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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en Hervormdekerk
03 nov. 9.30 uur Kand.Lichtie,Wapenveld
06 nov. 19.30uur Dhr.Holtman.Dankdag.
10 nov. 9.30 uur Ds. Kristensen.
17 nov. 9.30 uur Ds. Kristensen.
H.A.
24 nov. 9.30 uur Ds. Kristensen.
0 1 d e c . 1 1 . 0 0u u r D s . K r i s t e n s e n .

Geref.kerk
Herv.kerk
Geref.kerk
Herv.kerk
Geref.kerk
Herv.kerk

Gereformeerde kerk vrij gemaakt
03 nov. 11.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
14.30uur Ds. T.S.Huttenga,Groningen-West.
06 nov. 19.30uur Dienst.Dankdag.
10 nov. 9.30 uur Dienst.
1 4 . 3 0u u r D s . J . G .v . d .H o e v e nG
, roningen-Noord.
1 7 n o v . 1 1 . 0 0u u r D s . J . H a v e m a nR
, oodeschool.
14.30uur Ds. H.W.van Egmond,Ten Boer.
24 nov. 11.00uur Ds. J.Th.Rozemuller,
Baflo.
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .
0 1 d e c . 9 . 3 0u u r D s . J . P .v . d .W a l ,L e e k .
1 6 . 3 0u u r D s .A . v . d .S l o o t .B e d u m .

Timmer en ailnnemersbeddjf

R.J.Wijpkema
Uw adres voor:

NIEAW* EN
I/ERBOUW
HERSTEL- EN
RESTAURATTETryERK
Adres:
Middelstumerweg14
9995 PZ KANTENS

Tel.: (0595)55 24 03
Fax: (0595)55 72 85
b.g.g.06 55 37 07 55

\ryIEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen
Doktersdiensten
Groningen:
0900-9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen
Op zaterdagen zondagis er om 11.00 uur en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsna telefonisch
overlegte consulteren.
0 2 - 0 3n o v e m b e r S . J . J .K o o i ,L o p p e r s u m . . . . .
.....0596-572818
09-10november J.A.J.Hoft,Loppersum.....
.....0596-572818
16-17november J.F.Perdok,Baflo..
........0595-422723
23-24november E.J.Prins,Spijk.
....0596-592334
30 nov.i1 dec.
F.H.Bennink,Ten Boer .050-3022720of 0595-464433.
07-08december H. Timmerman.
Uithuizen.
........0595-431716
Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw. drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afspraken
van ma Vm vr tussen8.00-8.15uur,tel.0651255926.

Kontens
Begrof enisvereníging
Uitvoontverzo?geri I
C.Boersemo
I

(osgs-+zzlo5

I

Ledenodministrotie:
J.O.M.Wols-Stolloert

(05e5-552303

geboorteen/of verhuizingen
Gelievewijzigingenbij huwelíjk,somenwonen,
oonde ledenqdministrotie
doorgeven

VAN DE REDACTIE.
Allereerstwillenwij u hartelijkwelkomhetenbij de uitgiftevan dit novembernummer.
ln de afgelopenmaandenzijner een aantalvacaturesontstaanin verband
met het vertrekvan een aantalredactieleden.
Wij zijn dan ook verheugdu
hier te kunnenmeldendat ons redactieteam
is uitgebreidmet een nieuw
lid. Frouwke Doornbos,woonachtigaan de Oosterueg in Kantens is
bereidgevondenom onze redactiete komenversterken.In het eerstvolgendenummervan 't Lougnijszal zij zich in een apartartikeltjezich even
aan u voorstellen.
Vanafdeze plaatswensenwij Frouwkealvastveel succes toe bij haar nieuwewerkzaamheden.
Ontvangengiften.
ln de afgelopenmaandenhebbenwe de
volgendegiftenmogenontvangen:
Vrouwenraadte K.
25,00euro
St. Peuterspeelzaal
te K. 11,50euro
Wij dankenu voor uw bijdrage.
HrJ KOMï HrJ KOMï DrE L|EVEGOEDEStNl ......
Ook dit jaar komt Sinterklaasweer een bezoekbrengenaan ons dorpje
Kantens.
Op zaterdag23 novemberkomt de Goedheiligmanmet zijn pakjesboot
rechtstreeks
uit Spanjeen meertom 13.15 uur aan bij de molen. Daar zullen wij hem en zijn pietenmet z'n allenhartelijkvenruelkomen.
Diezelfdemiddagvieren we zijn komst in 't Schienvat.ledereenis van
hartewelkom!
Ook dit jaar kunnende kinderenweereen cadeautjemakenvoor de Sint.
Deze kunneningeleverdwordenbij Ineke'sBroodjesen Kadootjes,voor
vrijdagavond
22 november18.00uur.Doeallemaalje best,wantje kunter
leukeprijzenmee winnen!!
Tevensbestaater dit jaar wederomde mogelijkheid
dat Sint en Piet een
bezoekbrengenaan uw huis.Voorverdereinformatiehieroverkunt u bellen met de secretaresse
van Sinterklaas.
Tel.0595-552035.
We hopenop een geslaagdedag!!
N.B. In week 46 komenwij bij u langs voor de jaarlijksecollectevan de
Sinterklaasmiddag.
L.G.
TE HUUR GEVRAAGD:
+ 40 m2 met goed licht.
Werkruimtevoor beeldendkunstenares,
Reactiestussen18.00en 19.30uur.tel/fax0595-552651.
LinetAten, Kooistraat63, 9995 RA Kantens.
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EEN BOEK.

