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PREDIKBEURTEN.
kerk Kantens
Hervormdeen GereÍormeerde
kerk.
Allediensten
in oktobervindenplaatsin de Hervormde
30 sept. 19.00uur Dhr.Dijkstrauit Gasselternijveenschemond.
07 okt.
14okt.
21 okt.
28 okt.
04 nov.

9.30uur
9.30uur
9.30uur
9.30uur
11.00uur

Vrijgemaakte
kerk
07 okt. 9.30uur
1 4 . 3 0u u r
14 okt. 9.30uur
1 6 . 3 0u u r
21 okt. 9.30uur
1 4 . 3 0u u r
28 okt. 11.00uur
1 4 . 3 0u u r
04 nov. 11.00uur
1 6 . 3 0u u r

Langestraat4
9995 PE Kantens

Jeugddienst.
Ds. Kristensen.
Ds. Kristensen.
Moutuit Middelstum.
Kandidaat
Ds. Kristensen.
Leesdienst.
Dienst.
Dienst.
Dienst.
Ds. J. Haveman,Roodeschool.
Dienst.
Dienst.
Bedum.
Ds. J.M.A.Groeneveld,
Dienst.
Ds. J. Haveman,Roodeschool.
Ds. L.S.K.Hoogendoorn,
Uithuizermeeden.

I

Telefoon(0595)55 10 17

Iedere dag vers brood, koek en gebak van Bakkerij de Boer uit
Uithuizen.
Iedere woensdag groot assodiment vers biologisch desem- en
gistbrood van biologische bakkerij Keune uit Lelystad.
T e v e n s w o e n s d a g b i ol ogi sche groenten (Odi n of E emstui n),
fru i t (O d i n ), to m a ten, komkommers, kaas, ei eren etc.
AanbÍedÍng:

Diverse kadootjes n, f.5,- p", stukenz voorf .7 ,5O

\ryEEKENDDIEN'TEN.
HuisartsenWartfum, Baflo, Usquert
......0595-422490
29-30sept. J.S. Smits,Oostervalge
51, Warffum
1, Baflo
.....0595-422515
H. Visser,W.deZwijgerstraat
06-07okt.
13-14okt. J.S. Woltjer,Wadwerderweg
3, Usquert..........0595-422831
20-21 okt. J.S. Smits,Oostervalge51, Warffum
0595-422490
1, Baflo
..0595-422515
27-28 okt. H. Visser,W.deZwijgerstraat
Huisartsen Middelstum,Stedum
......0595-551518
2 9 - 3 0s e p t . 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
.........0595-551519
0 6 - 0 7o k t . H . M u u r l i n gG, r a c h t s t r a a
8 t, M i d d e l s t u m
1 3 - 1 4o k t . F . O o s t e r h u i sK,a m p w e g2 1 , S t e d u m . . . . . . . . . . . . . . 0 5 9 6 - 5 5 1 3 2 3
......0595-551518
2 0 - 2 1o k t . 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
Kampweg21, Stedum....
..0596-551323
27-28 okl. F. Oosterhuis,
Tandartsen
Op zaterdagen zondagis er om 11.00uur en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsna telefonisch
overlegte consulteren.
29-30sept.
06-07okt.
1 3 - 1 4o k t .
20-21okt.
27-28okt.

H. Meursing,Middelstum
J.F. Perdok,Baflo
E . J .P r i n s ,S p i j k
P. Stomp,Warffum
H. Timmerman,
Uithuizen

.........0595-552292
..0595-422723
.....0596-592334
........0595-422261
......0595-431716

Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
38, Middelstum.
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
van ma Umvr tussen8.00-8.15uur,tel.06Voorhet makenvan afspraken
5 12 5 5 9 2 6 .

Be,gr af enisveren iging Kontens
Uitvoortve"zorge"i
C. Boersemo

I osgs-+??ao5

Ledenodminastrotie:
J.O.M. Wols-Stolloert

( osgs-s5z3o3

Gelie,ve wijziginge.n bij huwelijk, somenwonen, geboorte. en/of
doorgeven oon de ledenadmínistrotie

verhuizrngen

KANKERBESTRIJDING.
D e j a a r l i j k s ec o l l e c t ev a n d e N e d e r l a n d s e
Kankerbestrijding/Koningin
Wilhelmina
Fonds(KWF)heeftin Kantens,
Rottum,Stitswerd,
Zandeweer
en
Eppenhuizen
t.2518,70opgebracht.
Í.160,-meer dan vorigjaar,een mooi
resultaat.Hiermeekan het KWF ook dit jaar weereen bijdrageleverenaan
wetenschappelijk
kankeronderzoek
en aan voorlichting
van
en begeleiding
kankerpatiënten.
Informatie
geldenstaatop www.kankeroverde besteding
van de ontvangen
bestrijding.nl
en in het KWF-Jaarboekje
2001.Speciale
dankgaatuit naarde
hebbenzichgeheelbelangeloos
collectanten.Zij
ingezetvoordit doel.
ledereen
metvragenoverpreventie,
vroegeontdekking,
behandeling
of begeleiding,
kanbellenmetde KWF.Hulp(gratis):
en Informatielijn
0800-0226622
De voorlichters
of 0800-KWFKANKER.
zijn bereikbaar
op ma.-vr.10.0012.301113.30-16.00
voiceresponse
uur.Via een zogeheten
systeemkunnen
(kosteloos)
op dat nummer24 uur per dag brochures
wordenbesteld.Deze
zijnookverkrijgbaar
via www.kankerbestrijding.nl
onder'Service/bestellen'.
'Al is m'n beursjenog zo plat,voor doel
Op een zakjestondgeschreven:
dit
geefik altijdwat'+f.50,-.
Haftverwarmend!
Hartelijk
dankallemaal.
BestuurKWFKantens/Zandeweer,
OP RAANDVAN DÓRP.
Dezekeer 'op raand'in Rottumbij de familieKoenHoekzema.
Een gesprek
met Koenis nietmoeilijk,wanthij praatgraagen steektook meteenvan wal.
Koenis dezeavondalleenthuis,de vrouwis wegen er is geenvoetballen
op
t.v.,dusalletijdom te vertellen.
Koenis getrouwdmetGé en ze hebbensamendriekinderen
Jeanet,Eriken
Ester,die allemaalal weer de deur uit zijn.Onze huwelijksreis
begonhier
al,verteltKoen,wantwe zijnop 29 april1965getrouwd
eigenlijk
en op 30 april
warenwe in Rottum,We zittenhierdus al weerzo'n36 jaar.Ja, de tijdvliegt
nietwaar?
Mijnvrouwis geborenin Peizermade
en ik in Paddepoel
in Groningen.
Dat
w a s t o e n h e e l a n d e r s d a n n u . W e w o o n d e no p d e h o e k v a n d e
Paddepoelsterweg
misschien
en Blauwbórgje,
dat dit de wat ouderemensen
wat meerzegt.lk heb hierals jongeneen prachtige
tijd gehad,vissenin de
kerkhoÍsgracht
en de avonturendie daarbijkwamenen er was altijdwel wat
te belevenin Paddepoel
en de harmonie
was heelgoedonderelkaar.
Bevalthetje hier,vraagik.
Zeker'tis geen'raandgebeuren',
nee't is hierbestgoudheuren mijnvrouw
krijgje hierhelemaalnietweg.We kunnengoedmet elkaaroverweghierin
Rottum.lk zeg altijdmaarhoe kleinerhoe beter.Vroegerkendeik hieralle
ging,groetteje elkaarwantik
mensenzo'nbeetjeen als ik richting
melkland
moestdan door het dorp (naar de Rooie Laan) naar 't Willerveld,achter
Rottum

