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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerde kerk en
06 juni H.K. 11.00uur
1 3 j u n i G . K . 1 1 . 0 0u u r
20 juni H.K. í1.00 uur
27 juni G.K. 11.00uur

Hervormde Gemeente
Kindernevendienst.
Mw. Meihuizen,
Ds.Kristensen'
Kindernevendienst.
Mw. Meihuizen.
Dhr.Brontsema'

Gereformeerde kerk vrij gemaakt
H.A.
Gron.-Oost.
9.30 uur Ds. J.W.Roosenbrand,
06 juni
Winsum'
16.00uur Ds. J. KlaPwijk,
9.30 uur Leesdienst.
13 juni
16.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
9.30 uur Leesdienst.
20 juni
14.30uur Leesdienst'
11.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
27 juni
14.30uur Ds. A. Krijgsheld,Delfzijl.
9.30 uur Leesdienst.
04 juli
Schildwolde.
14.30uur Ds. G.F'Ovenrueg,
STITSWERD
20 juni 19.00uur

Haren,
ds. R.P.Oosterdijk,
Vesperm.m.v.MartinSprenger,tenor.
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WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
27-28 mei
2 9 - 3 0m e i
3 1 m e i / 1j u n i
0 2 - 0 3j u n i
05-06juni
12-13juni
19 - 2 0j u n i
26-27juni

03-04juli
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F.H.Bennink,Ten Boer.
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op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijketandarts telefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 O0
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voor het makenvan afsprakenvan ma. vm vr. tussen8.00-8.15uur,
tel. 06 - 51255926.
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Ledenodmínistrotíe:
J.O.M. Wqls-Stolloert

(0595-552303

Gelíevewilzigingenbij huwelijk,somenwonen,
geboorteen/of verhuizingen
doorgeven
oonde ledenodministrctíe

VAN DE REDACTIE
't
Het is al ruim 23 jaar geledendat Lougnijsvoor
het eerst verscheenin de dorpen Kantens,Rottum
Eind 1993/begin1994werd't Lougnijs
en Stitswerd.
in zijn voortbestaanbedreigd,voornamelijkdoor
financÍëleproblemen.Na drie maandenvan afwezigheidwerd door de toenmaligeredactiebesloten
om jaarlijkseen collectete organiserenom in ieder
gevalfinancieelmogelijkte makenom doorte gaan
met de uitgiftevan 't Lougnijs.De betrokkenheid
en de bereidheidom ook
van de dorpsbewoners
hier financieelaan bij te dragen is gelukkigaltijd
groot geweest.Met vereendekrachtenzijn we nu precies10 jaar later nog
't
steedsin staatom Lougnijsvoortte zetten.Als het aan de redactieligt,
wilfen we daar in ieder geval ook volgend jaar mee doorgaan. Na
en een aantalvrijwilligersweer bij u
Pinksterenzullen de redactieleden
langskomenom u te vragenvoor de jaarlijksebijdrage.Ook dit jaar zullen
daarvoorde bruineenvelopjesmet logo aan u overhanonze collectanten
digen.Mogenwij ook dit jaar op uw medewerkingrekenen?U kunt onze
numverwachtenvanaf 1 juni Vm 12 juni. Het eerstvolgende
collectanten
mer van 't Lougnijskomt iets later uit en zal op 1 juli verschijnen.De
opbrengstvan de colleclezal in dit nummerbekendwordengemaakt.

DE ](MNSTER WICHTERSEIZOEN2OO3-2004.
Na een goedseizoengingenwe van start.Aan het eindevan het jaar hadden we een gezelligeavond.Hiervolgtde uitslagvan het afgelopensjoelseizoen.
......12715
1 . L . W i l l e m s. . . . . . . 1 3 9 9 60 6 . N . L i c h.
2 . T . W e v e r . . . . . . . . . . 1 3 9 1057 . M . W e r k m a n . . . . . . 1 2 6 0 7
3 . T . W i j k s t r a . . . . . . . . 1 3 2 0068 . T . B r o e k h u i z e.n. 1 2 1 4 2
...7574
4 . T . d e J o n g. . . . . . . 1 2 9 9 9 0 9 . M . d e K a m
.4430 wegensziekte
5. S. Werkman....12801 10. D. Zuidema.
We wensenDinieveel sterktede komendetijd.
Zijn er nog dames die het leuk lijkt om te komen sjoelen?We sjoeleneenmaal in de week op woensdagavondom 8 uur, de inleg is 5 euro per
maand.We sjoelen5 keer.Ook hebbenwe leukeuitstapjesin hetjaar.Dus
damestrek de stouteschoenenaan en meldtu aan bij mw. Weverof mw.
Willems.
Namensde KaansterWichterop naar het volgendseizoen.

GRONINGERMOLENWEEKEN
D.
Op zaterdagen zondag12 en 13 juni wordtweer het Groningermolenweekendgehouden.Ook koren-en pelmolende GroteGeertzal dit weekend geopendzijn.
Op zaterdag kan er bij de stookhutgestart worden voor een molenfietstochtlangs 6 Groningermolens;+ 30 km. Deelname:2 euro en na
afloop naturel-of spekpannenkoeken
naar keuze.Verderzijn er de hele
dag heerlijkepannenkoeken
te koop bij de stookhut.
Hopenddat het weer dit weekendgoed is en dat er weer veel mensende
molenmet een bezoekjezullenvereren.
De molenaar.
OPBRENGSTCOLLECTEZOA.VLUCHTELINGENZORG
2004.
De collecte van ZOA-Vluchtelingenzorg
was ook dit jaar een succes.
Dankzijde enthousiaste
inzetvan 12 collectanten
is in Kantensen omstreken een bedragvan € 313,11opgehaald.
Alle geversen collectantenhartelijkbedankt!
ZOA-Vfuchtelingenzorg
zet zichal sinds 1973in voor hulp aan vluchtelingen wereldwijd.De hulpverlening
van ZOA strektzich uit van acute noodhulptot en met wederopbouw.
VanuitNederlandwordenhulpverleners
uitgezondenvoor de coórdinatievan de programma-activiteiten.
Kijk ook op www.ZOAweb.org

