boot. De boottochtging eerst richtingTen Boer waar gedraaid
werd,daarnarichtingGroningenlangshet museumen het Hoofdstation,
richdoor het Aduarderdiep
en vandaardoor het van Starkenborghkanaal
gedraaiden doorhet
Aduard.Bij de Gaarkeuken
tingZuidhorn-Noordhorn,
van Starkenborghkanaal
weer terug naar Groningen.Nog even het
Winschoterdiep
De tocht
op en daarnaweer terug naar Ruischerbrug.
werd mogelijkgemaaktdoor de vele vrijwilligers
die de mensenvan en
naat huis vervoerden.
Gittje Genoat.
Op maandag 9 april genoot een goed gevulde Schienvatzaalvan een
optredenvan het visvrouwenkoor
GittjeGenoatuit Zuidbroek.Op bekende melodieënhaddenze tekstengemaaktdie allemaalbetrekkinghadden
op de zee, met name het vissersleven.
gezongendoorde 13 vrouwen,muzikaal
Veelliedjeswerdendrie-stemmig
ondersteunddoor twee accordeonisten.
Een potigevissersvrouwpraatte
alles aan elkaar en met wat grappenen grollenerbij was het een heel
gezellligeavond.
In de zaal werd hier en daar geopperddat de N.B.v.P- Vrouwenvan Nu
en de Vrouwenraadbest vaker kondensamenwerken.
Alleenzo'n gezelschap betalenis te duur en door deze samenwerkingkan men toch van
iets leuksgenieten.
Boekbinden.
De cursusboekbinden
verlooptnaarallertevredenheid.
Met veel enthousiasmewordener leuke boekjesgemaakt.Eén les werd besteedaan het
restaurerenvan een oud boekwerkje.
Als deze Lougnijsuitkomtzal de cursusbijnaof helemaalafgelopenzijn.
Fietsclub.
is over de fietsclubgesproIn de laatstevergaderingvan de Vrouwenraad
ken.We vindenhet heeljammerals dezeactiviteit
helemaalzou stoppen.
Om de club nieuwlevenin te blazenis er beslotenom het dezezomernog
eens weer te proberenen dat er dan steedsbij toerbeurtiemandvan de
Vrouwenraadmeefietst.Er is al een roostergemaakt.
De startis op woendag16 meí om 13.30uur bij 't Schienvat.
8
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U kunt zelfthuisnadenkenover leukefietsrondjes
of een bezichtigingsactiviteitvoor onderweg.Voor de start kan de routewordenbesprokenmet
de deelnemers.
Om er na de wintereen beetjein te komen,dachtenwe directniet te fors
van startte moetengaan.AÍstandlangzaamopbouwen!Denkt u er eens
overna? Mochtu goedeideeënhebbendie de fietsclubten goedekunnen
komen,dan kunt u contactopnemenmet onze presidentemw. de Vries,
tel.431749.
We zien de fietsersmet belangstelling
tegemoetop woensdag16 mei.
OP RAAND VAN OÓNP.
Er zijn altijdmensendie nietin ons dorpwonen,maarer toch wel bijhoren,
mensentussenwal en schipzullenwe ze nietnoemen,wantvaak hebben
ze bestnog wel bindingmet ons dorp.
Een voorbeeldis de familiePastoordie deze keer de revue passeert.Zo
willenwe in de toekomstons eensgaan richtenop mensendie, zeg maar,
op 't raandjevan t dórp'wonen.
Mijneerstegesprekbegintin de oudegezelligekeukenvan de fam. A.H.
Pastooraan de Molenweg.Zegmaar tussenMiddelstum,
Toornwerden
Kantensin, net op het randje.Onderhet genotvan koffiesteektAlbed van
wal,eerstevenover het gezindat bestaatuit Paula,zijnvrouw,en hun drie
kinderenPeter-Paul,
Willemijnen Antoinet.Peter-Paul
is de oudstezoon
en studeert in Deventerop Larenstein,Willemijnstudeert rechten in
Groningen,terwijt de jongste dochter Antoinet de Groene School in
Winsumbezoekt.
Albertzelf is landbouweren doet ook nog in agrarischebemiddelingen of
in de havenen neem
dat niet genoegis, is hij, let op .....uitzendkracht
maarvan mij aan dat hij sterkis.
'We wonen hier al vanaÍ februari1983',zegt hij,'maar ik ben hier niet
geboren.Dat was op Toornwerd18, wat nu Onderdendamstenrueg
is, ....
ja die namenzijn al zovaak veranderd.Maardit plekjeis goudwaard,al
zijn we meest georiënteerdop Middelstumnatuurlijk,in verband met
schoolen kerk'.
'Hetvoorendis van t 1780Overde boerderijweet hij genoegte vertellen.
1800en de schuuris iets van 1872,maarde schuuris volgensmij een
keer afgebrand.Door de jaren heen is het meestaleen gemengdbedrijf
geweest,en er wordtzelfs beweerddat Paul Kruger,je weet wel die hele
bekendeboer uit Zuid-Afrikahier is geweest.Er was hier volk van allerlei
slag,en vooreen poosterugliepenhierjongensmet detectorsen die vonden een partiivan die musketkogels,dus er heeft hier zelfs strijdplaats
gevonden,maarhoe en wat verdergeen idee.'
'Vroegerliep hier ook een pad door het land,richtingToornwerd.Dat was
een Kerkepad,toen stonddaar nog een completekerk.En voorbijde weg,
waar die knik zit, was ook nog een weg, richtingToornwerd.Ja, en bij de
was oorspronkelijk
veelmeerland.Dat lag bij het 'daklozenhuis',
boerderij
waar nu het bankjestaat (aan de Bredeweg),zeg maar bij Vaatstra,die