ln een kleurboek
dansen nrasco's,
in een fotoboek
Ieven foto's.
ln het sprookjesboek
zit een tovenaar,
bij een liedjesboek
hoort een gitaar.
Maar het leuksteis
oma's kookboek
want daarin zit
een pannenkoek.
Kantens, oktober 2002
Geachtegemeenteraad,
Ons ls ter ore gekomen dat er overleg ls geweest met vereniging
Dorpsbelangenover een gedoogplaatsvoor wat betreft een plek voor een
brandstapel(vreugdevuur)met oud en nieuw.
Een geschikteplek zou de parkeerplaatsbij de ijsbaankunnen zijn.
U begrijpt vanzelfsprekenddat wfi als vereniginghier absoluutgeen vrede
mee kunnen hebben om de volgenderedenen:
- het gedogen van brandsÍapelsin de bebouwde kom is ons inziens illegaal;
- vuur en ijs verdraagtelkaar moeilijk;
- socialecontroleis niet aanwezig;
- verder vrezen wij voor schade op en rond de ijsbaan.
Verderwillen wij nog even terugkomenop het afgelopenjaar waarbij veel
illegaal afual gedumpt is. Ook (en dat baart ons nog grotere zorgen) is
Kantens het afgelopenjaar misschienwel aan een grote ramp ontsnapt.
'af-fakHet gedoogde vuur was s/echts 20 meter verwijderdvan een gas
kel' station. De nu beoogde mogelijkheidligt slechts 25 meter van een
voormaligtankstation.De vraag is, a/s men al niet op de hoogte is van een
gas 'af-fakkel'station, of het bekend is of er wel of geen brandstofresten
in de grond zitten.
Kortom, wij zijn tegen het gedogen van een brandstapelen referen nogmaals aan de recente gebeurtenissenin Volendamen Enschede.Het zou
6

een raar gevoel zijn om het nieuwejaar te moeten beginnen zonder b.v.
Grote Geeft. En de vraag waar eventueleschade op verhaaldmoet worden zullen we maar niet stellen,die llgf mlsschien10 meter verder.
Hopend op een bevredigendantwoord,
met vriendelijkegroet: Sikke van Dellen.
Dezebriefis gestuurdnaaro.a.
gemeenteraad
B. en W.
Dorpsbelangen
Kantens
't Lougnijs(i.v.m.
een opendiscussie).
NIEUWSVAN DE MOLENDE 'GROTEGEERT'.
Bezoek.Op zaterdag21 septemberkwam een groep van ongeveer30
molenaarsen molenaarsin opleidingvan het Gildevan vrijwilligemolenaarsuit Utrechtop bezoekop de GroteGeertin Kantens.
De bedoelingwas om de molente pellenzien,maar helaaswas er geen
zodatmen de pelstenengoed
wind.Wel had ik de pelzolderopengedaan,
kon bekijken.Metenigeuitleghoe het pellennoueigenlijkin z'n werkgaat,
is het toch leuker om het te zien. Gelukkigkon aan het einde van het
bezoek de molen net door een beetjewind draaien.Door de groep uit
Eenrumen de watermoUtrechtwerdenverderde molensin Pieterburen.
len in Zuidwoldebezocht.
op de molen
Onderhoud.Ook zijn er weer onderhoudswerkzaamheden
veranderd,voluitgevoerd.
De gemeenteEemsmondis van molenmaker
gens mij is dit een goede keus geweest. MolenmakerKooistra uit
Friesland,die ook de laatstekeer de molen Eva in Usquertheeft gerestaureerd.doet nu al het onderhoudswerk.
De vlaggenmast
op de molenkan ik nu ookweergebruiken,
er is een nieuwe oranjeknop opgezetmet nieuwtouw.Ook is er benedenop het grasgeplaatst.Verderis er boven in de kap,
veld een nieuwevlaggenmast
onderde molenas,nieuwvulhoutgeplaatsten de molenasonhooggetempeld.
waar ik heel blij mee
De pellerijis nagekekenen het nodigeaangebeurd,
ben,want de pellerijop de GroteGeertis nu weer helemaalbedrijfsklaar.
Ook aan de wiekenvan de molenheeftmen het één en andergedaan.
nu
De bomenaan de Usquerderureg
zij allemaalgekaptdoorde provincie,
staatde molenmooi in zicht als men van de richtingRottumKantensbinnenkomt.
zal tijdensde donkeredagenvoor kerstde molen
ln de decembermaand
weer in het lichtstaan.
De molenaar,
G.W.

- 9 Um 14 september.
COLLECTEPRINSESBEATRIXFONDS
Hierbijwil ik namensBeatrixfonds
iedereenbedankenvoor de opbrengst.
En vooralde collectanten.
Als die zich er nietvoor inzettenkomenwe niet
ver.Zelfsditjaar was er een man die wou collecteren.
Daarwas ik heel blij
mee.
De opbrengstwas 391,61eurooftewelf.862,99.
Voor Rottum 71,21 euro, voor Stitswerd69,45 euro en voor Kantens
250,95euro.
De geversen collectantenbedankt!
NamensBeatríxfonds
en JantjeGroenhof.
DAMCLUB'HET LEERTVANZULF'KANTENS.
De eerstedonderdagvan septemberstadtehet nieuweseizoenweer. De
heren P. Hoogwerfen Wolthuizenwillen dit jaar ook aan de onderlinge
competitiedeelnemen.Zo wordt de damclub weer eens vergroot.
Verrassendeuitslagenwaren er: hoe J.B. Wierengaverloorvan achtereenvolgensK. Oomkensen M.A. Holtman,maar Dick Holtmantrakteerde
op eennul.
Standper 14-10-2002:
1 . D . S . PH. o l t m a. n. . . . . . . . . . 4 - 6 0 7 .K . O o m k e n.s. ... . . . . . . . . . 2 - 2
2 . M . 4 . H o l t m a n . . . . . . . . . . . . . .038- 5
.A.Smids...................1-1
3 . B . S .L e i j e n a a r . . . . . . . . . . . . . 4 -059 .K . K .B r o e k h u i z e n . . . . . . 3 - 1
4 . A . B .R i t z e m.a. . . . . . . . . . . . . 2 - 4 1 0 .E .W o l t h u i z e n . . . . . . . . . . . 2 - 0
5 . J . Z w e r v e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131- 4. P . H o o g w e r f . . . . . . . . . . . . . . 4 - 0
6 . J . B .W i e r e n g. .a. . . . . . . . . . . 4 - 4
BERNLEFTHEATER
Usquerderweg 23, Helwerd, 9998 NZ Rottum.
Zaterdag2 november20.30 uur:
'De Vrije Radicalen'
'Drie
Gezelschap
met "Tik"; een bewerkingvan
Zusters'van Tjechov.(Voorstelling
in het kadervan GT Grenzeloosi.s.m.
GrandTheatreGroningen).
Reserveren:0595-425221na 18.00uur.
Tjechov'Driezusters'gespeelddoor drie mannen.Het lijkteen gimmick
'Tik'
maar achter deze
van het jonge Vlaamse gezelschapDe Vrije
Radicalenverbergtzich een wonderlijksubtieleen volwassenTjechov.
'Tik' is
sprankelend,mimischen kolderiek.Met een verbluffendesouplesse stappende acteursfeilloosin en uit hun personages.Ze brengenhet
emotionelepaletvan Tjechovsklassiekermet een oogstrelendelichtheid
tot leven.
'Drie zusters'gaat over heimweenaar geluk
en liefde,over de hoop op
provincialisme
een nieuwlevendat het middelmatige
zal ontstijgen.
Maar
de naar avontuurhunkerendezustersblijvengevangenin hun besluite8

