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PREDIKBEURTEN.
Chr. GereÍ. Kerk Kantens.
2 april
9 april
14 april
16 aprit
17 april
23 april
30 april

9.00 uur en 14.30uur leesdienst.
10.30uur leesdienst,14.30uur ds.J. Sijtsma.
Goedevrijdag19.30uur leesdienst.
9.00 uur leesdienst,14.30uur ds. L. C. Buys.
9.30 uur paaszangdienst.
10.30uur leesdienst,14.30uur ds. A. v.d.Bovenkamp.
9.00 uur ds. P.W. Hulshof,14.30uur leesdienst.

Protestantse gemeente Kantens-Stitswerdi.w.
Kantens
2 apr. 11.00uur dhr.K. Hof,Wirdum k
9 apr. 19.00uur ds. D.M.Heikoop,Bedum.Palmzondag
13 apr. 19.30uur ds. P.C.'tHooft,Hardenruijk;
vieringH. Avondmaal.
Witte Donderdag
Evenhuis;
14 apr. 19.30uur Jan Venema/Dieuwke
in het koor
GoedeVrijdagviering
m.m.v.
16 apr. 10.00uur ds. P.C.'tHooft,Pasen;gezinsdienst
Cederborgkoor
23 apr. 11.00uur dhr.K. Hof,Wirdum k
3 0 a p r . 1 1 . 0 0u u r d h r .K . H o f . k
k = kindernevendienst
GereÍormeerdekerk vrijgemaakt te Kantens
2 apr.
9 apr.
14 apr.
16 apr.
23 apr.
30 apr.
7 mei
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9.30 uur
14.30uur
9.30 uur
1 6 . 3 0u u r
19.30uur
9.30 uur
14.30uur
9.30 uur
14.30uur
9.30 uur
14.30uur

ds. E. Venema
ds. K.A.van der Meeruit Loppersum
ds. E.Venema
d s . M . E .B u i t e n h u iusi t B a f l o
ds. E. VenemaGoedeVrijdag
ds. K.P.A.Moedtuit ZuidhornPasen
ds. E. Venema
ds.T. Groenvelduit Usquert
ds. E. Venema
leesdienst
leesdienst

11 . 0 0u u r d s . E .V e n e m a
14.30uur leesdienst

WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
1-2 april
J.F.Perdok,Baflo
..0595- 42 27 23
- 301 39 94
8-9 april
J.D.Buwalda,Bedum
.......050
1 5 - 1 6a p r i l P .B r o u w e rU, i t h u i z e n . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 0 5 -9453 1 6 4 2
1 7 - 1 8a p r i l J . A . J H
. o f t ,L o p p e r s u m
.....
. . 0 5 9 6- 5 7 2 8 1 8
- 41 36 84
19-20april A.M.van Waes,Uithuizermeeden ..........0595
22-23 april C.H.de Lange,Leens
.0595- 57 14 27
29-30april H. Meursing,Middelstum
...0595- 55 22 92
H . J .T i m m e r m a nU, i t h u i z e n
1 - 2m e i
. . . 0 5 9 5- 4 3 1 7 1 6
- 301 23 37
3-4 mei
C.J.Conradie,Bedum
.......050
F.H.Bennink,Ten Boer...050- 30227 20 of 0595 - 46 44 33
6-7 mei
Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 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.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595 557131
voor dringendevragenof voor de bevalling:06 13731172

BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS

Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

Ledenadministratie:
J.O.M.WALS-STALLAERT
tel.:059555 23 03

Gelieve wijzigingenbij huwelijk, samenwonen,geboorte en/of verhuizingen
door te geven aan de ledenadministratie

VAN DE REDACTIE
Hetwil maarnietlukkenmet de lente.Volgensde kalenderis het inmiddels
lente,de zomertijdis weer ingetreden,maar de échte lente is ver te zoeken....Hopelijkis het straksmet Pasenwel écht lente,met mooietemperaturenen veel bloeiendeplantenin de tuin.Dat iederzijn eigeninvulling
aan Pasen geeft, is ook in onze dorpen te merken.Voor de één is het
Paasfeestvanuit zijn of haar geloof gezien een belangrijkechristelijke
gebeurtenis,voor de ander staat het Paasfeestin het teken van neut'n
schait'n,eierenzoekenen er lekkersamenop uit. Dezediversiteitin belewaaru naasteen
van 't Lougnijs,
ving is ook te merkenin dit Paasnummer
zult aantreffen.
paasmeditatie
ook informatieover andere paasgebruiken
Voor elk wat wils dus. Natuurlijkzijner ook veel anderestukkente vinden
in deze editievan 't Lougnijs.Wat denkt u van een interviewmet de mensen achterde Saunamobielof een gesprekmet DoekeWiersmaover zijn
genoegleesvoer!
werk in het UMCG.Kortom....weer
ONTVANGENGIFTEN
B . G . P . - v dt.eL K .
R . E .t e S .
J.D.C.te R.

€ 15.=
€ 15,=
€ 25,=

We dankenu voor uw bijdrage!
OPENINGSAUNAMOBIEL
Hebt u hem ook zien staan op zaterdag 18 februari2006 aan het begin van
het dorp Kantens?Aan de buitenkantzou je denken dat het een bouwkeet
is, kinderen zouden het misschien een pipo-wagen noemen. Maar het is
een heuse saunamobiel.Als ik op google (zoekmachineop het internet)
het woord saunamobiel intik, kom ik maar één gevonden website tegen in
Nederland én wel de site van de heren Homan en Jensma uit Kantens.
VoordatÍk u meer vertel over de saunamobieluit Kantens, iets meer informatie over een sauna in het algemeen.
Stukje algemene ontstaansgeschiedenis sauna
in de loopder tijden.In het beginwas het waarschijnDe saunaveranderde
Vandaagde dag is het meestlijk nietmeerdan een gat in een heuvelflank.
wordensauna's
al een hutjeaan een meer.Maar zelfs in appartementen
De muren,het plafonden de vloerzijnvan hout.In een soortkom
ingericht.
gelegd.Die kom wordt verhit,soms met gas, maar
worden natuurstenen
Zo wordtdus de saunavenruarmd.
meestalelektrisch.
moetje een douchenemen.ln de saunais
Voorje de Saunabinnengaat,
het 60 tot 90"C.Het lijktnog heterte wordenwanneerer waterop de ste-