TUINCONCERT
OP WIERDE'WALSWEER'BIJ KANTENS.
Het Amusementskoor'KaansterVlinthippers'geeft op zaterdag 19 juni
2004voor de eerstekeer een tuinconcertop de wierde'Walsweer'aan de
Klinkenborgerweg
7 bij Kantens.Aanvang19.30uur.
De KaansterVlinthipperszingenop deze prachtige'het tuinpadop'- locatie afwisselendNederlandseen Groningseliedjes.Het koor zingt een
afwisselendprogrammavan oudeschoolliedjes,
smart-en levensliederen,
zeemansliedjesen Groningse liedjes. ledereen die houdt van het
prachtigelandschap,een mooietuin en leukeherkenbareliedjes,mag dit
GRATISconcertniet missen.
De toegangis gratis.
Voor meer informatie:
Rita Rolink.0595-434047na 18.00uur.

TUSSENPASENEN PINKSTEREN
Hij bliesop hen en wekte hen tot leven;
zoals God Adam eens tot leven riep.
Zo wilde Hij Zijn jong'ren volmaakt geven
te heersenover alleswat H| schiep;
maar deze heerschappijzou dienen worden,
elkaar de voeten wassen,needrig,klein,
zoals de Heer deed, toen Zijnjong'ren morden
omdat niet eén de minstewilde zijn.
Toenheeft HI hun de sleuteldoorgegeven
waarmeehet rijk der heemlen opengaat.
'Wie gij de zonden kwijtscheld, zijn ze ook vergeven
en rekent gij ze toe - ik strafhen voor hun kwaad'.
Tot tweemaal toesprak Hij Zijn woord van vrede
opdat die hen geheel veruullenmocht:
want wie Hij uitzendt,wordt door Zijn gebeden
gedragen tot zijn laatsteademtocht.
Nel Benschop.
Uit: Hemelhoog& Aardediep.
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Fietsclub
We wetenniethoeveelfietserser nog zijn die belangstelling
hebbenom in
groepsverband
te fietsen,maar we willenhet toch nog weer proberen.
We startenop woensdag2 juni vanafhet Schienvatplein
om 13.30uur.
Van de Vrouwenraadzal Giny Wibbensuit Stitswerd,waarschijnlijkvergezeld door haar man Tjarko,de eerstekeer meefietsen.
We hopendat er ook enkelenieuwefietsersmeedoen.Als u van fietsen
houdt is het leukerom met een clubjete fietsen,dan alleeneen route te
rijden.Een beetjepratenonderweg,een paar keer picknickenen je hebt
een gezelligemiddag.
Bezoek museumboerderijNijholt
Op woensdag 16 juni brengen we een bezoek aan museumboerderij
'Zuidpool'
aan de Streeksterweg79 in Usquert. De boerderij werd
gebouwdin ',|852en werd in 1988gekochtdoor Huiben Alie Nijholt.Door
vele jaren restaurerenhersteldenzij alles in oude luister.Het voorhuisis
zo authentiekmogelijkingerichtmet o.a. de slaapkamermet zijn prachtige
antiekemeubelen.Verderde oude keukenin de kelder,de rosmolen,het
karnhuisen in de schuurhet koetshuismet prachtigekoetsenen sleden.

Mw. Nijholtzal in een 1% à 2 uur durenderondleidinguitleggeven over
allesdat we te zien krijgen.
In 2003 is er bovendiennog een prachtigeslingertuinaangelegd.
We wordenom 2 uur op de boerderijverwacht.Samen met mensenuit
Zandeweerhopenwe daar een gezelligemiddagte hebben.Dit uitstapie
is niet alleenbedoeldvoor ouderen.maar voor al onze dorpsgenotendie
voor hebben.
er belangstelling
De entree is € 5 inclusiefkop koffieof thee met koek.
Omdatde fam. Nijholtgraagwil weten met hoeveelpersonenwe komen,
kunt u zich tot zaterdag5 juni aanmeldenbij mw. Steendam,tel. 551633
of mw. Funken,tel. 551084,met vermeldingof u met de fietsgaat of autovervoerwenst.
Vertrekhalftwee vanaf't Schienvatplein.

AGENDASCHIENVAT
MEI Um AUGUSTUS2004.
De activiteiten
van de diverseverenigingenin het Schienvatstaan,i.v.m.
'n
de naderendezomer,op laagpitje.U krijgtdaaromde agenda deze keer
tot en met augustus.
V.D.K.
3 juni
19.30uur Vergadering
ledenEuropeesParlement.
10 juni 7 .30-21.00uur Verkiezing
12 juni
17.30uur Vlinthippers.
23juni
1 9 . 3 0u u r B r i d g e n .
3 juli
17.30uur Vlinthippers.
7 juli
19.30uur Vergadering
Schienvatbestuur.
20 aug.
19.30uur PlaybackShowSpeelweek
21 aug.
1 7 . 3 0u u r V l i n t h i p p e r s .