loosheiden de angstom échtaan hun levente veranderen.
ln 'Tik'liggen
hun gevoeligheid
en zwakheid,hun treurigheid
en lachwekkendheid
dicht
bij elkaar.
DE BOOT.
lk krijg een boot
met geel en rood
en hier en daar
een zwarte stip.
lk krijg een boot
met geel en rood.
Een boot zo groot,
bijna een schip!
SÍraks zal ik varen
op de baren
van de grote woeste zee.
En alle mensen die ik ken
die mogen met mij mee!
ROTTUMLUIDTDE KLOK.
Nagekomenfoto van de festiviteiten op 14 september2002.
Op de foto: De eerste gasten
nemen plaats aan de feestelijk
gedekte tafel voor het dorpshuis
om even bij te komen van hun
muzikalebijdragevan deze middag.
DE IJSCLUBIS ER VOOR ONS ALLEMAAL.
Onderdit mottowil de ijsvereniging
zijn ledenmotiverenom toch in ieder
geval de jaarvergadering
te bezoekenop de traditioneleeerstezaterdag
van november.Want om de ijsvereniging
in standte houdentegen een
is meernodigdan alleenmaaraan de financiële
redelijkecontributie,
verplichtingen
te voldoen.
Zoals het nu gaat en in het verleden,was een bestuurgenoegom alles
draaiendete houden.Dezetijdenzijn echterachterhaald
en het is nu zaak
dat de ledenzich (iedernaar eigen kunnen)inzettenom het bestuurte
ondersteunenbij diverseactiviteiten.
Te denkenvalt o.a. aan onderhoud
van het gebouw,terrein,verlichtingetc.Tevensdienener actieste worden
gehoudenom de contributie
te houden.Wij denkendan ook
aanvaardbaar

hiervoorde lijnenuit
dat het een goedezaak is om op de jaarvergadering
te zetten.Lukt dit niet dan zullende contributiesdrastischomhoogmoeten om één en anderte realiseren.
wordenover een mogelijkeskate-baanbij de
Ook kan er gebrainstormd
ijsbaan??
Kortom u bent ook lid als er geen ijs is!
Voorzitter,
Sikkevan Dellen.
Verderzijn we vrijdag27 septemberjl. op uitnodiging
van ijsvereniging
De
NoorderRondrittennaar Baflogeweest,om te zien dat marathonschaat'Noorder
ser Erik Hulzebosop ludiekewijze het eerste iesbewiesaan
Rondrit-crack'
Jan Uithamoverhandigde.
Voor diegenedie het nog niet weet, heeft iederetoertochtschaatser
een
'iesbewies'nodig
kunnen
om te kunnen schaatsen.Schaatsliefhebbers
zich voor 10 euro als donateurlateninschrijven
en hebbenvervolgens3
jaar lang startrecht.
Aanmeldingskaartenzijn af te halen bij Roelf Blaauwwiekel,
Meidoornsstraat1 in Kantensof bij de NoordelijkeAccountantsuniein
Uithuizen.
De aanmeldingskaarten
moeten uiterlijkvoor 1 december2002 binnen
zijn.
die nog geplaatst
Ook hebbenwe inmiddelsonze nieuwelantaarnpalen,
moetenworden.
van de Plusmarkt
Verderkunt u nog tot 23 novemberuw sponso4punten
inleverenbij RoelfBlaauwwiekel,Meidoornstraat
1, Kantens.
in december!!
P.S.Denktu ook om onze kerstbomen/kerststerrenactie
AGENDAJAARVERGADERI
NG
zaterdag2 november20.00uur,ijsbaankantine.
1. Opening.
2. Jaarverslag.
(notulen).
200012001
3. Verslagjaarvergadering
4. Verslagpenningmeester.
+ verkiezingkascommissie.
5. Verslagkascommissie
200212003.
6. Begroting+ contributies
7. Verkiezingbestuursleden
(kandidaten
lz uur vooraanvangvergadering).
8. Aangedragenonderwerpenleden/bestuur.
9. Rondvraag(graagschriftelijkinleveren).
1 0 .S l u i t i n g .
Na afloopkunt u nog klaverjassenof meedoenaan het spelletjeballetje
balletjeom leukevleesprijzen.
Het bestuur.
11