nen gegotenwordt.Daardoorvoelje je de eersteminutenals een kreeftdie
in een pan wordtgestopt.Doorde vochtigehittebeginje te zweten.Om de
bloedsomloopte versnellen,slaan vele mensenzich zacht met berkentwijgjes.Na ongeveer10 minutenverlaatmen de sauna.Na nog een korte
douchegaat iedereennaar buiten.Hoewelhet erg koud is, is er niemand
die bibbert.De moedigsterollenzich in de sneeuwof ze nemeneen duik
in het meer.Daarnakleedtiedereenzich weer aan. Na zo'n saunabeurt
voel je je weer in topvorm.
Hoe is het idee ontstaan en hoe lang zijn jullie bezig geweest met het
(ver)bouwen van de bouwkeet?
Het idee is eigenlijkontstaanuit een gesprekdat ik (Gert)heb gehadmet
een kennisvan mij.We haddeneen praatjeover saunabezoek.lk vroeg
hem waaromhij zelfgeensaunagingbouwen,hij heeftnamelijkeen houtzagerijdus hout genoeg.Het antwoorddaaropwas: het lijkt mij wel leuk,
maar dan eentjeop wielenzodat ik hem overalneer kan zetten.Daar ben
ik over gaan nadenkenen heb mijn plannenmet buurmanJan overlegd.
Het leek Jan een goed idee.Zo is het gekomen.Daarna zijnwe op zoek
gegaan naar een tweedehandsbouwkeet.Dit viel nog niet mee omdat
deze aan bepaaldematenmoestvoldoen.We hebbenbijnaalle benodigde materialenvia internetopgezochten gekocht.Met het bouwenzijn we
ongeveer2,5 maandmee beziggeweest.Waarbijhet verveneen probleem
was, omdathet nogalkoudgeweestis.
Hebben jullie een goed bezochte open dag gehad?
De open dag die we hebbengehadis redelijkgoed bezocht.Ongeveer50
mensen.We vindenhet wel jammerdat er vanuithet dorp nietveelbelangs t e l l i n g w a s . O n b e k e n d m a a k t o n b e m i n dz u l l e n w e m a a r z e g g e n .
Misschienkomtdit nog wel. Er zijn een aantalboekingengedaanen een
aantalmensenhebbenserieuzebelangstelling.
Hoelang duurt het voordat de sauna op temperatuur is en wat is de
temperatuur die het meest gehanteerd wordt?
De sauna is binneneen uur op temperatuur.
Wij houdenmeestaleen temperatuuraan van 80 - 85 gradenbij een luchtvochtigheid
van 15 - 20%. Met
de luchtvochtigheid
in de saunazijnwe een beetjeafhankelijk
van de luchtvochtigheid
van de buitenlucht.
Wanneerde luchtdrogeris, kan de temperatuurin de saunaook verderomhoog.We kunnentemperaturen
bovende
100 gradenrealiseren.
Wat willen jullie nog kwijt om mensen over de streep te trekken de
saunamobiel eens te huren.
Het gebruikvan een sauna is voor veel mensennog redelijkonbekend.
Sauna is goed voor ieder gezond mens en het verhoogtje weerstand
tegen zakenals verkoudheiden griep.Daarbijis het vooralheel ontspannend.Daaromals er mensenmet vragenzijn,neemdan contactmet ons
op, dan kunnenwe jullievragenbeantwoorden.
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Ter kennismakingkan de saunamobieltot 1 september2006 voor een
speciaal tarieÍ van € 30,- per dag worden gehuurd.
Op de websitewww.saunamobiel.tk
kunt u meer informatievinden.Ook de
beschikbaarheid
van de saunamobiel
is hieropterugte vinden.
AYH
AGENDASCHIENVAT
gedurendede maandapril.
Activiteiten
1 9 . 3 0u u r
3 april
4 , 1 1 , 1 8 , 2a5p r i l 9 . 4 5u u r
4 april
20.00 uur
5 a p r i l 1 3 . 3 0e n 1 4 . 3 0u u r
5 april
1 9 . 3 0u u r
2 0 . 0 0u u r
5 april
15april
??
25 april
19.30uur
2 0 . 0 0u u r
26 april
19.30uur

Vergadering
V.D.K.
Volksdansen
Schildercursus
Sporten Spelvoor kinderenvan 6 t/m 10 jaar
Bridgecursus
Lezingdoordhr.Fré Schreiber
Paasmiddag
voorde jeugd
Vergaderingbestuur Advendo/Vlinth
ippers
Jaarvergade
ring AdvendoA/l
inthippers
Bridgen

OVERALWELKOMMET DE NIEUWEBIBLIOTHEEKPAS
Alle 185.000bibliotheekleden
in de provincieGroningenkrijgenvanaf 6
Íebruarieen nieuwe bibliotheekpas.
Het bijzondereaan deze pas is dat
ledennietalleenin hun eigenbibliotheek,
maarin allebibliotheken
en bibliobussenin stad en provincieGroningenkunnenlenenen inleveren.
Maarliefst68 bibliotheken
en 137 bibliobushaltes
staantot de beschikking
van de leden.Dit betekentdat men met één enkelabonnementtoegang
heefttot miljoenenboeken,cd's,filmsen games.In de nieuwepas zit een
chip waarmeein de toekomstnog veel meermogelijkis, zoalshet organiserenvan gezamenlijke
actiesmet bioscopen,theaters,museaen winkels.
Momenteelwordt.alsamengewerktmet het Dagbladvan het Noorden.Zij
is partnervan de nieuwebibliotheekpas.
Op die manierkande pas uitgroeien tot een klantenkaartwaarmeebibliotheekleden
kunnenprofiterenvan
allerleiaanbiedingen,
zowelbinnenals buitende bibliotheek.
Alle bibliotheekleden
kunnenvanaf 6 februarihun oude bibliotheekpasje
omwisselenvoor de nieuwepas.Wie dit voor 6 maart doet, maakt bovendien kansop mooieprijzen.Kijkvoormeerinformatie
op www.mijneigenbibliotheek.nl
of informeerbij de plaatselijke
bibliotheek.

DAMCLUB,, HET LEERTVANZULF
Onderlinge kompetitie:
In februari/maartwerden de volgende wedstrijden
gespeeldvoorde onderlinge
competitie:
9 Íebruari:
B . L e y e n n a rJ-. W i e r e n g a
0 -2
J.Zwever-A.Ritzema
0-2
K . H e l m u s -P . H o o g w e r f
0-2
- J.vanDijk
K.Broekhuizen
1- 1
R . J . W i j p k e m- aM J . v . d . M o l e n2 - 0
R . J . W i j p k e m- aP . H e l m u s
2-0

16 februari:
K . B r o e k h u i z -eM
n Jv.d.Mole2
n-O
J.vanDijk-W.Helmus
0-2
J . W i e r i n g a J- . Z w e r v e r
2-0
- A.Ritzema
P.Hoogwerf
0 -2
P.Helmus-M.Holtman
2-0
- P.Helmus 1 - 1
K.Broekhuizen

23 Íebruari:
A . R i t z e m -a K . B r o e k h u i z e n
J . W i e r e n g aP
- .Hoogwerf
B . L e y e n a a rP- . H e l m u s
J.Zwerver-K.Oomkes
MJ.Vd.Molen- J.vanDijk
R . W i j p k e m- aR J W i j p k e m a

9 maart :
K . B r o e k h u i z e- nD . H o l t m a n
P . H o o g w e-rJf . v a n D i j k
K.Oomkens-J.Wierenga
J.Zwerver-P.Helmus
M J . v . d . M o l -e M
n .Holtman
R.Wijpkema-WHelmus

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

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

Stand onderlinge kompetitie per :
1. R.Wijpkema 24
47
18
2. D.Holtman
32
25
3. J.Wieringa 20
4. MJ.v.d.Molen 23
25
22
5. K.Oomkens 16
1I
22
6. A.Ritzema
7. J.Zwerver
22
21
14
8. P.Helmes
I
14
9. M.Holtman 21
11. B.Leyenaar 22
14
12. A.Hoogwerf 23
13
1 3 . K . B r o e k h u i z e2n0
12
1 4 . J . v a nD i j k
22
I
15. RJ.Wijpkema 9
4
16. W.Helmes
2
5
17. RJ de Winter 1
0
18. lv.d.Gronde 3
0

Ê'$,*

CompetitieN.N.D.B.
De thuiswedstrijd
tegenGarrelsweer
werdgewonnenmet 14 - 6.
De familieHoltmanMijpkema,
inclusiefde oude maestro,scoordeneen
hattrick.
Doordeze overwinning
werd de derdeplaatsbehaald.
2005/2006
Op de foto werd gestredenom het kampioenschap
De uitslagstaatin de volgendenummervan 't Lougnijs.
D E G R U N N I N G EV
RE U R L E E SC U P
Op woensdag 22 maart waren de eerste voorrondes van de Grunninger veurlees cup.
Namens O.B.S. Klinkenborg deed Yasminde
Boer mee. Zij vertelt hoe het ging:
We haddenal een paar keergeoefendop school.Dat ging eerlijkgezegd
best wel goed. lk was de nacht ervoor heel zenuwachtig.Maar toen het
eenmaalzoverwas, was ik het niet meer.lk had er heel veel zin in. Na
schoolgingenwe weg.Nu had ik wel weerheelveelzenuwen!!Er kwamen
hele goeiemensenvoorbij,maarook mindergoeie.Maareindelijkwas ik
aan de beurt.lk las mijn stukjeover "Ko knienen At kat".lk vond dat het
best goed ging,maarde jury dus niet...lk keekvolgenshen niet genoeg
de zaalin. En ik moestmeerstemmetjesmaken.Het maaktme niet uit dat
ik nietgewonnenheb.Volgendjaar beterzeggenze altijd.
Groetjes,Yasmin