EEN LEKKERDAGJEUIT?
B.v. ROD biedtu de mogelijkheid
om € 2,50 per persoonte besparenop
een entreekaartje
van Aqua Zoo in Leeuwarden.
Aqua Zoo is een leuk park, met veel water en dieren.Het park en B.v.
ROD geven u de kans om voor € 6,- p.p. dit park te bezoeken(normale
entreeprijsis € 8,50).Zo bespaartu dus 2,50 euro per persoon(uitgegaan
van volwassenen).
Wilt u meerwetenover dit park,of u zou wel graagheen willen,dan moet
u op 8 juli (jaarmarkt)naar de marktkraamvan B.v. ROD gaan.Hier kunt
u foldersvan het park bekijken.Besluitu om er heen te gaan dan kunt u
zich tot het sluitenvan de marktopgevenbij de kraam.
B.v. ROD.

Dry

cazo de p.eoo...

Even voorstellen.....
lk heet Simon Mus, ben 45 jaar oud, getrouwdmet Petrade Vries,twee
kinderenn.l. een dochterSylvana(10 jaar) en een zoon Youran(5 jaar
oud).
Waarkomje vandaan......
lk ben geborenin Middelstum.
Hoe ben je in Kantens terecht gekomen?
Door in 1983 met mijn fiets door Kantens te fietsen en zag dat
Kolpendesraat
8 te koopwas en toen via een veilingde nieuweeigenaar
ben geworden.
Doe je mee aan bepaalde activiteitenin het dorp? Zo ja, waaraan?
lk heb meegeholpenhet lokaalvan groep 1 en 2 van de Klinkenborgeen
ander kleurtjete geven,maar help niet mee met andereactiviteitenin het
dorp.
Omschríjfje zelf in 5 woorden.....
Sociaal,ordelijk,behulpzaam,vriendelijken creatief.
Met wie zou je een dagje willen ruilen?
Met een miljonairen dan er achterte komen hoe het voelt om voor één
dag alleste kunnenkopenwat je andersniet zou kunnenkopen.
Waar mogen ze je 's nachÍs voor wakker maken?
Voor niets,laat mij maar mooi van mijn nachtrustgenieten.
Wat staater altijd in je koelkast?
Vleeswaren,toetjes,zuivelproducten
nl. melk,karnemelken drinkyoghurt.
Wat neemje mee naar en onbewoondeiland?
Mijn vrouw en beide kinderenen veel levensmiddelen,
een scherp mes
voor eventueeleetbarevruchtenuit een boomte kunnensnijden.
Wat vind je het leukst om te lezen in 't Lougnijs, en wat zou je aan 't
Lougnijs willen veranderen?
ln het algemeenalleswat mij interesseert
en aanspreekt,verderhoeftde
inhoudniet wordenveranderd.
En tot slot, aan wie geef je de pen door?
Aan mijn overbuurman:
WillemAalders,Kolpendestraat
9.
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NIEUWSVAN B.v. R.O.D.
Zoalsu in het vorigeLougnijsheeftkunnenlezenzijn we volop bezig met
het Dóstfeest.Graagleggenwe nog even wat dingenuit voordathet zover
is.
* Op donderdagI juli is er weer de Jaarmarkten ook u kuntdaar spulletjes verkopen.Willenu of uw kinderenop de marktstaan,dan kunt u zich
opgevenbij KlazienWerkman(tel.551623).
* Op vrijdag9 juli is er's avondseen playbackshow
in de tent.Er wordtin
3 groepengestredenen iederewinnaarvan de groep zal een leuke prijs
ontvangen.
ledereenmag meedoen,en meedoenis gratis.Wel moetje zelfje muziek
op cd meenemen.Vergeetje je muziek,dan kun je niet meedoen.De 3
groepenzijn verdeeldin een groep van 3 jaar tot 6 jaar, van 6 jaar tot 9
jaar en van 9 jaar en ouder.Dusgeefje snelop, dit kan bij CarlaBruinsma,
te1.551924.
* Op zaterdagwordter een sterksteteamverkiezinggehoudenen hiervoor
zoekenwij teamsdie uit 5 mannenof 5 vrouwenbestaan.Het team dat het
besteuit de bus komt,mag zich sterksteteam van Kantensnoemen.Dus
vraag familie,buren of kennissenen meldtje aan. Meedoenkost 5 euro
per team en moetbij opgavewordenvoldaan.Opgevenkan bij Mariekede
Kam,tel. 551480.Minimumleeftijdis 16 jaar.
Voor verderevragenover B.v. ROD en het Dóstfeestkunt u terecht bij
KevinHamming
, tel. 551277.
Het bestuurvan B.v. R.O.D.
D E F I E R EP I N K S T E R B L O M
Hier is onze fiere pinksterblom
en ik zou hem zo graag eens wezen;
met zijn mooie kransen op het hoofd,
en met zijn klinkendebellen.
Recht is recht, krom is krom,
geliefj' ook wat te geven voor de fiere pinksterblom
want de fíere pinksterblom moet voort.
Boer, ik vraagje voor de laatstekeer,
heb je soms nog takkebossen;
in het donker stokenwij ons vrrur,
dat fikt en vlamt en dat knettert;
vuur en vlam, rook en smook,
zeg, danst misschienjouw mooie Trientjedeze avond ook
met een fiere pinksterblomin 't rond?
Uit: De Nederlandsepadvinders.
Zangbundelvoor verkenners,
1948 DistrictGroningen.
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I N G E S P R E KM E T . . . . . . .
Over een dikkemaand,vlak voor de vakantie,hebbenwe weer onze jaarlijkse kermis aan de Pastoriewegmet een feesttentop de ijsbaan.Als
'echteKaanster'
kan ik me als kleinejongennog goedde kermisvan vroeger herinneren.Die werd toen gehoudenbij de molen en op een stukje
'60.Waarnou
Pastorieweg,
hoekColpendestraat,
omstreeksmiddenjaren
dhr. Stukkienwoont,was vroegerhet café van Wieringa.Een café hoorde
vroegerecht bij een kermis,tegenwoordigis het een feesttent.
Toen ineens haddenwe 30 jaar geen kermis meer. De buurtvereniging
'Rond
om dórp' brachtdaar weer veranderingin. Al jaren actiefmet verschillendeactiviteiten
en dan ook weer eenseen keer kermisorganiseren.
Het bleefniet bij één keer:gewoonwegiederjaarweer kermisin Kantens!
Het jaarlijksefeest heeftde naam 'Dóstfeest'gekregenen is gewoonvoor
iedereen.
De voorbereidingen
zijn al weer in volle gang,voor mij redengenoegom
de voorzittereens aan het woord te laten. lk was in gesprekmet Kevin
Hamming.
'Dóstfeest'gekregen?
Waaromheeftde kermisin Kantensde naam
maar de naam
lk was niet bij de oprichtingvan de buurtvereniging,
Dóstfeestheeftte maken met het dorsenvan het graan.In het Gronings
'dósten'.
zeggenwe
Ook heefthet te maken met dorst,dus drinken.Dus
het Dóstfeestheeftte makenmet de beginnendeoogstvan de boerenop
het land. Hier krijgenze ook wel dorst van, dus er moet veel gedronken
worden.
lk zit nou vierjaar bij de vereniging,waarvande laatstetweejaar als voorzitter.
Zijn er dit jaar ook weer specialeactiviteiten?
Om een goed programmaneer te zetten,kostveel geld.Maar ik denk dat
het ons weer goed gelukt is om een mooi programmavoor iedereente
zoalstweejaar geleden,
maken.Helaashebbenwe geen grootvuunruerk,
maar daar wil het ook wel zonder.Misschienmet een paarjaar weer.
voor kinderenop donderdag.En
Ditjaar hebbenwe wel een lawaaioptocht
met een discoshow.
op de vrijdagavondhebbenwe een playbackshow
Op zaterdag is er weer live muziek.Na een paar jaar afwezig te zijn
geweestis het ons toch weer geluktom de band 'The fitingcats'weer op
'Rond
om dórp'en
het podiumte krijgen.Dezebandstaatgoed bekendbij
kunnener echt een feestvan maken.
ls er nou veel organisatievoor nodig?
Het vergtveel tijd.We zijn als bestuural een halfjaar bezigmet de voorvan grootbelang.
bereidingen.Natuurlijkzijn onze vrijwilligers
Als bestuurkun je het niet alleen,daaromwil ik iedereen,die nog als vrijwilligerwil meehelpenmet het Dóstfeest,uitnodigenop de vrijwilligersvergadering op vrijdagavond28 mei in de voetbalkantinevan vv K.R.C.
Aanvang8 uur.
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Dit jaar geven we geen programmaboekje
uit, maar komt het complete
programmain het volgendenummervan het Lougnijs.lk hoop dat u op 8,
I en 10 juli allemaalde weg weten te vindennaar de Pastoriewegen de
ijsbaan.Samen kunnenwe er weer een geweldiggrootfeestvan maken,
zodat we allemaalna afloop weer kunnen zeggen: het was weer een
gezelligDóstfeestdit jaar! Volgendjaar maarweer een kermis.
Kevinbedanktvoor dit