11 NOVEMBER,SINTMAARTEN.
Wat is toch alweerdat Sint Maarten?Het feest is vernoemdnaar de heilige Maartenvan Toursdie leefdevan 315 tot 397.Sint Maartenwas de eerste heiligedie niet als martelaarstierf,zijn voorbeeldiglevenwas genoeg
om hem heiligte verklaren.Op 11 novemberwerdhij begravenÍn Tours,
waar hij vanaf372 bisschopwas geweest.Begonnenals soldaatwerd hij
vooralbekenddoor het verhaalwaarinhij zijn mantelin tweeënsneedten
bate van een verkleumdebedelaar.
Hetdelenvan voedselin dezemaandis een veeloudergebruik.Dit is traditioneelde tijdwaarinde oogstbinnenis gehaald,de stallenzijn schoongemaakt(daarwerdeen versierdelantaarnaan gehangen)en men maakte zich op voor de winter.Al het voedselwerd verwerkt.Worstenen hammen in de schoorsteen,
de appelsop de koudezolder,en het zachterefruit
zoveelmogelijkopgeslagenin bakselsmet veel zoetigheiderin,om het zo
plumpuddingis een
lang mogelijkgoed te houden.De Angelsaksische
mooi voorbeelddaarvan.Het is geen puddingin de zin van een wiebelig
ding, maar een vruchtenbrood
dat met Kerstmiswerd gegeten.Voor de
sneeuwkwam,en men somswekenzat opgesloten,kregende armennog
even de kans om op te halenwat er over was. Het had gewoongeen zin
om wat niet was veruverkt,te bewaren. Wij kennen Sint Maarten,
Halloweenin Engelanden Amerikastamtuit dezelfdeoude boerenfolklore.
WAAROM
Daaromhebben wfi
die handen en die armen
om als het koud wordt rond je hart
elkaar te warmen.
ToonHermans.
HET KANTSTERJEUGDHONK.
ln de zomervakantie
zijn er geen activiteiten
door de KJH georganiseerd.
Donderdag31 oktoberis het'Halloween'en dus vondenwe het leuk om
weereen 'Halloweendisco'
te organiseren.
Dezediscovindtplaatsde dag
na Halloween,
vrijdag1 november!!!
Voorde jeugdvan de basisschool
is de discovan 19.00tot 21.00uur en
voor de ouderejeugdis de discovan 21.00tot 23.30uur.
plaatsin het KJH in Kantens.Hetzou leukzijnals
De discovindtnatuurlijk
iedereenverkleednaar de Halloweendisco
komt!!Het wordt een leuke,
gezellige,griezeligedisco!De heksenstaanzelfsachterde bar!!Dat mag
d u s n i e m a n dm i s s e n ! !
Net als anderejarenhelpthet bestuurvan het KantsterJeugdHonkook dit
12

jaar mee bij het binnenhalen
van de Sinten zijn pieten.Dat vindenwij erg
l e u ko m t e d o e n ! !
Met het KantsterJeugdHonkgaat het momenteelredelijkgoed,de ene
keer komt er meerjeugd dan de anderekeer.Maar vooralnu het steeds
vroegerdonkerwordt en het kouderwordt hopenwe dat er meer jeugd
komtom zichte kunnenvermakenin een gezellig,warmjeugdhonk!!
Met vriendelijkegroet,
Het KantsterJeugdHonk.
Hobby: voetbal
Op donderdagavond
17 oktoberben ik bij RobinWeverdie graagietsover
voetbalen zijn F.C.Groningenwil vertellen.
Wanneerben je met voetballenbegonnen?
Toen ik 7 laar was ging ik een keer mee naar de F.C. Die promoveerde
toen van de eerstenaar de eredivisie.Het leek mij toen ook wel leuk om
een balletjete trappen.Mijnvadervroegtoen een keerop het voetbalveld
wanneerer trainingwas voorde jeugd,en dat ze mij dan ook maarmoesten ophalen.
O p w o e n s d a g a v o n dw a s d a n d e t r a i n i n g i n O n d e r d e n d a m .
Voetbalvereniging
K.R.C.en S.V. Onderdendam
werkensamen met de
jeugd.lk mochtook gelijkmee voetballenmet het F1 elftal.De eerstewedstrijddie ik speeldeverlorenwe met 18-0.
Toen ging ik naar E2 en nu speel ik in E1. Vorig jaar zijn we kampioen
gewordenmet E2. Nu staanwe een beetjein de middenmoot,
weet Robin
te vertellen,die al weer 41aarvoetbalt.
Hoe vaak trainje per week?
Op dit momenttrainenwe 1 keerperweek.Om 2 keerper weekte trainen
en dan ook nog voetballenis voor sommigeneen beetjezwaar.
Wie is je traíneren wat moetje zoal doen?
De
Op de trainingbeginnenwe met5 rondjesrennenom het trainingsveld.
trainingwordtgegevendoor Bert Riemeijer.
Hij bepaaltwat we gaan doen.
Natuurlijkis hij bestwel streng.Je moetgewoongoed luisterenen goedje
best doen.Als we gerendhebben,dan doen we eerst nog springoefeningen. Dan gaan we met de bal oefenen,zoalsbal aan de voet,dribbelen
met de bal en slalomom pionnetjesheen.Na afloopdoen we soms nog
een partijtjeen dan douchen.De trainingduurtongeveereen uur.
Mijnvadergeeftom de week keepertraining
en dat doet hij bestwel goed.
Wat is je favorieteclub op dit moment?
F.C.Groningenis mijnfavorieteclub.Dathet nietzo goedgaatmetde club
weet Robin ook, maar hij denkt heel positief.'Er zijn slechtetijden en
13

goedetijden.De slechtetijdenzijn voorbijen nou komenweer de goede
tijden',verteltde jonge voetballer.
geweesten Mo Allachis weg. lk denk
De spelerszijn net op trainingskamp
dat ze nu wel op de 14e plek kunneneindigen.Ze degraderenniet dit seizoen.
Ga je ook altijd naar F.C. Groningentoe om te kijken?
Alle thuiswedstrijden
bezoekik met mijnvader.Met een mooieplek achter
het doelop de tribunekunnenwe allesgoedvolgen.Uit Kantenszijn ongebezoeken.lk ben ook al twee
veer 25 personendie de thuiswedstrijden
keer naar de open dag van de F.C.geweest.Hier heb ik al een keer een
mobieletelefoongewonnenmet een vragenlijstdieje kon invullenover het
hedenen verledenvan de F.C.lk had maaréen fout.lk heb ook een gesigneerd shirt gewonnen,maar die krijg ik nog omdat pap en mam mij
gemachtigdhaddenmet de voetbalkaart.
Uit de 800 werden3 shirtsverloot en daar was ik toevalligook bij.
is, dat blijktwel als ik zijn slaapkamer
Dat Robin echt voetballiefhebber
moet zien.Híj heeftzelfsvan Lego een stadionnagebouwd,en alles is in
de ban van F.C.Groningen.Posters,krantenknipsels,
behangen zelfs het
dekbedovertrek.
Wilje later profuoetballerworden?
te komen.
Ja, dat wil ik wel, daaromdoe ik mijnbestom in de jeugdselectie
te maken in
lk wil latergraag bíj de F.C.spelen.Om latervoetbalcarrière
het buitenland,
daar denktRobinnietover.Alleenbij F.C.Groningen,dat
is Robin z'n grote wens. Maar volgensRobin z'n ouders moet hij eerst
maar eens goed zijn best blijvendoen op schoolen dan aan profvoetballen denken.
Robin,bedanktdat je overje grotehobbywildevertellen.
G.W.
Op de foto:
RobinWever
met
Roy Beukenkamp
van F.C.Groningen.
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AGENDA SCHIENVAT.
ln novembervindtin het Schienvat,
naastde reguliere
activiteiten,
het volgendeplaats:
13.00uur Vogelvriend.
02 nov.
5 , 1 2 , 1 9 ,2 6 nov. 9.30 uur Volksdansen.
6 , 1 3 , 2 0n o v .
20.00uur Sjoelclub.
7, 19 nov.
1 9 . 4 5u u r E H B O .
13, 27 nov.
1 9 . 3 0u u r H a n d w e r k c l u b .
13 nov.
19.30uur Spellingscursus
bij voldoendedeelname.
13, 20, 27 nov.
1 9 . 3 0u u r B r i d g e c u r s u s .
18 nov.
19.30uur Bestuursvergadering
Schienvat.
20.00uur Jaarvergadering
Schienvat.
19.30uur Vergadering
18 nov.
Dorpsbelangen.
19 nov.
20.00uur Lezingdoor mw. Nans Bógelsover stoffen
en kleuren.
23 nov.
t14.00 uur St. Nicolaasfeest.
27 nov.
1 9 . 3 0u u r B r i d g e n .