Hij is nog een beetjehobbyboer
en foktvee op van jongsafaan tot ze 6 à 7
maandendrachtigzijn en dan gaanze weg voorexport.Op het momentzijn
de landenwaarze nu heengaan,en ik moethierbij
Spanjeen Griekenland
dat aan de lijstenhogeeisenwordengesteld.Gé neemtde schavermelden
ja samenkunnenze beslistnietzonderdieren.De
pen voorhaarrekening,
waaropwe wonenis, maarbindtme er nietopvast,van t1923
boerenplaats
hetvaltonderterpengebied.
en hierom onsheenmagniksmeergebeuren,
Valthierverdernogwatte beleven?
het
Er is toneel,waarmijnvrouwook lid van is en in meespeelten natuurlijk
Dathebbenwe metelkaaropgeknapt.
Hetmooiedaarvanwas dat
dorpshuis.
er altijdmensenwarendie bereidwarenom zichdaarvoorin te zetten.Nee,
geen
hierweggaan,
ookal moeter iemandandersde tuindoen,is voorlopig
sprakevan.
Watvindje belangrijk?
natuurlijk
en datje nogeenbeetjebedrijfhebt,datis vooronsbeiGezondheid
ja zelfsmeerdanvakantie.Hetsocialelevenen de contacten
den belangrijk,
zijngoed,andersdanin de staddenkik.Als ik dat hoor,bv.menseneenweek
nietvoorstellen.
doodin huis....neeik kanme datgewoonweg
Oké,de tuinen
in het dorpÍagener vroegerwel wat netterbiy,dat is sindsde 70-erjarenwel
wat andersgeworden,
maardat is ookwel alles.En wat ik echtmooivindis
dat we blijzijndat Jan Boer(de dichter)hierin 1899geborenis, een mooi
stukjehistorievoorRottum.lk kanme hemnoggoedherinneren
toenik op de
zat.Dathij achterin de klaszat als inspecteur
lagereschoolin Groningen
van
in Groníngen.
hetonderwijs
Danhethuidigenieuws,vraagik (hetwas nogvoorde aanslagin Amerika).
't Ja .....eigenlijknogsteedsde MKZ,volgensmij nogsteedsriskant.Watzal
weer zakt?Daarben ik eigenlijkbest
er gebeurenals straksde temperatuur
wel bangvoor.Al dat leeden in Engeland
is het nogsteedsnietover.
Hoezieje de toekomst?
Watde veeteeltbetreftsomber.Al die regelsen voorjongeboerenis het helemaalmoeilijk,
als je naarde huidigegrondprijzen
kijkt.De melkprijs
is goed,
voorde restmogenwe als Nederlanders
beslistniet klagenmet al die welvaaft.
Hobby?
Ja zeker,ik beneenvedentvoetballiefhebber
en houdervaneenseizoenkaaft
En niette vergeten,
maarhelaasvervallen,
vastebezoebij de FC natuurlijk.
jammerhe!
kervande veemarkt
in Groningen,
Ja, 't is beurtmetstad.....en ookmetonsgesprek.
Wasgetekend,
K.

plaatsÀ
il,::::ÏJtlunulh,"mber
heefter opnieuw
eenversaderins

gevondenmet de afgevaardigden
van de aangesloten
verenigingenl7AË
van het Schienvat.
en gebruikers
t.fËU
6

De afgelopen
wekenis de keukenvan hetSchienvat
opengehoudendooreen
aantalvrijwilligers
die zichaangeboden
haddentijdensde vergadering
van27
jl. Ditis doorzowelde vrijwilligers
positief
augustus
alsde verenigingen
eÍvaren.Op de vorigevergadering
wasechterafgesproken
datdezevrijwilligers
de
keukentijdelijkdraaiende
zoudenhoudenen dat de verenigingen
met hun
achterban
zoudenoverleggen
overeen meerstructurele
oplossing.
Doorde positieveinzetvan een aantalverenigingen
zijnwe tot een verdeling
gekomenwaarbijelkeavondingevuldis en een vereniging
de verantwoordelijkheidneemtvooreen vasteavondin de week.Er zal nog het een en ander
op papierwordengezetom dit nogwat meerstructuur
te geven.
van begraÍenissen
is eenvastegroep
Ookvoorde organisatie
en festiviteiten
vrijwilligers
die zichinzet,waardoorhet mogelijkblijftdezete organiseren.
Zoalseerderin het Lougnijsvermeldzijn er 3 personendie de functievan
beheerder
op zichnemen,metiedereeneigentaak.
Wilmavan Zantenzorgtvoorde schoonmaak.
CharlotteFunkenbeheeftde agendaen is telefonisch
te bereikenop telefoonnummer0595-551
428.
en is coórdinator.
Tevenszal hij 's avondshet
OttoPakesheeftde supervisie
aÍsluiten.
Schienvat
In eeris gesproken
overhet afrekenenin het Schienvat.
Op de vergadering
ste instantie
was er het planom via muntente gaanbetalen.Dit levertechter
van de verenigingen.
De
een hoopextrawerk op voor de penningmeesters
wekenis er, net als voorheencontantbetaald.Dit levertgeenproafgelopen
blemenop. Beslotenis om alleenindiendit gewenstwordtop een speciale
feestavond
met muntenof bonnente betalen.
Indienu vragenheeftover het Schienvatkunt u uiteraardook altijdbij het
voorsociaalen cultureel
werkterecht.Vooralleduibestuurvan de Stichting
hierbijeen overzicht
van dat bestuur.
delijkheid
PatriciaKeizer
Rinie Hofman(voorzitter),
Beft v.d.Hoek(penningmeester),
(secretaresse),
TammeLarkensen Willem
Kor Broekhuizen,
JantjeDijkema,
Knot.
van 19
Tot zover de berichtenover het Schienvat.Op de jaarvergadering
wordthet reilenen zeilenvan het Schienvat
opnieuwbesproken.
november
PatriciaKeizer.
IJSBAANVERENIGING
KANTENS.
KRC om
Algemeneledenvergadering
op 3 november
a.s. in voetbalkantine
20.00uur.
Hoofdpunten
vergadering
:
* Bestuursverkiezing:
aftredenen nietherkiesbaar:
en CarlaBruinsma(secretaris).
Geertlpema(voorzitter)
* Nieuwijsbaangebouw.
* En wat er verderter tafelkomt.