Dry

(Hzt de p.aoo..,

E v e nv o o r s t e l l e n . . .
vormgelk ben Paul Moonenen werk 21/zdag als consulentaudiovisuele
ving bij het Provinciaal
in Bunnik.DaarontSteunpuntvoor Kunsteducatie
wikkelik o.a.projectenvoor het basisonderwijs
op het gebiedvan fotografie,film en video.Leerkrachten
kunnenzichbij ons latenbijscholen
binnen
de creatievevakkenzoals muziek,dans, theater,beeldende,literaireen
-maar vooralde
vorming.De bedoelingis dat leerkrachten
audiovisuele
leerlingen-kunstzinnigbezigzijn.We lenendiversekoffersuit met bijvoorbeeld camera's,foto's-vanfotografenen lesboekjesmet opdrachten.De
leerlingenmaken met de opgedanekenniszelf foto'sen deze resultaten
mondenuit in een fototentoonstelling.
De rest van de week ben ik zelfstandigfotograafen werk ik in opdrachtof
maak ik eigenwerk.ledereenkan een beroepop me doenvoor een bijzonder (familie-)portret,een bruidsreportage
of voor het makenvan bedrijfsmatigefoto's.
Waarkomje vandaan...
lk ben geborenin de bossenvan een kleindorp (Maarn)en heb daar 20
jaar gewoond.Daarnaverhuisdeik voor ruim 20 jaar naar Utrecht.Daar
volgdeik de Pabo,gaf een aantaljaar les, ging voor een jaar met de rugzak naar India,China,Tibet,Nepalen Pakistan,was er een paarjaar reisleideren maakteonnoemelijkveelfoto'sen beslootme daarnaop de fotografiete richtenen volgdede Kunstacademie.
Daarnavond ik de baan die
ik nu hebin Bunnik.
Hoe ben je in Stitswerdterechtgekomen?
ln 2001 toog ik naat het hoge noorden,voor meer rust en ruimte.lk woonde een tijdjein Leens,Den Andel,Feerwerden Usquerten besloothier te
blijven.In 2003 vond ik de plek aan de Akkemaweg15 waar ik nu woon:
tweekastanjebomen
en
een aparthuis,eentuinmeteen oudeappelboom,
vrij uitzichtover de weilandenmet zo at en toe wat koeienerin.Geweldig!
Doeje mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp?Zo 1a,waaraan?
lk heb hetjaarlijkse'Stitswerd
en dat
op zijn kop'nudrie keermeegemaakt
is heelgezellig.
Volgendekeerben ik er bij het'neut'nschaiten'hopelijk
bij.
Omschrijfjezelfin vijf woorden.
perfectioVriendelijk,
behulpzaam,
altijdnieuwedingen(onder)zoekend,
nist,doorzetter.
Met wie zou je een dagjewillenruilen?
Met een astronaut.Het lijkt me geweldigom de aardevanuitde ruimtete
zien.
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Waar mogenze Je's nachtsvoor wakkermaken?
Voor noodsituaties
als brande.d.
Wat staater altijdin je koelkast?
Boter,kaas,melk,vleeswaren,
sla.
Wat neemje mee naareen onbewoondeiland?
Niets.Danwil ik het ook ervarenhoe het is.Maarmisschienis een zakmes
toch wel handigom dan te hebben...
Wat vindje het leukstom te lezenen wat zou je willenveranderen?
lk vind het primazo en interessant
om te lezenwie anderebewonerszijn
en wat ze doen. Misschienis het leuk om kinderenbij het Lougnijste
betrekkendoor een kinderpagina
in te voeren.Ook zij zoudeneen pen kunnen doorgevenoÍ tekeningenkunnenmakenenloÍ stukjeskunnenschrijven.
Tot slot,aan wie geefje de pen door?
De pen gaatal een tijdjekriskrasdoorStitswerden het wordttijd dat bewonersuit een anderdorpookweereensde gelegenheid
krijgenietste schrijven. lk geef hem door aan RenatePoolin Rottum.
GROTEVERLOTING v.v.K.R.C. 25 FEBRUARI2006
Hieronder
volgende winnendelotnummers
(metdankaan politieUithuizen)
van de
groteverlotingvan v.v.K.R.C:

1 ep r S €
2e pr S €
3e pr è ï 4e pr S €
a C

5e pri S €
6e pri S €
7e pri D E
Be pri J S -

1 7 5 , 0 0 o p l o t n u m m e r1 9 0 9
1 0 0 , 0 0 o p l o t n u m m e r11 4 6
50,00 op lotnummer1748
25,00 op lotnummer1339
20,00 op lotnummer1557
1 5 , 0 0 o p l o t n u m m e r1 0 3 9
1 0 , 0 0 o p l o t n u m m e r11 6 3
5 , 0 0 o p l o t n u m m e r1 5 4 0

Prijzenkunnentot een halfjaar na trekkingsdatum
afgehaaldworden(met
het winnendlot)bij KlaasKnotBredeweg12 Kantens.
VolgendeKaarUSjoelavond Zaterdag 1 April '06 (geen grapje!)
Aanvang20'00 uur in de kantine'
v.v.K.R.C.
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H A R D L O P E N . . . . . . . WDI O
E E TE R M E E ?
In onzeomgevingziet men steedsvakerloopstersof lopersdie in hun eentje aan het hardlopenzijn.Hardlopenis en blijfteen individuelesport.Toch
zijn er velen die het prettigvinden om op een vast moment in de week
verbandwas dit tot op heden
samen erop uit te trekken.In georganiseerd
niet mogelijkin Middelstum.
Een groepenthousiaste
hardlopersvond de
tijd rijp om voor Middelstumen omgevingeen loopgroepte starten.De
van de loopgroep
is om samente gaanhardlopen,
doelstelling
iederop zijn
of haar eigen niveauonderdeskundigebegeleiding
en .... uiteraardmet
veel plezier.Hardlopenis op zich leuk, maar wordt nog leukerals je het
gerichteren in een groepdoet.
De bedoelingis om te startenmet twee trainingsmomenten.
Op dinsdagavond en op zaterdagmiddag
zal er een trainingvan ca 1,5 uur worden
gegeven.Er is een traineraangetrokken
met veel loopervaring
en die daardoor veelvariatiein de trainingaan kan brengen.Op zo'n manierdat een
iederzijn eigendoelenkan nastreven.Niet om gelijkeen topatleette worden, maarom makkelijker
te kunnenlopen,om wat langereafstandenaf te
kunnenleggenof snellerte lopen.Om de algemeneconditiete verhogen
en je daardoorgewoonlekkerderte voelen.Het maakt niet uit wat je doel
is, of je op recreatiefniveau,op wedstrijdniveau,
1 - 5 - 10 - 15 km, een
halvemarathonof zelfseen helemarathonwilt lopen.ledereenis van harte
welkom.Dus hardlopersuit Middelstumen omgevingmeld je aan bij de
loopgroepMiddelstumen kom op zaterdag1 april om 13.30uur naar het
ijsbaangebouwin Middelstum.Na afloopvan de eerstelooptrainingis er
een gezelligsamenzijnin het ijsbaangebouw.
Aanmelden en inÍormatie:
Gaby Zigterman,tel. 0595-552587
Koosde Vries,tel. 0595-551522
GEVONDEN
(maat
Vier maandengeledenhebbenwij een zwarte kinderbody-warmer
152) gevondenin de hooilandenachter't Lage eind in Rottum.Wie mist
deze body-warmer?lnformatieop tel.nr.552573.
Op de Jacob Tilbusscherweghebben wij een zwarte Ford-autosleutel
gevonden.Wie is er al enigetijd een autosleutelkwijt?Tel.552573.
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IVN-ACTIVITEITEN
de lVN, afd. Noord-Groningen
een kinderdoeOp 11 maartorganiseerde
middagbraakballenpluizenvoor kinderenvan 6-12 jaar.Deze activiteitis
zeer succesvolverlopener kwamenruim20 kinderenmet hun oudersop
af!
Op zaterdag22 april om 13.30uur organiserenwij wederomeen kinderThema:eieren,nestenen nestdoemiddagvoor de jeugd van 6 - 12 1aar.
kastjes.
In mei leggenallevogelseen ei. Maardan moeter natuurlijk
wel een nestje zijn waar die eitjesin kunnen.Vogelszijn daar enormknap in. Hoe bouwen ze nou zo'n nest? En kunnenwe ze daarbijhelpen?Deze middag
gaan we vogelflesten,
nestkastjesen eierenvan vogelsbekijken.We gaan
ook nestkastjesmaken.
Locatie:SchathoesMenkemaborg,Uithuizen.Aanmeldenvoorafis noodzakelijkop tel.nr.06-41542937
of b.g.g.tel.552573.
EN NFSG?!
KINDERSPEELWEEK
In de week van 2 Vm 8 aprilkomenkinderen,vrijwilligers
en bestuursleden
van de kinderspeelweek
bij u aan de deurom te collecteren
voor de NFSG.
De NFSG maakt het sportenvoor gehandicaptenmogelijk.Bijvoorbeeld
met een lift om in of uit het zwembadte komenof wat dacht u van een lift
om op een paardte komen,aangepasteski's,maar ook de extrabegeleiding die deze mensennodig hebben.En daarvoorcollecterenwij van de
kinderspeelweek.
Maar wij collecterenniet voor niets...Een gedeeltevan de opbrengstvan
Wij hopendat
de collectemogenwij bestedenaan onze kinderspeelweek.
het u wat duidelijkeris gewordenals wij bij u langskomenen vragenom uw
gift voor de gehandicaptesportersen de kinderspeelweek.
Mogen wij op
uw gullegift rekenen?
Kinderenen vrijwilligers
die (weer)willenhelpenmet collecterenkunnen
bellenmet HarriëtWassink(tel:434644)
KONINGINNEDAG2006
wij weer een BRADERIEen PRIEGELOp zaterdag29 aprilorganiseren
MARKTrondomde N.H.KERKTE KANTENS.De marktwordtgehouden
van 10.00-13.00uur. Verenigingen
en bedrijvendie een plaatsjewillen,
kunnenzich opgevend.m.v.onderstaandstrookje.Ook als u uw hobbywilt
demonstreren
of eigengemaaktespullenwilt verkopen,kunt u zich opgeven. Deelnameis gratis;u moet wel zelf voor een eigen kraampjezorgen!
KinderenVm 1 41aarkunnenzichopgevenvoorde PRIEGELMARKT.
Vanaf
10.00uur starteen SPELLENCIRCUITvoorallebasisschoolkinderen
van
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Kantens,Rottumen Stitswerd.
Wie mee wil doen,is om 9.45 uur welkom
op het schoolplein.
ité.
C.S.C.W./Feestcom
i