IN GESPREKMET
Op een herfstachtigewoensdagavondben ik in
gesprek met Wim Hartliefuit de Kooistraat.Hij is
sindsjaren een bekendgezichtin het dorp,vooralop
het voetbalveldbij K.R.C.Reden genoegom Wim
eens aan het woordte laten.
Hoe ben je eigenlijkin Kantens terecht gekomen?
lk leerdein 1991MirjamFraaykennen.Toenik voor het eerstnaar haar
toe ging in Kantens,had ik nog nooitvan dit dorpgehoord.lk weet het nog
best,dat ik de eerstekeeronderwegwas naar Kantensin m'n oma'sauto,
een Peugeot104 GL. Toenik buitende stad op de Eemshavenweg
reed
tussende koolzaadvelden,
dachtik dat dit het eindevan de wereldwas.
Wim is geborenin Eelde,waar hij tevenszijnjeugd doorbracht.
Nu wonenze al weer 10jaarsamenin de Kooistraat
naasthetvoetbalveld.
Hoe ben je bij K.R.C.terechtgekomen?
Voordatwe gingensamenwonen
deedik al veelaan sport.lk deednl. aan
triatlon,dat wil zeggenzwemmen,fietsenen hardlopenin een bepaalde
tijd.
In de beginperiodein Kantenseiste Mirjameen beetjemeer vrije tijd van
mij. lk wildewel aan sportblijvendoen,en zo ben ik een keerop een natte
gelopen.Toenheb ik me
dinsdagavond
maar eens naar het voetbalveld
meteenmaar aangemeldals actiefspeler.Het was de grootstesportverenigingvan het dorp.
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Sinds wanneerzit je in het bestuurvan K.R.C.?
Eind 1992warener wat interneproblemenbij de club.Doordatik op een
accountantskantoor
werkte,had ik wel kijk op de financiëlebeslommeringen. Door de problemenwerd er een nieuw bestuurgezocht.Toen zijn
KlaasKnot,Sikkevan Dellen,Jan Poppema,Bert Ellens,JakobRitzema
en ik in het bestuurgestapt.Sikkewerd voorzitteren in 1996 ben ik voorzittergeworden.lk vond het mooidat hij eerstde kar wou trekken,zo kon
ik dingenvan hem leren.Dit seizoentrektSikkeweerde kar,maardan als
trainervan de seniorenop sportiefgebied.
Toenwij in het bestuurkwamen,warener eerstmoeilijkejaren omdatwe
maaréén elftalhadden.Daarnaging het weer de goeiekantop. Spelers
die naar Zandeweerwaren gegaan,kwamenweer terug naar K.R.c.
Doordatdie jongensweer terug kwamen,ging het niveauhier ook weer
omhoog.Dat heeft er toe geleiddat we twee keer nacompetitiehebben
gespeeldvoor promotie,degradatiewedstrijden.
Dat is zekerwetente danken aan de toenmalige
trainerJan Blaauwwiekel.
Waarvanik hetzeerspijtig vind dat hij geentrainermeeris.
Wat voor werk doe je nu, en is het te combinerenmet een bestuursfunctie?
lk werk als financieelmanager,twee dagenin Zeewoldeen drie dagenin
Groningen.Het neemteen behoorlijkewerkdrukmet zich mee, en dan is
het soms moeilijkom dingenbinnende verenigingin goedebanente leiden. Maargelukkighebbenwe een club met enthousiaste
vrijwilligers
die
het bestuurveelwerk uit handennemen.
En van de mooistedingen vind ik het jeugdvoetbal.
we hebben een
samenwerkingsverband
met Onderdendam.Dat loopt heel goed. Alle
jeugdmet elkaar,dan zijner op dit moment60 fanatiekelingen,
waaronder
mijn neefjesThom en Mart.
Als verenigingproberenwe het jeugdvoetbalte stimuleren,door de contributieszolaag mogelijkte houden.

I
il

wim laat weten dat hij verderbijnageen hobby'sheeft,nou ja, af en toe
een stripboeklezen.Mijnwerk en K.R.c. neemtveeltijd in beslag.
Gelukkigben ik een trouwebezoekervan F.C.Groningen,dat doe ik al
vanafmijn 13ejaar en ik hoophet nog een tijdjete doen.
Wim,namens't Lougnijsbedanktvoordit In gesprekmet .....