Verderwillenwij u graagvragenom u aante meldenals bestuurslid.
We kunnennietzondervoorzitter
en secretaris,
dus meldu aanals u bestuurslid
wilt
worden.U kuntzichnogtot3 november,
19.00uur,aanmelden
bij de secr.ijsbaanvereniging,
CarlaBruinsma,
Kooistraat
11te Kantens.
Na de vergadering
kuntu nogeengokjewagenbij onsballetje-balletjespel
om
leukevleesprijzen,
of om noggezelligeenspelletjeklaverjas
te spelen.
lJsbaanveren
igingKantens.
CSCW/ FEESTCOMITE
GAANVAN START.
Ja, u leesthet goed,CSCWen Feestcomite
gaansamenwerken
om te proberenu een programma
te biedenvoorelk wat wils.
Rusland-ver
weg en tochzo dichtbij(slechtseen dagreishiervandaan).
Oud-burgemeester
BertSmidtvanEemsmond
houdteenlezingmetdia'sover
een deelvan Ruslandwaarhij zijn haftaan heeftverpand.TussenPolenen
Litouwenligteen stukjeRusland,
dat nietis aangetast
dooroorlogof politiek.
De belangrijkste
stad,Kaliningrad,
ademtnog de oudesfeeren is vooralop
cultureelgebiedeen kijkjeen een praatjewaard.
DinsdaL3O
oktoberom 20.15uurin hetSchienvat.
Let op flyeren aanplakbiljetten.
DE BRUGGAATWEEROPEN.
Als heteenbeetjemeezit,kunnende bewoners
van de Oosterweg
nogvoor 1
oktoberweergebruikmakenvande brugoverhet Boterdiep.
AGENDASCHIENVAT.
programma
Naasthet reguliere
vande diverseverenigingen,
vindter in oktoplaatsin hetSchienvat.
ber hetvolgende
3, 17 en 31 okt. 19.30uur Handwerkclub.
0B okt.
19.30uur Vergadering
Dorpsbelangen.
9,16,23en 30 okt. 20.00uur Cursuskalligraferen.
17,24en 31 okt. 19.30uur Naaicursus
(mítsvoldoende
deelname).
25 okt.
20.00uur Informatieavond
Euro
(mitsvoldoende
deelname).
26 okt.
20.00uur Lezingdoordhr.Holtman
vande
Historische
Kring.
27 okt.
12.00uur Vogelmarkt.

VRIJWILLIGERS
MIDDELSTUM
/ KANTENS.
Langsdezewegwillenwij hetSNSFondsMiddelstum
bedanken
voorhetaangebodenbezoekaan het Openlucht
Theaterin Dieverwaar een stuk van
werdgespeeld.
Shakespeare
Ondanksde veleregenwas hetzeergoedverin de bus.Onzedank.
zorgd,ookop de heenen terugweg
Namensde vrijwilligers
Kantens-Middelstum,
A. Arends,Vlaslaan
20, Middelstum.
19 OKTOBER.
B.V. R.O.D,. LEDENVERGADERING
ledenvergadering
Aanstaande
19 oktoberis hetdanweerzovet,de algemene
veel
van B.V. R.O.D..Er is sindsde laatstealgemeneledenvergadering
gebeurd.
gedeelte
Hetgrootste
van hetbestuuris vernieuwd.
Eenbestuurdie
Eenuitdaging
metÍrissemoedbegonaaneenuitdaging.
om van B.V. R.O.D.
weereenvereniging
te maken,waarKantens
trotsop kanzijn.Ditzal danook
Wantelkbeginis moeilijk,
maarnietonmonietzonderslagof stootgebeuren.
gelijk.
van je
Wij vragendaaromsteunvan onzeleden,wantzondereen klankbord
In het kadervan ons 10-jarig
ledenis eenvereniging
ten dodeopgeschreven.
Wantvolgendjaar is het
iubileumvragenwij van julliespecialeaandacht.
zoveren dat willenwij niet zomaatvoorbijlatengaan.Eenspeciaaljaar voor
vereniging.
eenbijzondere
of vragenhebbenoverde vereniging
of overhet
Mochtu zellnog suggesties
jubileum,
komdannaarde ledenvergadering
op 19 oktoberin Salem.
1O-jarig
Aanvang20.00uur!
Noggeenlid?
Laatuw sternook horenen wordtlidvan B.V. R.O.D.!!!
25.
bij H. de Jong,Kooistraat
U kuntzichaanmelden
Rondom Dórp.
Hetbestuurvan de Buurtvereniging
G O E DN I E U W S
Er is goed nieuwste melden
ln deze donkeretijd,
Waariner zoveel wankelt
En heel het mensdomlijdt.

Dat goedenieuwsverteltons
VanGodsgená zo groot.
Dat Hij ons wil verlossen
En reddenvan de dood.

Vanalle nieuwsberichten
Die men zo dagelijkshoorl.
ls er geen een,zo troostend
Als't nieuwsvanuitGodsWoord.

Die wonderlijkelichtglans
Omstraaltons levenspad,
Een weg, vol van oneffenheid
Leidtnaar de Hemelstad.
U i t :' G o e dN i e u w s ' .

DORPSHUIS
STITSWERD.
Eenoptredenvan 'Turf'van de nieuweCD op roemte.
27 oktober2001,aanvang20.30uur,in het dorpshuis
te Stitswerd
doorde
Hogelandsterdichter
Jan Boer.
E n t r e ef . 1 7 , 5 0 .
Aanmelden
e-mail:turf@nlof bellen050-5291059.
NBvP 'VROUWENVAN NU' afd. Middelstum/Kantens
e.o.
Programmasamenstelling
seizoen2001-2002.
Lezingmet dia'soverArtsenzondergrenzendoormw.Judith
Pellicaan
uitGroningen
Plaats:VitaNova;aanvang20.00uur.
20 novemberDoe-avond.
Nadereinvulling
volgt.
Plaats:'t Schienvat,
Kantens;
aanvang20.00uur.
18 decemberKerstavond.
Lezingdoormw.A. RijpmauitGroningen
overeen
Kersticoon,
waarvande symboliek
wordtuitgelegd.
Plaats:VitaNova;aanvang20.00uur.
23 januari Jaarvergadering
met aansluitend
een lezingdoorburgemeester L. Pitovercrisismanagement.
Plaats:VitaNova;aanvang20.00uur.
23 februari Lustrum,
70 jaarafd.Middelstum/Kantens
NBvP'Vrouwen
van
Nu,.
Plaats:VitaNova;aanvang20.00uur.
19 maart
LezingoverASRtherapie
doormw.T. Schuiling-Klinkhamer
uit
ASRtherapieis eenenergetische
Spijkerboor.
therapie.
Plaats:'t Schienvat,
Kantens;
aanvang20.00uur.
16 april
Lezingdoorde heerA.E.J.Smidt,oud-burgemeester
van de
g e m e e n t eE e m s m o n d o, v e r z i l n g e m a a k t er e i z e n n a a r
Rusland.
Plaats:VitaNova;aanvang20.00uur.