'ln gesprek
met'.
G.W.

BRIDGECURSUS.
Bridgeclub'tHogelandte Uithuizen
in samenwerking
organiseert,
met het
Nutsdepartement
Middelstum,een beginnerscursus
bridge in september
2004.
De cursusbestaatuit 10 lessenen een afsluitendebridgedrive.De cursus
't
wordtgehoudenin Schienvatte Kantensop woensdagavond.
Voor informatiekunt u terecht bij mw. A. Veenstravan de bridgeclub't
Hogeland,tel. 0595-412667of bij dhr. E. Kuipersvan 't Nutsdepartement
Middelstum,
tel. 0595-551
245.
Opgavevoor 1 juli 2004.
E. Kuipers.
OPHALENOUD PAPIER
Woensdagavond
7 juli om 18.00uur bij de weg klaarzetten.
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
Oud papieren kartongraagaanleverenin dozenof papierenzakken.
Bij klachtenkan men zichwendentot de contactpersoon
van peuterspeelzaal "Poppedijn",
FrouwkeDoornbos,tel. 557250.
OPHALENKLEIN CHEMISCHAFVAL/KLEINEELECTR.APPARATEN
Op maandagmorgen
14junikuntu bij het personeelvan de chemokaruw
kleinchemischafualinleveren.Heeftu kleinchemischafualaan te bieden
dan kunt u dit, in de week voorafgaandaan de inzameling,telefonisch
doorgevenaan het gemeentebedr'rjf,
tel. 437662.U kunt ook een e-mail
sturen naar: algemeen@eemsmond.nl.
Uw afval wordt vanaf uw huis
meegenomen.Ook afgedanktekleineelectrischeapparatenzoals koffiezetapparaten,
strijkijzers,broodroosters,
boormachines,haarfóhns,electrischetandenborstels,
mixersetc. kunt u gratis meegevenaan de chemokar.
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I N G E S P R E KM E T . . . . .
Vanaf Pasen 2003 rijdt er wekelijksop maandagen donderdageen rijdendewinkelin ons dorp. De vorigemelkboer,de heer Doornboskenden
we na al die jaren dat hij in Kantenskwam,allemaalwel zo'n beetje,maar
met zijn opvolgerTiemenvan Dijkenhaddenwe in 't Lougnijsnog geen
kennisgemaakt.Daaromleekons nu de tijd gekomenom eens een praatje met de heer Van Dijkente maken.
Bent u een geboren Middelstumer?
Ja, ik ben op 22 juni 1955
geboren in Middelstum en
daar woon ik nog steeds. lk
ben getrouwd met Betty van
Zanten uit Stedum en we
hebbenvier dochtersvan 21.
18, 15 en 11 jaar. Van de
twee oudstenstudeertde ene
voorjournalistiek
en de andere gaat naar de P.A. Dochter
van 15 gaat naar
Het
Collegein Uithuizenen de jongstezit nog op de basisschool.