heeftnu het land,en aan de Knolwegwas ook nog land dat er bij hoorde.'
Als ik hem vraagwat hij belangrijkvindt,antwoordthij direct:'Dat de landbouwde plekin de samenleving
krijgtdie ze verdient.lk bedoeldit ook met
betrekkingtot regelgeving
en beperkingen
van vrijhedenenzo.Dat wil niet
zeggen dat je maar wat aanmoddert,maar dat je rekeningmet elkaar
houdt.'
Wat zou je kwijt willennaar de mensenin het dorp, vraag ik. Heel rustig
geen kwaad kan natuurantwoordthij, dat een beetjeverdraagzaamheid
lijk,een akkefietjekan gebeuren,maarvoor de rest,doe maar gewoon.
Evende actualiteitvan nu, de MKZ.'Ja,dat is een regelrechteramp en je
mag hopendat het hier niet uitbreekt,en wat mij betreft,gewooninenten
net als vroeger,maar dan nu in Europeesverband,er zijn mogelijkheden
genoeg'.
Als ik hem vraag over de toekomst,wat zijn verwachtingen
zijn, zegt hij:
'lk ben niet bepaald
optimistischals boer,gelet op al die regelgevingen
ook met betrekkingtot mijn bedrijf.Algemeenzie ik de toekomstwel positief in Nederland,ook zullende bomeneconomischgezienniet tot in de
hemelblijvengroeien.En er is hierwel eensteveelgeregeldt.o.v.andere
alandenen dat benauwdmij wel eens zeeÍ.'
'Ja, de
tijdenzijn veranderd.Nederlandraaktsteedsdichterbevolkt,het
levenis snellergewordenen zit somsbestwel gecompliceerd
in elkaaren
dan denk ik wel eens,wat heeftde welvaartons gebracht,geletop de criminaliteít
en dat soortaanverwante
dingen.Ja, en dan prijsik mij gelukkig,
want ik woon hierbest.'
En zo is het ook ....op raandis heusnaitop 't end.
KF.