23 oktober

REUNIE
1 6 J U N I2 0 0 1 .
in Kantensop 16 junijl. is een
De reuniet.g.v.200jaar openbaar
onderwijs
grootsuccesgeworden.
Ruim500mensengavengehooraande oproepdeel
Hetwerdeen
te nemenaan de reunieen werdendan ook nietteleurgesteld.
raakten.De tentoonstelling
fantastische
dagwaarbijde mensennietuitgepraat
in de OBS 'Klinkenborg'
werdzeergoedbezochten ondanksde regenbuien
's middagsmaaktenveelmensentochnogeen rondjedoorhetdorp.
's Avondswaser eengezellig
feestm.m.v.plaatselijke
aftiesten.
Het reunieboek'Van ganzeveertot toetsenbord'
uitgegeven
t.g.v.200 jaar
à f.55,-per exemin Kantensis nogsteedsverkrijgbaar
openbaar
onderwijs
plaar.U kuntde boekenkopenbij een aantalmensenvan de reuniecommisen de heerE.J.Kuipers.
sie o.a.bijde damesL Eisingaen J. Reiffers
11

gemaakt.De band is te
Verderis er van de geheledag een video-opname
87.42.64.812
op
bankrekeningnummer
van
t.27,50
overmaking
door
bestellen
wilt
Indienu de bandtoegestuurd
Bergen).
t.n.v.Reunie/ (M.J.Eisinga-van
De mensen
krijgenmaaktu f.5,-extraovervoorporto-en handelingskosten.
'nieuwe'bestellers
terdie de bandreedsbesteldhebben,krijgenevenalsde
halen!
kunnen
af
ze
de
band
waar
bericht
zijnertijd
om de reuniete doensladie heeftmeegeholpen
willenwij iedereen
Tenslotte
zijn we
en ook alle dorpsgenoten
gen, nogmaalsheel hartelijkdankzeggen
Dank
wel!!!
u
van
de
straten!
versieren
vlaggen
en
voorhet
zeererkentelijk
Namensde reuniecommissie,
JannyReiffers.
EMIGRATIE.
is het nu zover.
Na een langetijdvan voorbereiding
Op 3 oktoberD.V.gaan wij de grote plas over naar ons nieuweadres in
Brazilië.
gevenom ons de handte schuddenop
Wij willenu graagde gelegenheid
7,
Kerkstraat
uur in't Schienvat,
van 14.00-16.00
zaterdag29 september
Kantens.
en kinderen.
Willemen WietskeSchuiling
BUI
lk zit te prutsenen te pogen
en de vert wil maarniet drogen
'k heb 'n nieuwpenseelgenomen
maar de kleur wil maarniet komen
en de pen wil maar niet schrijven
en de bui niet overdrijven
'k loop te wandelenen te struik'len
ben ik rijp voor warmekruiklen
'k zit maaraan m'n bas te plukken
maar het deuntjewil niet lukken
deurgaatopen.....daarkomjij
en de bui is weer voorbij
en de kleurspeeltmet het linnen
en er schietme wat te binnen
en ik denk:hoe komtdat nou?
dat komtallemaaldoorjou.
metjou.
ToonHermans.
Uit:Ontbijten
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VERENIGING
DORPSBELANGEN
KANTENS.
Het bestuurheeftop 12 september
weervergaderd.
Naasteen aantalhuisgesproken
houdelijke
zakenhebbenwe ookal overde kerstboom
die jaarlijks
in decemberbij 't Schienvat
wordtgeplaatst.
Theo de Jongeheeftde organisatie
rondhet plaatsenvan de kerstboomop
zich genomen.Uiileraardkan hij dezeklusnietin zijneentjeklaren!Daarom
roepenwe hierbijeenaantalmensenop diezaterdag
15 december
willenhelpen om de kerstboom
te plaatsenen maandag31 decemberwillenhelpende
boomweer weg te halen.Het is natuurlijk
ook mogelijkom één van beide
kerente helpen.Laatonsnietin de koustaanen geefu op! Datkandooru op
r e k e n eo
np u !
t e g e v e no p t e l . n r . 5 5 1 1 2( T9h e od e J o n g e ) . W e
De volgende
vergadering
vanhetbestuur
is op
vanVereniging
Dorpsbelangen
maandagI oktobera.s.
NAJAAR2001.
SPELLETJESMIDDAG
Hallojongensen meisjes,
in de zomerwegensomstandigheden
nietdoor
Omdatde spelletjesmiddag
kon gaan,is dezeverschoven
naarde hedstvakantie.
25 oktoberis er dus eenspelletjesmiddag
voorde jeugdvan 5 Um
Donderdag
10 jaar.Ditvindtplaatsin Salemen duurtvan 14.00tot 15.30uur.We vinden
het leukals belangstellenden
na afloopevenkomenkijkenen luisteren
hoe
het is geweest.
Dezemiddagstaatin het tekenvan 'talenten'.
Hetwoordtalentenheefttwee
het is een oud betaalmiddel,
betekenissen:
maarhet zijn ook dingenwaar
iemandgoedin is. In het verhaalkomenbeidedingennaarvoren.We gaan
is, en waarje volopkuntlatenzienwat
een spelspelen,dat heelafwisselend
jouwtalentenzijn.
We zoudenhet leukvindenals je donderdagmiddag
ook naarSalemkomt.
Neemgerustvriendjes
mee.Totziensop 25 oktober!
oÍ vriendinnetjes
De gezamenlijke
kerken.
GRATISAF TE HALEN.
Jonge konijntjes,wit met zwarte oortjesen oogjes bij familieVeldman,
Oosterweg7, Kantens.Tel.0595-552424.
M.i.v.septemberis het agendabeheervan dorpshuis het Schienvatin
handenvan CharlotteFunken,Pastoriepad2 te Kantens,telefoon0595551084.
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''VOORU GELEZEN'"
De grafdelvervan Stitswerd
Er zijnzo van die beroependie de meestemensenvoorgeengoudzouden
willenuitoefenen,
laat staandat ze het kosteloosdoen.Grafdelver
is er zo
eén.ReinEisinga(54)uit Stitswerd
denktdaarandersover.Al ruimtienjaar
is hij vrijwilliggrafdelver
in zijnwoonplaats.
De begraafplaats
in Stitswerd
is particulier
bezitvan de Hervormde
Gemeente
Kantens-Stitswerd.
Om die redenwordthet kerkhofnietonderhouden
doorde
gemeente,
maardooreenplaatselijke
commissie
vanvrijwilligers.
Rein heeftniet bewustgekozenvoor het werk als grafdelver.
Hij was goed
bevriendmet zijn voorganger
en toen die ziek werden uiteindelijk
overleed,
heeftReinalsvanzelfde fakkelvanhemovergenomen.
ZijnGroningse
nuchterheidvergemakkelijkt
hetwerk:'He;tmoettochgebeuren
en gelukkiggebeurt
het nietzo vaak'.Begravenwordenin Stitswerdis alleenweggelegd
voorde
(80) inwonersvan het dorp.Bij hoge uitzondering
is er plaatsvoor een buitenstaander
die een specialebindinEmet Stitswerd
heeft.ln al diejarenheeft
'in functie'meegemaakt.
Reindaaromnog maarvierkeereelnbegrafenis
Het kerkhofligt rondomeen prachtígoud kerkjeuit de twaalfdeeeuw.Dat
betekentdat de begraafplaats
ook eeuwenoudis. Het delvenvan een graf
heeftdan ook iets weg van een archeologische
opgraving,omdatde kans
grootis dat er bij het spittenoudeboh'enen schedelsnaarbovenkomen.Rein
gaathiereerbiedig
meeom;de ouderestenblijvenop dezelfdeplaatsen worden in eengat onderhet nieuwegrafLregraven.,
Het graafwerkgebeurtoverigensnog ouderwets'met de hand'.'Je kuntwel
e€)nkraantjehuren maar dat past niet, dat hooft hier niet', meent Rein.
Bovendienhoefteen graf in Stitswerdslechtstweeënhalve
meter lang en
artderhalve
meterdiepte zijn.En als Reinhetnietalleenaf kandanis er altijd
wel iemanddie wil helpen.Zoalszijn z,oon,die er op veertienjarige
leeftijd
g€renbezwaartegenhad om zijnvadertelassisteren.
Het mooievan zo'npadiculiere
begraafplaats
is dat er nietzulkestrikteregels
geliden.
Hetstaatde nabestaanden
vríizelÍhetfraaisteplekjeuítte zoekenen
Rein kan ook naareigeninzichtzijntaak uitvoeren.
Reinheefteen heelbijzorrdere
vrijwilligersbaan;
nu maarhopendat hij nietveelte doenkrijgt.....
Geel kerkjeschittert'in het groen'
ln het weidseweilandschap
van het Hogelarrd
is het kerkjevan Stitswerdal
varl verrete zien.De spitsedakruiter
kerkjeleidtde zoeop het l;eelgeverfde
kendereizigervia kronkelende
weggetjesnaar een sfeervolen rustigplekje.
Alleende moderne
staat,doetwatonwebibliobus,
diehierop dinsclagmiddag
zernlijk
heerster in dit wierdendorpje
niet,het huisjetegen
aan.Veelactiviteit
he;tkerkhofle
aan wordtuitgebreid.
Da'salles.
Er"is gewerktop het kerkhofjerondomde Georgiuskerk,
die dateertuit het
middenvan de dertiendeeeuw en sinds1973 eigendomvan de Stichting
is hettwaalfdeproOudeGroninger
Kerkenis. HetoudekerkhofvanStitswerd
j e c t d a t d o o r d e S t i c h t i n gO u d e G r o n i n g e r K e r k e n s a m e n m e t
Landschapsbeheer
in het kadervan het project
Groningenwordtuitgevc,erd
'K.erken
in het Groen'.
15