E/PRIEGELMARKT.
OPGAVEBRADERI
NAAM
N A A MB E D R I J F

;

N A A MV E R E N I G I N G
AKTIVITEIT

ri
ti

INLEVERENUITERLIJK22 april
13, te|.552137.
bij MartenMiske,Langestraat
..DANSJE LEVEN''
DANS.2.DAAGSE
IN DE THEATERWERKPLAATS,
KANTENS,21 EN 22 APRIL 2006
"Dansje leven"betekent: jezelttot bewegenbrengen,zowellichamelijkals
emotioneelen spiritueel.Door jezelÍtot bewegente brengen,brengje je
energietot stromen.En wat is er heerlijkerdan te stromenop een dansvloer,met blotevoeten,met jezelfen anderen,in een omgevingdie de
ruimteen gezelligheid
biedtom eventwee dagenhelemaalweg te zijn en
te genieten.
theater,
Werkvormenzijn o.a:dansexpressie
en improvisatie,
S-oerritmes,
stem en beweging.
Van vrijdagochtend
21 april10.00uur tot zaterdag22 april17.00uur.
100 euro p.p.incl.overnachten
en maaltijden.
Opgaveen info:Anna de Kuyer
Schoolvoor vrije dans en dansexpressie
Tel.06-11083127
hetnet.nl
Email:adekuyer@
2006
OPBRENGSTCOLLECTEREUMAFONDS
De collectevan het reumafondsheeft in Rottum (€ 54,19),Kantens(€
van € 431,02opgebracht.
312,10)en Stitswerd(€ 64,73)een totaalbedrag
hartelijkbedanNamenshet reumafonds
wil ik allegeversen collectanten
ken!
C.G. Steendam-Kruidhof
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"VAN LIJDENTOT HEERLIJKHEID''
PAASMEDITATIE
Deze meditatie is verzorgd door de Chr. Geref. Kerk te Kantens.

