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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente
02 NOVEMBER GK
06
GK
13
HK
20
GK
27
HK

19.30uur
09.30uur
09.30uur
09.30uur
09.30uur

Ds. KristensenDankdag
Ds. Kristensen
Ds. KristensenKindernevendienst
Ds. Kristensen
Dhr.Dijkstra 1e Advend

Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Kantens
NOVEMBER
2 . D a n k d a g 1 9 . 3 0u u r
6.
9.30 uur
14.30uur
13.
9.30 uur
16.30 uur
20.
11.00uur
1 4 . 3 0u u r
27.
11.00uur
1 4 . 3 0u u r

ds.E.Venema
ds. E. Venema
ds. A.H. Driestte Groningen-Zuid
ds. T. Groenveldemerituspredikantte Uithuizen
ds. S de Vrieste Helpman
ds. T. Groenveldemerituspredikantte Uithuizen
ds.E.Venema
ds. J.M.A.Groeneveld
te Bedum
ds.E.Venema

DECEMBER
4.

9.30 uur Ieesdienst
14.30uur ds. J.M. Haakte Ulrumleerdienst

Schoenenkopenis een zaakvan vertrouwen
BI onszijn uw voetenin vakkundigehanden.
Voor merkschoenenen goed advies:

HoofdstraatOost 4

UITHUIZEN Telefoon:(0595)43 12 A4

WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900 -9229 (0,10euro p.min.)
Tandartsen:
29-30okt J.D. Buwalda,Bedum
....050- 301 39 94
05-06nov. J.F.Perdok,BaÍlo
..0595- 42 27 23
12-13nov. H.J.Timmerman,
Uithuizen
...0595- 43 17 16
1 9 - 2 0n o v . P . B r o u w e rU, i t h u i z e .n. .
. . . . . . . . 0 5 9- 54 3 1 6 4 2
26-27nov. H. Meursing,Middelstum
.....0595- 55 22 92
03 -04 dec. F.H.Bennink,Ten Boer...050- 302 27 20 of 0595- 46 44 33
Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Beflenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R.Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma. Vm vr. tussen8.00-8.15uur,
tel. 06 - 51255926.
Koks Herberg b.v.
Tafeltjedekje: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595 557131
voor dringendevragenof voor de bevalling:06 13731172

Begrof enisvereníging Kontens
Uitvoortve"zorgeri
C. Boersemo

(osgs-+zzgo5

I
I

Ledenadministratie:
J.O.M. Wqls-Stqllaert
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Gelieve wijzigrngen bij huwelijk, somenwonen, geboorte en/of verhuizingen
doorgeven oon de ledenadministrotie

VAN DE REDACTIE
Zoals een enkelingvan u misschiengemerktheeft,is het emailadresvan
't
Lougnijsm.i.v.heden veranderd.wij stellenhet zeer op prijs als u uw
kopij inlevertvia ons nieuw emailadres:tlougnUst@kantens.nl
Dit scheelt
ons veeltijden energie!Bentu nietin het bezitvan een computer,dan kunt
u nog steedsuw kopijinleverenb1Anje van der Hoek aan de Bredeweg1
te Kantens.Deze dorpskrantis voor en door de inwonersvan Kantens,
Rottumen Stitswerd.Zonderuw kopij zott't Lougnijser een stuk leger uit
zien.Gelukkigwetenveel verenigingen
de weg naar 't Lougnijste vinden.
Wij hopendat dat ook zo zal blijven!
ONTVANGEN
GIFTEN
J . L . B t. e K .
€ 10,00
Peuterspeelzaal
Poppedijn € 15,00
N.N.
€ 5.00
Wij dankenu voor uw bijdrage.
OPBRENGSTCOLLECTEPRINSESBEATRIXFONDS
De opbrengstvoor het PrinsesBeatrixfonds
was dit jaar € 305,30!
wij willeniedereenbedankenvoor zijnof haar bijdrage,zowel de
collectanten
als de gevers!
groeten,PrinsesBeatrixfonds.
Vriendelijke
COLLECTE.
De NationaleCollecteVerstandelijk
Gehandicapten
heeftvoor Stitswerden
omgevingin totaal€ 142,25opgebracht.
Allenhartelijkdank hiervoor.

NIERSTICHTING
NEDERLAN
D.
Alle collectantenhebben weer hun best gedaan voor de Nierstichting
Nederfand.Het bedragwas hogerdan vorigjaar. In 2004€ 274,39en oit
jaar in 2005 was het € 302,37.
Mochtu de collectantgemisthebben,dan kunt u altijdnog uw gift overmaken op giro:388000t.n.v.Nierstichting
Ned.Bussum.
ledereenhartelijkdank!
E. Abrahamzen.