G.W.
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OPHALENOUD PAPIER.
Zaterdagmorgen
23 novemberom 9.00 uur bij de weg.
Oud papieren kartongraagaanleverenin dozenof papierenzakken.

a\

I
t

OPHALEN KLEIN CHEMISCHAGVAL/ KLEINE ELECTRISCHEAPPARATEN.
Maandagmorgen
18 novemberkuntu bij het personeelvan de chemokar
uw kleinchemischafvalinleveren.Heeftu kleinchemischafvalaan te bieden dan kuntu dit,in de weekvooraÍgaand
telefonisch
aan de inzameling,
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.Uw afvalwordtvanaf uw
huis meegenomen.Ook afgedanktekleine electrischeapparatenzoals
koffiezetapparaten,
strijkijzers,broodroosters,
boormachines,haarfóhns,
electrischetandenborstels
etc. kunt u meegevenaan de chemokar.
LET OP: De routevan de chemokarrijdtvoortaanop maandagen niet op
dinsdag.Dit staatverkeerdop de kaart,die u van de gemeenteontvangen
heeft.
O U D EB O M E N .
De oude bomen stonden roerloos
toen ik daar langs het bospad liep,
een enkele vogel zong, en verder
was het alsofhet bosnog sliep.
De zon scheen door de kale takken
en wierp zijn bundels op de grond,
wat dorre bladerenen een boomstronk
was alleswat men daar nog vond.
Maar ondanks al die dorre doodsheid
was er een afgehouwenstronk,
daaruit ontsproothet eersÍe groen reeds
wat mij haastjuichend tegenklonk.

d

Zal zo eens uit veel oude levens
het groen ontspruitenvan Gods trouw,
zal dan Gods Kind eens vruchtbaarbloeien,
het leven heersenover rouw?
Eens zullen knoppen openspringen,
het nieuwe leven breekt zich baan,
wij bloeien schoner dan die boomstronk
en zullen nooit meer ondergaan.
M. Kofferman-Ziil.
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E v e nv o o r s t e l l e n . . . . . . .
" H è ,h è . . . . . z" u l l e nd e r e d a c t i e l e d evna n ' t L o u g n i j g
s e d a c hht e b b e n ", e i n delijk een nieuw redactielid".Na veel mensen gevraagdte hebben (en
meerdereoproepenin 't Lougnijs),
is er eindelijkiemandbereidgevonden
om het redactieteam
te versterken.Wie is de gelukkige?Een korte introductie......
Mijn naam is Frouwke Doornbosen ik woon sinds april 2000 aan de
Oosterwegin Kantens,samen met mijn man Geert en onze 2 kinderen
Lotteen Sanne.Sindskortben ik werkzaamop O.B.S.Klinkenborg,
waar
ik lesgeefin de bovenbouw.In mijn vrije tijd speel ik graag toneel (bíj
Advendo)en ben ik vrij actief bezig met EHBO. Het wonen in Kantens
bevaltons uitstekend,mede doordathet een zeer gezelligen actiefdorp
is.
De reden dat ik na lang beraad"gezwicht"ben om in de redactievan 't
Lougnijste gaan zitten,heeft te maken met het voortbestaanvan onze
dorpskrant.Toenwíj nog maarnet in Kantenswoonden,gaf 't Lougnijsons
een goed beeldwat er allemaalin ons dorp gebeurdeen gedaankon worden (erg veel!).Het is belangrijkdat zo'n krantbestaanblijften daar wil ik
graag mijn steentjeaan bijdragen.
lk zal julliede komendetijd in iedergevalop de hoogtehoudenvan de
nieuwtjesvan peuterspeelzaal
Poppedijnen van O.B.S.Klinkenborg.
Wat
mijn werkzaamheden
nog meerzullenzijn,zullenjullievanzelfmerken.lk
ga in iedergevalmet een flinkedosisenthousiasme
aan de slag!
FrouwkeDoornbos
HOBBY:WATERSKIEN
Eersteven voorstellen:
JorianWals
Bredeweg22, Kantens
1 0j a a r
Op een avond belt Jorian bij me aan om te
zeggendat hij graag iets wil vertellenover z'n
hobby(goedio, wie volgt???).lkbeloofJorian
terug te bellen,want ik moet me eerst wat i
voorbereidenop het onderwerp.Van waterskien weet ik niet meer,dan dat *.-;;;"g";;
Wi
onze vakanties in Oostenrijk graag op een 5$$..1.-'
iti
r1
bankjeaan de rand van het meór móchtenzit- ÏÏi:ril'""
ten kijken naar de waterskiërsdie door een speedbootvan een schans
werdengetrokkenen ergensverderopweer in het waterplonsden.Op een
dinsdagmiddag
komt Jorianbij me om mij en de Lougnijslezers
wat wijzer
te maken.
20

Hoe ben je op het idee gekomen om te gaan waterskien?Heb je dat in de
vakantieergens gezien of op televisie?
We gaan aljaren met op vakantienaarKroatiëaan de Adriatischezee. Op
de campinghebbenwe Duitsersontmoetdie aan allerleivormen van
watersportdeden(waterskiën,
monoskiën,
air-chairenz.).Ze haddeneen
grote speedbootbij zich met een 150 pk motoren ik mocht het ook even
proberen.lk vond het heel erg leuk en Jorg begonmij te trainen.Vanaf
mijn6e jaar heb ik iederezomerin de vakantiegeoefend.
Heb je er een pak en andere spullen voor nodig?
Ja, je hebt er allerleispullenvoor nodig.lk draageen wetsuit(dit is een
rubberenpak om te voorkomendat je kou vat), daarnaastdraag ik een
reddingsvest
en heb ik ski's waarmeeik ook kan monoskiën.Natuurlijk
heb je ook een speedbootnodig.
Hoe vaak oefenje in de zomer?
In de zomervakantie
(meestal3 weken)trainik iederedag.
Wordje van een schans getrokken?
Nee, mijn oudershebbenzelf een snelleboot. lk lig in het water en door
mijn zwemvestblijf ik drijven.Als de boot op snelheidkomt,trekt hij het
touw straken word ik uit het watergetrokken.
Kun je deze sporthier ook in de buurt doen?
In Harkstedekunje aan een lijn(duszonderboot)skiën,maardaargaan
we nooitnaartoe.Verdermagje hierbijnanergenssnelvaren,dus kunje
ook niet waterskiën.
Dus je bent niet bij een club aangesloten?
Nee, ik doe het alleenvoor mijnplezierin de vakantie.
Om in vorm te blijven ga je in de winter snowboardenheb ik gehoord?
's
Ja, winters gaan we skiën in Tsjechië.De eerste keren ging ik daar
'gewoon'
skiën, maar de afgelopenwinter ben ik begonnenmet snowboarden.een soortmonoskiën.
Dan heb je nog twee ander hobby's, namelijk accordeonspelen en voetballen.
Voetballendoe ik bij K.R.C,bij E1. Misschiendat daar iemandanders
eens iets over kan vertellen.
Daarom gaan we verder met de accordeon.Van wie krijgje les?
lk krijgal tweejaar privé-lesen kan al heelveel liedjesspelen.Op school
hebben we net in de kinderboekenweek
een projectweekgehad over
boten:"Ay,Ay, kapitein".Meesterheeftmij gevraagdof ik een koortjewilde
begeleiden
en dat vond ik heelleuk.
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Met een Marsje gaat Jorian weer snel naar zíin vriendies.
Namens't Lougnijsbedankten veelsuccesmet ie hobby's.
A .E . v . dH. . - L .