wil

Hebt u eerst nog een ander beroep gehad of is het altijd al een rijdende winkel geweest?
Nee,door ziektevan mijnvaderroldeik op mijn zestiendeal in dit beroep.
Hij had in diejaren natuurlijknietzo'n grotewagenals ik nu heb, maareen
veel kleinereen ik kreegtoestemmingom op die jonge leeftijddaaropte
mogenrijden.In de zeventigerjaren heb ik de Gebr.Wildeboerin Kantens
ook een tijdjevervangenbij ziekte. lk zit dus al 33 jaar in het vak.

I
I

lk ben u wel eens ver van huis tegengekomen.In welke plaatsenkomt
u zoal? Rijdt u iedere dag een andere route?
Het versteweg is Godlinzeen 't Zandt.Dan kom ik verder in Middelstum/
Toornwerd,Huizinge/ Westerwijtwerd
en in Onderdendam.
Kunt u met zo'n lange wagen overal probleemloos komen?
Ja, in deze kleine dorpen heb je niet veel last van verkeersremmende
maatregelenen er zit ook een achteruitop de wagen,als het even spant.
Bovendienzit er een cameraachterop de wagen.
Hoe ziet uw dagindeling eruit? ls het van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat?
Van 's morgens7 uur tot 's avonds6 uur.
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zit er ook nog een vrije dag of middag aan, net als de dinsdagmiddagsluitingbij de winkels in Middelstum?
Sinds kort ben ik een dag in de week vrij.
Werkt uw vrouw ook mee in het bedrijf?
Gelukkigheb ik zoveelruimtebij mijn huisaan de Delleweg,dat de wagen
onderdakkan staan.Mijn vrouw kan zo uit onze woning naar de schuur
lopen om mee te helpenom de wagen opnieuwte vullen.Zonder haar
gaat het niet.
ontwikkelt zich de verkoop in Kantens een beetje in positieve zin?
Kan altijd beter.
ls er naast alle drukke werkzaamhedennog tijd voor hobby's?
lk mag.graagop de racefietszitten,soms door het hele land.óan geef ik
nog schaatstraining
in Kardingeen skeelertraining
in Ten Boer.
Hebt u nog een boodschap voor de Kantsters?
Wees zuinigop wat het dorp u biedt!
't

Lougnijshoopt dat u met uw rijdendewinkel nog heel lang ín Kantens
komt en bedanktu voor dit gesprek.
A .E . vd. .H .- 1 .

Hallo,
Spaarjij ook yu-gi-oh chaps?
lk moet nummer 29a en 30c nog hebben. Zelf heb ik heel veel te ruilen.
Wie wil met m| ruilen?
Anouk Werkman.
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N DAG VOT MET ''DE ZONNEBLOEM''