UITNODIGING
ALGEMENELEDENVERGADERING
IJSVERENIGING
KANTENS
Dezewordtdinsdag8 novembergehoudenin de ijsbaankantine/jeugdhonk
te Kantensom 19:30uur.
Aqenda:
1 Opening
2 Jaarverslag
3 Notulenjaarvergadering
2004
4 Verslagpenningmeester
5 Verslagkascommissie
6 Verkiezingkascommissie
7 Begroting/contributie
I Verkiezingbestuursleden
Aftredend:G. Reining,J. Kroeze en S. v .Dellen.Nieuwe bestuursleden
kunnen zich aanmeldenbij de voorzitteríS. v. Dellen) of de secretaris
(G. Hoekzema).
9 Mededelingen
bestuur(o.v.b.)
10 Rondvraag
Schriftelijkevragen vooraf kunnen eventueeldirect behandeldworden.
11 Afsluiting.
Wijzigingen
op de agendakunnenbij punt 1 wordenaangebracht.
Wilt u lid of donateurworden,laat dit even weten.
Contributie
op dit moment(2005-2006)
is:
€ 10,00per gezin(v.a.18jrzelfstandig
lid worden).
€ 8,00voor alleenstaande.
€ 3.00voor donateurs.
Voor vragenof opmerkingenen/ofaanmeldingen:
S. v. Dellen
tel: 551082
G. Hoekzema tel: 551478
SINTERKLAASINTOCHT
Op zaterdag19 novemberis het weer zover,dan komt Sint weer met zijn
pietennaar Kantens.Het is de bedoelingdat hij om ongeveer13.45uur zal
komt hij ook wel
arriverenmet de boot bij de molen.Maar......misschien
niet.....Je weet het natuurlijk
nooit.Misschien
vergeethrjKantensdit jaar
wel,we zullenzien.We hopendatjullieallemaalbij de molenzullenkomen
en dan hard zullen zingen,dan lukt het vast wel. Het programmain het
Schienvatbegintom ongeveer14.30uur en is om 16.00uur weer afgelopen.
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OPENDAG EEMSCENTRALE
Op zaterdag 5 november,van 10.00 - 17.00 uur, stelt Electrabelde
Eemscentrale
openvoor het publiek.Via een uitgezetteroutedoor de centrale krijgenbezoekersteksten uitlegover het makenvan elektriciteit.
en in Nederlandde grootElectrabelis een Europeseenergieonderneming
De Eemscentrale
is één van de grootsteen modernste stroomproducent.
ter wereld en goed voor ongeveer 15 Yovan de
ste elektriciteitcentrales
Nederlandseelektriciteitsvraag.
Op de open dag krijgenbezoekerseen
goedbeeldvan de installaties
die nodigzijnom dezehoeveelheden
stroom
te produceren.
Kinderenhoeven zich ook geen minuut te vervelen.Want behalve het
bekijkenvan de indrukwekkende
centralezijn er diversekinderactiviteiten.
Kinderenmakenkans op een prijsdoor het inleverenvan een kleurplaat.
Met de speurtochtlangsde route kunnenbezoekerseen ballonvaartwinnen. Kortom,het wordteen leuken leezaam dagjeuit voor het helegezin!
De routelooptdeels over roostervloeren
en is daaromniet geschiktvoor
hoge hakken
Meer informatieover de open dag is te vindenvia www.eemscentrale.nl.
Hier zijn onder meer de route naar de Eemscentraleen de kleurplaatte
downloadenen is alvasteen VirtueleTourdoorde Eemscentrale
te maken.
JAARPROGRAMMA
PASSAGEMIDDELSTUMRONDOM
't
Zoalsu in de vorigeeditievan Lougnijshebt kunnenlezen,zijner dit jaar
gepland
weer talrijkebijeenkomsten
met diversesprekers.Alle bijeenkomsten woráengehoudenop àe'Zde woensdagavond
van de maand in het
gebouwVitaNovate Middelstum.
Aanvang19.45uur.Graaghetenwij voor
het komendeseizoengasten en nieuwe leden van harte welkom!Voor
meerinformatiekunt u contactopnemenmet TonnyWeegenaar-Meerman
(tel.050-3132658
of via emailtweegenaar@hotmail.com).
De eerstvolgendebijeenkomstis op 16 november.Dit is een creatieve
avond o.l.v.MaaikeZuidhofen Sieta Kruizinga.U dient zich voor deze
avondop te geven.Voorde anderedatavan ons jaarprogramma
ik
venruijs
't
u naarde vorigeeditievan Lougnijs.
Bestuur PASSAGE MiddelstumRondom.
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In gesylyg\yylgt... FREERK
vAATSTRA
ovER"HETvooREND"
Van herinneringnaar toekomst
Op de verjaardagvan mijnvrouw,4 november2003,werd ons een ondertekendstuk (burgemeester
G. Renkema)overhandigddoortwee ambtenaren Bouw en WoningToezichtvan de gemeenteEemsmond.Hierinstond
dat ons voorhuisonbewoonbaarwerd verklaarden dat wij per direct onze
woningmoestenverlaten.Tevensbodenzij ons vervangendewoonruimte
aan in Kantensdie wij kondenhuren.Om toch bij het vee te kunnenzijn,
hebben we zelf een stacaravanb'rjde boerderijgezet, waar we nu in
wonen.
Dat het zovermoestkomenis nietde schuldvan de gemeenteEemsmond.
De gemeenteheefteen toezichtplichtop woningenvan haar inwonersen
is daaromverantwoordelijk
voor de veiligheidvan de bewoners.Reeds in
het beginvan de jaren 90 van de vorigeeeuw heeftons voorhuisschade
opgelopenvan aardtrillingen
die veroorzaaktwordendoor de gaswinning.
Niet alleenwrj,maar meerderein onze omgevinghaddenschadeaan hun
huis door deze aardtrillingen,
maargelijkhebbenen gelijkkrijgenzijn twee
en dat vraagtinspanningvan de betrokkenen.
M.A. Holtmanuit Kantensbehoordeook tot de gedupeerdenen is met ons
en nog een aantalgedeeltelijk
schadeloosgesteldvoor de schadeaan huizen en gebouwen.Vanafhet beginis M.A. Holtmaneen rotsin de branding
gestimuleerd.
geweest in deze kwestie en heeft de medegedupeerden
heefteen
na tussenkomsttussende NAM en de gedupeerden,
Uiteindelijk,
onafhankelijkecommissie (TCBB), ingesteld door het ministerievan
Tommelde
EconomischeZaken, onder leidingvan oud staatssecretaris
gedupeerdenin het gelijkgestelden is de getaxeerdeschadeuitgekeerd
aan de gedupeerden.
'90
de schadehad erkend,haddenwij ons voorAls de NAM in beginjaren
ons
zaakverslechterde
huis kunnenredden,maardoordeze langslepende
was te
woonhuis (in een rap tempo). De uiteindelijkeschade-uitkering
geringom ons woonhuisweer in de staatte krijgenvan voór de trillingen
en daaromhebbenwe besloteneen nieuwwoonhuiste bouwen.