Projeq.tweekop O.B.S.Klinkenborg
heeft
ln de week voor de herfstvakantie
bezigmen zich op de O.B.S.Klinkenborg
gehoudenmet het kinderboekenweekproject. Dit jaar was het thema: "Ay Ay
ln allegroepenstonddit thema
Kapitein!".
centraal.
Zo werdener in groep 1-2 botengemaakt
(van papier,klei en lego),een schatkistgemaakten gevuldmet blinkende
gemaakt,geluisterd
kettingenen muntstuk,een projectboek
zelfgemaakte
en er werd naar hartegezongen.Natuurlijkgingen
naarzeemansverhalen
veel kinderenin deze week verkleedals píraatnaarschool.
vertelIn groep3-4-5kwameen aantalmenseniets over de scheepsvaart
len. Onderwerpenwaren: zeilen op zee en fruittransportper schip.
Sommigenvan hen haddenleukepresentjesvoor de kinderenmeegenoOok werdener boten geknutseldvan
men (o.a. mooie sleutelhangers).
mooiepiratengeverfd
(legevlapakkenen Iucifersdoosjes),
afvalmaterialen
en werd aandachtbesteedaan de V.O.C.schepen.
(in
In groep 6-7-8werd er een vuurtorengemaakt,een "flessenpostbrief'
het engels)geschrevenen "opgestuurd"en ook in de bovenbouwwerd
aandachtbesteedaan de V.O.C.schepen.Op woensdagwerd er een
in Groningen.
bezoek gebrachtaan het NoordelijkScheepvaartmuseum
Dit uitstapjehaddende kinderente dankenaan de verjaardagvan meesPeterSchaapeen bezoek
ter Eddy.Verderbrachtkinderboekenschrijver
aan de schoolom iets over zijn werk te vertellen.
was er een presentatieop school,waar ouders,opa's
Op vrijdagmorgen
kondenkijkenwat er de hele week
en oma's en anderebelangstellenden
in de klaslokalenviel op
op schoolgedaanwas. Bij de tentoonstellingen
dat veel kinderen(en ouders)ontzettendveel maritiemematerialenhadden meegenomen.Zo was er een echtescheepsbel,een oude scheepsTijdens
radio,oude logboeken,veel foto'sen zelfseen echt kapiteinspak.
de presentatietoondenalle groepenhun zangkunsten.Er trad zelfs een
bestaandeuit leerlingenvan
piratenkoorop: "Het Boterdieppiratenkoor",
groep 6-7-8,onder begeleidingvan kapiteinEddy.Al met al was het voor
de leerlingenen de docenteneen zeer geslaagdeprojectweekop de
Klínkenborg.
F.D.
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Door Anton Meijer,Stitswerderlaang, Kantens
Wat was je jongensdroom?
Vliegenier
worden.
Wat is daar van terechtgekomen?
Nietsvan wegenhet brÍldragen, wel veel gevlogenover de wereld maar
dan achterde pilootzitten.
Wat is je hobby?
Dat zijn er velen:hout bewerken,achterde PC zitten,lezen,voetbalkijken op ïV enz.
Wat is je favorietevakantiebestemming
?
Nederlandverkennenin de diversepaikendie er zijn.
Wat is het leukstaan je woonplaats?
Het leuksteis dat je de rust en de ruimtegaat waarderenals je weer
eens in je geboortestadbent geweest(Roiterdam).
Wat is het minstleukeaan je woonplaats?
De kletsverhalen
die soms rondwordenvertelden de gevolgendie er
dan van kunnenkomen.
Welk boek heb je het laatstgelezen?
De negendevijflíngvan AgathaChristie.
Welkefilm hebje het laatstgezien?
Dat was Minoesop video.
Wat ís je favorieteTV programma?
Geenfavoriet,kijkalleenmaarnaarvoetbal,tennisen hetjournaal.
Waar heb je het laatstsmakelijkom gelachen?
om een vrouw,die zich omdraaideen mij een lieveschatnoemde,en
wel zelf zo schrokdat ze ook schaterlachend
weg liep met de verontschuldiging,omdathet niet tegenmij maartegenhaar zusterwas die
voor een winkelruitwas blijvenstaan.
Wat heeftje het meestgeraakt?
Mijnlievelingshond
( Leonberger
) te moetenlateninslapen.
Wat zou je graagin je levennog eenswillendoen ?
Een reis rond de wereldmet een boot maar dan niet om te werken
a l l e e nm a a rl u i e r e n .
En tensfotte,aan wie geefje de pen door ?
Aan de fam Donkebroek
Stitswerderlaan
12 Kantens.
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Concert
Ruim 100 mensen bezochtenop zaterdag 12 oktober het st.
A n t o n i u s c o n c e r ti n d e N e d . h e r v . k e r k t e K a n t e n s . N a m e n s
C.S.C.W./Feestcomité
heettede heer Van der Hoek iedereenwelkom.ln
verbandmet het overlijdenvan prins Clausvroeg hij enkeleogenblikken
stilteter nagedachtenis
aan de prins.
Na enkele zakelijkemededelingenover de verdere gang van zaken,
begon het programma, dat werd verzorgd door het Gospelkoor
Cornerstone
uit Groningeno.l.v.BaukeMulderen mevr.Edithv.d.Burguit
Uithuizermeeden
op de dwarsfluit.
pauze
na
en
de
werden 3 blokjeszanglmuziekten gehoregebracht.
loor
Bij iederliedwerd uitleggegevenover de inhoud.Hetkoor begonmet Get
together, daarna With my whole heart met dwarsfluitbegeleiding
en
besloot het eerste blokje met Holy,waarbij ze, zoals bij eeÀ gospeTkoor
gebruikelijk
is, lekkermeedeinden
op de muziek,wat heelstralenden vrolijkaandoet.
Edithv.d.Burgspeeldeeen paarkeeralleenenkelestukken.Hetwas een
goede gedachtegeweestom haar te vragen.De samenwerkingis zodanig goed bevallendatze na aflooplietblijkenwel vakermet het kóorte willen optreden.