van
enkelejarengeledenvan het ministeríe
heefthieruoor
De kerkenstichting
zo'nforsesubsidiegekregen-ongeveer
Natuurbeheer
en Visserij
Landbouw,
kerkhoven
een miljoengulden-dat mede daarmeeeen vijftigtalhistorische
Hetis eenproject,dat
kerkenkunnenwordenopgeknapt.
rondgerestaureerde
woordtot gevolghad:
landelijkaandachttrekten dat een nieuwNederlands
was voor
voor
cultuurhistorie
De
belangstelling
kerkhoftoerisme- toenemende
LNVeen van de redenenmetgeldoverde brugte komen.
van het kerkhofis van de eigenaar,de kerkDe opdrachtvoorde restauratie
Het
heruormdegemeenteKantens-Stitswerd.
voogdijvan de Nederlandse
met Landschapsbeheer
herstelplanis gemaaktin nauwe samenwerking
van het karweiop zichneemt.Ook in Stitswerd
dat de uifuoeríng
Groníngen,
Dat houdtin dat nietalleen
zal van een integraleaanpakwordenuitgegaan.
zerkenwordenherstelden gravenwordenopgeknapt,
scheveen afgeknapte
groeneenbeurtkrijgen.Er zulmaarookdathet hekwerk
en hetomringende
wordenhersteld.Tenruijl
len in Stitswerdongeveertwintiggrafmonumenten
de bomenstaanotreverderonderhoud
aan de singelzal wordenuitgevoerd;
rigensalleenaan de west-en zuidkantvan het kerkhof.
Dit is, naarvoorDe kerkvoogdij
zalzichaansluiten
bij de Kerkterreinenwacht.
Oude
eenorganisatie
die doorde Stichting
beeldvan de Monumentenwacht,
om te komen
is ingesteld
Kerkenen Landschapsbeheer
Groningen
Groninger
kerkhovenin de provincie
van historische
tot een duurzameinstandhouding
Groningen.
Vervallengratzerkenin ere hersteld
Vervallengrafmonumenten
op de wierde Stitswerdworden opgeknapt.
geldtals een van de mooistewierden
Stitswerdin de gemeenteEemsmond
van Groningen
kerkhof.
en telteen eeuwenoud
nietof nauwelijks
onderHetprobleemis datveelvan diefra;riemonumenten
omdater geennabestaanden
meerzijn of doorhoudenworden.Simpelweg
dat er geengeldbeschikbaar
is.
oogpuntmeerdanzondeis om ze le latenverOmdathetuitcultuurhistorisch
vallen worden de zerken nu door medewerkersvan de StichtingOude
liefdevol
Kerkenen het Landschapsbeheer
Groningen
onderhanGroninger
zijnze actief. Beideorganisaties
wildengenomen.
Ookeldersin de provincie
len de cultuurhistorische
van de kerkhobijzonderheden
en landschappelijke
ven weergoednaarvorenbrengen.De kostenwordengedragendoordonavan ondermeerhet Rijken de provincie.
tiesen bijdragen
'Hetkerkhofop
is beeldbepalend
voorde heleomgeving.Maarl'ret
Stitswerd
probleem
is dat de grafmonumenten
zijn
op de wierdeverzakken.
Sommigen
gebroken',verteltAnnaliesGrootvan de StichtingOurle
zelfs doormidden
GroningerKerken.Bijna verdwenentekstenworden grondigopgepoet:;t,
gerestaureerd
ornamenten
en nieuwefundamenten
voormonumenten
aangebracht,om verderwegzakken
te voorkomen.
De werkzaamheden
makendeel uit van het projectKerkín 't Groendat drie
jaargeledenis opgestart.
in heelde provinïentallenoudegrafmonumenten
cie wordenaangepakt.
'Dieer hetergstaan
toe zijnpakkenwe uiteraard
als eersteaan.En dan moet
het aantoonbaar
zijndat er geennabestaanden
meerzijn'.Ook de omgeving
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van de zerkenkrijgteen opknapbeuft.
hekwerk,grindpaden
en
Gietijzeren
gaanin een loop
boomsingels
die nodigeen opknapbeuft
kunnengebruiken,
mee.'De zerkengeveneen prachtígbeeldvan de historievan een bepaald
gebied.De ornamenten,
zijn in de meestegevallen
tekstenen versieringen
het om voorhet nageslacht
unieken verdienen
bewaardte worden',besluit
Groot.

WAAR ROOKIS. IS
I
J

NIETALTIJDVUUR.
Op dinsdag18 septemberj.l. rukte het
brandweerkorps
van Middelstum
uit, nadat
e r e e n m e l d i n gv a n e e n a u t o b r a n di n
Kantenswas binnengekomen.
Met2 brandweerwagenskwam men de Bredewegopgeredenom de brandte blussen.
Zover kwam het echterniet. De auto in kwestie,een bedrijfswagen
van
Timmerfabriek
Oomkens,rooktewel maar brandde(dezekeer)niet en de
brandweerkonweeronverrichterzake
keren.
huiswaarts

VRIJVANGEVANGENEN!
Ik voeldeme gevangenin mijn eigen
land, waar ík geboren was.
lk voeldem| eenzaamzonder mijn gezin.
lk dacht:ik zie hen nooit weer.
lk voeldemijn natte ogen.
ln plaats van tranenzag ik bloed.