Elk afscheidis de geboorie van een herinnering.
Het nieuwevoorhuisis een afgeleidevan het oudevoorhuiswat dateertuit
1873.We hebbensamen met architectHuls ons best gedaanom de vertrouwdelijnenin het Groningerlandschapweer neerte zetten.De geboogde ramen,de kelderramenin het metselwerken de oude stoepin het midis van oude degelijkheid.De schoorden ervoor.Ook de dakconstructie
steenkappenzijn ook afgeleidvan de bouwtekeningvan 1873 die nog
werbewaardis gebleven.De bouwersvan Fa. Wilhelmsuit Lammersfehn
ken er met veel plezieren toewijdingaan en wij genietentot nu toe alle
dagen,wantelkedag komt
er weer een stukje bij
Rond de jaarwisseling
hopenwe naar het nieuwe
huiste verhuizen.
Het zal mij benieuwenhoe
het wonenis in een nieuw
huis met onderdelenvan
het voorhuis van 1873.
Persoonlijkheb ik er alle
vertrouwenin en met mij
veleanderen.

HULDIGINGKANKERBESTRIJDING
KWF
van de afd. Kantens/Zandeweer
van
Op 4 oktoberkwamende collectanten
KWF Kankerbestrijding
bijeen in 't Schienvatte Kantens.De promotor,
mevr. Siebumuit Borgerwas eveneensaanwezig.Zij verteldeiets over
haar werk en liet een filmpjeover borstkankerÀen. Aan het eind van de
avondkregende collectanten
al naar gelanghet aantal"dienstjaren"
een insigneuitgereikt.De heer Werkmanen de dames Kamphuisen
Suiveerkregen een KWF-insigne,de dames Eisinga,de Kam, Vaatsra,
Wiersmaen Van Dijk kregende zilverenkrab opgespeld.Mevr.WeessiesTuinderuit Zandeweerspandede kroonmet 41 jaar collecteren,
waarvoor
zij een beeldjeontving,evenalsde fam. van der Hoek die 43 jaar de collecteorganiseerde.
Verhinderdwaren de collectanten
mevr.Doornbos,Ammeraal,Mosselaar,
Oostingen Bierema,die hun insignethuisbezorgdkregen.

H U L P V E R L E N I NSGO M SM O E I L I J K
Misschiensta je er zelfnooitbij stil.Maar hebje er wel eens op geletof in
(gedeeltelijke)
duisternisof zelfs overdagje eigen huisnummerwel goed
zal verbaastzijn over het feit dat zijn of
zichtbaaris?? Menighuiseigenaar
's
's
nachts
haar huisnummerdat overdaggoed zichtbaaris, avonds of
nauwelijksof niet meer te zien is. En dan komt het momentdat je acuut
h u l pn o d i gh e b t . . . . . . . . !
Voor hulpverleners
is het vaak een behoorlijkeergernisdat men de huisnummeringniet kan vinden.Ze zijn niet aanwezig,in het donkerniet te
zien,of verscholenachterstruikene.d. In de stedenvalt het vaak nog wel
meestalvolopaanwezigÍs, maar in
mee,doordatdaar de straatverlichting
de dorpenen buitende bebouwdekom wordthet vaak een stuk problematiser.
Advies:
Kijk overdag en's avonds eens naar je eigen huisnummer, kun je van
de weg af je eigen huisnummer goed zien? Nee? Dan wordt het hoog
tijd dat je hier verandering in aanhrengt!
Tip!
Als je hulp nodighebt van één van de hulpverlenende
diensten,werkt het
vaakeen stuksnellerals er iemandbuitende hulpverleners
opvangt.Wat
ook helptis de alarmlichtenvan je auto aanzettenvoor de deur,hierdoor
kan de hulpverleneral van een afstandzien dat men op die locatieverwacht wordt! Ontsteekzoveel mogelijklichtenzowel binnen als buitenshuis.En doe vooralde gordijnenopen.Wantzorg ervoordat er geen kostbare tijd verlorengaat op het momentdat je die tijdjuist hard nodighebt!!
Een hulpverlener.
INFORMATIEAVON
D KANTSTERBOS
Verenigingvoor Dorpsbelangen
Kantens(VDK) nodigt hierbijalle bewoners en bosliefhebbers
van het Kantsterbosuit voor een informatieavond
over het onderhoudvan het Kantsterbos.
Dezeavondvindtplaatsop dinsdag 1 novemberom 20.00uur in 't Schienvat.Deze avondwordtverzorgd
door LandschapsbeheerGroningenen Staatsbosbeheer.
Zij zullen deze
avonduitleggevenover het onderhoudvan het bos en wat de rol van ons
als bewonershierinkan zijn. Het is de bedoelingdat deze avondeen vervolg krijgt in een of meerdere dagen van snoeien en zagen in het
Kantsterbos.
Door dit onderhoudzal ons bos nog mooierworden.
ledereenis van hartewelkomop deze avond.
Namensde Verenigingvoor Dorpsbelangen
Kantens
HermanWassink.
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HALLOWEENIN KANTENS

