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PREDIKBEURTEN.
STITSWERDHerv. kerk
5 mei 10.00uur:ds.A.F.Kristensen;
Bevrijdingsdienst
op Hemelvaartsdag
Bevrijdingsdienstop 5 mei te Stitswerd
zal er in de Georgiuskerk
Op donderdag5 mei (Hemelvaartsdag)
van
Stitswerdeen dienst worden gehouden,uitgaandevan de Kerkenraden
gemeentenKantens-Stitswerd
van de Protestantse
en Usquert-Rottum.
Centraalstaat, naast de Hemelvaart,de bevrijdingvan Nederland,precies 60 jaar geleden. Voorgangeris ds. A.F. Kristensenen Martin
Sprengerzaf het orgelbespelen.Tevenszal hij een declamatievoordragen
van de bekendeNederlandse
dichtereslda Gerhardt.Er zullenliederen
worden gezongen uit Valeriusgedenck-clanckDe aanvang is 10.00 uur.
ledereenis van hartewelkom!
GereformeerdeKerk en HervormdeGemeente
01 mei
05 mei
08 mei
15 mei
22 mei
29 mei

HK 09.30uur Mw.Sikkema
uit Delfzijl
te Stitswerdom 10.00uur,Hemelvaartsdag
GK 09.30uur Dhr.denAdmirant
HK 09.30uur Dhr.Warta
Pinksterdag
uit Middelstum,Eerste
GK 09.30uur Ds.Kristensen
HK 09.30uur Dhr.Warta
uit Middelstum

Preekroostervan de Gereformeerdekerk vrijgemaaktte Kantens
MEI
1. 11.00uur ds. T. Groenveldemerituspredikantte Uithuizen
16.00uur ds. T. Groenveldemerituspredikantte Uithuizen
5.
9.30 uur ds. T. Groenveldemerituspredikantte Uithuizen
-lemelvaart
8.
9.30 uur kandC.T.Basoski
1 4 . 3 0u u r l e e s d i e n s t
15. 9.30 uur leesdienstPinksteren
14.30uur ds. W.L.de Graaff te Middelstum
2 2 . 9 . 3 0u u r l e e s d i e n s t
14.30uur ds. L.S.K.Hoogendoorn
te Uithuizermeeden
leerdienst
29. 9.30 uur ds. T. Groenveldemerituspredikantte Uithuizen
14.30uur ds. L.S.K.Hoogendoorn
te Uithuizermeeden
leerdienst
JUNI
5.
9 . 3 0u u r l e e s d i e n s t
14.30uur ds. L.S.K.Hoogendoorn
te Uithuizermeeden
leerdienst

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
3 0 a p r i l / 1m e i
02 - 03 mei
04 - 05 mei
07 - 08 mei
12- 13 mei
14- 15mei
16- 17mei
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21 - 22 mei
28 - 29 mei
04 - 05 juni

..0595 40 20 15
..0595- 55 22 92
..0595- 49 19 49

, lrum
G . J .H e u v i n kU
H. Meursing,Middelstum
D.L.W.de Graaf,Eenrum

Op zaterdagen zondagis er om 11.00 en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw. drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma. t/m vr. tussen8.00-8.15uur,
tel. 06 - 51255926.
Koks Herberg b.v.
Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Verloskund igenpraktij k EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595 557131
voor dringendevragenof voor de bevalling:06 13731172
Begr of eni sver eniging
Uitvoortverzo"ge?i
C. Boersemo
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Ledenodministrotie:
J.O.M. Wols-Stolloert

I

( 0595-552303

Gelieve wijzlgingen bij huwelijk, somenwonen, geboorte en/of verhuizrngen
doorgeven ocrnde ledenadministrotie
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OORLOG
In 1940geboren,herinnerik mij heelweinigvan de TweedeWereldoorlog.
Toch was het een spannendetijd voor onze familie.Moedersstiefvader,
onze opa, was immersvan joodse afkomsten al was hij Ned. hervormd
geworden,de uiterlijkekenmerkenvan het joodse ras had hij wel. Er was
dus steedsde dreigingdat hij doorde Duitserszou wordenopgepakt.Zijn
niet meer meegemaakt.Zij waren al
ouders hebbendê jodenvervolging
Hungravenzijn
voorde oorlog,in de tijdvan de Spaansegriep,overleden.
evenalshetgraf van hunjong
te vindenop hetjoodsekerkhofin Uithuizen,
overledendochterClara. Dan waren er nog de zusters Rosetteen lda.
Rosettewerd in 1943 omgebrachtin Auschwitz.Zusterlda was ondenruijzeres en in 1937getrouwdmet rabbiD. van Buren uit Delfzijl.Zij stierven
in 1943in Sobibor.
Maardat hoordenwe nieteerderdan toende oorlogal langvoorbijwas.
en ook in en om
Zelf lietopa zich in de oorlognietzien in zijn woonplaats
Bij onraadverborghij zich onderde vloer.
het huiswas hij zeervoorzichtig.
Als vaderen moedermet mijnzus en mij op bezoekkwamen,wildehij ons
graageven zien.Dat was riskant.Mijnzus was een baby
zo verschrikkelijk
en ik zo'n jaarof vieren kinderenvan die leeftijdflappener allesuit en konden tegenoverandere mensenlaten blijkendat opa thuis was. Vader en
moederhaddenmij echterheel goed duidelijkgemaaktdat ik niet mocht
was, bleektijdenseen
zeggenwaaropa was. Maardat het echtgevaarlijk
bezoekjebij ons thuis.Na vertrekhad ik moedervertelddat, toen zij even
de kameruit was, het bezoekaan mij had gevraagdwaar opa was. "Dat
Met smaakkon moederer na de
mag ik nietzeggen",had ik geantwoord.
oorlogover vertellendat ze mij zo goed haddenafgericht.
had iemand
Maar op een dag ging het toch helemaalmis. Waarschijnlijk
hem even bij de achterdeurzíenstaanen hem verraden.Hij had ook een
vermoeden
wie hetwas,maarhet leedwas geschied.Opawerdopgehaald
en moest naar kamp Westerbork.Het enigedat ik me hiervanherinner,is
dat we op een dag met de helefamiliein een groothuisaan de doorgaande weg mochtenkomenom afscheidvan hem te nemen.
Hoe het hemdaarvergaanis,weetik helaasniet.Degenendie me dat konden vertellen,leven niet meer. Maar hij heeft het kamp overleefd,waarschijnlijkomdathet in de laatsteperiodevan de oorlogwas.
Moedersjongstebroerwerd tewerkgesteldin Duitsland.Daar maaktehij
Na de oorlogkwamenze samente voeten
kennismet Leenuit Maassluis.
25 aan. Na zich helemaal
onderhet ongediertebij ons op de Pastorieweg
opgeknaptte hebben,gingenze door naaropa en oma. Er is altijdvriendschapblijvenbestaantussenLeen,zijn vrouwen zoon.
waren,werdener
Jaren later,toen wij van die opgeschotentienermeisjes
ineens spullenvan opa's omgebrachtefamilieledenafgeleverdbij hen
thuis.Meubelsvan zwarthout,bekleedmet blauwestof,verzilverdbestek,
ik zie het nog in de voorkamerstaan.
Het was emotioneel
om naardie spullente kijken.Stillegetuigen,waarbij
je als meisjegeen idee had op welke wijzede mensen,die op de stoelen

hoordente zitten,omgebracht
waren.
Zo kwam er bij ons in huis een Japansekimono,die we bij feestelijke
gebeurtenissen
soms voor de dag haalden.Verdereen houtennaaitafeltje
met een rondblad.Als je het bladoptildezat eronderruimteom naaispullen in op te bergenen boveninzat een bakjevoor de kleineredingetjes.
Het tafeltjeis weg, maar het bakjemet klosjesstaatnog altijdals een aandenkenbij ons in de serrenaastmijnnaaimachine.
De namen van Rosette en lda staan op het gedenktekenvoor de
Synagogein Appingedamaan de Broerstraat
nr.B. (nu gereformeerde
kerk
vrijgemaakt).
A .E . v . dH. . - 1 .
MIJN OORLOG
Mijn oorlog
spee/Í zich af
in films uit Hollywood.
lk ken ze niet,
de kampen, de treinen
van angst. De slachtoffers
s/echÍsacteurs

Mijn oorlog
Twee stille
minuten, eens per jaar.
lk ken hem niet.
Maar ik besef de angst,
het leed van toen en nu.
lk herdenk.