AGENDAt SCHIENVATMEI 2001.
fn week 18 (30 april Vm 5 mei) zijn er geen activiteitenin 't Schienvat.
Ditzelfdegeldtvoor 24 mei (Hemelvaartsdag).
16 mei 19.30uur Vergadering
Ver.Dorpsbelangen
Kantens.
22 mei 20.00 uur Vergaderingbestuur't Schienvat.
Voorinlichtingen:
Thuis:
552489
't Schienvat:
551280
Postagentschap: 551325
geslotenop 24 en
Het postagenschap
is i.v.m.het hemelvaartsweekend
25 mei.
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NIEUWS VAN HET POSTAGENTSCHAP.
Op het postagentschap ligt inÍormatiemateriaalvan de Gem. Eemsmond.
Dit wordt regelmatig gecontroleerdop actualiteiten voorzien van nieuw en
relevant materiaal. U hoeft dus niet voor dit materiaal naar de publieksbal i e v a n d e g e m e e n te E emsmond i n U i thui zen.
In overleg met de medewerkers van de publieksbalie is besloten om er
geen aanvraagformulierenbij te doen. Deze roepen nogal eens vragen op
en liggen bovendien nogal in de persoonlijkesfeer.
Hieronder ziet u een overzicht van het aanwezige foldermateriaal:
- StickersJA/NEEv.w.b.reclamedrukwerk
en/ofhuisaan huis bladen
- Felicitasweddingbox
- StichtingplatÍormgehandicaptenbeleid
Eemsmond
- Vragenover huur (VROM)
- StichtingzwembadenEemsmond
- Bouwstoffenbesluit
- Kleinchemischafval
- Klachtrecht
voor burgers(prov.Groningen)
- PaspoortoÍ EuropeesIndentiteitskaart
- Weetje wat je moet doen als de sirenegaat?
- 6 0 d i n g e nd i e u v o o r h et mi l i eukuntdoen
- Als u inkomstenkrijgtnaastuw bijstandsuitkering
- Bijstandin het nieuwebelastingstelsel
- Senioren(magazinevoor actieve50 plussers)
- NoordNed(magazineOV)
- Me n k e m a b o rg
m u s e um
- Houd 2 secondenafstand
- Wijs op reis (tipsen adviezenvoor reizigersbuitenland)
- Veilig;geweldeindigtwaar respectbegint
- OrgelrouteEemsmond
- Kadasterinfo
- Wo n e ni n n o o rdG ro n i ngen
- Eemsmondin perspectief
- Ee ms m o n dru i mted o ordynami ek
- Strategische
visievan de gemeenteEemsmond
- Plattegrond
gemeenteEemsmond
- Naamswijziging
- De keuzevan de achternaam
- Naturalisatie
tot Nederlander
- U gaat scheiden
- Het geregistreerdpartnerschap
- Verstrekking
in de GBA
en geheimhouding
van persoonsgegevens
- Het bromÍietscertiÍicaat
- Gemeentegids
2000
- Geef elkaarde ruimteMin. V en W
- Met een handicapveiligachterhet stuur
- Rijgeschikt
- medischen praktisch
- Aanhangwagen
en caravantrekken
- Vernieuwenvan het rijbewijsvanafhet 60e jaar
- Allesover bijstand,werk en inkomen
- Van een onoplosbare
schuldnaar schuldsanering
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Wellichtkan iets van dit alles u een reis naar Uithuizenbesparen.Graag
't
tot ziensop het postagentschap
Schienvat.
ma, wo, do en vr.9.30-11
Openingstijden
.30 uur en op di. van 16.00-17.00
uur.Infotel. 551325.
Alie en RikkertJan.
MEI
Roerloos,boom en blad
en jij en ik mijn schat
hier in die landschap
waar alleen de vogelspraten
hier staan we midden in de mei
ik kan er met m'n pet niet bij
dat er nog mensen zijn
die and're mensen haten.
Toon Hermans.
Uit:Liggenin 't gras.
TIBETAANSEKLANKSCHALENEN BOVENTOONZINGEN IN STITS.
WERD,
zondag 10 juni vanaÍ 14.00uur; concert vanaÍ 20.00 uur.
Op 20 maart kwamen15 (aspirant)boventoonzangers
en geïnteresseerden in ïbetaanse klankschalenen Chinesegongs in het dorpshuisvan
Stitswerdbij elkaar.Onderleidingvan Erik Karsemeijer
werd de hele middag besteedaan het ervarenvan klank:klankgevenen ontvangen.
Ons lichaambestaatvoor een grootdeel uit water en de trillingendie tijworden(en bij het boventoonzingen
in het
dens het zingengeproduceerd
bijzonder)en de trillingendie afkomstigzijn van instrumenten(met name
van gongsen klankschalen)
zorgenin ons lichaamvoor een soortinwendige massage.Het is dan ook niet verwonderlijkdat veel mensen deze
klankenals aangenaamen rustgevend,of juist vedrissendervaren.
Als je zelf zingten als je je nietdruk hoeftte makenovertekst,melodieen