Het is bijnanovember,de tijd van "SintMartinusbisschop,mit zien
roege muts op". Maar eerst hebben we nog Halloween.Dit feest wordt
gehoudenop 31 oktoberen wordtvooralin Amerikagevierd.Tochzie je in
onze eigen omgevinginvloedenvan Halloween.Op de Langestraatin
Kantens,vlakbijde molen,hebbenwe een mooivoorbeeldvan spokenen
bij Rottumis er een tuin mooiversierdmet allerook op de Usquerdenveg
lei griezels.Schrikdaar niet van in de avonduren,want dan zijn ze verlicht......
G.W.
CAKE.ACTIE''DEODICATUS''
De leden van "Deo Dicatus"zingen graag en laten ook graag van zich
horen!Dat doen we o.a. door het gevenvan concerten.Zo'n concertkost
ontzettendveel! Om de toegangsprijsvan een concertniet ál te hoog te
maken,houdenwe een cake-actieom de kas te spekken.In week 44 (31
okt. Um 5 november)komen we bij u langs met Indische cake en boerencake. Beide héérlijk!! We hopendat u de verkopersmet lege handen
en een volle "knip"thuislaatkomen!
Tot ziens!
Groetenvan "Deo Dicatus".
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GRIEZELENOP DE KLINKENBORG
stond op de O.B.S. Klinkenborgin het
De week voor de herfstvakantie
kinderboekenweek:
van
de
het
thema
van
teken
"Toveracademie. ....en Magie".De projectweek
begonop maandagop het
ochtend,toen de leerlingendoor 2 heksen werden venruelkomd
Er werd de hele week naar hartelustgeknutseld,gekookt,
schoolplein.
gelezenen gewerktover heksen,tovenaarsen anderemagischedingen.
op
en anderebelangstellenden
warende (groot)ouders
Op vrijdagochtend
schooluitgenodigdvoor een korteprojectpresentatie.
De kleutersbegonnenin het speellokaalmet een liedover toveren.De kinderen toverdenstuk voor stuk allerleidieren uit een grote toverhoed.
Daarnawaren Bendert,Marijn,Thom,Jeen, Marloes,lngeborg,Meeraen
Evefienvan groep718aande beurt.Zij haddenzelfeen toneelstukbedacht
("Het magischetoverbos")en brachtendat vol enthousiasmeten tonele.
van de kinderen.Hiernakon
Het publiekgenootvan de acteerprestaties
iedereenin de diverselokalenkijkenwaarde kinderende geheleweek aan
gewerkt hadden. Zo kon men in groep 112 allerleiwerkjes over heksen
waren er in groep3/4 spelletjesen was er een echte (vieze)
bewonderen,
werdener in groep 5/6 goocheltrucsuitgevoerden kon men
heksensoep,
o.a. pompoensoepproevenen in het griezeligelokaalvan groep 7/8 kon
websitesbekijken.De schoolkan terugkijkenop een
men de zelfgemaakte
geslaagdeprojectweeken nu met volle teugen genietenvan de herfstvakantie.

irtl.r'iiX
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Dry

c*zo de p-e?o... í.Ytz

-Even voorstellen....
FritsMoolenaar(uit 1946),getrouwdmet HeleenWoutersvan Ameland(uit
1e51).
Sjoerd(29 j), Jelle(27 j\, Nyske(25 j) en Semme(22 j) zijn onze4 kinderen. Sinds 1973 verbondenals medewerkerbij de afdeling Farmacie,
Rijksuniversiteit
te Groningen.
-Waar kom je vandaan....
prachtiOpgegroeidin het hartjevan Stad,kind uit een muzikantenfamilie,
ge jeugd gehad,de puinhopenrondomde Grote Marktvlak na de oorlog
waren ons speelterrein.
-Hoe ben je in Stitswerd terecht gekomen
"via via
Dat was in 1973:brietjein de bus van m'n moederin Groningen:
gehoorddat de koepererijin Stitswerdte koop staat,echt ietsvoor jullie".
-Doeje meer aan bepaalde activiteiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
Vanafhet beginzeeractiefin de Instuifen de StichtingDorpshuis.Nu even
een paarjaar op een laag pitje,komtwel weer.
-Omschrijf je zelf in 5 woorden...?
Passie voor (barok)muziek,
sportief,muzikaal,opgewekten een zoetekauw.
- Met wie zou je een dagje willen ruilen
Een dagje meelopenmet koeperBakkeruit Stitswerdanno 1930.
-Waar mogen ze je 's nachÍs voor wakker maken?
Rumbonen,kersenbonbons
en sinaasappelstaatjes.
-Wat sÍaaf er altijd in je koelkast
Een mooi stuk jong belegenkaas en rumbonen(extralekkerals ze koud
zijn)
-Wat neem je mee naar een onbewoond eiland?
Niks voor mij: een opblaasbarekano + kompas+ flinkwat rumbonen
-Wat vind je het leukst om te lezen in 't lougnijs, en wat zou je aan 't
Loug nijs willen veranderen?
de enthousiStukjesover de geschiedenis
van onze dorpen,bijvoorbeeld
aste verhalenvan de hr.Holtmanuit Kantensover de ontstaansgeschiedenis van ons gebieden de talrijkesporendie nog te zien zijn van de afgelopen 2000jaar.
-En tot slot, aan wie geef je de pen door?
Aan HilmaOudman,vrouwvan Jan, met al die leukekindertjes.
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SINTANTONIUSCONCERT
Voor de 4e keer organiserenwe het St. AntoniusConcert.De definitieve
datumis zaterdag12 november 2005,aanvang 20.15uur. Deze keer zal
het koor PAVANEvoor ons optreden.Het koor telt 16 leden,die uit onze
omgevingkomen.Het koor heeftal eerderin de Antoniuskerk opgetreden
en zal dus voor velen niet onbekendzijn. Het repertoireis variërendvan
klassiektot modern,dus erg afwisselend.Dirigentvan het koor is Michiel
de Vries.We hopenop een groteopkomst!
CSCW/Feestcomité
BRIDGEDRIVE
BRIDGECLUB..HETHOGELAND''ORGANISEERT
3 lijnen:A,B
en C
Meesterpunten,
28 spellen
Plaats:
Locatie:

Uithuizen
"de Kandelaar"
Verenigingsgebouw
Hoofdstraat
oost 18, Uithuizen
18 november2005
Datum:
1 9 : 3 0u u r
Aanvang:
10 euro per paar
lnschrijfgeld:
WedstrijdleÍding:FritsMagendans
Inschrijvingen: uiterlijk15 november
Mevr.T. Goldhoorn-Mans
Rensumapark
16
9982AV Uithuizermeeden
tel:0595-41
3688
E-mail: mgoldhoorn@hotmail.com

V E R S P R E I D I NG
GE M E E N T E G I D S
ln de week van 3 oktober2005 heeft TPG de nieuwegemeentegidsen
plattegrondvan Eemsmondin de gemeenteverspreid.De verspreidingis
gebeurd,maar niet bij adressenmet een jalnee of nee/nee
huis-aan-huis
sticker.Als u in de gemeentewoont maar geen gids heeftgekregen,kunt
in het gemeentehuis
u bij de publieksbalie
een gids en/ofplattegrondafhalen.
q(nlr(nl(
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VAN DE IJSBAANVERENIGING?
BESTUURSLID
Voor4 jaarterugwerd ik gevraagddoor het toen dienstdoendebestuurof
ik niet wilde bijspringen.De ontstaneproblemenwaren van dien aard dat
men het nietmeerzag zittenom de verenigingnog bestuurbaarte houden.
De contactentijdens de nieuwbouwtussen de vereniging,de stichting
KaansterJeugdhonken het gemeentebestuur
waren dusdanigverslechterd, dat ze bijnavijandigwaren.
Hetgeende bouw van een nieuwgezamenlijkonderkomenniet bevorderde. Ook waren de contractenen afsprakenvoor die tijd nooit goed op
papier gezet. Tot overmaat van ramp moest de toenmalige voorzitter
(welkealle contactenonderhield)ook nog op de vluchtvoor de deunruaarder. Dit kosttede verenigingook nog de aanwezigeinventaris.
Met slecht1000guldenin kas,een groteverbouwingvoor de deur,verlichting die bijnaomvielen nietveiligmeerwas en een niet vlakkewaterdichte ijsbaan,was er meer dan voldoendewerk te verzetten.Zelfs de waterslangom de baan onderwaterte zettenwas spoorloos.Om de ijsbaanen
bestuursleden
te behouden,heb ik beslotenom de kar te
de overgebleven
gaan trekkensamen met nog een aantalnieuwebestuursleden.
Er moesten hardebesluitengenomenwordenom er weer een gezondevereniging
van te maken.De contributies,
die mijns inziensnog erg laag zijn, moesten binnentwee jaar van 10 guldennaar 10 euro om de boekhouding
gezondte krijgen.Enkelepositiesin het bestuurzijn ter discussiegesteld.
Een harde,duidelijkestellingtijdensde onderhandelingen
moestworden
neergezet.Een ieder die betrokkenwas b'ljhet samengaanvan de twee
verenigingenonder één dak, moest er van wordenovefiuigddat we een
gezamenlijk
doel hadden.

I

t

I

Nu terugkijkenop de afgelopenvierjaar kom ik tot de conclusiedat we met
zijn alleneen enormeklusgeklaardhebben:
- Het bestuurfunctioneertnaar behoren.
- Er staateen prachtigonderkomen.
- De contactenmet de jeugd en gemeenteverlopenprettig.
- Het huishoudelijk
reglementis opgesteld.
- De huurovereenkomst
ligt klaarom te wordenondertekend.
- Het huishoudboekje
ziet er primauit.
- Er staateen nieuwelichtmastinstallatie
incl. nieuwe kabels.
- De baan is uitgevlakt.
- Het ledentalis verhoogd.
verenigingdie het verdiendom door
Kortomer staat een goeddraaiende
goed gemotiveerdemensendraaiendete worden gehouden.Daarom is
het tijd voor mij om ruimtete makenvoor nieuwefrisse bestuursleden.
lk
voor
hoop dan ook op een goedeopkomsten voldoendeaanmeldingen
een functiebinnende verenigingen ik zie u graag op de jaarvergadering
op dinsdag 8 november2005.
Met vriendelijkegroet, S,kke van Dellen (voorzitterijsverenigingKantens)
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Besfe dorpsgenoten,
Reeds rneer dan een jaar zrlnwij als boekcommissiebezig het boek van
en overde inwonersvan Kantens(u dus)een gezichtte geven.Maarzoals
u weet wegende laatsteloodjeshet zwaarst.
Velenvan u hebbenal gehoorgegevenaan onze oproepmee te werken
door een interviewte gevenof zelf een stuk te schrijven.
Met name het zelf schrijvenvalt een aantalmensenniet mee. Wij verzoeken deze mensen hun artikel voor 10 november bij Henny Baron,
Pastorieweg38 of lammerthenny@home.nl
in te leveren,andersloopthet
projectte veel vertragingop.
Voor verenigingengeldtdat zij voor 10 novemberhun informatievoor het
boek aan Ebbel Kuipers,Pastorieweg6 of ej.kuipers@hetnet.nl
doorgeven.
Wij hopenmet dit boek de inwonersvan Kantensnog dichterbij elkaarte
brengen en de buitenwereldeen blik te gunnen in ons prachtigedorp.
Tevenszal het boek als naslagwerkvoor onze kinderenen kleinkinderen
kunnen dienen. Daarom roepen wij nogmaalsalle inwonersdie tot op
heden niet hebbengereageerddit alsnogte doen. Dit geldt ook voor alle
nieuweinwonersdie sindskort in Kantenszijn komenwonen.
Elk verhaalwordtvoozien van twee foto's,te wetenéén van de bewoners
en één van de woning.
Indienwij nog niet bij u zijn geweestvoor een foto van uw gezin,neemdan
even contactop met Fred Reif[ers(552664na 18.00uur) voor het maken
van een afspraak.De woningenwordenzonderafspraakgefotografeerd.
Een aantalweken geledenzijn wij gestartmet de officiëlevoorintekening.
Velenhebbenhet geld voor één of meerdereexemplarenal op onze bankrekeningovergemaakt.
Tochhebbenwij gemerktdat onze vorigebriefniet bij iedereenis ontvangen en dat er ook een aantalonduidelijkheden
waren.
De prijsvoor dit rijk geïllustreerd
? 25,- per
documentis bij voorintekenen
boek. DÍt kan over gemaaktwordenop rekeningnummer85.52.í8.029
van uw naam,adresen
t.n.v. BoekcommissieKantens,met vermelding
aantal.
Heeft u tijdensde Koninginnemarkt
uw naam op de intekenlijstgezet en
het bedragnog niet over gemaakt,dan kunt u dit alsnogdoen. Mocht u
anders nog vragen hebbenneem dan even contactmet ons op. Bij verschijningzal het boek ? 35,- gaan kosten.
en foto'svan
Het boek met + 200 pagina'svol verhalenvan dorpsgenoten
gezinnen,bewoners,verenigingen,
bedrijven,huizenen gebouwenzal een
waar pronkstukin uw boekenkastzijn en mag in geen Kantsterhuishouding gemistworden.
groet,Boekcommissie
Kantens.
Met vriendelijke
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Heeft u vragen,z|n wrj u vergeten,of wilt u alsnog in het boek?
Neem dan contactop met Fred Reiffers(0595)552664.
Wilt u als verenigingin het boek en zijn wij u vergeten?
Neem dan contactop met Ebbel Kuipers(0595)551245.
Heeft u vragenover het bestellenvan het boek?
Neem dan contactop met EstherHovenkamp(0595)551242