De dirigentBaukeMulderwas voorenkeleKaanstersgeenonbekende.Hij
is namelijkeen keer per maanddirigentvan de Vlinthippers.
In de pauzé
werd de koffieverzorgddoor kosterKor Broekhuizen.
Te oordelen naar de reactiesvan het publiek vond iedereenhet een
geslaagdeavond.De toegiftenwerdenmet applausgehonoreerd.Na het
laatstelied was er een bloemetjevoor fluitisteen dirigent.
Het lijktde commissieeen leuk ideeom van het concerteen jaarlijksetraditiete maken.
Nieuws van de Vrouwenraad
Aquarelleren
Op maandag7 oktoberwas al weer de laatsteaquarelleeravondvan een serie van vier. We hebbener allemaal even aan mogenruikenen hebbengeconstateerd
dat het moeilijker
is danje denkt.Gelukkigwas GreetOlsmeijerbereidom
de cursusin januarimet 4 avondente vervolgen.We hebbenal heel veel
van haargeleerd,maaralsje er echtje hobbyvan wilt maken,is het nodig
om meerover de techniekte weten.Het warenhelegezelligeavonden.
Kaartclub
Hetdoetons genoegenu te kunnenmededelen
dat er genoegdeelnemers
zijn om een kaartclub/soos
te starten.Denktu, als u dit leeót,ook graag
mee te willendoen (Rummikubof sjoelenkan ook)dan bentu op donderdagmiddagom 14.30uur van hartewelkomin het dorpshuis't Schienvat.
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Kalligraferen
Gotischschrift
Oproep voor liefhebbersvan kalligrafie.In het nieuwejaar wil de heer
dinsdagldema uit Delfzijlwel weer een cursus geven. ( waarschijnltjk
a v o n d) l 2 l e s s e n v o o r6 8 . 5 0e u r op e r p e r s o o n . (i n c l .m a t e r i a a)l
Opgevenkan tot 16 nov.op tel. nr. 551484of 551633.
Miniaturen
Tevensook in het nieuwejaar voor wie al eens een cursusheeftgevolgd,
miniaturenmaken.Dat wil zeggeneen hoofdlettermet een versieringer
zoalsde monnikenvroegerdeden.( afm.
omheen,een soortschilderijtje
jubileumenz. 10 keer voor 75 euro per
gebruiken
bij
een
bv.
2x2 cm. ) Te
persoon( incl.alle materialen) Opgavezie boven.
Spellingsavond
activiteitdie we hebbengeplandis de Spellingsavond
De eerstvolgende
Aanvang:19.30uur.We haddengedachtdat
op woensdag13 november.
heel veel mensendie dagelijksmet taal te maken hebbenzich zouden
aanmeldenvoor dezeéne avond.Helaaszijn er nog niet genoegdeelnemers om de avond te kunnenlatendoorgaan.Om de kostenhoeft u het
niette laten,1 of 1.50euro per persoon.
MevrouwEttema uit Loppersumklonk erg enthousiasten had er zo te
horenzin in om de nieuweregelsuit te leggen.Misschienhebbenwe u
Daaromnog een laatstekans!
ook evenovervoerdmet al onzeactiviteiten.
Tot maandag4 novemberkunt u zich nog aanmeldenbij mevr.de Boer,
tel. 551484of mevr.Steendam,tel. 551633
We houdenu per maandop de hoogtevan onze activiteiten.
O.b.s.Klinkenborg
Ay ay kapitein.
werd
ln de week voor de herfstvakantie
een projectweekgehouden,die geheel
in het teken stondvan de kinderboekenweek met als themaAy ay kapitein- boeken over boten. Een week waarin boeken over de zee en alleswat er bij hoort
centraal stonden, evenals vertellenen
werkenover het thema.
zagje al enkelepiratennaarschoolgaan.
Op maandagmorgen
Bij de bovenbouwkwam op de eerste dag direct al de schrijverPeter
Schaapop bezoek,die ook liedjeszong.Dat was wel leuk,hoordeik op
straat.
lederegroep had zijn eigen programma.Bij de groepen1 en 2 werd er
tekenenover eigen lieveel voorgelezenmet aansluitendtaaloefeningen,
van allerleimaterialen.
en er werdenbotengeknutseld
velingsboek
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Voorde groepen3,4 en 5 was er ook voor de heleweek een programma
uitgestippeld.
lederedag werd een anderondenruerp
belicht.
Maandag- piraten,dinsdag- boten,woensdag- het boek'Boris,'donderdag - kapitein.
De leerlingenvan meesterEddy haddengeluk; meesterwas namelijk
woensdag jarig en nam de klas mee naar het Noordelijk
Scheepvaartmuseum
in Groningen,
nietmet auto'smaarmet de treinvanuit Usquert.
Daarnaastkwam een opa van een van de leerlingeniets vertellenover
zeezeilenen een medewerkervan Seatradeverteldeover het vervoervan
fruitper schip.
Op vrijdag was de projectafsluiting
in de vorm van een presentatie.
Hiervoormochtenalle leerlingende hele week spulletjesmeenemen,
zoals boeken,spelletjes,foto's,speelgoedbootjes,
schipperskleding
enz.
Samen met de gemaaktewerkstukkenwerd er een tentoonstelling
van
's
gemaakt,die doorde oudersen anderebelangstellenden
morgensvan
1 0 . 3 0- 1 1 . 3 0u u r k o nw o r d e nb e z o c h t .
Om in de stemmingte komenzongende kinderenin de ontmoetingsruimte bij toerbeurtzeemansliedjes.
Met muzikalebegeleiding
van o.a. een
accordeonen verkleedals zeeliedenklonkenliedjesals Berend Botje,
Schippermag ik overyaren,Daar was laatst een meisje loos, door de
school.
A.E.v.d.H.-1.
Oud papier ophalen:
Zaterdagmorgen
23 november.Graagom 9.00 uur bij de weg.
De o.b.s,'Klinkenborg'is
aan de beurtom op te halen.Info:tel. 551788
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