I
;
l

Nu ben ik vrij, in een land
waar ik me nog zo vreemdvoel.
lk ben vrij van pijn, vrij van eenzaamheid
en vrij van mensen die mij pijn deden,
die eruitzagen als dierenin een kooi.
/k hoop dat ik mijn verledenniet meer hoef te beleven.
lk bid elke dag en nacht dat het ook zo bliift.
Maar.... hoe blij ik nu ben,
ben ik nog steedsbang,
bang van mijn eigen verleden!
(2 vwo)
AngelArzumanian
Uit:Vande zomernaarde winter.
Uitgavevan het openbaaronderwijsRotterdam.
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HenkRiemersmawerdeind1979,samenmetMirjamBouchier,/ry
vanuitHaarlemnaarRottumgeëxporteerd.
Mirjamen ik haddenlangeretijdin Aziëgereisden we haddenweinigbinding
meermet het westenvan het land,we vondenhet er trouwenste druk.Door
vrienden
hierterechtgekomen.
zijnwe uiteindelijk
Langdaarvoordroomdeik ervanvoetballer
te worden.Maar,na het tochnog
tot 3e reservevoorhet zevendeelftalbij de Leeuwarder
Zwaluwente hebben
geschopt,
bleekmijndroomvooral,en nietmeerdan een doodlopend
spoor.
lk vermoeddat mijnvadermijnkicksuiteindelijk
nogvooreenleukeprijsheeft
wetente slijten.Le coq sportif,zo heettenze. Het heeftnietaan de schoenen
gelegen.
Dat zijn geenherinneringen
die naarbovenkomenals ik een rondjeaan het
joggenben.Verschillende
dorpsgenoten
hebbenzichongetwijfeld
afgevraagd
waardat naartoe zou gaan.Noudat kanik verklappen:
hetgaatnaarde 4mijl
van Groningen,
14 oktoberis de grotedag.Mijntip voordiedag:letvooralop
1 en 4374.
de rugnummers
De rust,de ruimteen de stiltemakenvoormij het wonenin Rottumerg aantrekkelijk.
wijkt niet af van deze kernbegrippen.
De laatste
Onze vakantiebestemming
jarentrekkenwe ons metde tentgedurende
enkelewekennogverderterug;
nee ik vertel
de stilteen de leegtevan de Drome,in het zuidenvan Frankrijk,
nÍetwaar.
En dan wordt,als contrast,een stad als Amsterdamerg aantrekkelijk,
een
dagjerondlopen.
Het laatsteboekdat ik gelezenheb heet'Alleenwinnaarsoverleven'
en werd
geschreven
overen
doorJannetjeKoelewijn.
Het is een boekmet portretten
lk vond
interviewsmet topondernemers
bedrijfsleven.
van het Nederlandse
werelden
het buitengewoon
boeiendte mogenruikenaan al die verschillende
en denkbeelden.
'Deordening'
is getiteld:
Mijnvolgendleesproject
van Keesvan Beijnum.
heb gezienis BarryLyndonvan
De laatstefilmdie ik (in onzehuisbioscoop)
films die ik ooit gezienheb. De
StanleyKubrick.Een van de roerendste
vaneenmens.Eeneenvoudig
verhaal,hetverhaal
opkomsten de ondergang
dietreedtbinnende
cvereenarmelersejongenzondergoedevooruitzichten,
kringvan de 18eeeuwseEngelseadel.Vormgegeven
op een verpletterende
van de
manier;nu ookverkrijgbaar
onderdeel
op dvden,voorde liefhebbers:
StanleyKubrickcollection.
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Televieise
kan ik ontvangen,
maarbestaater zoietsals favorietprogramma?
Misschien
begrijpik de vraagnietgoed.
O ja, FawltyTowers,metJohnCleeseis ooitop televisie
uitgezonden?
Lachen
j o h. . . . .
Wat mij erg geiaaktheeftzijn de terroristische
aanvallenop de Verenigde
gedachten
weinigafgeronde
Staten.lk heb er overigens
en definitieve
over.
In het verlengde
ervanligtwel mijnwensooitnogeenste kunnenterugkeren
naarAfghanistan.
Wie de penovermoetnemenis mij nogonduidelíjk,
ik kwamer al te laatachter dat ik een pen gekregenhad,heb ik wel eenpengekregen?
Maar ik heb er alle vertrouwenin dat ik de komendetijd een dorpsgenoot
spreekdie iets overzichzelfwil vertellen.
MOLENDAG
GESLAAGDE
/ MONUMENTENDAG.
jl. werdop koren-en pelmolende GroteGeertalsnogmolenOp 8 september
dag gehouden.Dit kon op de tweedezaterdagin mei nietwordengehouden
vanwegede mkz-crisis
heerste.
die in Nederland
Het molencomité
samenmet de molenaarvondenhet een goedideeom dit
evenement
maarsamenmet de openmonumentendag
te houden.Ook was
er een rommelmarkt
bij georganíseerd
op het grotegrasveldachterbij de
molen,maarhelaashetweergooideroetin heteten.Voorde rommelmarkt
die
hadde molenaaronderin de molenen op de eeruitgroeide
tot priegelmarkt,
ste verdiepingruimtegemaakt,waar kinderenhun spulletjeskondenverkopen.Doorhetslechteweerdiedagkoner buitengeenterraswordeningericht,
welwaser onderin de molenruimtewaarmeneventueel
konzitten.De stookhut was die dag ingericht
als pannenkoekhuisje.
Mevrouwde Boeren de molenaarsvrouw
hebbenwel zeker150pannenkoekengebakken
watalswarmepandezedag.Volkoren
en spekpannenkoeken,
nenkoekenover de toonbankging. Een grootsucceswat het volgendiaar
molendag
een herhaling
zal zijn.
zekermetde nationale
De molenaarhad de molenvol in bedrijf,al was het af en toe uitkijkenmet
windvlagen
die tijdensbuienontstonden.
geweestdie de molen
Volgenshet gastenboek
zijner bijnazestigbezoekers
bezochten.
Een prachtigresultaatvoor dezedag. Om halÍzesin de middagkwamdeze
molendag
/ monumentendag
tot z'n eind.
De organisatie
kanterugkijken
op eengeslaagde
dag.
De molenaaren het molencomite.
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OKTOBER
de lijte
van n vrougenoajoarsdag
in n klaid van dook
k zag zunne
in n woas van wit
veur n dag kommen
webenvan zulver
gerdienenin d'kastaanje
dij hoog-drachteg
nait bie machte
zien vruchten
vast te holden
en
in t geboortevluus
dele valen op t nadde gras
wachtendop nij leven.
EmmaMarte
Uit:Toalen Taiken,
Tiedschrift
veurGrunneger
Kultuur.
NIEUWSVANDE VROUWENRAAD.
Hierbijpresenteren
wij u onswinterprogramma.
Vooralleactiviteiten
kuntu zichaanmelden
en eventueelinformatie
inwinnen
bij onzebeidecontactdames
mw.de Boer,tel. 551484oÍ mw.Steendam,
tel.
551633.
Houdtu wel de aangegeven
aanmeldingsdatum
uiterste
in de gaten?
8 oktober- Handwerken