NIEUWSVDK KANTENS
Enquête Dorpsvrsie Kantens:
De enquêteformulieren
ten behoevevan de dorpsvisiezqn inmiddelsverzameld en ingevoerdin de computer.Binnenkortworden de gegevens
geanalyseerddoor het Centrum voor MaatschappelijkeOntwikkeling
(CMO)in Groningen.
Het invoerenvan de formulieren
door HennyBaron,
AldertRitzemaen GeertDoornbosis inmiddelsafgeronden de bestanden
zijnnaarhet CMO gemaild,waarlda Miedemazorgzal dragenvoorde uitwerkinghiervan.
We zijn nog niet helemaaltevredenover het CMO aangezienwe niet alle
gegevensin het programmakwijtkonden,hieroveris een aantalkerenmet
het CMO overlegd.
Ook zal het nog een hele klus zijn om hetgeenonder vrije teksten en
opmerkingenis ingevuldin het eindresultaat
te integreren,maar ik vertrouwerop dat het CMO vaker met dit bijltjegehaktheeft.
Onze streefdatumvan eind oktobervoor presentatievan de enquêteaan
het dorp zal dus niet gehaaldworden.De VDK schrijftzelf nog een voorwoordvoor de nieuwedorpsvisie.
DierenparkjeKantens:
Na eerderoverlegmet de wethouderde heer Bolwijnen het hoofdafdeling
beheersectorRuimtede heervan Mulligenvan de GemeenteEemsmond,
is de Gemeenteafgestaptvan een budgetvoor bouwmaterialen
voor het
dierenparkje.In plaats daarvanzal bij de aanlegvan de bergingskelder
voor het rioolonder het parkjeeen geheelnieuwhekwerkrond het parkje
geplaatstworden,wat nog eensgrotergewordenis omdateen deel van de
nummers9, 11 en 13 ook bij het parkje
tuinen van de aangrenzende
komen,dit op verzoekvan de bewonerszelf die hun tuin te grootvonden.
Tevens zal hierbij voor drainage gezorgd worden, zal er een heuvel
gemaaktwordenen zal er gras ingezaaidworden.Het puinvan het oude
gebouwtjevoor de dierenzal wordenafgevoerd.Tijdensde werkzaamheden aan de bergingskelder
zal de Gemeenteook betonmortelbeschikbaar
stellen.Hiermeekan dan een fundamentvoor het nieuwedierenonderkomen gestortworden.De werkzaamhedenzullen ín de maand november
plaatsvinden.
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Financieelgezienis dit een groteplus
voor Kantensaangezienalleeneen
Heras hekwerkar snerdik 1"3000eurg
t"rt,'nog argeziin u"n à" overíge
werkzaamheden'Het destijdsbesproken
ouogàtlag rond de zesduizend
euro.
Het dierenparkje,
sindsjaar en dag beheerddoorde heerwerkman,
zarars
commissíeonderde VóK komenop vezoek
van de heer werkman.Zoars
bekendressorterende speertuinvereniging,
cscw en de boekcommissie
van Fred Reiffers ook onder de vD;K."inÁÀt verredenontving Gert
werkman al eens de stimuleringsprijs
van de Vor<voor zijn inzetvoor het
dierenparkje.
samen met tneJde iong
i; vDK gaat hij kijken naar
een nieuwkant en klaaronderkomen.Voor
";; dit onderkomen
zal geld ingezameld moeten worden. Dit zou bijvoorbeeld
áoor.lotenverkoop
(deels)
gerealiseerdkunnen worden. oaárnaási-g";n
Herman
wassink
en
Jolanda Huizing zich buigen over mogerij-kheden
voor fondiwerving.
Mochten m"Àen zijn diiwillen helpen
bij werkzaamheden
aan het dierenparkje"tin november- decemberàan
even bij mij melden, zie
ó;";ó
adreswww.kantens.nl
Bram H. de Gruijter,VoorzitterVDK.
CONTRIBUTIE
VDK KANTENS
Half novembergaat de VDK weer op pad om
de jaarlijksecontributiete
Innen.
!l O" regefbedraagtdeze vijf euro per huishouden.
U ziet ons t.z.t.wel verschijóen.