ritme,kun je erbij stil blijvenstaandat je tijdenshet zingenmet de trillingen van je stem,je organen,je spierenen gewrichtenetc.van binnenaanraakt.
Ook kun je tijdenshet vrije zingenkomentot het zingenvan je eigen lied,
jouw lied wat op dat momentin jou leeÍten gezongenwil worden.
De zangtechniekdie tijdensde workshopwerd gebruiktis niet moeilijkte
leren. Bij het boventoonzingen
wordt gewerkt vanuit één grondtoon.
Gelijktijdigmet de grondtoonverschijnener tijdenshet boventoonzingen
anderetonen die zich harmonieustot de grondtoonverhouden.Voor wie
het nog niet eerderheeftgehoordis dat beslisteen aparteervaring.
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Naast het boventoonzingen
werd ook geëxperimenteerd
met vrij zingen,
met improvisaties
dus. Zonderwoordentoch iets zeggen.
's Avonds konden de workshopdeelnemersmeedoenaan het concert.
verwevenmet improviHierbijwerdenelementenuit de middagworkshop
satiesvan Erik en de klankenvan de Oedoeen de Didgeridoo.
Voorwie zich aangesproken
voeltdoor het bovenstaande
en mee wil doen
aan de workshopop 11 juni, kan bellenmet Birgitvanden Heuvel0595552283.
ruimte.
Aanmeldenliefstzo spoedigmogelijki.v.m.de beschikbare
Op 11 juni vindter vanaf20.00uur een boventoonen klankschalen
conceft plaatsin de kerk.
ROMMELMARKT.
van
Over een paar wekenis het al weer zoverom de rommelmarktspullen
zolderte halenen uit te stallenin Salemvoor de te houdenrommelmarkt
op vrijdag18 mei van '18.30tot 21.30uur in en om Salem.
HeeÍtu nog iets voor de rommelmarkt,
laat het ons dan even weten,dan
kunnenwij iets regelendat het bij u wordt weggehaald.Ook hebbenwij
nog een aantalvrijwilligers
nodigdie helpenmet het uitstallen
van de spullen en 's avonds het verkopenervan.Geef je dan op bij Janny Dijk, tel.
551850of bij Kor Broekhuizen,
tel.551796.Het gaater om de klokkenuiteindelijkgerestaureerd
te krijgenen daar heeftiedereenwat aan.
Het is misschienoverbodigom te noemen,maar grofuuilen kapottedingen kunnenwij ook niet verkopenen wij hebbenlievergeen grote meubelstukkenmeer,want daar zijn wij al rijkelijkvan voorzien.
De klokkencommissie.
OPROEP. GASTGEZINNEN
GEVRAAGD. OPROEP.
Binnenkortis er weer Op Roakeldaisin Warffum.Van 26 luni Vm zondag
1 juli hebbenwij weer buitenlandse
sferenin ons dorp.Voor het huisvesten van een dansgroepzoekenwij nog enkelegastgezinnen.
De dansgroepenkomen meestaldinsdagmiddagen vertrekkenmeestal
op de maandagmorgen.
Wie heefter wel zin in een weekjebuitenlandbij u thuis en wil contacten
leggenmet het buitenland?Dan kan gastgezinzijn een mooieen dankbare manierziin om daar mee te beginnen.
Voor informatieen opgaven kan men zich richtentot Maften Miske /
of Tina Knot,tel. 552051.
ZwannyHofman,tel. 0595-552137
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VERENIGING
DORPSBELANGEN
ROTTUM.
Inbreng ideeën voor renovatie van het
dorpshuis;donderdag10 mei a.s.!
Het voornemenis aanwezig om het dorpshuis
Kloosterstee
te gaan opknappenzodat het weer voor jaren
mee kan. Benodigdgrootonderhoudis o.a. een renovatievan het dak.
Er zijnsubsidiegelden
voor beschikbaar
vanuitde gemeente,provincieen
anderebronnen.Deze moetendan wel wordenaangevraagden worden
onderbouwdmet plannenen begrotingen.
Naast renovatievan het dak, zal het ook een goede zaak zijn om bijvoorbeeldde ramente voorzienvan dubbelglas,
de vloeropnieuwte lakkenen
zo zijner meer zakente bedenken.
Daar het dorpshuisvan en voor iedereenis in Rottum,stellenwij het als
bestuurop prijswanneeru met ons mee denkthoe het dorpshuisvan binnen een opknapbeurtzou kunnenkrijgen.Zeer waarschijnlijk
heeftu daar
ook wel ideeënover.
Hierbijwordt een iedervan harteuitgenodigdom op donderdagavond
10
mei a.s.om 20.00uur in het dorpshuis
te komen.Gezamenlijk
kunnenwe
dan proberenom een plan te bedenkenhoe het dorpshuiseen interne
face-liftkan krijgenen voor de toekomsteen goed, gezelligen bruikbaar
dorpshuiskan blijven.
Onderwerp:
Datum:
Tijd:
Voorwie?