Mijn oorlog
staat gedrukt
in dikke boeken
lk ken ze niet,
de gruwelijkebeelden
van verdriet.De doden
s/echfs als cijfers.

Voorgelezenin Westerbork
doorJurrev.d.Berg,Thesinge.

Schoenenkopenis eenzaakvanvertrouwen
BI ons zun uw voetenin vakkundigehanden.
Voor merkschoenen en goed advies:

Dijllhtil'Srhc€ffin
Hoofdstraat Oost 4

UITHUIZEN TeleÍoon (0595) 4g 12 04

NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD
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Zoals beloofd,brengenwe op dinsdag3'1mei een bezoek r L l
[( rï{]{ 'aan het HoogelandMuseumin WarfÍum.
Het programmaziet er als volgt uit.
We wordenontvangenin de Schutstalmet koffieen koek. De heer Cees
Reindersuit Middelstum
zal in een praatjevan ongeveer20 minuteniets
vertellenover het museum.
We hebbenspeciaalvoordezedatumgekozenomdatwe dan nog net kun"Serviezen,siergoeden
nen genietenvan de aardewerktentoonstelling
sanitair."
Serviezenvan Sphinx,plateelen de fraaisteclosetpotvan NoordNederlandzijn te bewonderenin de zalenvan het museum.Velenvan u
zullener ietsvan vroegerin herkennen.
U kunt verderhet museumzelf bezichtigen
en langsde huisjesgaan die
op het terreinstaan.
We worden om 2 uur in de Schutstalveruvacht.
Samen met mensen uit
Zandeweerkunnenwe in Warffummakkelijkeen hele middagzoek brengen, vooral als het weer ons goed gezind is. Dit uitstapjeis niet alleen
bedoeldvoor ouderen,maar voor alle dorpsgenoten
die belangstelling
hebbenom mee te gaan.
Kosten:Voor entree,2 koffiemet koek, praatjevan Reindersbetaaltu €
5.50.
Bij het museumwil men graagweten hoe grootonze groepis. U kunt zich
daaromtot zaterdag 21 mei aanmeldenbij mevr.Steendam,
tel. 551633of
bij mevr. Groenhof,tel. 551228 met vermeldingof u met de fiets gaat of
autovervoerwenst.
Vertrekhalf 2 vanaf 't Schienvatplein.
r l

Fietsclub
De fietsclubvan de Vrouwenraadstartop woensdag11 mei om 13.30uur
't
bij Schienvat.Er fietstiemandvan de Vrouwenraadmee.
VERMIST:
Sinds 11 maartin Toornwerdeen gester.poes, 1 jaar oud.
Kleur:rug,buiklichtgrijsgestreept,kop,poten,staartdonkergrijsgestreept.
Ze is eind maartin Kantensgezien.
Tel.552345.
OPROEP.
Wie heeftzondag 17 april2005 het Casio horlogevan onze Luit gevonden? Hij is het verlorentijdenshet buitenspelen.Het is héél belangrijk
want hij geeftalarmwanneerhij zijn medicijnen
moethebben.
Heb je het gevonden? Dan graag terug brengen bij' Luit Poppema,
Kerkhofsweg4, Kantens.Tel. 551427.

AGENDASCHIENVAT
MEI 2005.
Het seizoenloopt ten einde.Voor de komendemaandzijn de volgende
gepland:
activiteiten
5 mei
20.00uur Feestavond
t.g.v.Bevrijdingsdag.
1 0 ,1 7 , 2 4 , 3 1m e i 9 . 4 5u u r V o l k s d a n s e n .
12 mei
19.30uur Jaarvergadering
V.D.K.
25 mei
1 9 . 3 0u u r B r i d g e n .
E E N D A G J EU I T M E T D E Z O N N E B L O E M .
Op vrijdag31 maart jl. zijn wij in de vroegeochtendmet twee auto's uit
KantensveftrokkenrichtingAduarderzijl,
voor de jaarlijkseboottochtvan
de Zonnebloem
met het m.s.'De Waterpoort'.
Onze chauffeurswaren: dhr. Wibbensuit Stitswerden mw. Funken die
t e v e n s s a m e n m e t m w . G r o e n h o f o n s b e g e l e i d d e n ,n a m e n s d e
Vrouwenraad.
Nadat alle gastenaanwezigwaren,ongeveer135 personenuit diverse
noordelijke
dorpen,volgdeeen woordvan welkomen een gedicht.Daarna
werd iedereenvoorzienvan koffiemet cake en vertrokde boot vanaf de
s t e i g e r s r i c h t i n g D e l f z i j l ,r o u t e V e r b i n d i n g s k a n a a l / E e m s k a nnaaaal r
Groningen.
Bovenvenruachting
was het prachtigweer,hetgeende sfeer nog meer ten
goede kwam. Wij waren zeer verrastover het mooie aanzienhetgeenwij
mochtenwaarnemen.Vanafde binnenwateren
kondenwíj o.a.
ondenrueg
ook de vele variatieaan nieuwbouwwoningen
bewonderen,een aanblik
hetgeenvanuit de auto niet gauw wordt gezien. Gedurendede gehele
vaart zorgde de muziekgroep'Solotinos'voor zeer gezellige,vrolijke
muziek.
Tegen 12.00 uur werden de tafelsgedekten kondenwe genietenvan
stamppotboerenkool,stamppotwortelen,met worst en spekjes en als
nagerechteen lekkerijsje.
Er was absoluutgeenmomentvan verveling.
Zo vaardenwij o.a.ook langs
het GroningerMuseumen verbaasden
ons overde hoeveelheid
fietsendie
gestaldstondenbij het Groningerstation.Ook bingostondop het programma en onderhet genotvan een hartighapje,kaasen worst,werdener heel
wat prijsjesin de wacht gesleept.Ter afsluitingmoestende hersensnog
even'gekraakt'worden.
We kregeneen puzzelwelkeuit maarliefst22vragen bestond.De voorstelettersvan de antwoordengavende oplossing,te
weten:stamppotmous mit spekjes.Velenhaddenhet goed geradenen
dus waren er zoveelgegadigdenvoor het prijsjedat er om geloot moest
worden.
Ondertussenwaren wij weer in Aduarderzijlaangekomen.Naar ieders
meningwas het een prachtigedag geweest,waar zonderenigevorm van
zal worden.
twijfelmet veel plezierop teruggekeken
Mw. M. Lanting-Huizinga,
Kantens.
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Even voorstellen....
geboren4-3-1933.In 1959getrouwdmet Susan
lk ben JacobKristeleijn,
Nederhoeden wij zijn toen aan de Pastorieweggaan wonen.Wij hebben
twee kinderenen wonennu aan de Bredeweg28.
Waarkomje vandaan?
(Zeeland).
lk ben geborenin Oosterland
Hoe ben je in Kantens terechtgekomen?
lk ben in augustus'1954met mijnoudersvanuitZeelandaan de Oosterurreg
19 komenwonen.lkzat toenin Bergenop Zoomin militaire
dienst.In 1964
de boerderijaan de Klinkenborgenrueg
4 bij gekocht,daar ben ik toen met
mijn gezingaan wonen.Ruim dertigjaar hebbenwe daar een gemengd
gerund.
akkerbedrijf
Doe je mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp. Zo ja, waaraan?
Voorzittervan de Molencomité.
Zingenin het Vlinthipperskoor,
dat is mijnlusten leven.
Omschrijfje zelf in 5 woorden.
rustigen een manusjevan alles.
Behulpzaam,
Met wie zou je een dagje willen ruilen?
Na zwareoverdenking,
kan ik op geen naamkomen.
Waar mogen ze je 's nachfs voor wakker maken?
Lievernietwakkermaken.
Wat staater altijd in je koelkast?
Yoghurten lightfrisdrank,kaas-brie.
Wat neemje mee naar een onbewoondeiland?
Mijn helegezin,vrouw,kinderenen kleinkinderen.
Wat vind je het leukst om te lezen in 't Lougnijs en wat zou je aan 't
Lougnijs willen veranderen.
lk lees alleswat erin staat.Nietsveranderen,
maar misschienzijn er wel
personendie hun levensverhaal
er eens in kwijtwillen.
En tenslotteaan wie geefje de pen door?
In Stitswerdaan TjarkoWibbens.