l J

l

En doar stooft hen! sMórnsom acht uur! Vief feestneuzenen ain van de
hulptroepen,noar t Auwerderdaip.Wie gingen met n kander op de
Zonnebloemboot,n hail mooi schip met twij verdaipens.Raaizegers
kwammenoet wiedeomgevenvot: Mij, Roodschoul,Oethoezen,Kannes,
keerlman,meeras honderd met n kander.Ain met stok,aandermet krukken, weer n aandermet n rollatorof n rolstoul.t Duurdevanzulfwel even
eer dij aalmoalop stee wazzen.Moar op n duur zatenze net as ol hounder almoalop heur aigenplekje.Loopplaank
wer ienhoald,deurendicht,
motorlait boot trillenen doar ging t hen.
len ain kraaikewipwazzen wie al op t Van Starkenborghkanoal.
Nou, n
braid woater, hur! Den weer onder n brug deur, den ging sluus weer
omhoog.Veurmainstenvan ons was t aalmoalwat nijs!n Enkelingwas op
n schip grootworden,dij was zo te reken op herhoalingen kon ons best
tekst en oetleggeven.
Bie Goarkeukenkwam der n probleem:Aan ain kaantvan t woaterzaten
wie nog ien Grunnen,moaraan aanderkantbegonVraisland.
Moart schip
gaf doar niks om en tufte rustegdeur.Hier haddenwie n hail roem zicht
op t Bergumermeer.Nou, n haile klok woater,hur! t Rook der nait al te
vris,moardoar schientBergumom bekendte stoan,en oetendelkhuifden
wie ja naitmeermet te nemenas n neusvol...
Wie haddenonderbedrievenal hailwat had: Kovvie,n plak cake,n borrel
(ain moar,hur!)n lekkerhapke,en dou kwam waarmemoaltiedop toavel.
Net as leujongenszatenwie aal n zetje te laankhaalzen,
wat of der kommen zol. Stamppotmous en stamppotworrels,met oetbakkenspekjesen
n worstje.t Gingder ien as kouk.Wat ons betrefthad doarwel n bord zoepenbrijachteraanmagd,moar nee:t wer ijs. Nou, lekkerhur!
Wie mozzenook nog weerom,vanzulf.Op dat grodemeerwas woaterzat
om t schipte loatenkerenen zodoundezagenwie dou aanderkaantvan
waal. Ze waiten doar bliekboarwel wat aanpakkenis: heuden, wat n
industrieen wat n varioatie'.
Zaand,grind,scheepswaarven....
Grodecontainerschepen
stovenons veurbie;wie haddengain idee woar ze noar op
raaiswarenen dat kondenwie ze ook nait vroagen,vanzulf.
Stoadegaan ging t weer op hoes aan, en net as op henraaisgingenwie
grensover.sMiddegshemmen
bie Goarkeukenweer de Vrais-Grunneger
wie nog n poar spultjesbingodoan en om vief uur legdet schipweer aan
ien Auwerd.Auto's met sjefeursstonden ons al op te wachten. Sjefeurs
kregennog n boske bloumen met noar hoes en n bedankjeen dou gingen wie weer noar hoes.t Was veur mie veur t eerst,dat ik zonen raais
moaktheb. t Was muiteweerd!Alle organisatoaren:
Hail slim bedankt!
Een tevredenmedereiziger.
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In vogelvlucht
De NationaleVerenigingde Zonnebloemis een landelijkevrijwilligers
organisatie.diezich inzet voor langduriglichamelijkzieken, lichamelijk
gehandi-capten
en hulpbehoevende
ouderen.
Het gaat dan vooralom mensenvoorwie persoonlijkcontacten deelname
aan het maatschap-pelijk
levenniet vanzelfspre-kend
zijn. Op dit moment
werken er ruim 37.000 vrijwilligersvoor de Zonnebloem.Zt1bezoeken
mensendie door ziekteof handicapvaak aan huÍsgebondenzijn. ln totaal
perjaar.Daarnaastorganiseren
meerdan ruimeen miljoenhuis-bezoeken
de vrijwilligers
tal van activiteiten,
dagtochtenen aangepastevakanties.
De activiteitenvan de Zonne-bloemen met name de persoonlijkeaandacht en begeleidingvoorzien in een sterk groeiendebehoeftein de
samenleving.
Meer dan 572.000mensenzijn ondersteunend
lid van de
Zonnebloem.
Enkelecijfers
- 1.476afdelingen
- 37.000vrijwilligers
- 572.000ondersteunende
leden
- 1.000.000huisbezoeken
- 6.750vakantiedeelnemers
Zo ztt de vereniging in elkaar
Plaatselijke
afdelingen
In totaalheeftde Zonnebloemmeer dan 1300 plaatselijkeafdelingen.De
vrijwilligersvan die afdelingengaan regelmatigop bezoek bij zieken,
gehandi-capten
en hulpbehoevende
ouderen.Daarnaastorganise-renzij
tal van activiteitenen dagtochten.
Regionaleafdelingen
nieuwe
Om grotereactiviteitente kun-nenorganiserenen gemakke-lijker
inititatieven
te kun-nenontplooien,vormenplaatse-lijke
afdelingenin een
gebiedof stad sameneen regionaleafde-ling.Alles bij elkaartelt de Zonnebloemcirca 150 van deze regionaleafdelingen.
Provincialeafdelingen
Per provincievormen de regio-naleafdelingensamen een pro-vinciale
afdeling.Daarinstem-menzij de activiteitenmet elkaaraf, overleggenze
met elkaaren dragen ztj bouwsten-enaan voor het landelijkebeleid,dat
op zijn beurtnaderwordttoegelicht.
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NationaleVergaderingen dagelijksbestuur
af naarde Nationale
Elkeprovinciale
afdelingvaardigtvertegenwoordigers
Vergadering.Dit Zon-nebloemorgaan
bepaalthet landelijkbeleid binnen
de Natio-naleVereniging.De NationaleVergaderingkiest een dagelijks
bestuur,dat de dagelijksegangvan zakenbinnende verenigingbehartigt.
Het NationaalBureau
Het NationaalBureau in Breda is het landelijk
hoofdkantoorvan de Zonnebloem.De medewerk-ersvan het NationaalBureau,die voor een
in de buitendienstwerkdeel als districts-hoofd
zaam zijn, ondersteunende afdelingenen vrijwilligerszodatzij hun werk voor ziekenen gehandicaptenzo goed mogelijkkunnendoen.