Op maandagI oktoberkunnende handwerksters
weerterechtten huizevan
mw. Cleveringa
aan de Kerkstraat
8 te Kantens.Leidsteris mw. H. de Vries.
Er is ditjaargekozenom een merklapte maken.
Deelname
is gratis.Bijdrage
voorkoffieof theef.1,-per persoon.
We komen1x per 14 dagenbij elkaarom aanwijzingen
te krijgenzodatwe
's middags
thuisverderkunnenen we beginnen
om 14.30uur.Eenpaarnieuwe deelnemers
zijnwelkom.
lnfo:mw.de Vries,tel.431749oÍ mw.Cleveringa,
tel.552078.
9 oktober Kalliorafie
Op dinsdag9 oktobergaatde kalligrafiecursus
o.l.v.de heerldemauit Delfzijl
verdermet5 lessenUnciaal(mooirondschrift)
oeÍenen.
Er zijnnog7 deelnemersvanvorigjaar.Mochten
er mensenzijndie bekendzijnmetkalligraferen
en met dit schriftgraagmee willendoen,dan bentu van hartewelkomin 't
Schienvat.
Kostenbij 10 deelnemers
f.10,-peravond.Aanvang20.00uur.
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contactopnemenmetmw.Homan
kunnenvoorinformatie
Nieuwedeelnemers
tel.551386.
te Rottum,
17 oktober- Naaicursus
aanvang19.30uur,startde naaicursus
o.l.v.mw.de
Op woensdag17 oktober,
in 't Schienvat
te Kantens.
Brockuit Zandeweer
haddenhelaasteleurVorigjaar moestenwij de mensendie zichaangemeld
stellenwegensziektevan mw.de Brock.Nu gaat het dus dooren iedereen
op tel.nr.551484oÍ 551633.
kanzichVmvrijdag12 oktoberaanmelden
De kostenzijn 10 lessenvoorf.55,-(excl.koffie).
Om iedereengoedaan bodte latenkomen,strevenwe naareen groepvan 7
à B personen.
't
17 oktober- Middagjeuit naar Klokhoesin Zandeweer
'Het levenop een Nederlands
koopvaardijschip'.
Overdit onderwerp
zal mw.
op woensdag17 oktoberaande handvandia'svertellen
GrijpmauitZuidhorn
Haarman werkte10 maandenper jaar op zo'n
over haareigenervaringen.
schipen toende kinderende deuruitwaren,maaktezevaakeen reisjemee
om bij haarman te kunnenzijn.Het schipvervoerdeo.a.graan,ijzeren de
naarverrelandenzoalsJapan,Korea,Peru,Canada,
laatstejarencontainers
Amerikaenz.
Ze gattijdensdie reizenhaarogenen orengoedde kosten legdeop dia'shet
levenen werkenop het schipvast.Het beloofteen heleboeiendemiddagte
wordenen u magzo veelvragenstellenals u wilt.
iedereenis
We hopendat er heelveel mensenmeegaannaarTandeweer;
welkom!
De toegangis gratis;koffieoÍ theevooreigenrekening.
17 oktober,
aanvang14.30uurin 't Klokhoes.
Dus:woensdag
kuntu contactopnemenmettel.551484of tel.
VoorvervoernaarZandeweer
551633.
23 oktober- Gea Gankema
11 te Kantensheefteen praktijk
wonendeKerkhofsweg
Gea Gankema-Smit,
meerte vertellen.
Het is nl.
Zij is bereidhierover
voorlevensloopbegeleiding.
gebleken
dit bijdraagt
dat,als menmeerinzichtkrijgtin zíjnof haarlevensloop,
aanonsgeluk.
vindtplaatsbij haarthuisin haarpraktijkruimte
op bovenDezebijeenkomst
's
genoemd
adresop dinsdag23 oktobera.s. avondsom 20.00uuren is kosteloos.
n.a.v.dezeavondnog meerverdiepingsavonden
bij te
Er is een mogelijkheid
wonen.
op tel.nr.
kunnenzichVm zaterdag13 oktoberaanmelden
Belangstellenden
551484of 551633.
Euro
25 oktober- Voorlichting
in het vorigeLougnijskunnenwij u medeAls vervolgop onzeaankondiging
overde Eurowordtgehouden
op donderdag
delendat de voorlichtingsavond
25 oktober,20.00uur in 't Schienvat.
wordtgetoonden besproken
en u kuntallerleivraHet nieuwebetaalmiddel
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genstellen(zieuitgebreide
informatie
in de krantvanseptember).
is kosteloos(excl.koffie).We hopendat u massaalvan deze
De voorlichting
gelegenheid
gebruikzultmaken.We willenwe heelgraagdat u zichevenaanmeldl
Hetis gênantom iemandvoorminderdan20 personen
te latenkomen.Graag
voorzaterdag13 oktobernaar551484of 551633.
eveneen telefoontje
26 november- Russische
kookavond
wij op maandag26
ln de rij van buitenlandse
kookavonden
organiseren
kookavond.
novembereen Russische
Mw.Wolthuis,
wonendePastorieweg
5
te Kantenskomt uit Ruslanden is bereidom enkelegerechtenuit de
Russische
keukente demonstreren.
pelmenie'
Wathet menubetreftmaaktzij in iedergeval'Russische
en overde
restdenktze nog na.
Plaats:keukendorpshuis't
Schienvat.
Dag:maandag26 november.
ï j d : 1 9 . 0 0u u r' s a v o n d s .
Aantal:met 10 deelnemers
is de keukenvol;meldu daaromsnelaan.
Proeven.in het zaalllenaastde keuken.
Prijs:+ f.10,-(excl.consumpties),
zie volgende
Lougnijs.
Voorhet noterenvan de receptengraagpenen papiermeenemen.
wordthet etenbereid,waarnain een gezellige
Samenmet de deelnemers
sfeermet een drankjeerbijalleswordtgeproefd.
ledereendie mee wil doen kan zich Um zalerdag13 oktoberaanmeldenop
t e l . n r5. 5 1 4 8 4o Í 5 5 1 6 3 3 .
3 december- Wijnavond
Bij allerleiÍeestelijke
aangelegenheden,
maarook bij barbecuen,
een etentje
'in'.Om iets
of zomaarthuisevengezellig
eenwijntjedrinkenis tegenwoordig
meeroverwijnente wetenhebbenwij de vinologemw.Terpstrauit Delfzijluitgenodigdvoor een kennismakingsavond
overwijn.Mw.Terpstra
vertelto.a.
overhet openenvan de wijnfles,het seryeren,
bewaren,inschenken,
de temje en welkewijnbij welkegerecht
peratuur
van de wijn.Welkeglazengebruik
wordentweewijnengeproefd.
enz.Op dezekennismakingsavond
Datum:maandag3 december.
Plaats:'t Schienvat.
ï j d : 1 9 . 3 0- 2 1. 3 0u u r .
Prijs:ls afhankelijk
van het aantalpersonen.
De kostenzijnf .200,-tot f.250,-per avond,gedeelddoor het aantaldeelnem e r sD
. u sb i j2 0 d e e l n e m efr.s1 0 , t-o tf . 1 2 , 5 p
0 e rp e r s o o nB. i j1 0p e r s o n e.n. . . .
rekentu maaruit!
Het is mogelijkom na dezeavondnog2 avondente beleggen,
waarandere
kennisoverwijnenaan de ordekomt.Op dezeavondenworden
theoretische
wijnengeproefd.
6 tot I verschillende
Op de 2e avondbetreftdatwijnenuitde
klassieke
wijnlanden