DAMCLUB'HET LEERTVANZULF'.
Uitslagenonderlinge
competitie
overde maandenfebruari- maart.
17 februari:
P. Hoogwerf- M. Holtman
J. Zwewer- D. Holtman
A . S m i d s- M . J .v . d .M o l e n
B. Leyenaar- J. Wieringa
- J. van Dijk
K. Broekhuizen
3 maart:
A. Ritzema- J. van Dijk
B. Leyenaar- J. Zwerver
afgebr.
K. Oomkens- J.R.de Winter
M . H o l t m a n- M . J .v . d .M o l e n
- D. Holtman
K. Broekhuizen
R. Wijpkema- A. Smids

1-1
0-2
0-2
1-1
2-0

24 februari:
A. Ritzema- M.J.v.d. Molen
K. Oomkens- J. Zwerver
K. Broekhuizen- R. Wijpkema
D. Holtman- P. Hoogwerf
B. Leyenaar- M. Holtman

2-0
2-0

10 maart:
M. Holtman- J.R.de Winter
R. Wijpkema- J. Wieringa

2-0

- M.J.v.d. Molen
K. Broekhuizen
D. Holtman- J. Zwerver
B. Leyenaar- A. Ritzema
R. Wijpkema- P. Hoogwerf

2-0
2-0
1-1
2-0

2-0
0-2
44
t- |

2-0

2-0
2-0
0-2
2-0
0-2

Standonderlinge
competitie:
pnt.
21 13 7
J. Wieringa
R.Wijpkema 16 13 2
D.Holtman
18 13 2
B. Leyenaar
22 I 7
A. Ritzema
19 7 10
K. Broekhuizen20 B 5
J. Zwerver
21 6 I

133
128
228
625
224
721
621

K.Oomkens
15
A.Smids
19
19
M.Holtman
A. Hoogwerf
23
M.J.v.d.Molen11
21
J. vanDijk
13
J . R .d e W i n t e r

7
7
8
4
32
1
0

5 3
4 B
1 10
4 15
6
1 19
0 13

pnt.
19
18
17
12
B
3
0

gewonnen.Bo Leyenaar
De bovenstedrie hebbenalledrie 13 wedstrijden
handhaaftzich keurigop de vierdeplaats.De grotestijgersin het rechtergedeeltet.o.v.voriglaar zijnArjan Smidsen PeterHoogwerf.
C o m p e t i t iN
e .N.D.B.
De laatste uitwedstrijdtegen Thesingewerd helaas verloren,zodat de
geplandekampioenstoer
door Kantensop een boerenwagen
van Bo niet
d o o rg i n g .
Hieronderstaitain mooifoto van:

Aansturmendtalentvan
'Het leert
damclub
vanzulf'.
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KANTENS,EEN DORPEN HAAR BEWONERS....
U heeftde laatstemaandendiversemalenkunnenlezenover het prachtijaar geledenbij de dorpsbarbecue
ge initiatief
dat anderhalf
bij een aantal
mensenis ontstaan,namelijkde uitgavevan een boekover het wonenen
levenvan de bewonersvan het dorp Kantens.
Het is begin maaft als ik aan tafel zit met een aantalvrijwilligersvan de
boekcommissie
Kantensom te pratenover de standvan zakenen de vorderingendie ondertussen
zijngemaaktmet het samenstellen
van het boek.
De vrijwilligers
zijnop dit momentdrukbezigmet het interviewen
van ongeveer honderdhuishoudens.
Daarnaasthebbeneen honderdtalhuishoudens aangegeven
zelf hun eigenverhaalop te stellen.De helftvan deze
zelf geschrevenverhalenis ondertussenbinnenen wordt verwerktdoor
een tweetalmensendie de stukkencorrigeren.De diversiteitvan de aangeleverdestukkengeveneen duidelijkbeeldvan de bewoners.De commissiegeeftin het interviewnogmaalsaan dat bewonersdie behoeftehebben aan hulp bij het samenstellen
van hun verhaal,uiteraardondersteuning hierinkunnenkrijgen.De commissiestreefternaareen zo compleet
mogelijkbeeld weer te geven van de bewonersen het leven in onze
gemeenschap.
Hiervoorhebbenzij uiteraard
uw hulpnodig.Ook voormensen die geen oproep hebben ontvangenmee te werken aan het boek,
bewonersdie kortgeledenin het dorp zijn komenwonen of bewonersdie
toch beslotenhebbennog mee te willenwerkenaan het boek,wordenhierbij van harteuitgenodigd
alsnogaan de oproepgehoorte geven.
Nietalleende bewonerszullenvertegenwoordigd
wordenin het boek.Ook
alle verenigingenen bedrijven,die gevestigdzijn in Kantens,wordenhierbij opgeroepenhun medewerkingte verlenen.Voor de verwoordingvan
het verhaalgeldthetzelfde,namelijktekstvan ongeveer300 woordenmet
een foto van de leden van de verenigingen/of haar bestuur.Hierbijhet
vriendelijke
verzoekuw vereniging
of bedrijfbij MarjoleinKromhoutaan te
melden.
Het boekzal een afspiegeling
wordenvan het dorp.Naastde opbouwvan
het dorp wil men graageen beeldgevenvan de leeftijdvan de bewoners,
de gezindten,wat men bezighoudten dergelijkeom hiermeeeen stukje
nieuwsgierigheid
van de inwonerste bevredigen.
Naastde tekstzal bij elke
verhaaleen foto van de bewoner(s)wordengeplaatst.In tegenstellingtot
hetgeeneerderbericht,hoeftde foto niet perséaan de buitenzijdevan de
woningte wordengenomenmaar kan ook het interieurof een bepaalde
plaatsin de woning gebruiktwordenvoor de foto. De foto's zullen in de
maandenapril tot en met juni in de weekendenworden gemaaktdoor
enkelefotografen,waaronderJoostvan de Werf,één van de juryledenvan
de in decembergehoudenfototentoonstelling,
afgestudeerdaan de fotogewordennaar het werk van de heer Van
academie.Bent u nieuwsgierig
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de WerÍ, dan kunt u een kijkjenemen op zijn website:wwl.joostvandewerf.nl.
De commissieheeftondervondendat het samenstellen
van dit boek mensen dichterbij
elkaarbrengten dit ook zal bewerkstelligen
door de uitgave
'dorpsbuilding'te
van dit boek.De teambuilding
en het doelom
krijgenen
versterken,lijkthiermeeverwezenlijkt
te worden.
De vrijwilligers,
voor een grootdeel bewonersdie niet hun hele Íevenaf in
Kantenswonen,zijn hard bezigom het boek in oktoberte kunnenpresenteren.Ondanksdat de commissieuit een flinkaantalledenbestaat,is nog
steedsbehoefteaan personendie interviewswillenafnemen.Voeltu zich
hierdooraangesproken,
neemdan contactop met MarjoleinKromhout.
Om de kostenvan het boek laag te houdenis de commissienog op zoek
naarsponsoren.
Daarnaastbiedtde commissieondernemers
de mogelijkheid om het boekfinancieelte ondersteunen
door middelvan naamsvermelding.
Op 30 april2005 zal de commissiezich presenterenop de braderieen zal
een tipjevan de sluierwordenopgelicht.U kuntop die dag inzagekrijgen
in de samengestelde
dummy.
De verhalendie ik heb gehoordoverhet boeken de ideeëndie er zijnvoor
de samenstellingzijn fantastisch.Het zal niet zomaar een boek worden
met verhalenover het leven en wonen van de bewoners,maar ook de
wijzevan de indelingvan het dorp zal op een prachtigewijzewordenverwoord en weergegevenin het boek.
Zoals de commissiezelf aangeeft,zal het geen historischboek worden
over historischKantens,een schitterendboek hieroverheeft de heer De
Echterovereen aantaljaren
Boereen aantaljarengeledenal geschreven.
zal het boekwel historische
waardehebbenen als naslagwerk
kunnenfungerenvoor uw kinderenen kleinkinderen.
is in elk geval erg nieuwsgieriggewordenen belooftu
Ondergetekende
hierbijregelmatigop de hoogtete houdenvan de vorderingendie de commissiemaakt.
Voorallebovengenoemde
zakenzoalsondersteuning
bij het samenstellen
van uw verhaal,het aanmeldenvan uw verenigingof bedrijf,het sponsoren van de uitgave,het verlenenvan medewerkingbij het afnemenvan
interviewsen dergelijkekunt u contactopnemenmet MarjoleinKromhout
via mmkromhout@freeler.nl
of Langestraat37 (0595- 55 19 38).
A.Y.H.
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HALLO INWONERSVAN KANTENS
Zoals de meestenvan jullie wel zullen weten is het boek over Kantens
volopin bloei.
is dit een mooietijd om buitenfoto's
Aangeziende lenteis aangebroken,
te maken.
Johnvan de Rijdtheeftmij aantalmaandengeledenbenaderden vroegmij
'Het hele dorp moet
of ik deel wilde nemen aan dit projectals fotograaf.
gefotografeerd
worden'verteldehij mij. Het hele dorp, dat klinkt als een
gigantischprojecten dat is het ook!
Maar, ik vind het een bijzonderleuk projecten hoefdeverder niet na te
denkenover mijnbesluit.
Nu is het dus bijnazover.
Het is de bedoelingdat ik een aantalzaterdagenin Kantenskom om verfamiliefoto'ste makenvoor het boek.U zult begrijpendat het
schillende
daaromgebeurtdit in
voor mij onmogelijkis om iedereente fotograferen,
met,Johnen Fred.
samenwerking
lk kan mij voorstellendat het voorjullieprettigis om te wetenwie er straks
bij jullieover de vloerkomtom foto'ste maken.D.m.v.dit berichtjeneem
gebruikom mij evenvoorte stellen.
ik van de gelegenheid
Mijn naam is Joostvan de Werf.Geborenin Groningenen opgegroeidin
Winsum.lk ben 27 jaaren woon sindsmijn 19e in de stad Groningen.In
aan de KunstAcademieMinerva,richfebruariditjaar ben ik afgestudeerd
ting:Fotografie.
werk ik als freelancefotograafonder mijn eigen naam en
Tegenwoordig
deel ik een foto/studiomet grafischevormgevers,genaamdStudioPAK.
actiefals voetballer
bij het 1e van voetbalIn mijnvrijetijd ben ik behoorlijk
lk hoopu hiermeeeen stukjeinforAmicitiaVMC in Groningen.
vereniging
matiete hebbengegevenover mijzelf.
Persoonlijkheb ik erg veel zin om aan dit projectmee te werkenen hoop
tot een goed resultaatzullenkomen.
dat we samen,met uw medewerking
groet,
Met vriendelijke
Joostvan de Werf
B O E K N I E U W SO P D E K O N I N G I N N E M A R K T
op de
Kantensstaatdit jaar met een informatiestand
De Boekcommissie
van het boek?Wilt
naarde ontwikkelingen
Nieuwsgierig
Koninginnemarkt.
u toch nog graag met verhaalen foto in het boek, kom dan even bij ons
langs.
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IN DE BAN VAN DE MAAN...
Wie vanuitKantensrichtingRottumrijdtheeftze vast weleensgezien;die
vreemdegroteantennesnaastde eersteboerderijaan de linkerkant.
En misschienheeftu weleensgedacht:"Waarzou dat voor nodig zijn?"