InbrengideeënrenovatiedorpshuisKloosterstee
Donderdagavond
10 mei 2001
20.00 uur (dorpshuisKloosterstee)
ledereen.Gratiskoffiet!

N.B.:De kans blijftaanwezigdat de bijeenkomstwordt afgelasti.v.m.het
MKZ-virus.Wanneerde avondniet doorgaatontvangtu hieroverbericht.
REUNIE2OOJAAR OPENBAARONDERWIJSKANTENS.
Ruim500 mensenhebbenzichopgegeven
voorde reunievan 16 juni a.s.
m
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1 2 . 0 0 - 1 3 . 0u0u r w o r d e no n t Al deze
vangenin de feesttentop de ijsbaanaan de Pastoriewegin Kantens.
Veruolgenshebbende reunistende mogelijkheid
een wandelingte maken
'Grote
door ons mooie dorp en kunnendaarbijondermeerde molen de
Geert',theaterwerkplaats
Paradoxen de O.B.S.Klinkenborgen de daar
ingerichtetentoonstelling
bezichtigen.Na het nuttigenvan een broodmaaltijdin de tent,beginter dan om + 20.00uur een feestelijkeavondmet
o.a. artiestenuit eigendorp.
Om ons dorp een Íeestelijktintjete geven,vragenwij u deze dag te vlaggen en eventueelstraatversieringen
aan te brengen.
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Verderdientu er rekeningmee te houdendat er die dag erg veel auto'sin
ons dorp geparkeerdstaanen dat u daar misschíenwat overlastvan kunt
ondervinden.In overlegmet de politiezullenwe de nodigeveiligheidin
acht nemenen ons best doen om alleszo soepelmogelijkte latenverlopen. Bij voorbaatdankenwij u voor uw medewerking!
De reuniecommissie.
MEDEDELING.
Binnenkortzal het KaansterJeugdhonkbij u aankloppenof u donateurwilt
worden.Stel ons nietteleuren meldu aan als donateur.Wij hebbenu hard
nodig,omdater zoveelonkostenzijn om allesop een nettemaniervan de
grondte krijgen.Dus meldu aan,doe het nu!!
StichtingKaansterJeugdhonkzoektmet spoeddonateurs.
Opgavetelefonischop nummer0595-551002of 0595-552035.
MAAIMOAND
t Maaiveld golft en glanst
de wilgen worden dichter
n zuite winst waait veurbie ik wol de maai vastholden,
mor doe luitst lós.
Aafke Steenhuis.Uit: Middenin de wereld.
OPBRENGSTCOLLECTEZOA.VLUCHTELINGENZORG.
De collectevan ZOA-Vluchtelingenzoí1,
die in de week van 1 Um 7 april
werd gehouden,heefteen bedragvan f.665,-opgebracht.Alle geversen
collectantenhartelijkbedankt!
programma'suitvoerenmet als doel
Hierdoorkan ZOA-VIuchtelingenzorg
vluchtelingen
wereldwijdte helpen.
TREKKINGSLIJSTv.v. K.R.C.
Trekkingsdatum
14 april2001.
1e prijs- kleurroze nr. 550 f. 200,2e prijs- kleurgeel nr. 739 f. 100,3e prijs- kleurgeel nr. 548 t.25,4e prijs- kleurroze nr. 479 f .25,5e prijs- kleurroze nr. 494 t.25,6e prijs- kleurroze nr. 850 t.25,7e prijs- kleurroze nr. 709 f .25,nr. 622 t 25,8e prijs - kleur wit
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De prijzenzijn af te halen,na overgavevan het winnendlot, bij Klazien
Werkman,Bredeweg13, Kantens.
De prijzenkunnentot 14 oktoberopgehaaldworden.
Zetfoutenvoorbehouden.
Vervolgprogramma
van de activiteitencommissie
v.v.K.R.C.
12 mei kaarten sjoelen
09 juni zeskampen barbecue
23 juni stratenvoetbal.
Datumhieruanis ovb.
A c . v . v .K . R . C .
Í
'
i

zrNcEN MET HEELJE HART & ztEL
Oinsdag1 en 15 mei, vanaÍ 19.30uur, DorpshuisStitswerd.
Zing wat in je opkomt- zondernoten
en/ofde zorg dat het misschienvals klinkt
Beleefje stem en stemming- alleenen samen
ervaarhet accoorden de dissonant
Zing impressiefen exprêssief- kijk naar wat je tegenkomt
geef en ontvangklanken energie
Kom in contactmet het lied dat in jouw is
- dat gezongenwil worden.
Tijdens de twee avondworkshopszal vanuit een meditatievehouding
gezongenwordenwaarbijonderandereook de techniekenvan het boventoonzingenaan de orde komen.Bij het boventoonzingen
raakje jezelfvan
binnen met klank aan. Je geeft jezelf als het ware een klankmassage.
iedereenkan deze vorm van zingen beoefenen.Niet het resultaatstaat
centraal,maarde beleving.
De kostenbedragenper avond f.12,50.De avondenkunnensamen of
afzonderlijk
bezochtworden.
Aanmeldengraagtelefonischvoor 24 aprila.s.
Graagzelfeen zitkussenen dekenmeenemen.
Birgitvan den Heuvel,Akkemaweg4, Stitswerd,0595-552289.