I

t

I
I

Jozefvan Arimateaen Nicodemushebbenhet laatstegedaanwat ze konden en wildendoen voor hun Here en Meester.Tussenmisdadigersis Hij
gestorven,maar Hij wordt bij de rijkenbegravenin een nieuw graf. Dan
volgtde stillezaterdag.Wat een moeilijkedag zal dat geweestzijn voor de
discipelen,
de vrouwenen de velevriendenrondomJezus.HoewelJezus
meermalenover Zijn dood en opstandinggesprokenheeft,hebbenze het
nietbegrepen,nietgeloofd.Wat een troostmissenze daardoor.Zezijndiep
teleurgesteld.
Laterhorenwe het de Emmausgangers
zeggen:"Wij dachten dat Hij het was....",maardie hoopis met Jezushet grafingegaan.
Wat
staatons ongeloofen de hardheidvan ons hart onszelftoch in de weg.Wat
missenwe dan een vrede en blijdschapen dat door onze eigen schuld.
Jezus zegt dan ook dat we tragenvan hart zijn om te gelovenalleswat in
de Schriftengezegdwordt.Maar Christuswerk gaat door; onzetraagheid
kan nooitde voortgangvan Zijn werk stuiten.Het wordtzondagmorgen,
de
eerste dag na de sabbat en Christuswordt opgewektuit de dood. Een
engeldaaltneer en openthet verzegeldegraÍ.Geen graÍ kon DavidsZoon
vasthouden.Hij lééften heeftoverwonnen.
Wat een machtigmoment!Hij
heeftvolkomenvolbrachthet werk door de VaderHem opgelegd.Hij heeft
de zonde en de dood vernietigdaan het kruisen in het graf.Daar laat Hij
als overwinnaar
onzezondenachteren zo mogenwij met Christusopstaan
tot een nieuw leven.Wat een vreugde!Wat een overwinning!De Vader
gegeven.Alles,alles is voldaanen nu
heeftZijn Goddelijkegoedkeuring
jaagt de dood geen angst meer aan. Maar blijft het ook niet waar, wat
Pauluszegt,dat de dood de laatstevijand is? Zijn we niet bang voor de
dood en is daar nietalle redentoe als we nog onverzoenddoorleven?Ook
als kind van God kunje de doodvrezen,hoewelhet dan toch de doorgang
is naar het eeuwigelevenen daar mogenwe naar uitzien.Dat neemt niet
weg dat er toch vrees kan zijn, maar neemtde HERE die vrees niet vaak
weg voor het sterven?
Er is volkomenverzoening,
wat een uitzicht!God denktniet meeraan onze
zonden,omdatChristusons levenheeÍtovergedaanen onze schuldheeft
weggedragen.
Diepevreugdekan en mag ons deel zijn.Christusis opgestaan,Hij heeftoverwonnen!
Heerlijken met een verheerlijktlichaamgaat Hij Zich aan Zijn volgelingen
openbaren.Aan de diepbedroefde
Mariadie Hem niet missenkan, aan
Petrusdie Hem verloochendheeÍt,aan Thomasdie het maar niet geloven
kan,aan u en mij,aan iederdie de vredeen de verzoening
bij Hem zoekt.
Hij is opgestaanen Hij leeften wij mogenmet Hem leven,ècht leven.Wij,
die van naturedoelmisserszijn,vindenín Hem dat echte Leven,zoals de
Schepperhet bedoeldheeft.Daarommogenwij met groot verlangenuitziennaarde dag waaropChristuszal wederkomen
op de wolken.Allendie
Hem toebehorenzullendan eeuwigmet Hem mogenzijn.
Wat een uitzicht,wàt een vreugde!ZonderzondeGod dienenin volmaakte heerlijkheid.
Verlangtu er ook zo naar?Zij die het heimweekennenzullen thuiskomen!
Vooreeuwigbij Hem!U zij de glorie,opgestaneHeer!
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GEZELLIGEAVONDOVERPAASGEBRUIKEN.
Op woensdag5 april zal Fré Schreiberuit Middelstumeen lezingverzorgen in 't Schienvat.Fré kennendezal het een leukehumorvolleavondworden. Hij verteltzelf in het Groningsiets overde inhoudvan zijn lezing.
Omdat Poask ien aantocht is, vertel k ien mien lezen wat over Poask. Wie
kennen nog verschaaidenpoasgebruken,mor doun der nait zoveul meer
aan. Dat is zunde. Op dizze oavendkom je wat meer te waitenover achtergronden,poaskestoet,aaier,poasvuren,poaskekou,spultjesmit neuten en
zukswat meer. k Bin ook slim nijschÍeregnoar joen verhoalenover Poask.
Poaskepronkis nait verplicht!
Evende vertalingvoor mensendie geenGroningskunnenlezen.Het wordt
paaseen lezingdie in het tekenstaatvan Pasen.Overde achtergronden,
broden,eieren,paasvuren,de paaskoe,spelletjesmet notenen meer van
die verhalen.Schreiberis ook erg nieuwsgierignaar uw paasverhalen.
- mooienieuwepaasklerenaantrekken,is niet verplicht!
Poaskepronk
van't Schienvat.
Entree:€
De lezingbegintom 20.00uur in de bovenzaal
2.00.We hopendat veel mensende moeitenemenom naar het dorpshuis
te komen!
Vrouwenraad/C.S.C.W./ Feestcomité
PAASMIDDAGZATERDAG15 APRIL 13.30UUR IN T SCHIENVAT
Maak een leukesurprisevoor de paashaasen leverdeze bij aanvangvan
de middagin en maakkansop een mooieprijs!!
Kinderenkunnentussen15.30-16.00
uur wordenopgehaald.
Organ isatie: CSCW/Feestcomité-Jeugdhonk
Speelweekcomm issie-Speeltuincommi ssie-Dorpsbelangen-KRC.
IN DE NED.HERV.KERK
PAASDIENST
Paasdienstgeorganiseerd
Op Paaszondag16 aprilwordter een feestelijke
't
met als thema"Pasen,feestvan de hoop". ln deze diensthooptds. P.C.
HooÍt voor te gaan. De muzikaleinvullingzal verzorgdworden door het
koor van de Cederborguit Middelstumen het orgel zaí bespeeldworden
door mevr.L. Otte. We willenieder,grooten klein,jong en oud, van harte
uitnodigen
om dezedienstmee te vieren. De dienstbegintom 10.00uur
en vindt plaatsin de Ned.Herv.Kerk.
Van te vorenzullenwe een aantalliederenuit de dienstoefenen;dus kom
op tijd!
De Commissie Bijzondere Diensten
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PAASZANG
DIENST
UITNODIGING
te houden.We
Op paasmaandag17 aprilhopenwij een paaszangdienst
doen dit met medewerkingvan het koor "Deo Dicatus"en gemeenteleden
die muzikaalzijn.U/jijbent van harte uitgenodigdom met ons mee te zingen.We beginnenom 10 uur en na afloopis er de gelegenheid
om met ons
een kop koffie te drinken.Dus kom ook naar de Pastorieweg21a le
Kantens.
De sing in commissie
DE PAASHAAS
geeneieren;vogels
wel.
De haaszelflegtuiteraard
De eieren die ztJ soms leggen in een verlaten
hazenleger,worden ook wel gezien als 'hazeneiwerdenal snel 'paaseieeren'.Deze hazeneieren
ren'waar kinderennaar op zoek gingen.Vanwege
kan ook de haas worden
zijn voortplantingsdrang
gezienals symboolvan vruchtbaarheid.
Een haas
met eierenis dus het ultiemesymboolvoor Pasen!
AVOND"BOS.VRIJWILLIGERS"
GEZELLIGEEN INFORMATIEVE
van bosjesin Noord
Landschapsbeheer
Groningennodigtallevrijwilligers
Groningengraaguit voor de specialevrijwilligersavondop 20 april a.s.
voorde velevrijwilDezeleukeen informatieve
avondwordtgeorganiseerd
ligersen anderszinsbetrokkenen
die zich de aÍgelopentijd hebbeningezet
in de dorpsbosjesin NoordGroningen.De avondvindtplaatsin dorpshuis
Ubbegaheemte Sauwerd,Burchtweg4. (tel.050-3061457).Het programma bestaat uit enkele korte lezingen(zie hieronder),afgewisseldmet
muziekvan het Duo Fladderok(accordeon,gitaar,zang).En natuurlijkzijn
De avondbegint om 20.00 uur (zaalopen 19.30)
er wat versnaperingen.
en duurt tot ongeveer22.30 uur.
De volgendelezingenvindenplaats:
ProjectB(l)oeindeBosranden
Je schoolkan de boom in (basisscholenproject)
Het genotvan een vrijwilligersgroep
Vogelsin dorpsbosjes
groepen
Op weg naar zelfstandige
Mochten er mensen zijn die hier naar toe willen dan kunnen zij zich opgeven bij Herman Wassink, tel 434644. Hij zorgt voor centrale opgave b|
LandschapsbeheerGroningen.

19

Iw gespvekvyteL...
Op zijn vrije dag, op een
koude winterse woensdagmiddag
komt
Doeke
Wiersma bij me voor een t
interview.Doeke woont aan I
E
de Bredeweg I en is evenals
ik een geboren en getogen
Kaanster. Hij werkt bij het
UMCG, met 8000 werknemers de grootste werkgever
van de stad Groningen.
Mensen die geregeld in het
ziekenhuis komen, zijn onze
dorpsgenoot misschien wel
eens tegen gekomen in de hal. Doeke vervoert namelijk de bezoekers die
niet ver kunnen lopen in zijn golfcar naar de plaats waar ze moeten zíjn.
Het leek ons interessantom wat meer over zijn werkzaamhedente horen.
Maar eerst stelthij zich even nader aan u voor.
Even voorstellen
Getrouwdmet Bertha,samenhebbenze twee kinderen,een zoon en een
dochter.Dochteren schoonzoonwonen met hun dochtertjesinds oktober
in Kollum.
Na zijn schoolopleiding
heeÍt hij eerst samen met zijn beide broersin de
systeembouwgewerklZe bouwdenbetonschuren.
ln 1980 maaktehij de
overstapnaar het AZG.In die jarenwarener meer mensenuit Kantensdie
daar werkten,de meeste als schoonmaker.
Zo ook Doeke.Vijftienjaar
werktehij als schoonmakerop de afdelingKNO.Het AZG had een eigen
schoonmaakdienst.
Je kreegeersteen opleidingvan 6 weken.Daarinwerd
je van allesgeleerdhoe je dingenmoestschoonmaken.
KNO bestaatniet
alleenuit een poli,maaralleswat bij een afdelinghoort,van o.k.tot spreekkamersen verpleegafdelingen.
lk heb heelveelviezedingenmoetenopruimen en schoonmaken,
maar het deed me op het laatstniets meer,vertelt
Doeke.
Er werd ondertussendruk gebouwdaan een nieuw ziekenhuis.Niet alle
in gebruikgenomen.In 1995was het hoofdafdelingen
werdengelijktijdig
gebouwongeveerzoalshet nu is. De bouwactiviteiten
op het terreinzullen
wel nooitophouden.De bouwstijlvan het hoofdgebouwdoet denkenaan
de ontvangsthal
op Schiphol.De golfkarretjes
warendaar in gebruikom de
afstandente overbruggenen het leek het AZGook wel wat. Er kwam een
proeÍvan 1 jaar.Er moestenmensengevondenwordendie op de car wilden rijden.De animowas niet groot.
Doeke kreeg wat problemenmet zijn knieën,vond het schoonmakente
zwaarwordenen had wel zin om chauÍfeurte wordenop de golfcar.
20