Welnu,dan is hierhet antwoord!
Usquerderweg15, want daar pratenwe over,is het adres van Nanko de
Vries.
Nankois al meerdan 30 jaar enthousiast
radiozendamateur.
Vooralleduidelijkheid,
dat is dus geen etherpiraat
die plaatjesdraaitmaariemanddie
een technischexamen heeft gedaan bij wat destijdsde PTT heette (nu
heet dat AgentschapTelecom)en die in het geval van Nanko ook nog
morseexamenheeftgedaan.Zo iemandmag zich radiozendamateur
noemen, is geregistreerd
door middelvan roeplettersen mag radioverbindingen makenmet andereradiozendamateurs
overde helewereld.
Nu zijn er radiozendamateurs
in soortenen maten...
Sommigenzijn echteknutselaarsen bouwenhet ene na het andereradioapparaat.Anderenraken nauwelijkseen soldeerboutaan en leggenzich
vooraltoe op het makenvan radioverbindingen
en "verzamelen"
daarbijbv
zoveelmogelijklanden,steden,eilanden,etc...
Weeranderenlevenzich uit in de combinatie
PC en zendapparatuur.
Dit is
vooralde laatstejaren een grotegroepgeworden.
Nog weer anderenspecialiseren
zich in amateurtelevisie.
Nee geen concurrentievoor de omroepwant radiozendamateurs
mogengeen programma's uitzenden.
Geentelevisieprogramma's
en ook geen muziekprogramma's.Bij deze hobbygaat het vooralom de techniek.Een in TV gei'nteresseerderadiozendamateur
zendt daaromalleenmaar beeldenuit van zijn
apparatuurof zijn hobbykamerof van zijn antennesetc. Nog weer anderen houdenzich alleenmaar bezigmet Telex.
Kortomde radiohobbyis zeerveelzijdigen iedereradiozendamateur
beoefent en beleeftzijn hobbyweer op een anderemanier.
Nankoheeftwel een heel bijzondertak van de hobbygekozen,namelijk
EME.
De afkortingEME staatvoor EarthMoon Earth.
In normaalNederlands,
echo'stegende maan.Ja, het is bijnanietvoorte
stellenmaar het is mogelijkom radiosignalen
te latenreflecterentegende
maan!
gedaan op hoge radiofrequenties.
EME wordt door radiozendamateurs
Deze frequentieshebbende eigenschapdat ze vrijwelongehinderddoor
de atmosfeeren de ionosfeerheen gaan. Lagerefrequentieswordenwel
bei'nvloedt
door atmosfeeren/ofionosfeer.Zodoendeis het vrij eenvoudig
om op de "kortegolf'via reflectiestegen de ionosferische
lagen radioverbindingente makenmet de helewereld.
Maarwaarommakkelijkdoen als het moeilijkkan?
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Op de hogerefrequenties
is het dus nietmogelijkom via atmosfeer
of ionosfeer hele grote afstandente overbruggen.Maar daar komt de maan ons
te hulp!
Het is mogelijkom voor deze hogefrequenties
antennesystemen
te maken
die het radiosign
aal zeersterkbundelen
. Zo'n systeembestaatmeestaluit
een aantallange antennesdie gekoppeldwordenen allemaaldezelfde
kant uit wijzen.
Daar hoortdan nog een sterkezenderen een zeergevoeligeontvangerbij
en dan is het mogelijkom radio-echo's
van de maante horen!
De maan staatzoverweg dat het ongeveer2,5 secondeduurtvoordathet
radiosignaal
heenen terugis. Het is te begrijpendat het hiergaatom zeer
zwakkeradiosignalen.
De verbindingen
via de maanwordendaaromook
meestalgemaaktin morse hoeweler recentook mogelijkheden
zijn om
met behulpvan de computerde laatsterestjesradiosignaal
uit de ruis te
vissen.
Hoe meer en hoe groter de antennes,des te beter het gaat en daarom
heeft Nanko een constructiegemaaktvan 6 lange antennesdie op de
maan gerichtkunnen worden.Om de antenneste richtenworden twee
motorenm.b.v.computertechniek
bestuurd.Eén motorvoor de horizontale
richtingoftewelazimuthen één voor de verticalerichting,de elevatie.
U begrijpt,het luistertnogalnauwallemaal,maarals het dan ook lukt om
weer een verbindingvia de maan te maken met Amerika,Japan of
groot!
Australië,dan is de voldoening
Niet alleenantennes,zenderen ontvangerzijn belangrijk,maar ook de
omgeving.
Om te beginnennatuurlijkvanwegede afmetingenvan een dergelijke
antenne-installatie.
Zoietskunje nietin een stadstuintje
kwijt...
Maar er is nog een hele belangrijke
redenwaaromRottumzo geschiktis
voor EME.
Het is er zo rustig!
En dan bedoelenwe rustop de radiofrequenties.
In een doorsneewoonwijkvan een doorsneestad of dorp wemelt het
tegenwoordigvan de elektronischeapparatuur.U realiseerthet u waarschijnlijkniet,maar in veel van deze apparatuurzit elektronica
die naast
dat het doetwaar het voor gemaaktis ook nog een forsedosisradiogolven
produceert.Volgensde Europeseregelsvoldoetdeze apparatuurmeestal
keurigaan de normenmaar als je met een groteantenneen een gevoelige ontvangerin de buurtvan dezeapparatuur
komtdan hoorje her en der
allerleipiepjes,rateltjesen extraruis.Daar word je als EME'ernatuurlijk
n i e t b l i jv a n . . . . H e b j e n e t e e n p r a c h t i g e
a n t e n n eg e m a a k te n e e n h e l e
gevoeligeontvangergebouwden het enigewat je hoortis de ruis uit een
computereen straatverderop.
Daarommoetje deze tak van de radiohobbydan ook beoefenenop plaatsen waar het nog rustigis in de ether.Gelukkigvoor Nankois Rottumnog
zo'n oasevan radiorust.
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Tot nu toe heeftNankozich vooraltoegelegdop de 144MHzband maar er
zijn ook plannenvoor 432MHz.Daarvooris begin 2004 een bouwvergunning verleendvoor een tweedemast.Dezemast staater inmiddelsen in
de toekomstzullen daar antennesvoor 432MHz in worden geplaatst.
432MHzis een hogerefrequentieen daarbijhorenkleinereantennes.Om
maanecho's
te produceren
op 432MHzís dan ook een kleinerantennesysteem toereikend.
Ongeveervier keerperjaar verleentNankogastvrijheid
aan een soortradioclub,waar schrijverdezesdeel van uitmaakt.
Dezeclubis al sinds1978in Groníngen
actíefop hetgebiedvan radiowedstrijden.Het is de bedoelingom tijdenszo'n wedstrijdin 24 uur zoveel
mogelijkcontactente leggenen daarbijzoveelmogelijkkilometerste overbruggen.Wie de meestekilometersheeft,wint de wedstrijd.
Dezeclub heeftjarenlanggebruikmogenmakenvan het dak van de oude
Eemscentrale.maar na het beruchteg-11 mochtdat helaasníet meer in
verbandmet verscherpte
veiligheidsregels.
Gelukkigwas er bij Nankoruimtegenoegom verderte gaan.
Gedurendezo'n wedstrijdweekend
wordener twee tijdelryke
antennemasten bij gezet en daar wordenallerleiantennesen apparatuurin gemonteerd.
De techniekraastvoorten daaromwordener bij iederewedstrijdwel weer
nieuweideeënuitgeprobeerd
met als doel net weer even verderte komen
dan de vorige keer.
Toen de club nog op de Eemscentralezat was zij jarenlangeen goede
tweede in het nationalewedstrijdklassement.
Er zijn zelfs jaren geweest
dat zij de nummeréén zeerdichtwistente naderen.Kort na de verhuizing
naar Nankowerd dat moeilijker.
Anderesituatie,veel minderhoog, langere kabelsen andereonverwachteomstandigheden
zorgdener voor dat de
groep een tijdjegenoegenmoestnemenmet plaatsdrie. Inmiddelsis er
weerzichtop een tweedeplaatsen als die bereiktis dan hopenzij toch ooit
nog eens eerstevan Nederlandte worden,zodat ook op radiogebiedzal
gelden:"Er gaat nietsbovenGroningen".
Voor Nanko geldt deze spreukin ieder geval al vele jaren en dankzijde
ruimteen de rust in Rottumkan hij zich vol overgavewijdenaan EME.
Misschienwaren de antennesu nooitecht opgevallen,misschienvroeg u
zich vertwijfeldaf waar ze voor dienden.Hoe het ook zij, u weet nu waar
ze voor gebruiktworden! Mocht u geïnteresseerdzijn geraaktin de radiohobbyof in EME en meer willenweten,kom gerusteens een keer kijken
(en luisteren)bij Nanko.
Jan van Muijlwijk
Veendam