II
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r00 VRTJWTLLTGERS
GEZOCHT.....OM TE WORDENBELOOND!
Sommigemensenzetten zich jarenlangin bijvoorbeeldeen vereniging,
school,kerk, bibliotheekof bejaardenhuis.
Of ze staan als het nodig is
klaarvoor de buurmanof buurvrouwdie zelf niet meer alles kan doen.
Allemaalvrijwilligers
die belangeloos,
zonderenigevergoedingeen steentje bijdragen,waardoorhet socialeen cultureleleefklimaatin onze omgeving op een goed peil kan blijven.
Het SNS FondsMiddelstum
is op zoek naardeze mensen.Niet om werk
te doen voor het Fonds.maarom eens een keerte wordenbeloond.
17

gekochtvoor een openluchtvoorHet SNS Fondsheefttoegangskaaden
stellingdoorde Shakespearetoneelgroep
in Diever.Deze(avond)voorstelling zijn zo populairdat de kaartenvaak al lang te voren zijn uitverkocht.
Ditjaar wordt'Midzomernachtdroom'
opgevoerd.
Het is de bedoeling100 vrijwilligers
uit te nodigenom samen met hun
man,vrouw,vriend,vriendinof collegameete gaannaarDieverop vrijdag
7 september.
Het SNS Fondsverzorgtniet alleende toegangskaaften,
ook het vervoer
naar en van Dieverwordt geregelddoor middelvan een viertaltouringcars.Dus echteen uitstapjevoor mensendie het verdienen.
Natuurlijkkent het Fondszelf wel een aantalmensen.Maardan vergeten
we de meeste.Daaromdoenwij een oproepaan bedoeldeverenigingen,
scholen,kerken,bejaardentehuizen,
buurmannenen buurvrouwenom
dezevrijwilligers
bij ons voor te dragen.
We stellenwel een paar voorwaarden:
1. Het moet gaan om echt onbetaaldvrijwilligerswerk;
gedurendeminstens3 jarendoen;
2. Men moethet vrijwilligerswerk
3. Het vrijwilligerswerk
moet gedaan worden binnen de voormalige
gemeentenMiddelstum
en Kantens;
4. Voordrachtenmoetengebeurenop specialeÍormulierenwelke tijdens
o p e n i n g s u r e nk u n n e n w o r d e n a Í g e h a a l d b i j d e S N S b a n k t e
Middelstum,Onno van Ewsumlaan2 en bii lneke's Broodjesen
Kadootjes,Langestraat4 te Kantens;
5. De formulierenmoetenna volledigeinvullingwordengestuurdnaar het
SNS Fonds,Postbus58, 9990AB Middelstum;
6. We vertrouwenop eerlijkevoordrachten.
De kans is groot dat er méér dan 100 vrijwilligers
wordenvoorgedragen.
Een evenwichtige
verdelingis dan aan het SNS Fonds.Misschienis het
zo'n grootsucces,dat we volgendjaar nog eensgaan met mensendie dit
jaar nietmee kunnen.
Doen bij u ook vrijwilligers
onbetaaldwerk?
Meldze aanvoor 31 mei 2001!
SNS FondsMiddelstum.Postbus58. 9990 AB Middelstum.
GEVRAAGD GEVRAAGD GEVRAAGD.
StichtingKaansterJeugdhonkzoektgratisof te koop:
4 knobbelbekers
met of zonderdobbelstenen;
1 schaakstukken
met bord;
1 dambordmet stenen;1 goed 'Men ergerje niet'spel;monopoly;dominostenen;toren van Pizza:stripboekenin goedestaat;DonaldDuckjes?
Aanbiedingenvan eventueelanderespelenzijn altijdwelkom.Belt u ons
en wij komen langs om te kijken. Voor aanbiedingenbelt u naar het
KaansterJeugdhonk0595-551
002.
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caz, dep&o,,.