Toenze éénmaalreden,wildenwel meer mensendit baantjehebben.Nu
is het zo dat men er vanaf55 jaar voor in aanmerkingkan komenals ander
werkte zwaarwordt.Er zijn8 chaufÍeurs.
Toener iemandweggingis Doeke
10 jaar geledenin vastedienstgekomen.
Hoe ziet je dagindeling er uit?
We werkenvolgenseen roosterin ploegendienst.
VanT - 15.30,8 - 16.30
o Í 1 2 - 2 0 . 3 0u u r .
Daarnahebbenwe een aantalvrijedagen.Het ziekenhuisis een continubedrijÍ,dus in het weekenden feestdagengaat het werk door.
lk rijd met mijn eigenauto naar het ziekenhuis.
In een ruimteonderin de
kelderwordt de golfcar,pausmobielof clubcar,hoe je het wagentjemaar
noemt,'s nachtsaan de accuopgeladen.
Vervolgens
rijd ik de car naarde
baliestegenoverde hoofdingang.
Dan hebbenwe allerleiwerkzaamheden
te doen.We moetende car schoonmaken,kijkenof er genoegrolstoelen
bij de 3 ingangenstaan.Als er tussentijds
komen,moetenwe
al passagiers
die wegbrengen.Meestalwerkenwe met 2 wagentjes,soms met 3. We
brengende mensennaar de poli'sen naar de liftenvan de verpleegafdelingen.
Rollatorsnamenwe altijdmee aan de hand.Uit veiligheidsoverwegingen
moetendie in het vervolgaan een stangachteraan de car wordengehangen.
Op mijnvraagof hij zich nietverveeltals er weinigklandizieis, krijgik als
antwoord:dat valtheelerg mee.Er is altijdwat te kijkenen te beleven,geen
dag is hetzelÍde.Mensenvragenons waar ze moeten zijn,er wordt iets
gestolenin het winkeltjevan A.H.Somsverhelpenwe kleinestoringenaan
de parkeerautomaten,
helpende damesachterde baliemee.Ook moeten
we de opnamepasjes
door het helegebouwrondbrengen.
Het weekendis saaier.De poli'szijn dan gesloten.De zaterdagis meestal
heel rustig,de zondagiets drukker.En in de zomerals de mensennaar de
campinggaan,is het ook stiller.
Je maaktwel eens rare dingenmee. Een vrouw die op de car het vruchtwater al verliest.Je maakt lastigemensen mee. ledereenmoet op zijn
beurtwachtenen dat accepteertniet iedereen.Gelukkigkomtdat nietveel
voor.Zelfvind ik dat ik in die 10 jaarveelmondigerben geworden.
Je krijgt
meer mensenkennis.
Soms ben je net een maatschappelijk
werker.Als
menseneen minderprettigberichthebbengekregen,willenze dat kwijt.
Veelvastepassagierswordenbekenden,Je weetdan wel waarze naartoe
moeten.Ziekekinderenen hun oudersvind ik heel moeilijk.Het is verder
geen zwarebaan.Je moetgoedoplettenwaarje rijdt,maargeestelijkis het
'soms
wel zwaar.
Wij rijdennietaltijdbinnenin het gebouw,maarmoetensomswel 10 keer
op een dag naar buiten.Het UMCGheeftafdelingen
die niet in het hoofdgebouwzijn ondergebracht.
psychiatrie,
Het dialysegebouw,
orthodontie,
het gastenverblijf,
het Mac Donaldhuisof we moeteniemandvervoerenvan
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of naarparkeergarage-noord.
Bij mooiweervind ik het lekkerom vaak naar
buitente mogen,maar bij slechtweer,vooralregenminder.Mijn broekspijpen en sokkenwordendan nat.Dan zou het mooizijn als het wagentjeaan
de zijkantdichtkon.
Hoe lang moet je nog werken?
Nog 4 jaar. Dan ben ik 63. lk hoop dan wat te fietsen,beetje knutselen.
Maarik ga nog altijdmet pleziernaarmijnwerk.
Een mooie uitspraak om mee af te sluiten! Namens't Lougnijs heel veel
dank voor dit gesprek.
A.E.v.d.H-L.
DANSGROEPHEARTBEATvan Anna de Kuyerbrengt
een dansvoorstelling
in het Bernleftheater
te Helwerd(Rottum):
"Maltho thi aÍrio lito"
("ikzeg:ik maakje vrij,halfvrije")
Een voorstelling
over machten onmacht,vrijheiden
onderdrukking,
zwijgenen de waarheidonderogenzien.
Vrijdag 19 mei 2006,20.30uur
Zondag 21 mei 2006,15.00uur
Entree8 euro p.p.
Reserveren:Anna de Kuyer 06-11083127
"Malthothi afrio lito"is de oudstegevondenzin in de Nederlandsetaal
en stamtuit de zesdeeeuw.Vertaaldnaar het hedendaagsNederlands
betekenthet: ik zeg: ik maakje vrij halfvrije.
Germaanse
De zin is afkomstiguit de Lex Salica,een van de belangrijkste
wetboekenuit de zesdeeeuw.

NOORDERRONDRITTEN
IN KANTENS!
Op zaterdag 1 april 2006 zal het Radio Noord programma
"Noorderrondritten"
wordenvanuit't Schienvatin Kantens,
liveuitgezonden
nodigtu allenuit om te komen.Het
tussen10.00en 12.00uur.B.V.R.O.D.
gaat hier nietom een 1 aprilgrap!
HeeÍt u nog lege flessen(uiteraardmet statiegeld),wilt u die dan meenemen voor B.V.R.O.D.?
Alvastbedankten tot ziensbij de Noorderrondritten!

BestuurB.V.R.O.D.
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Hai, wij zijn Johan Beenes en Anneke Thybauten we wonen sindsjuli 2005
't
aan de Meidoornstraat nr. 11 in Kantens. Lougnijs vroeg ons een stukje
te schrijvenomdat we'nieuw'zijn in het dorp. Nou hier gaan we dan:
Voordatwe hier kwamenwonen,woondenwe allebeiin Middelstum.lk,
Johan, ben geboren in Bedum en ben op mijn lZde verhuisdn"ai
Middelstum.lk ben nu 21 jaar. lk heb jaren als bouwvakker/timmerman
gewerkt,maarik werk nu bij Bulthuisb.v.in Groningen.
Sindsik hierwoon,
voetbalik bij KRC en ik ben ondertussentopscorer.
fk, Anneke,ben geborenen getogenin Middelstum.lk ben 22 jaar.lk ben
in 2005 afgestudeerdals psycholoog,maar heb nog geen werk kunnen
vinden.Daaromwerk ik nu bij VastBankette Middelstum.
lk zit al 15 jaar
op majorettein Bedum.
Maar hoe zijn we nu in Kantensterechtgekomen?We zijn nu 3 jaar bij
elkaaren vondenhet vorigjaar wel tijd om ons ouderlijkhuis te verlaten.
We hebbenons bij verschillende
woningstichtingen
ingeschreven.
We hadden gerekendop minimaaleen jaar wachttijd,
maar na2 maandenkregen
we al dit huis in Kantenstoegewezen.
Na 2 wekenhard klussen(er moest
heel wat gebeuren),wonenwe er nu dus, samen met onze 2 katten:baktai en poekie.We wonen hier met veel plezieren we blijvendus ook nog
wel een tijdjein Kantenswonen!
Groetjes,Johan en Anneke
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SUCCESVOLOPTREDENDE KAANSTERVLINTHIPPERS
IN
APPINGEDAM
Op vrijdagavond17 maartjl. vertrokkende KaansterVlinthippersrichting
vande ANBOeen optredente geven.
Appingedam,
om daarop uitnodiging
Een volle zaal genootvan de liedjesdie werdengezongendoor het koor.
Veel liedjeswerdenuit volle borstmeegezongendoor de aanwezigen.Na
julliemogennog wel eenseen
afloopwarende reactiesdan ook:"Prachtig,
keer terugkomenmet een optreden".Nou,dat zullenwe zekerdoen!