Votkstiedje
Goa nooit weer noar n bouldag tou,
t Het mie zo verdroten,
Ale wichter kregen n vent,
En ik bin der overschoten.
Oet: K. ter Laan
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ROTTUM
VERENIGING
DORPSBELANGEN

Do rpshuis Kloosterstee
's
De seizoensopening
op 1 oktoberwas een succes. Middagswerdende
kinderenvermaaktmet verhalen,toneelspelen,een chipje en limonade.
Hierbijmoestwat geïmproviseerd
wordeni.v.m.ziektevan een van de vrijwilligsters.
Vanafvijf uur werder geborrelden gezelliggepraat.Om zes uur
kondende aanwezigenaanvallenop alle lekkernijen.
ledereenhad flink
zijn best gedaanen de keuzewas grooten zeer divers.Van pizzatot gele
vla, van pompoensoeptot appeltaart.Er werd flinkgeproefden genoten.
Na de koffiewerd er een film gepresenteerd
met behulpvan beameren
's
laptop.De film was morgensgemaaktmet als hoofdrolspelers
Stefano,
Anouk en Merel. Deze jongeluihadden het verhaalen de scèneszelf
bedacht:heel knap.Een glansrolwas weggelegdvoorAnne Oosterhofdie
over onvermoedetalentenbleekte beschikken.Jong en oud genootvan
deze onverwachteverrassing.
Zaterdagavond12 novemberherlevenoude tijdenin Rottumen wordt er
een stillekniepgehouden.Naderedetailswordenbij de ledenbezorgd.
Bezoek aan "De Groote Ark" te Oudeschip.
De VerenigingDorpsbelangen
Rottumorganiseertsamen met de IVN afd.
Noord-Groningen
een bezoekaan een biologisch-dynamisch
landbouwbevan t hectareheefttwee werkgedrijf in Oudeschip.Het landbouwbedrijf
bieden:de teelt van zomer-snijbloemen
en een werkplaatsvoor kunstzinnige activiteiten.Er zullen dia's van de tuin in zomerprachtworden vertoond,uitleggegevenvan de werkwijzevan De GrooteArk en misschienis
er mogelijkheid
voor een kunstzinnige
activiteit.
Vertrekop woensdag23 novemberom 19.00 uur bij het dorpshuisin
Rottum.
Prijs:ledenen niet-leden€ '1,50.
Voor vragenm.b.t.de bovengenoemde
activiteitkunt u terechtbij: Willem
van der Bijl,tel. 552573.
Natuurlijk
zal Sinterklaas
ook dit jaar het dorpshuisweer bezoeken,maar
op dit momentkunnenwe nog even geen contactmet hem krijgen.Latere
informatieover datum en tijd volgt.
Ook over het makenvan de eventuelekerststukjes
wordtu nog nadergei'nformeerd.
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TE KOOP:
PericlesRoma kinder-,wandelwagen,kleurblauw.
Compleetmet 2 voetenzakken.
Vraagprijs:
€ 200,00.
Kersenkleur
box met lade.Vraagprijs:
€ 85,00.
D. Wiersma,tel. 0595-52396.

STREEKPOST.
Mijn naam is Alie Dijksterhuis
en ik brengde 'streekpost'rond in Kantens,
Rottum,Stitswerden alleswat er om heen ligt.
lk heb een verzoekaan mensendie ver van de weg wonen.Wilt u alstubliefteen brievenbusvoor aan de weg plaatsen?U kunteropzetten:alleen
streekpostmet huisnummer.lk zou het zeerop prijsstellenen ik hoop dat
u gehoorgeeftaan mijnverzoek.
Bij voorbaatmijn hartelijkedank.
Alie Dijksterhuis.