en de 2e avondwijnenuitde nieuwewijnlanden.
Alleliefhebbersvan wijn kunnenzicht/m zaterdag13 oktoberaanmelden
op tel.nr.
5 5 1 4 8 4o f 5 5 1 6 3 3 .
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- Binnenhuisarchitectuur
14 februari
Misschien
zijner mensendie graagbinnenshuis
ietszoudenwillenveranderen, maar niet weten hoe ze het aan moetenpakken.We hebbenmw.
Jongsmavan Architectenbureau
Jongsmauit Appingedam
bereidgevonden
handte biedenbij hetoplossen
om de helpende
van interieurproblemen.
Het is de bedoelingdat er hard gewerktwordt.U neemteen plattegrond
of
tekeningmeevan uw woonkamer
bv. Er wordtdan aandachtbesteedaan de
van het meubilair,
opstelling
eenverlichtingsplan
en eenkleurenplan,
zodatu
er thuismeeaande slagkunt.
Aan de handvan dia'swordener allerleimogelijkheden
getoond.ledereen
werkt met zijn eigen plattegrondop 3 cursusavonden,
te houden in 't
Schienvat
op donderdag
14,21 en 28 februari2002in eengroepvan 8 à 10
personen
(andereavondenin overlegmogelijk).
De kostenzijnÍ.125,-per persoonvoor3 avonden.
U kuntzichVmzaterdag13 oktoberaanmelden
op tel.nr.551484of 551633.
27 tebruariAvondvan de gezamenlijke
Vrouwenverenigingen.
Sprekerde
heerR.WobbesuitHuizinge
metprachtige
Hogeland,
dia'svanhetGroninger
met namevan de opgeknapte
kerkhoven
in onze omgeving,
zoalso.a. in
enz.
Stitswerd
Keramiek:
De damesdie zich hebbenaangemeld
voor het makenvan een
keramiekschaaltje,
krijgenin de eerstehelftvan oktoberberichtvan ons over
de datum.
Tot slot:Wij zullenu per maandop de hoogtehoudenvan onzeactiviteiten.
Houdtdus het nieuwsvande Vrouwenraad
in de gaten.
N I E U W SO V E RR E I S D O C U M E N T E N .
Vanaf1 oktober2001geldener nieuweregelsvoorpaspooden
en identiteitskaarten(reisdocumenten).
Zo moetu vooftaaneen aantaldagenwachtenop
geldener andereregelsvoor het bijeen nieuwreisdocument.
Bovendien
van kinderen.
schrijven
Evenwachten...
Paspoorten
en identiteitskaarten
worden(vooreenbeterebeveiliging)
vanaf1
oktoberop een centraleplaatsin Nederlandvan uw persoonlijke
gegevens
voorzien.
U krijgtuw nieuwereisdocument
daaromnietmeteenmee.Na een
aantaldagenkuntu hetophalen.Rekenop eenweek,danbentu op tijd.
Wat heeftu nodig?
Eennieuwreisdocument
moetu persoonlijk
aanvragen.
U moetdaarvooruw
huidigereisdocument
meenemen
en eenrecentepasfotovangoedekwaliteit.
Dezefotomoetrechtvanvorenzijngenomen,dus nietvanopzij.Kinderentot
achttienjaardie een paspoortwillenaanvragen,
hebbenschriftelijke
toestemmingnodigvan beideouders(of degenedie het gezagoverhet kindheeft).
geldtvoorkinderen
Hetzelfde
tot twaalfjaardie een identiteitskaart
willenaanvragen.
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Kinderenbijschrijven
Kinderenvan elkeleeftijdmogeneen eigenpaspoorthebben.Toten metvijftienjaar kuntu ze als ouderook latenbijschrijven
in uw eigenpaspoort.Om
vankinderen
de identiteit
beterte kunnencontroleren,
dientu in hetvervolgbij
hetaanvragen
vaneenbijschrijving
uw kinden eenpasfotovan hetkind(recht
van vorengenomen)meete nemen.Daarnaast
blijftschriftelijke
toestemming
van de andereouder(ookals uw kindal in uw huidigepaspooftstaat!)en een
legitimatiebewijs
van de andereoudervereist.
Kinderenbijschrijven?
Evenwachten..., Ook voor bijschrijven
van kinderen
geldtvoortaaneen wachttijd
van een aantaldagen.Rekenop een week,dan
bentu op tijd.Hetkindhoeftnietmeeom hetpaspoort(metbijschríjving)
af te
halen.
Voorsommigelandenmoetenkinderenal op jongereleeftiideen eigenpaspoorthebben,uw reisbureau
kan u daarmeeroververtellen.
SpoedprocedurC
vooreen nieuwreisdocument
U kunteenberoepdoenop de spoedprocedure
van kinderen.
ln de regelkuntu het documentdan ophalen
of de bijschrijving
In de eerop de eerstvolgende
werkdag.Hieraanzijnextrakostenverbonden.
ste weekvan oktober2001kuntu geenberoepdoenop de spoedprocedure.
Weesdus op tijd.
Oudedocumentkwijt?
gestolenof bentu dezekwijt,dan dientu dat
ls uw paspoortof identiteitskaart
aan te gevenbij de politie.Die maaktdan een procesverbaalop. Dit heeftu
nodigom een nieuwreisdocument
aante vragen.
Meerinformatie
Heeftu na het lezennog vragen,dan kuntu terechtbij uw gemeenteof op
nI
www.paspoorti
nformatie.
Goedom te weten
is nodigom te reizenin het buitenland
Een geldigreisdocument
en om u te
legitimeren.
Het is NIETtoegestaan
om in het buitenland
te reizenmet een
verlopenpaspoortof identiteitskaart.
Een reisdocument
blijftvijfjaargeldíg.Daarnabentu verplichthet in te leveren bij uw gemeente.
Houdtu er wel rekeningmeedat bepaaldelandenaanvullendeof afwijkende
eisenkunnenstellen.Hetis raadzaam
hiertijdigbij het
consulaat
naarte informeren.
reisbureau
of het betreffende
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SPEKDE CLUBKAS
met de sponsoraktievan de Plusmarkt.
voor
diezichhebbenaangemeld
Ookditjaarzijner weertalvanverenigingen
punt
vereniging
de
ontvangt
iedere
Voor
bij de Plusmarkt.
de sponsoractie
van het Lougnijsdoenverschillende
f.0,10.Ook in het verspreidingsgebied
bij:
mee.U kuntuw punteninleveren
verenigingen
Rottum
Dorpsbelangen
Vereniging
Monica
Vrouwenvereniging
Kantens
Jeugdhonk
BV ROD
Kantens
Volksdansgroep
VV KRC
Ned.bondvan Plattelandsvrouwen
Kantens
lJsbaanvereniging
De actieduurtnogUm24 november!
GIFTEN.
ONTVANGEN
mochtenwe de volgendegiftenop onzebankrekening
ln de maandseptember
ontvangen.
S.S.te K. Í.25,F.A.V. te K. Í.25,f. 1 0 , c . A .s .
Wij dankenu voor uw bijdrage.
OPHALENOUDPAPIER.
13 oktoberom 9.00uurbij de weg.
Zaterdagmorgen
van peuterspeelzaal
Bij klachlenkán menzichwendentot de contactpersoon
'Poppedijn',
tel.551428.
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