"LICHTOP HET HOGELAND''
. FOTO-EXPOSITIE
TE KANTENS.ROTTUM-STITSWERD

t

I
I

Op 19 en 20 juni wordter op het GroningerHogeland een drie-kerkentocht georganiseerd,
onder het thema "LÍchtop het Hogeland",en wel
van Kantens,Rottumen Stitswerd.
langsde Dorpskerken
De hervormdeDorpskerkvan Kantensis wellichthet meest bekend,o.a.
vanwegezijn enormesteunbeertegende westgevelen het uit 1663daterendeorgel.
In dit weekendkan een iederkennismakenmet de drie dorpen,en daarbij wordenin de kerkeno.a. foto'sgeëxposeerden muziekgemaakt.
De foto's zijn gemaakt door Abel Groenewolduit Groningenen Henk
land'.
Ottemauit Uithuizenen hebbenals onderwerphet Groninger'hoge
De foto's zijn zeer de moeitewaard:Abel Groenewoldheeft een voorkeur
van het landschap.Hij legt dit vast met een
voor de verscheidenheid
grootbeeldcamera,
waardooreen groteintensiteitbereiktwordt in de foto's. Henk Ottema heeft zeer fraaie detailsen momentenin een bepaald
jaargetijdeweten vast te leggen.
Beidefotografenmakenduidelijkgebruikvan de sfeeren het licht.
gehoudenen is er een open repeVerderwordener enkelekerkdiensten
wordtverleenddoor
titievan het Nicolai-ensemble
uit Haren.Medewerking
is van het weekend.
de tenorMartinSprenger,die tevensde initiatiefnemer
Men kan de routeperauto of perfietsafleggen;de afstandis ca. 10 km.
Dat is niet veel maar men kan dan ook uitgebreiderkennismakenmet de
heefteen kloostergestaan,waarvanmen
dorpen.ln Rottumbijvoorbeeld
o.a. over het terreinen langs delen van grachtenkan wandelenen er is
te bezichtigen,het zogeeen zeer oude gerestaureerde
arbeiderswoning
naamde'Hoeskevan ThaisJobje',volledigauthentiekingerichtdoor het
'Het Hogeland'te Warffum.
Openluchtmuseum
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Stitswerdheeft een mooie kern met karakteristieke
bebouwingen in het
grotereKantenszijn o.a. de molenaan het Boterdiepen het hoog liggende kerkterreinbijzondereplekken.
Voor versnaperingenondenrueg
wordt gezorgd door vrijwiligersvan de
plaatselijkekerken!
Het programma:
zaterdag19juni: 10.00uur:openingin het kerkjevan Rottum,doords.A.F.
Kristensen,predikantvan de ProtestantseKerk van Kantens,Rottum en
Stitswerd.
13.00-15.00
uur: open repetitiein de kerk van Rottumdoor het Nicolaiensembleuit Hareno.l.v.Jelke Hamersma
10.00-17.00
in de drie kerken
uur:foto-expositie
17.00uur. afsluitendconcertjedoor het Nicolai-ensemble
in de kerk van
Kantens
in de drie kerken
zondag20 juni: 12.00-17.00uur:foto-expositie
in de kerk van Kantens,voorgangermevr.N.C.
11.00uur: thema-dienst
Meihuizenuit Kantens;organistMartinSprenger
's middagsmuziekdoor organist(-en),
voorgangerds. R.P.Oosterdijk,
19.00uur Vesperin de kerkvan Stitswerd,
tenoren
Haren.Thema:"Lichtop het Hogeland"m.m.v.MartinSprenger,
Abel Groenewold,orgel.

Schoenenkopenis een zaakvanvertrouwen
Bij ons zun uw voetenin vakkundigehanden.
Voormerkschoenen en goed advies:

Dijhhril'trhc€rrn
Hoofdstraat Oost 4
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UITHUIZEN Telefoon (0595) 43 12 04