HET OOSTERPARK,
EEN VOETBALBOLWERK.
1 9 3 3- 2 0 0 5
In het boekstaanbijnazeventigverschillende
verhalen.Overondenruerpen
die speeldenvanaf de dertigerjaren tot aan het beginvan de negentiger
jaren en het begin van deze eeuw. De ondenrverpen
zijn zo gekozendat
alle facettenaan bod komen.Over de mooie Europesesuccessenin de
jaren tachtigvan FC Groningen,overde opbouwvan het stadionzelf,maar
ook overde eerstespelersvan BRC,Oosterparkers
en GVAV.Geschreven
door PaulZweverinken Nico Swart.
Inschriiven
Het boek verschijntin november2005. De intekenprijsis tot november€
22.50.daarnais de prijs€ 26.50.Belangstellenden
kunneninschrijven
bij
de uitgeverProfiel(www.profiel.nl),
waar ook een folderkan wordenaangevraagden bij de boekhandel.
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AGENDASCHIENVAT.
gedurendede maandnovember:
Activiteiten
1 , 8 , 1 5 , 2 2 , 2 9n o v . 9 . 4 5u u r Volksdansen.
1 nov.
20.00uur Vergadering
belegddoor V.D.K.
2 , 9 , 1 6 , 2 3 , 3 0n o v . 1 9 . 3 0u u r Bridgecursus.
7 nov.
1 9 . 3 0u u r Vergadering
V.D.K.
7 , 1 4 ,2 1 , 2 8 n o v .
1 9 . 3 0u u r CursusGronings.
1 9 . 3 0u u r Handwerken.
9. 23 nov.
15nov.
2 0 . 0 0u u r VergaderingVeeteeltStudieclub.
(bijvoldoendedeelname).
1 7, 2 4 n o v .
1 9 . 3 0u u r Naaicursus
+ 1 3 . 4 5u u r FeestintochtSt. Nicolaas.
19nov.
21 nov.
1 9 . 3 0u u r VergaderingSchienvatbestu
ur.
20.00uur Ledenvergadering
21 nov.
Stemgerechtigden
Schienvat.
22 nov.
20.00uur Lezing(Plattelandsvrouwen
).
24 nov.
9.30uur LezingErgotherapie
(Plattelandsvrouwen
).
1 9 . 3 0u u r Bestuursvergadering
29 nov.
Advendo.
29 nov.
20.00uur Ledenvergadering
Advendo.
1 9 . 3 0u u r Bridgen.
30 nov.
OPHALENOUD PAPIER.
Zaterdagmorgen29 oktoberom 9.00 uur bij de weg klaarzetten.
Zet papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg. Oud papieren
kartongraaginleverenin dozenof papierenzakken.Bij klachtenkan men
'Poppedijn',
zich wenden tot de contactpersoonvan peuterspeelzaal
HarriètWassink,tel. 434644.
AFVALEN KLEINEELECTR.APPARATEN.
OPHALENKLEINCHEMISCH
21 novemberkunt u bij het personeelvan de chemoOp maandagmorgen
kar uw kleinchemischafvalinleveren.Heeftu kleinchemischafval aan te
biedendan kunt u dit, in de week voorafgaandaan de inzameling,telefonischdoorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.U kunt ook een emailsturennaar:algemeen@eemsmond.nl.
Uw afualwordtvanafuw huis
meegenomen.
Ook afgedanktekleine electrischeapparatenzoals koffiezetapparaten,
strijkijzers,broodroosters,
boormachines,haarfohns,electrischetandenborstels,mixersetc. kunt u gratismeegevenaan de chemokar.
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Naaicursus
Mevr.De Brockuit Zandeweeris gestoptmet het gevenvan naailessen.
We hebbenmevr.GrietjeSchanssemaín Middelstum
gebelden zij wil heel
graag naar Kantenskomen.Zij heeftal vakerlesgegevenin Kantens.
We zettendè gegevenseven op een rijtje:
Start:donderdag17 november
Zij steltzich voor om 5 lessenvóor nieuwjaarte doen en 5 erna.Heel handig,wantdan kuntu eerstnog winterkleren
naaienen daarnadenkenaan
het voorjaar.
T i j d :1 9 . 3 0u u r - 2 2 . 0 0u u r .
Plaats:bovenzaalvan 't Schienvat
Kosten:€ 5.50 per avondbij een minimumaantalvan 5 deelnemers.
Het lesgeld€ 55.00dientde eersteles te wordenafgerekend.
Benodigdheden:
Naast patronenen stof moet iedereende naaimachine
meenemen.Lerenverstellen
van klerenen uw naaimachine
lerenkennen.
kan ook.
We haddenvorigjaar al 4/5 deelnemers.
Kledingis duuren het is leukom
ze zelf te leren maken.
U kunt zich aanmeldentot 10 novemberbij mevr.Groenhof,tel. 551228of
mevr.Steendam.tel. 551633.
Schilder-en tekencursus
't
Start:dinsdag24 januariin Schienvatte Kantenso.l.v.Ruud Caspers.
Eerst snuffelenaan allerleitechniekenen dan een keuze maken om in
door te gaan. Er zijn reeds 7 deelnemersen we willener nog graag 3 bij
hebben.Bij 10 cursisten€ 2.50 per avond.Graag aanmeldenvoor 15
novemberbij bovenstaande
adressen.

71 november - SrnÍ Maarten
Sunnermeertentuutje
Mien voader dij hait Luutje
Mien mouder dij hait Jaantje
Geef mie wat ien t haandje
Geef mie n appel of n peer
k Kom t hailejoar nait weer!
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BREI ER OP LOS!
ln 1996stonder een helepaginaover handwerken,met name breienin de
krant.Het was interessantom te lezen en ik heb het uitgeknipten citeer
enkeleuitspraken:
- Breienals tijdverdrijfis "uit".
- Veelhandbreisters
stappenover op machinaalbreien.
- Een 1S-jarigmeisje dat met een breiwerkjeaankomt,wordt voor een
"muts"versleten.
- Breinaalden
wordenalleennog gebruiktom te kijkenof de cake gaar is.
- Tot halvenvegede jaren '80 schotende wolwinkelsals paddestoelenuit
de grond.Ze gingenin ongeveer hetzelfdetempofailliet.
- Stoffenzaken
komener ook steedsminder.
- Met al die nieuwecommunicatietechnieken
is de jeugd gewendaan snel,
sneller,snelst.( computer)
- Men kan het geduldniet meeropbrengenvoor een langdurigprojectals
het breienvan een trui.
- Veel vrouwenwerkenen hebbengeen tijd.
- Bij tv-kijkenkan men niettegelijkertijd
handwerken,zoalsb'rjradioluisteren mogelijkis.
- ln de schaarsevrijetijd wordter veel geklustaan huis of tuin.
Er kan veel veranderenen alleskomtterug,zeggenze wel eens en 8 jaar
laterop 31 januara2004ineenseen heelandergeluidin de krant.Het breien komt er weer in, evenalshet zelf naaienvan kleding.
- Breienis het nieuwe"yoga".
- Zelfsfilmsterrenals Madonnabreiener lustigop los.
- Gebreídekledingis trendyen het zelf makenzo mogelijknog hipper.
De kenteringis ingezetdoor die enorm lange grof, gebreideshawls die
vorigewinteren ook nu zo "ïn" zijn.Waar in de winkelsvele harde euro's
voor wordenbetaald,heefteen beetjehandwerksterzo'n shawl in eén of
twee avondenklaar.Heel aarzelendopenen moedigetypes hun wol- en
garenshops.
Maar hoe moeten meiden die willen breien de eerste grondbeginselen
leren?Als mam het ook niet heeftgeleerd,is er vast nog wel een lieveoma
of tantedie de kunstmachtigis!
A . E . v . dH. . - 1 .
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