18

IW ggSPTeQVnet,. Gerda
omtaoverAtoëvera
Srnds begin januari 2005 kun je b| Gerda Omta uit Kantens terecht voor
allerlei producten waarin Aloë Vera is verwerkt. Een goede reden voor 't
Lougnijs om hier wat meer over te weten te komen.
Aloë Vera is een plant
die
voorkomt in
q'r.',$àii
(sub)tropischegebieden en wordtsindsjaar
en dag door de
inheemse bevolking
veelvuldig gebruikt
vanwege zijn geneeskrachtigewerking.Het
geneeskrachtigevocht
(gel)uit de plantwordt
door Forever Living
Products verwerkt in
producten,
allerlei
waaronder diverse
tanddrankenen crèmes,maarook in voedingssupplementen,
deodorant,
pastaen lippenbalsem.
Het bijzondere
van deze productenis, dat er een
Aloë Vera in is venverkt(somswel 95%).
hele hoge concentratie
Voor inwendiggebruikvan Aloë Verawordende dranken(in allerleismaken)gebruikt,als een aanvulling
op je voeding.De drank(een paareetlepels per dag) werkt niet alleenreinigenden ontgiftendvoor je lichaam,
maarwerkttevenskalmerend,heefteen positievewerkingop je stofwisseling en doodtbacteriénen schimmels.
Het heeftal met al een goedewerkingop je gezondheid.
De crèmeshebbeneen heilzamewerkingop de huiden dringendoor alle
huidlagenheen. Het wordt veelvuldiggebruiktvoor o.a. schaafwonden,
brandwonden,eczeemen zelfs stijvespieren.Voor elk huidtypeis er wel
Aloë Vera in deze creeen cremedie erbijpast.Doorde hogeconcentratie
mes hebbenze nietalleeneen geneeskrachtige
werkingop de huid,maar
zijn ze ook primageschiktvoor de dagelijkseverzorging.
F
rt
-.rJ.
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Mensendie geïnteresseerd
zijn in de Aloë Veraproductenof hierwat meer
over te weten willen komen,kunnenop internetterechtbij unnrut.foreverliving.nlof kunnencontactopnemenmet GerdaOmta (tel.552623)of via
email gsomta@home.nl
. Gerdakan bij u thuis de productenvrijblijvend
latenzien en er veel oververtellen.
Ook zal Gerdaop de koninginnemarkt
't
in Kantensstaanmet al haarproducten.
Wij van Lougnijswensenje veel
producten.
succesmet de verkoopvan de Aloë Vera
F.D.
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MOLENNIEUWS
VAN KOREN-EN PELMOLENDE GROTEGEERT
Op dit momentwordtin de werkplaats
van molenmakerDunningin Adorp
hard gewerktaan de molenwieken
van de GroteGeert. Het hekwerkvan
de wiekenis klaaren "pasgemaakt"op de roeden. Nu is men ook bezig
om nieuwekleppente maken en dan moet alles nog afgeverfdworden.
Wel is nu duidelijkdat de GroteGeerttijdensde nationalemolendagop
zaterdag14 mei nog nietkan draaien. Wanneerde molenroeden
weerop
de molenwordengeplaatstis ook nog nietbekend.

,ft
,u,

De molenaar

N I E U W SP E U T E R S P E E L Z A A L ' P O P P E D I J N '
De winteris eerstweer achterde rug en ook wij hebbenhet thema winter
afgesloten.
We zijndaarnaaan de slaggegaanmet het themaPasen.We hebbeno.a.
Paasbakjesgemaakten kuikentjes.Langs deze weg willen we ook nog
even iedereen bedanken die onze paaseitjes en walnoten verkoop
gesteundheeft.
Het is al weereen paarwekenlenteen bij de lentehorenlammetjes.
Op 2
morgenszijn we, met de peutersin bolderkarren,
naar de boerderijvan de
familieDoornbosgelopen.
Daar hebbenwe de lammetjesen schapenbewonderd.Ook de koeienen
de kalfjeshebbenwe bekekenen geaaid.Wie het durfdemochteen rondje met de trekkermeerijden.Aan het eÍnd hebbenwe ook nog even verse
melk geproefd.Het waren 2 gezelligemorgenswaar vast nog lang over
nagepraatzal worden.
De laatstewekenvoor de mei vakantiezijn we druk bezig met het maken
van hoedjesvoor Koninginnedag.
Ook zijn we bezig voor moederdag,
maarwat we daar voor doen blijftnog even een geheimpje.
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opRoakrluen
Dansgroepen
Dansgroepenuit de volgendelandenwordenin Warffumverwachttijdens
"De Werelddanstin
het VEERTIGSTEInternationale
FolkloreDansfestival
Warffum":
Argentinië,Azerbeidzjan,Brazilië (Amazone Indianen),Cook eilanden, Costa Rica, Indonesië (West Papua), lerland, Japan, Korea,
Panama,Rusland(Chukotna),Slowakije,Syrië, Zuid Afrika
BZN (zaterdag25 juni)
De voorverkoop
van de kaartenvoor BZN begintop maandag11 aprilop
de volgendeadressen:
De SuperdeBoersin Warffum, Uithuizen,Uithuizermeedenen Bedum
Warffum:
Op Roakeldaiskantoor,
tel. 0595 422496
Appingedam: Studio2000,tel. 0596 625525.
Deffzijl:
Hekmancd en video,tel. 0596 634111
Groningen: Boekhandel
ScholtensWristers,tel. 0503172584
Groningen: MusicStore,tel. 050 5713480
Hoogezand: EvelynNovacekcd/dvd,tel. 0598 392551
Leens:
Boekhandel
Rietema,tel. 0595571336
Loppersum: CD's Ger Warink,tel. 0596 572155
Winsum:
BRUNA,tel. 0595 442653
Zuidhorn:
MusicStore.tel. 0594 507662
De kaarten voor BZN kosten in de voorverkoop20 eLtro,aan de kassa
22.50 euro
SPAARZEGELACTIE
De SuperdeBoerwinkels in WARFFUM,UITHUIZEN,UITHUIZERMEEgeorganiseerdvan
DEN en BEDUMhebbeneen grote spaarzegelactie
maandag4 april Um zaterdag18 juni 2005.
Bijaankoopvan 5 euroaan boodschappen
ontvangtu gratiseen zegel,die
op een spaarkaartmoetwordengeplakt.Als de kaartmet 40 zegelsvol is,
krijgtu bij inleveringeen waardebondie 5 euro waard is.
Bij aankoopvan een toegangskaart
voor een programmaonderdeelvan
Op Roakeldais
en ook voor BZN, krijgtu dan 5 euro korting.
De enige uitzondering
hieropis de kaart voor de dansvoorstellingop
zaterdagavond.
2 juli. Hieropwordtgeen kortingverleend.
Voor iederetoegangskaart
mag u maaréén waardebonvan 5 euro gebruiken.
Andere kortingenbv. voor groepenof lezersserviceDvhN, enz. zijn dan
n i e tg e l d i g .
Vooreen doorlopende
kaart(geldigvan zondag26juni t/m zondag3 juli)