Rorruut
tctNc DonpSBELANcEN
Veneru
Vernieuwingdorpshuis
Op 28 mei gaan we echt van start! U heeft er
veel over gehoorden gelezen,maar nu moeten de
handenuit de mouwen!
Op vrijdag 28 mei worden de asbestplatendoor een daarin gespecialiseerd bedrijfvenvijderd.De werkzaamhedenvoor de plaatsingvan het
nieuwedak zullenop 2juni beginnen.
Wat de vrijwilligersdie zich hebben opgegevenvoor de catering en het
al benaderddoor Eline
"bouwvakken"
betreft:jullie ziin zeerwaarschijnlijk
(timmermannen)
en Suzan(catering).
Die mensen die nog niets gehoord hebben,worden waarschijnlijknog
benaderdin een iets laterstadium.We hopenop mooi weer,zodatwe de
verbouwingbinnendrie (à 3'/.) wekenkunnenafronden.
Als allesmeeziten iedereennog een beetjeenergieover heeft,willenwe
aansluitendhet dorpshuisbuitenomveryen en van binnen grondig
schoonmaken,zodat een ieder hiernavan een welverdiendezomervakantiekan genieten.Hiervoorzullenwe tegen het eindevan de "bouwperiode" mensengaan benaderen.
Financieel:Het SKAN-fondsheeft nog steeds niet officieelbevestigdof
wordt.Officieushebbenwe vernomendat ze
onze aanvraaggehonoreerd
verlaagdhebbentot 3500 euro. Gelukkig
euro
van
6000
aanvraag
onze
hebbenwe van een anderefonds inmiddels1500euro ontvangen.
Veel leden hebbenal wat extra'sovergemaaktbij hun contributie,waarmee we heel blij zijn!
De rentelozelening van de gemeentehebben we officieeltoegezegd
gekregen.
Blij en droevig nieuws
om Freddy,
aan de Kloostenrueg
Op 18 aprilis de ooievaarlangsgeweest
te brengen,genaamd:Fleur.
Inezen RoosJansseneen dochter/zusje
We wensenhaar een lang en gelukkigleventoe!
Jan was een geborenen getoHelaasis op 19 mei Jan Homanoverleden.
't
gen Rottumer.Jan is ooitzelfgeborenop Lageeind 12 en heeftzich daar
latermet Henniegevestigdom sameneen gezinte stichten.We verliezen
met z'ljnoverlijdeneen bekendeen graaggezienedorpsgenoot!
Wij wensen Hennie,de kinderenen verderefamilieveel sterktetoe.
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HET ONTSTAANVAN DE ''OOSTERVAART"
Het zal menigeenin het dorp Kantensal opgevallenzijn: er was de afgelopen tijd een drukte van belang op het land aan de noordkantvan de
Oosterweg.Wat was er wel niet aan de hand? Enkelebewonersvan de
Oostenveghaddenhet plan opgevatom hun tuinenaan de noordkantte
vergrotenen een open verbindingmet het boterdiepte creëren.Daarvoor
moestde huidigeslootdichten een nieuwebredeslootgegravenworden.
Gelukkigvoor de bewonersgingenalle partijenakkoorden was het half
april zover: een grote graafmachinearriveerdeaan de Oosterwegen de
werkzaamheden
kondenbeginnen.Ruimeen week was het groot materieel bezig om de wensenvan de bewonersuit te voeren:de huidigesloot
dempen, het graven van een nieuwe brede vaart, een diepe poel, een
haven en een terrasaan het water en het dempenvan een tussensloot.
Nu is het de beurtaan de bewonersom van elk nieuwstuk landeen mooie
ideeënen
tuin te maken.Het is leukom te zien dat iedereenverschillende
wensenheeftbij het inrichtenvan de nieuwetuin.Maarwat alle bewoners
sowiesoallemaalhebbenis een openverbindingmet het boterdiep,die ze
allemaalper boot kunnen bereiken.Tijdensde vele informelewerkoverleggentussende bewonersis een naam bedachtvoor de nieuwgegraven
Ër is inmiddelsal een bordgemaakten deze
sloot;namelijk"Oostervaart".
zal aan de kant van het boterdiepneergezetworden. De bewonerszijn
allemaalzeer in hun nopjesmet de vergrotingvan hun tuinen,maar realiserenzich ook dat ze nog veel werk te doen hebben.lk wens ze in ieder
geval allemaalveel succesmet het realiserenvan de nieuwetuinen!
Een bewonervan de Oosterueg.
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Het 39e festivalvan OP ROAKELDAIS2004 nadertmet rasse schreden
en zal op zaterdag 26 juni starten met de Shanty- en Muziekavond,
gevolgddoor de Theater/Markt
op zondagmiddag
27 juni 2004.
Dat is het inmiddelsbekendevoorprogramma.
Wel is het zo dat er na de
shantyavondop zaterdag26 juni, in de Horecahaleen optredenis van
LUCAS& GEA,JANNESen het orkestDE STEMMINGMAKERS.
geopend.
Op woensdag30 juni wordthet Internationale
Dansfestival
Uit de volgendelandenwordengroepenverwacht:
Argentinië, China, Egypte, Engeland, Georgië, Griekenland,
Indonesië,Maleisië,Paaseiland,Polen, Republiek GentraalAfrika,
Rusland (Jakoetië),enz. enz.
plaats.Hiertreden
Donderdag1 juli vindtde traditionele
Continentenavond
5 groepenop, die iederhun eigenwerelddeelvertegenwoordigen.
ledere
groep krijgtmeertijd om te latenzien,wat ze'in huis'hebben.Een mooie
avond voor de liefhebbersvan topamusement'.
Op vrijdagmorgenbegintde Vrije tijds-,lnfo- en Consumentenbeurs,
die
tot en met zondag4 juli duurt.
Vrijdag2 juli is er ook het mini-festivalmet zelfdansen,'s middagseen
voorstellingvan 7 of I geselecteerdebuitenlandsedansgroepenen 's
avondsna De WERELDdanstin Warffum,het Bal der Naties.In de horecahal speeltde livegroepStarlightDanceBand.
Zaterdag3 juli 's middagsde Paradeder Continenten,completemiddagvoorstelling
en 's avondsna afloopvan De WERELDdanstin Warffumhet
bruisendeVolksdansbal
met in de horecahalMELROSE.
Zondagmorgen4 juli is er de indrukwekkende
Oecumenischekerkdienst,
waaraanvertegenwoordigers
van alle dansgroepenmeewerkenen zondagmiddagis er dan de afscheidsmatinee.
Dan is het weer voorbij met
dezeeditievan OP ROAKELDAIS2004.
Als u dit alleswilt meemakenkunt u doorlopendekaartenkopen,die geldig zijn voor alle programmaonderdelen
incl.het voorprogramma
op 26 en
27 juni.
De doorlopende kaarten kosten in de voorverkoop 28 euro (daarna35
euro).
De voorverkoopvindt plaats op het kantoor van Op Roakeldais.
Oostervalge524 in Warffumop:
vrijdag
1 8 j u n i 1 9 . 0 0- 2 1 . 0 0
z a t e r d a g 1 9 j u n i 1 0 . 0 0- 1 2 . 0 0
maandag 21 juni 14.00- 16.00
dinsdag
22 juni 14.00- 16.00
Graagpasfotomeenemenen contantebetaling.
Informatietel. 0595 422496en op onzewebsitewww.oproakeldais.nl
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Nieuws van de boekcommissie
Aí geruinr* tild is de baekcammissiebezigmet de vaarbereidingenvoor het boek aver Kantens,
waarin de inwqnerszelf aan hetwaord komen.
Hierbiikunnenwe natuutlijk nietzonderu!
Her Ís de bedoelingdat oíÍe fnwoneís van Koncensde ruimte krijgenom hun eigenverhoalte
i'ertellen.
Om ons hierbij op weg re helpen.kunr u binnekort meerinfarmotie in urarbrievenbus'rerwochten.
Asndehandhiervankuntauwefgenverhoslschrryven.
Machtumoeitehebbenawverhaalzel{
op papiet te zetten. dan helpende commissieled*nin een persoonlrykgesprekfiet {r,$omenuw
verhaalceschrrlven.
De baekcomrnissieis het overê,Êndingeens:het rnoÉfgeenhistoriscÍrdorument worden,maer
een boek over Kcntens NU, waarin vaorsl de inwanersvon heÍ dorp zelf oan het woard komen
Daarnaast zol er ín het boek veeÍplaatszijn voorfoto's van Kontensen haar inwoners,die door
de comnrissie zullen wardengemaakt.
Aok hieraver antvsngt u infarmotie.
Vio het Lougnryszullen we u elke
moand op de hoogte hsuden von de
vorderingenen óe s(and van zaken,
lv4achtu nr heÍ tezenvan dit stukje al
bruisenvon degoede ideeën,vrdgen
enlaf op.nerkingen. don kunt u terecht bij anze {onroctpersoon Fred
Reiffers.Langestraat| 0, tel. 5 52óó4.
Wordt vervolgd...

commls$t€
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