OPEN DAGTHEATERBOERDERIJ
KANTENS
Zaterdag 11 maart was er een open dag in de Theaterboerderijvan
Kantens.Het was bedoeldom de bewonersvan Kantensen omstreken
kenniste laten makenmet de activiteiten
díe er sinds kort mogelijkzijn in
de Salon. De Salon houdt diverseavondenopen huis om bijv.gezellig
samenwat te pratenen te drinken;er zijnook avondenwaar men naar een
film kan kijkenen ook komenanderezakenaan bod, zoals meditatie,Tai
Chi en Tai Bo. Deze 3 laatsteactiviteitenwerdennu deze zaterdaggehouden. Men kon gratis aan diverseworkshopsdeelnemenom kennis te
maken oÍ kennisweer op te halen.Van deze gelegenheidwerd dan ook
goed gebruikgemaakten nu kunnende komendetijd enkelecursussen
beginnen.Verdertoondeneen aantalinwonendekunstenaarsuit het dorp
van
en omgevingwerken,die hingenoÍ stondenin de grotetheaterruimte
de boerderij.
Stondde dag in het tekenvan bezinningen meditatie,de avondwas weggelegdom heerlijkte genietenvan de aardigemuziekvan TravellingLight
en van een drankje.Het werd eenzeer geslaagdeavondwaar op de vrolijke klanken lekker werd gedanst. Het aantal mensen dat deze
van de Salonbezochten,hebbenkunnenzienen horendat
opendag/avond
in zo'n kleindorp voldoendeanimois voor dit nieuween leukeinitiatieÍ.
Anneke van de Graaf.

OPHALENOUD PAPIER
26 aprilom 18.00uur bij de weg klaarzetten.
Woensdagavond
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg. Oud papier
en karton graag inleverenin dozen of papierenzakken.Bij klachtenkan
"Poppedijn",
van Peuterspeelzaal
men zich wendentot de contactpersoon
HarriëtWassink.tel.nr.436444.
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OPHALEN KLEIN CHEMISCHAFVAUKLEINE ELECTRISCHE APPARATEN
10 aprilkuntu bij het personeel
Op maandagmorgen
van de chemokaruw
kleinchemischafvalinleveren.Heeftu kleinchemischafvalaan te bieden
dan kunt u dit, in de week voorafgaand
telefonisch
aan de inzameling,
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.U kuntook een e-mailsturen naar:algemeen@eemsmond.nl
Uw afvalwordtvanafuw huismeegenomen.Ook afgedanktekleineelectrischeapparatenzoals koÍfiezetapparaten,strijkijzers,
broodroosters,
boormachines,
haarfóhns,electrischetandenborstels,mixersetc. kunt u gratismeegevenaan de chemokar.
AAN ALLE KINDEREN
V A N K A N T E N SE N O M G E V I N G . . .
Op zaterdagmiddag
27 mei is er van 13.00 tot 17.00 een markt in
Zandeweermet ook een priegelmarkt
erbijvoor kinderen.Het is bij boederij "Eissingeheem"
op de Onnemaweg49 in Zandeweer.
Je kunt er je spulletjes verkopenen weer bij andere kinderenkijkenof je iets leuks voor
jezeltziet.Hebje zinom mee te doen?Je mag ook één van je oudersmeenemenals je dat wilt.Om je op te gevenof nog ietste vragenkan je bellen
naar lngridKoetzier(434247).Op de marktzullentevensstreekproducten
verkochtworden,is er veel creativiteiten van alles te doen voor jong en
oud. Tot dan!
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PROJECTWEEK
OP O.B.S.KLINKENBORG
De leerlingen
van O.B.S.Klinkenborg
hebbenzich
in de week van 20 llm 24 maart beziggehouden
met het project"Het GroningerLandschap".
Er stondveel op het programma.Zo werd er een bezoekgebrachtaan de molenwaar de molenaaraan
de kinderenuitlegdehoe de molenwerkt.Ook werder in het bos gewerkt
en gepicknickt,
zijn de kinderenrondgeleidin de St. Anthoniuskerk
in
Kantensen werd er in de diversegroepenveel rond het themageknutseld.
Op vrijdagmorgen
kondenoudersen anderebelangstellenden
een bezoek
brengenaan de schoolom al het werk van de leerlingen
te bewonderen.
Meera Hayesen JessicaWeververtellenin het kort een paar dingenvan
het project.
Meera: Op maandag ging groep 5 Um I naar de molen. Daar ging iedereen een schetsmaken.Mijn moeder (LinetAten) híelp ons daarbij.Het was
haar idee om een panorama te maken.Dat is een rond schilderij.ledereen
heeft een schilderijgemaakt.Ze zijn in het speellokaal(kleinegymzaal van
de school) opgehangen.Ook ís de molen nagemaakt.Dat deed mijn moeder met groep 1 t/m 4. Nu hangen de schilderijenin de ronde, met de molen
in het midden. Precies op de manier zoals w[ vanaf de molen in de verte
keken!
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Jessica: Dinsdag zijn we naar het bos geweest met 2 mevrouwen. We
hebben toen vossenpoepgezien, dat was heel vies.'s Middagsgingen we
ook naar het bos en toen hebben we hutten gebouwd en we mochten
boompje klimmen. Dat was leuk. We waren ook nog 2 kinderen vergeten!
Woensdag hebben we onze vogelhuisjes gebeitst. We hadden namelijk
allemaal vogelhuisjesgemaakt voor het bos. Die moesten nog gebeitst
worden.Dat was heel erg leuk.

S C H O O N H O U D ESNC H O O L P L E I N
O . B . S .K L I N K E N B O R G !
Al geruimetijd bestedenwe op de Klinkenborg
weer extraaandachtaan
het schoonhouden
en opruimenvan het schoolplein.
Steedsvaltons weer
praten
op hoeveelrommelop het pleinligt.Met de basisschoolleerlingen
we daar regelmatigover en ondernemenwe ook structureelschoonmaakacties.
We weten echter dat de rommelniet alleendoor onze leerlingenwordt veroorzaakten we doen dan ook vriendelijkdoch dringend
een verzoekaan de "medeveroorzakers"
om alstublieftniet op het pleinte
"bivakkeren"
als de hekkengeslotenzijn en zekergeen rommelachterte
laten!!Alvastheel hartelijkdankhiervoor!!
Met vilenddijke groet, Team O.B.S. Klinkenborg
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CONCERTDEO DICATUSIN ZANDEWEER
Op zaterdag 1 april 2006 geeft het gereformeerdgemengd koor Deo
Aan
Dicatusuit Kantenseen concertin de hervormdekerkvanZandeweer.
dit concertwerkenmee het koor HarmoniaAeternauit Roodeschool,Edit
en Jelle Postma(orgel).Op het programmastaat
van der Burg (dwarsfluit)
werk. Kaartenkostenin
muziekvan Bach en Brahmsen Nederlandstalig
de voorverkoop€ 5,00 (Vm 12 jaar € 1,00) en aan de zaal een euro extra.
U kunt ze bestellenbij Nienkede Haan (552282).Het concertbegintom
20.00uur.
TONEELIN HET BERNLEFTHEATER
Vrijdag28 en zaterdag29 april:IOVIVATspeelt"VERREVRIENDEN"van
Alan Ayckbourn.
Een komedie over een groep mensen die al jaren vrienden zijn, maar hoe
vriendschappelijkzijn deze vriendschappen... Een stuk waarin we onszelf
en/of anderen herkennen, doordat Ayckbourn'gewone' mensen laat zien
die onze taal spreken. Prachtige observaties van alledaagse gebeurtenissen en gedragingen.
Aanvang'.
Entree:
Reserveren:

20.30uur
€ 8,00
425221

VOOR EEN KANSARMKIND
EEN VAKANTIEPLAATS
EuropaKinderhulp
organiseert
al 44 jaarvakantiesvoor'kansarme'kinderen die dit het hardstnodighebben.Zij wordenuitgenodigdvoor 3 weken
in onze mooieprovincie.Geen dure uitstapjesof luxe fratvakantieplezier
waarin rust, aandachten geborsen, maar gewooneen vakantieperiode
genheidcentraalstaat.Een kansarmkind heeftdit nodigomdat het thuis,
door wat voor oorzaakdan ook, niet meekrijgtwat een gewoon gezinsleven is. EuropaKinderhulpis van meningdat u als gastouder(s)deze kinderen iets mee kunnengevenwaar zij in hun verdereleveniets mee kunn e nd o e n .
die een steentjebij
Daaromzijn wij nog steedsop zoek naar gastouder(s)
willen dragenen meewerkenaan een voor hen onbezorgderustperiode.
Hierbijdenkenwij niet alleenaan gezinnenmet kinderen.Ook gezinnen
waarvande kinderenal zelfstandigwonen en bepaaldegroepenalleenstaanden,met of zonderkinderen,kunnengastoudersworden.Het gaat
om kinderenvan 5 tot 12 laar (uit Nederland,Frankrijk,Duitslanden
e.o.)in de periodevan 5 juli tot 12 augustus.
Srebrenica
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Wij,vrijwilligers
van EuropaKinderhulp,
doeneen dringendberoepop u; er
zijn altijdte weiniggastouder(s)
en we wíllenzoveelmogelijkkinderende
vakantievan hun levenlatenbeleven.Ook voor u is het echtereen ervaring om te zien wat voor invloeddeze 3 wekenop "onze"en na de vakantie hopelijkook "uw"kinderen
hebben.
U kunt vol trots meewerkenaan de verrijkingvan het levenvan een "kansarm"kind.
Voorverdereinformatiekunt u contactopnemenmet mevr.A. Hommestel.
0598-446356.
Ook kuntu kijkenop internetwww.europakinderhulp.nl

VenerurcrNc
DonpSBELANGEN
RoTTUM
Toneelavond
Op zaterdagavond25 Íebruari hielden de
Kloosterspeulers
hun jaarlijksetoneeluitvoering
in het
dorpshuis Kloosterstee.Het toneelgezelschap
voerde de
klucht"Dei róttigecentenook altied"op. Een notarisstelteen flinkeerfenis
in het vooruitzichtaan twee vrijgezellebroers,maar hij stelt hier wel een
aantalvoorwaardenaan. Eén van de voorwaardenis dat er binnen een
maandeen huwelijkgeslotenmoetworden.De tijd blijktdus te dringenen
de broers maken in korte tijd kennis met enkele huwelijkskandidaten.
Uiteraardleverdedit een aantalhilarischemomentenop. Door het voorgenomenhuwelijknog evenuit te stellen,kwamer zelÍseen nog grotereerfenis in het vooruitzicht.
Dezetoneelavond
werdgoedbezocht;mededoor de
uitgegevenpersberichtenkonden we zo'n 60 belangstellenden
in het
dorpshuisverwelkomen.De helft van de bezoekerswaren van buiten
Rottumgekomen.
Familieberichten
Op 6 februariwerd aan de JacobTilbusscherweg
EwoudSchoutengeboren.Wij feliciteren
de familieSchoutenmet dezegezinsuitbreiding.
Creatievemiddag
Op woensdagmiddag22
maartwas er voorde kinderenvan 5 en 6 jaar een
bijzondereactiviteitin het dorpshuis.
MirjamBouchierging met de kinderen een jubileumbordvan keramiekmakenvoor het 2S-jarigbestaanvan
het dorpshuis.
Het is de bedoelingom het jubileumbord
in oktobertijdens
het jubileumfeest
te onthullen.
Datum om te onthouden: 14 oktobervieringvan het 2S-jarigjubileum.
Nadereinformatievolgtnog.
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VERSLAGINFORMATIEAVOND
MIDDELSTUMERWEG
/
LANGESTRAAT.13 MAART
Zoalsvelen onder u wellichtweten,zal de Middelstumerweg,
Langestraat
(binnende bebouwdekom) een grondigeopknapen de Usquerderweg
beurt ondergaan.De werkzaamheden
zullenongeveerdurenvan 3 april
tlm 26 mei.Het busverkeer
wordtzo veelmogelijkdoorgelatenen Arrivazal
met kleinebussenrijden.De volgendewerkzaamheden
zullenwordenuitgevoerd:
- Reparatie
van de gatenen scheurenin de weg.
- Van de hoek Bredewegstraat
24 zal een voetpad
Vm Middelstumerweg
wordenaangelegd.De weg zal hierdoorenkelewekenvolledigworden
afgesloten.
Tevenskomener aan weerszijdenvan de Middelstumerweg
trottoirbanden
te liggen.De trottoirbandkomt achterhet voetpadte liggen, hiertusseneen zgn. molgootvoor de afvoervan water,voor extra
waterafvoerwordtgezorgd.Tevenskomter een versmallingmiddelstrottoirbandendie, zoalsnu besproken,in de buurtzal komenvan het voetpad naar het dierenparkje.
zal tevenswordenvoorDe Middelstumerweg
zien van een nieuwedeklaag.
- De drie kruispuntenin het dorp op het traject MiddelstumerwegLangestraat
wordenopvallendwit gekleurd.
- Dan zal de Langestraatworden aangepakt.De bloembakkenvoor het
krijgteen nieuwe
wordenverwijderd.
De Langestraat
oude gemeentehuis
deklaag.Hierbijwordtde put voor huisnr.8 ook opnieuwgesteld.Tevens
kijktmen naar het laagliggende
stuk asfaltvoor de winkelvan Ineke.De
bushaltewordtverdernaar vorengeplaatst.
- Hiernawordt de Usquerderweg
voorzienvan een nieuwedeklaag.Het
voetpadvanaf Usquerderweg6 wordt herstraat,de bushokjesworden
vernieuwden vervangendoor verlichteen van reclamevoorzieneexemplaren.
- De DienstWegen en Kanalenvan de ProvincieGroningenkijkt tevens
nog naar de verzakteonderwalter hoogtevan de Langestraat11 tlm 7.
Bramde Gruijter,VDK
KANTENS
2OO5DORPSBELANGEN
OPBRENGSTCONTRIBUTIE
De totale opbrengst van de contributie 2005 van de Vereniging
Kantensbedraagt € 826,=.Over 2004 was de opbrengst
Dorpsbelangen
€ 530,50.Een stijgingvan maar liefstruim 55 procent.ledereenbedankt
over2005 nog willen
voor hun inzeten bijdrage!Degenedie de contributie
verzochtvoor 1 mei a.s.deze overte makenop
betalen,wordenvriendelijk
bankrekening3422.02.162.
Aldert B. Ritzema,penningmeesterVDK
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Ygnaf L8 februari nieuw in Kantens, een sftuna voor de deur!
Voor de deur is in dit geval wel heel erg lettêrlijk.,Fíetgaat namelijk om een mobiele saunadie u kunt huren.De saunawordt dan
tot
bij u thuis gebracht.Wijhebbeneen "PipowageRo'omgebouwd
een complete sauna.De saunabiedt plaats aan vier tot zes personen. Hr is tevenseen omkleedruimtemet douche.
Wij gaanop zaterdag18 februari van start met een open dag.
Dan kunf u de,sa.unà
bekijken en informatie hierover ontvangen.
Vanzelfsprqkendwdidt u van een hapje en een drankje voorzien.
',i,
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,/ De Wit & Doornbos
Zak<elij
ke dienstverlening
met eenpersoonlijketint
Hoofdstraat lVest 32A - 9981 AD Uithuizen
Tel. 0595-43 49 99 - Fax 0595-43 49 49
E-mail :info @dewitendoornbos. nl
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