mag u in de voorverkooptwee en aan de kassa drie waardebonnenà 5
euro gebruiken.
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De voorverkoopvan de doorlopendekaarten vindt plaats in het Op
Roakeldaiskantoor
op:
vrijdag
1 7 j u n i 1 9 . 0 0- 2 1 . 0 0
zaterdag '18juni 10.00- 12.00
m a a n d a g 2 0 j u n i 1 4 . 0 0- 1 6 . 0 0
d i n s d a g 2 1 j u n i 1 4 . 0 0- 1 6 . 0 0
Voorverkoopprijs
30.00euro.
(recentepasfotomeenemen
!)
Aan de kassa(na 21 juni)kostende doorlopende
kaarten37.50euro.
De doorlopende
kaartenzijngeldigvoorALLEOp Roakeldaisprogramma's
met uitzondering
van BZN.
Jan de Boer,
pr.medewerker
Op Roakeldais
O P E N I N GB R O K A N T E N S . . .
Op 7 mei 2005 openenHans en Dianaeen winkelin antiek,curiosaen
interieuradvies.
Zij nodigenu hierbijuitop die datumtussen10.00en 17.00
uur een kijkjete komennemenin hun winkelaan de Bredewegstraat
5 te
Kantens.De winkelligt op de Noord GroningerAntiek& Curiosaroute.
Voor meer informatieover dezeroutekunt u een kijkjenemenop de website:www.antiek-curiosaroute.
nl.
Het woordbrocantebetekentin het Frans'tweedehands'.
Dat de winkelde
naam Brokantens
zou krijgen,lag voor hun vervolgens
voor de hand.
Hetideeom eenwinkelte beginnen
is eigenlijkals een grap begonnen.
Dianaen Hansbezochtenregelmain Nederlanden
tig rommelmarkten
Frankrijk.De ideeënwarener volop
en werdenvervolgensdoor Diana,
die een cursusbinnenhuisarchitectuur heeft gevolgd,uitgewerkt.De
keuken en de hal zijn bij elkaar
getrokkenen hiermeeontstondeen
oppervlaktevan circa25 m'. De naastgelegen
ruimteis ondertussenook
in oude stijl uitgewerktgeïnspireerdop de Groningerboerderijenen borgen. In deze ruimtezullende workshopssieradenmaken,schilderenen
(fotoalbums)
decoreren,scrapbooking
en kaartenmakenwordengegeven.
In de winkelis de veruyarmingsombouw
voorzienvan een mooiepaneelschildering
in goudkleur.
Dianakwamop het ideevan de schildering
via het
internet,toen zij een muurschildering
van een boerderijaan de Oosterweg
in Kantensaantrof.
Als ik vraag waar zij hun curiosavandaanhalen,krijg ik te horen dat ze
gemiddeldvier keer per )aar naarFrankrijken Belgiëgaan om inkopente
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doen. Daarnaastkopenze ook spullenin via het interneten op rommelmarktenin Nederland.Een aardigvoorraadjestaatinmiddelsklaarom uitgestald te worden in de winkel. Voornamelijkde stijl van Frans antiek
spreekthunaanvanwegede sierlijke
vormenen uitstraling.
Maarbentu op
zoek naarietsspecifieks,dan kunt u hun daar ook uiteraardvoor raadplegen.
De winkelzal geopendzijn van woensdagtot en met vrijdagvan 12.001 7 . 3 0u u r e n z a t e r d a gv a n 1 1 . 0 0u u r t o t 1 7 . 0 0u u r .W o r k s h o p ks u n n e ni n
overlegwordenvastgelegdzowelaan de Bredewegstraat
5 als ook brj de
klant thuis. Meer informatiehieroverzal gegevenwordenop 7 mei 2005,
tijdensde demonstratie
sieradenmaken,die wordtverzorgddoorAnnette
H e t e b r ivj a n 1 1 . 0 0u u r t o t 1 7 . 0 0u u r .
Er staanreedseen aantalworkshopsgepland.De eersteworkshopsieraden makenzal plaatsvinden
op dinsdag24 mei 2005,aanvang20.00uur.
Je kuntje hiervoornog aanmelden.
Eentweedeworkshopsieradenmaken
staatgeplandvoor dinsdag31 mei 2005,aanvang20.00 uur.Aan deze
workshopskunnenmaximaalacht personendeelnemen.
Vooraanmeldingen kunt u contactopnemenmet Dianaop telefoonnummer
0595- 55 10
29. Brokantensheeftook een eigensite:www.brokantens.nl.
Hierbijwil ik Hans en Dianaveel succeswensenmet het prachtigeinitiatief dat zij hebbengenomendoor in ons dorp deze winkelte openen.
A.Y.H.
NIEUWSUIT KANTENS
JaarvergaderingVDK 12 mei 2005,'t Schienvatte Kantens
Dorpsbelangen
Kantensroeptnieuwekandidaten
De Vereniging
op om zitting te nemenin ons bestuur.
Op dit momenthebbenwij een goed draaiendevereniging,
waar op een
opbouwendeen leuke maniergetrachtwordt om een aantal zaken voor
ons dorp te regelenof voor elkaarte krijgen.
Zo was er het afgelopenjaar overlegmet de ProvincieGroningeninzake
- Langestraat.Na een in dit
de aanpakvan het trajectMiddelstumenrueg
van de ProvincieGroningen,
voorjaarte houdenderdevoorlichtingsavond
zal dit plan in de zomervan 2005 ten uitvoergebrachtworden,waarbijde
aanleg van deze stratenverbeterdzal worden,ook met oog op de verin Kantens.
keersveiligheid
in ons
Verderbewaaktde VDK zakenals onderhoudaan de voorzieningen
dorp, maar hebben wij ook overleg over bijvoorbeeldnieuwbouwvan
woningenen dergelijke.
Ditjaar gaanwij ook aan de slag met de enquêtevoor de nieuwedorpsvisubsidiehiervooris
sie van Kantensvoorde komendejaren,de benodigde
rond,zowelvan de gemeenteEemsmondals van de ProvincieGroningen
hebbenwij al een toezeggingzwart.op wit.
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Verderdraaiener een aantalcommissiesonderde VDK,zoalsbijvoorbeeld
de speeltuincommissie,
CSCW,maarook de kersversecommissiedie een
boekover Kantensen haarbewonersgaat uitgevenonderleidingvan Fred
Reiffers.
Kortom:het is leuk om met ons mee te draaien,er is genoegte doen en
ruimtevoor nieuweideeën,geefje op en helpmee Kantensverderte ontwikkelen!Ook mensendie specifiekwillenmeehelpenen -denken bij uitvoer van de dorpsenquête,
zijn welkom.Ook zoekenwij hiervoorspecifiek
mensendie beschikken
over een eigencomputeren willenassisterenbij
de invoervan de gegevensvan de verzameldeenquêteformulieren,
die
vervolgensdoor de Verenigingder Kleine Dorpen Groningenuitgewerkt
zullenworden.
Opgavegraagbij onze secretaris,
HermanWassink(secretaris)
Kooistraat
20, 9995 PD Kantens
0595-4346 44, e-mail:h.g.wassink@12move.nl
SPORTEN SPEL IN KANTENS