vanJanOudmanop de vragen
Antwoorden
vande pen'.
van 'Doorgeven
Watwasje jongensdroom?
worden.
Stieren-en varkensmester
Wat is er van terechtgekomen?
Het is op melkvee uitgedraaid.(Ook gelukkigvoor dorpsgenotengeen
intensieveveehouderij)
Wat is je grootste hobby?
Lekkeraan het werk zijn of een mooi boek lezen.
Wat is je fauorÍetevakantiebestemming?
Niet te ver weg. We hebbendit jaar voor de 3e keer afgesprokenop een
campingin Gees (Dr.).
Wat is het leukste van je woonplaats?
Het is een mooi, rustigen gezelligdorp waar mensenelkaar groetenof
even een praatjemaken.
Wat is het minstleuke van je woonplaats?
Dat er weinigchristenenwonen,zodatde mensentoch wel verschillende
leefwereldenhebben.
Welk boek heb je het laatstgelezen?
'Bevrijdendeliefde'van FrancineRivers.In dit boek wordt op indrukwekkendewijze beschrevenhoe iemanddie in haarjonge leven misbruikten
toch gelukkigkan worden.
daardoortotaalvernieldis, uiteindelijk
Welke film heb je het laatst gezien?
Bij de buren zagikeen poosjegeledenhet filmpjevan onze koe Aukje,die
de lekkerstemelk gaf.
Wat is je favorietet.v. programma?
lk heb geent.v.
Waar heb je het laatstsmakeliikom gelachen?
Om iemanddie voor een goed doel met een collectebusbij mensenlangs
ging.Toeniemandklaagd-e
over het feit dat het geld niet altijdop de plek
'lk
van bestemmingaankomt,zei dezepersoon: deel uw zorg, maar als u
niks geeftweet ik zekerdat er niks aankomt.'
Wat heeftje het meest geraakt?
Dat men 10 jaar geledenniet heeft ingeschatdat het niet enten van vee
tegen MKZ tot geÍolg kan hebbendat we nu moetenaanziendat het vee
in grotegetalewordtafgemaakt.
Wat zou je graag in je leven nog eens doen?
Als Stitswerderssamen ontdekkenwat de boodschapvan de bijbelvoor
ons is, want vroeg of (te) laat krijgtiedereenmet de God van de biibelte
maken.
En tenslotte,aan wie geef ie de pen door?
Jan DouweVerbree,Langestraat5 in Kantens.
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KAANSTERJEUGDHONK.
Afgelopen6 aprilwas het dan weer zover.Het KaansterJeugdhonkorganiseerdewederommet grootsucceseen spelletjesdiscoavond.Met voor
de kleinstedeelnemers
snoephappen,
spijkerslaan,
blikgooien,spekhappenen dansen.Er warenleukesnoepprijsjes
te winnen.Ook werder weer
polonaisegelopen.Er was een grote opkomstvan jawel, 42 kinderen.
Heelerg leukzo'n groteopkomst.Jammeris het wel, dat wij sommigeprilzen zoalsvan entreehebbenmoetenverhogenom een beetjegoed uit de
onkostente komen.
Bij de Puberswas de opkomstook groot,20 personenin het totaal,maar
daar kondener zekernog 20 bij om het echt gezelligdruk te krijgen.Ook
hier werd gedansten gehost.Het was voor ons een specialeavond daar
de muziekinstallatie
heel professioneel
was en helemaalhet eigendomis
van het KaansterJeugdhonk.Er was zelfs een echte rookmachinedie
heelSalemmet rookvulde.
Het is zeker menigeenopgevallendat KaansterJeugdhonknog steeds
aan de weg timmert.
U kon allenzien dat met vereendekrachtendoor de lJsbaanvereniging
en
KaansterJeugdhonkhet oudegebouwis gesloopten spoedigzal dan ook
de nieuwbouwvan startgaan.Wij van het Jeugdhonkhebbener vertrouwen in en hopenals we eenmaaleen eigenpandhebben,nog meerjeugd
en ouderente trekken.Naarwij hopendus maartot ziens!
Lee Spaak.
N.B.Vergeetu niethet Oranjebalvoorjong en oud op 30 aprilin Salem?
MEDEDELINGFEESTCOMITE.
fn verband met de MKZ heeft het Feestcomité besloten de
Koninginnemarkt
rond de N.H. kerk niet door te latengaan. Het is een
dorpsfeestvoor iedereenên men heeft gemeendsolidairte moetenzijn
met de veehouders.
Volgendjaar hopelijkbeter!

Denkom copy!!!!
Uitersteinleverdatum
voorhetvolgende
nummer:
1 5 M E I 2001
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VOORDEJEUGD.
Dagboek-puzzel
Horizontaal:
1. strijkenvan zeilen
5. gebed
6. jongensnaam
7. twijg
9. steekwapen
11. tijdperk
12.lui
1 5 . b i j b e l s êf i g u u r
1 7 .t o e n e m i n g
19. ritueelgebruik
20. energie-bron
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Verticaal:
1. scheepseigenaar
2. jongensnaam
3. vijandschaptussenfamiliesof volken
4. niets
5. man die een aalmoesvraagt
7. in het jaar des Heren
10, hoffelijk
13.te langeweg
14. bijbelspersoon
16. spoorstaaf