'4rr5\ t I

Sport en Bewegingis naast gezond ook heel leuk! En toch beweegtde
jeugdsteedsminder.Het Huisvoorde SportGroningenen docenteTrudy
Vrugtgaan in Kantenshierverandering
in aanbrengen.
Op 7 woensdagmiddagen
wordenin 't Schienvatleukeafwisselende
sport
georganiseerd.
en spelactiviteiten
Deelnameaan de activiteitenis gratis!
Maar .... er is slechtsruimtevoor
15 kinderenper leeftijdscategorie.
Wil je meedoen,meldje dan snel aan.
Voor kinderenvan 6 t/m 8 laar zijn de activiteiten
van 13.30- 14.15uur
jaar
Voor kinderenvan 9 t/m 12
zijn de activiteiten
van 14.30- 15.15uur
Je kunt je opgevendoor onderstaandstrookjein te vullen en te sturen
naar:
TrudyVrugt,Klinkenborgerweg
6, 9995 NE te Kantensof stuureen e-mail
naar trudyvrugt@hotmai
l.com
lk geef mij op voor de volgendewoensdagmiddagactiviteiten:
0 1 1m e i
0 1 juni
0 22 juni
0 18mei
0 8 juni
0 25 mei
0 1 5j u n i

Telefoonnummer:
lk zit wel / nietop een sportvereniging.
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FEESTCOMITE/CSCW
30 april koninginnedag
10.00-13.00
uur: Braderie,priegelmarkt
en fotospeurtocht
voor kinderen
rondomde N.H.kerkte Kantens
4 mei herdenking
19.00uur: Herdenkingsbijeenkomst
in de N.H. kerk te Kantensmet aansluitendom 19.55uur kranslegging
bij het voormaliggemeentehuis
5 mei bevrijdingsfeest
13.30uur: Startoptochtdoor Kantens,Stitswerden Rottum
20.00 uur:Avondfeestin t Schienvatm.m.v.o.a.Advendoen goochelaar
Lorentini
Aan alle inwoners van Kantens, Rottum en Stitswerd
Nederlandherdenktdit jaar dat het 60 jaar geledenwerd bevrijd.Ook in
Kantens,Rottumen Stitswerdwordtdaarde nodigeaandachtaan besteed.
Dankzijuw bijdragen,
een gemeentelijke
kan
subsidieen sponsorbijdragen
het Feestcomité/Cscwu het definitieveprogrammapresenteren.
30 april koninginnedag
Op zaterdag30 april is er een braderierondomde N.H. kerk te Kantens
van 10.00 - 13.00uur. Voor de jeugd is er gelijktijdigeen priegelmarkt.
Tussenhet gebeurendoor is er een fotospeurtocht
voor de basisschooljeugd. Opgavevoor de braderie/priegelmarkt
kan nog tot donderdag28
aprilbij MartenMiske,tel. 552137.U wordtverzochtte vlaggen!
4 mei herdenking
Op 4 mei zal in de N.H. kerkte Kantenseen herdenkings-(bezinnings)bijeenkomstworden gehouden,aanvang19.00uur. Het programmaomvat
voordracht,orgelspel,een korte herdenkingstoespraak,
zang en samenplaatsbij de herdenkingsplaquetzang.Aansluitend
vindtde kranslegging
te aan de muur van het voormaliggemeentehuis
door het Collegevan
B&W van de gemeenteEemsmond.Het geheelwordtafgeslotenmet voor
iedereen kopjekoffiein t Schienvat.
U wordt verzochtvanaf 18.00uur tot zonsondergang de vlaggenhalfstok
te hangen.
5 mei bevrijdingsdag
's
Middagsom 13.30 uur start een optochtvan versierdewagens onder
muzikalebegeleiding
van Koper&Colangsde volgenderoute:
P a s t o r i e w e g( s t a r t p u n to . b . s . K l i n k e n b o r g )B
, r e d e w e g ,P o e l e s t r a a t ,
Kerkhofsweg,Molenweg, Kolpendestraat,Usquerderweg,Langestraat,
Bredewegstraat,Bredeweg, Kooistraat,Stitswerderlaan,Pastorieweg,
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Bredeweg, Stitswerderweg,Knolweg, J.Tilbusschenrueg, Lage Eind,
Pastorieweg(eindpunt).
Usquerderweg,
Tijd van opstellen van 12.30 uur tot uiterlijk 12.45 uur aan de
Pastorieweg.
richtingschool.
Aanrijdenvanafde ijsbaan/jeugdhonk
Opstellenin volgordevan aankomst.
uur.
Jurering vindtplaatsvan 12.30-13.15
mee voor
lederewagen krijgteen pakketmet drinkenen versnaperingen
ondenrueg!
Bewoners en bezoekers aan de Pastorieweg worden verzocht nÍef te
parkeren(ook niet in de stroken)i.v.m.jureringen opstellingvan de
wagens.
Bij niet doorgaan
van de optochtwegensslechtweer,wordtvoor 11.00uur berichtgegeven
van iederewagen.
aan de contactpersoon
Alternatief
zaterdagmiddag 7 mei, zie tijden 5 mei!
5 mei feestavond
Om 20,00uur beginteen groot avondfeestin t Schienvatvoor inwoners
Advendobrengteen eenaktervoor het
van Kantens,Rottumen Stitswerd.
en na de pauzezal goovoetlicht,u kunt meezingenmet de Vlinthippers
chelaarLorentiniu met zijn kunstenvermaken.Op de muzikaleklanken
voor het makenvan een
van Koper&Cois er nog geruimetijdgelegenheid
dansje.
Aanvang:20.00uur
Zaal open: 19.30uur
Entree:gratis.
Ook op 5 mei wordt u verzochtte vlaggen!
Om het geheeleen extrafeestelijktintjete geven kunt u van 30 april Um
5 mei uw straaten/oftuinversieren!!
Feestcomité/CSCW.
E F . I \ 4* - à . . ,

^
!É

V E R K E E R S B E S LI TUE N
TIJDELIJKE
I n v e r b a n d m e t d i v e r s e a c t i v i t e i t e ng e l d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 0 5
(Koninginnedag)
in Kantensde volgendeverkeersmaatregel:
De Kerkhofsweg,het Kerkpad, de Kerkstraat,de Poelestraat,het
voor
Pastoriepad
en de Molenwegzijn van 08.00tot 14.00uur afgesloten
alle verkeer.
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OPHALENOUD PAPIER
woensdagavond1 juni om 18.00uur bij de weg ktaarzetten.
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
oud papieren karton graag inleverenin dozen oí papierónzakken. Bij
klachten kan men zich wenden tot de contactpersoonvan o.b.s.
"Klinkenborg",
tel. 551788.
OPHALENKLEINCHEMISCH
AFVAL/KLEINE
ELECTRISCHE
APPARATEN
Op maandagmorgen
30 mei kunt u bij het personeelvan de chemokaruw
kleinchemischafvalinleveren.Heeftu kleinchemischafvalaan te bieden
dan kunt u dit, Ín de week voorafgaandaan de inzameling,telefonisch
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 491662.U kunt ook een e-mail
sturennaar:alqemeen(@eemsmond.nl.
Uw afvalwordtvanafuw huis meegenomen.Ook afgedanktekleineelektrischeapparatenzoals koffiezetapparaten,strijkijzers,broodroosters,
boormachines,haarfohns,eÍektrische
tandenborstels,
mixersetc. kunt u gratismeegevenaan de chemokar.
ONTVANGENGIFTEN
In de maandaprilmochtenwij de volgendegift op onze bankrekening
ontvangen:
Bernleftheaterte R.
EUR 30,C . M . - S .t e K .
E U R1 5 , Wr1dankenu voor uw bíjdrage.
IVN.ACTIVITEITEN
7 mei

kinderdoemiddagsloot en plas
onderleidingvan Joop van den Akker,Judithter Horsten Gerda
de Jong.
Aanvang:13.30uur bij het Ulbrandahuis
aan de Treubwegte
Uithuizen.
Voor niet-ledenwordtper kind een kleinebijdragegevraagd.
21 mei fietstocht bloeiendebermen
Startpunten tíjdwordennaderbekendgemaakt.Zie hiervoorde
berichtenin De ommelandercourant of bel: 0s95-ss2s73.
24 mei Algemene ledenvergaderingannex lezing over het Nationaal
Park Lauwersmeerdoor Judithter Horst.
Aanvang:20.00uur SchathoesMenkemaborg,
Uithuizen.
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Te huur gevraagd:
Schuurruimte
in of rond
kantensvoordagelijksgebruik.
Tel.:06-51715661
of 06-28864657

TSS Garcleaning
Auto/motor
Gá["ïn;t

:1ffiffiïï#7ïo"cuneso

Prof,
p9!Usten7po_gtse_n,
i i"Ë':ii'il';Ëïff':*:,::T1,

Maandag-zaterdag
08.00-21.00 TOtaal ServiCe Smit
Kerkstraat6 kantens
K.v.knummerO2O84O25

Gt\
I ïS
\rr.;,-l

tel:06-51715661
50 %goedkoperdan
elders!

I n d e g e m e e n t eE e m s r n o ni ds i e c l e r e
h o n d e n b e z i t tveer r p l r c h t
I

l r o n d e n b e l a s t itnegb e t a l e nA, l s u e e nh o n dh e e f to Í k r i j g t ,
b e n t u v e r p l i c h td i t t e r n e l d e nb i j d e g e r n e e n t e .

E e na a n g i f t e f o r m u l íkeurn tu d o w n l o a d evna n a fd e w e b s i t e
w w w . e e m s m o n d . nol f a a n v r a g e nb r ld e P u b l i e k s b a l i e
n hetgemeentehuis
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