Hou je koers
jevooropdefietsnaar
Jeneemt
komen.
kunje erachter
Metdiispelletje
je
dgen,
jetantete gaan.
wat
boodsciappen
nog
ook
kun dan
0nderweg
jevriend
meteen
Teken
enzovoort.
bellen
oÍvriendin
zoals
eenbrieÍposten,
jeroute
moethouden,
rechts
potlood
natuurlijk
waarbijje
opdekaart,
zacht
enzovoort.
magrijden,
tegenop
nergens
je
terwijl
tekenen
niet?Maarpasop!Jemoetje route
Hetlijktgemakkelijk,
houdt
detekening
oÍeenboekboven
kijkteneenstukkarton
ineenspiegel
ditvoorjevasthoudt).
anders
(gemakkelijker
is hetalsiemand
route
dezelÍde
mensen
dooreenaantal
eenwedstrijd
Maak
vanhetspelletje
keerdathijoÍzijde
vooriedere
isgeeÍjestraÍpunten
klaar
iemand
Wanneer
tekenen.
telaten
Gumde
kantvandewegis terechtgekomen.
oÍaandeverkeerde
is opgereden
trottoirband
punaantal
bii.Wiehetmtnst
is.Houdepuntentelling
aandebeurt
route
uitvóórdevólgende
vaste
hand.
heeÍt
demeest
tenheeÍt.

}{utt

yAN ÍAr\rïÊ
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NATIONALEMOLENDAG2001.
Op zaterdag12 meivindtvoorde 28e keerde Nationalemolendagplaats.
Als bijzonderheiddraagt dit evenementde titel: "NationaleMolendag&
Gemalendag".
gaan wegensMKZ bij de molenniet door.
De geplandeactiviteiten
KAANSTERJEUGD
KRIJGTJEUGDHONK.
Eindelijkis het zoverde
jeugd van Kantens,
Rottum en Stitswerd
kan zoalshet nu lijktna
de zomer in hun eigen
jeugdhonk.Met vereende krachtenvan het ijsbaanbestuuren jeugdhonkbestuur
zijn ze op
zaterdag 31 maart
begonnen met het
afbrekenvan het oude
ijsbaangebouw. Ook
wethouder
Eisinga
kwam voorbij om een
handje te helpen,en
had ondermeer twee
heerlijkeslagroomtaafienbij zich voor bij de koffie.
Als het gebouwklaaris wordter een beheerscommissie
opgericht.
Zo gauw als we bijnakunnenschaatsenop de ijsbaan,gaat de ijsclubhet
gebouwgebruiken.Het jeugdhonkbestuur
is blij dat er nu eindelijkeen
plekjevoor hun zelf komt.
Op de Íoto: de sloopin volle gang van het ijsbaangebouw.

G.W.
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FEEST
Het eerste kindje is er
het is een prachtig wícht
een wolk van zeven pondjes
die daar te stralen ligt
en ma is door het dolle heen
wat een gebeurtenis
en pa die weet nou ook meteen
wat een eerste Pa'sdag is.
Toon Hermans.Uit: Ontbijtenmet jou.
OPHALENOUD PAPIER.
Woensdagavond
30 mei om 18.00uur bij de weg.
Bij klachtenkan men zichwendentot de o.b.s.'Klinkenborg',
tel. 551788.
Papieren kartongebundeldof in dozen bij de weg zetten.
OPHALEN KLEIN CHEMISCHAFVAL / KLEINEELECTRISCHEAPPA.
RATEN.
Dinsdagochtend
5 juni komt de chemokarlangs om uw klein chemisch
afualvan huis te halen.Zet de gele kaaft op een vanaf de weg duidelijk
zichtbareplaatsvoor het raam!Uw afualwordtdan vanaf uw huis meegenomen.
Buitende bebouwdekom zal kleinchemischafualop afroepwordenopgeNoordhaald. U kunt daarvoor bellen met het Vuilverwerkingsbedrijf
Groningente Usquert,tel. 423190.
strijkijzers,
Ook kleine electrischeapparaten,zoals koffiezetapparaten,
etc. kunt u meegeven
broodroosters,
boormachines,
electr.tandenborstefs
aan de chemokar.
ONTVANGENGIFTEN.
Eind maart mochtenwe de volgendegift op onze bankrekeningontvangen:
Geref.kerkte K. Í.50,-.
Wij dankenu voor uw bijdrage.
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VOORDE JEUGD. OPLOSSING.
Opfossing dagboekpuzzel.
H o r i z o n t a a1l :. r e v e n ;5 . b e d e ;6 . e d ; 7 . t a k ; g . d e g e n s 1
; 1 .e r a ; 1 2 . l o o m ;
1 5 .A r a m ; 1 7 .a a n w a s1; 9 . r i t e ;2 0 . g a s .
V e r t i c a a1l :. r e d e r 2
; . e d ; 3 . v e t e ;4 . n i k s ;5 . b e d e l a a r ; 7a. n n o ;1 0 . g a l a n t ;
1 3 .o m w e g ;1 4 . M o s e s ;1 0 . r a i l .

Denk om copy!!!!

Uiterste
inleverdatum
voorhetvolgende
nummer:

15 MEt2001
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