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KERKDIEN'TEN
PROTESTANTSE
GEMEENTEKANTENS-STITSWERD
1 j u n i 1 1 .0 0u u r' m e vr.Mei hui zen
k
Haren;viering
HeiligAvondmaalk
8 juni 10.00uur ds. R.P.Oosterdijk,
(na de dienstkoffie/theein Salem)
k
15 juni 10.00uur mevr.J.C.Prins-Pestoor,
afscheidkinderenkindernevendienst
22 juni 10.00uur de heerH.J.Dijkstra,
Gasselternijveenschemond
K ampen
2 9 j u n i 1 1 .0 0u u r."k a n d.E . van H al sema,
k = kindernevendienst

CHR GEREFKERK KANTENS
KERKDIENSTEN
(wijzigingen voorbehouden)
1 juni

9.30uur ds. P.C. de Lange,19.00uur ds. P.C. de Lange
Dienstmet belangstellenden.
8 juni 9.30uur ds. P.C. de Lange,H. A. 14.30uur ds. P.C. de Lange.
15 juni 9.30uur leesdienst,
17.00uur ds.J. Jonkman,te Drachten.
22 )uni 9.30 uur ds. P.C. de Lange,14.30uur ds. P.W. Hulshof,te Leeuwarden.
29 juni 9.30 uur ds. P.C. de Lange,14.30uur ds. P.C. de Lange.

KERKVRIJGEMAAKT
TE KANTENS
GEREFORMEERDE
1 juni

11.00uur
14.30uur
8 juni 9.30 uur
16.30uur
1 5 j u n i 1 1 .0 0u u r
14.30uur
22 juni 11.00uur
14.30uur
29 juni 11.00uur
1 4 .3 0u u r

leerdienst
ds. M.O.ten Brinkuit Roodeschool
ds.J. Oosterhuis
uit Sauwerd
ds.J. KlapwijkuitWinsumHeiligAvondmaal
ds.A.J.Balkuit Delfzijl
l eerdi enst
d s .M.O.ten B ri nkui t R oodeschool
ds. H. Offereinsuit Schildwolde
ds.A.G.Bruijnuit Uithuizen
ds.J. KlapwijkuitWinsum
leerdienst
ds. M.O.ten Brinkuit Roodeschool
l e e sdi enst

DORPSKERKROTTUM
Alle dienstenbeginnenom 19.00uur.
8 juni
29 juni

2

ds.J. den Admiranth.a.
de heer P.Ketting

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:Doktersdiensten
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Groningen:
Tandartsen:
Eenrum,
Eenrum
............0595
49 1949
31-5/1-6 Tandartspraktiik
7/Bjuni
..............050
C.J.Coniadie,'Bedum
30123 37
14l15juni
M.J.denEngelse-Boelkes,
Ezinge
...........0594
62 21 21
........0595
21l221uni Tandartspraktijk
Bruining-Gelderblom,
Winsum
44 1740
281291uni Tandartsenpraktijk
Loppersum,
Loppersum
..............0596
57 28 18
5/6juli
G.J.Hzuvink,
Ulrum
059540 20 15
12113)uli C.H,de Lange,
Leens......,
.......0595
57 1427
Timmerman,
19120
Tandartsenpraktijk
Uithuizen
,...............0595
43 17 16
luli
26127
A.M.vanWaes,Uithuizermeeden
............0595
41 36 84
luli
Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandarts telefonischte
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.Vm vr.tussen8.00-8.15uur,
tel.06 - 51255926.
Koks Herbergb.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
VerloskundigenpraktijkEVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595557131
voor dringendevragenof voorde bevalling:06 13731172

BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

Ledenadministratie:
G.S.OMTA.ARKEMA
tef.: 0595 55 26 23

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

VAN DE REDACTIE.
Met ongeveernog een maandte gaanis het weervooriedereenzomervakantie.
lets mooisom naar uitte kijken.Als redactiekomter na dit krantjenog een
nummeruit,en dan houdenwij ook eerstvakantie.Er is weerveel binnengekomen,zodater een goedgevuldeLougnijsvoor u ligt met o.a.verslag
over de Koninginnedag
van Stitswerden Kantens,interviewmet Rita Pool
over 't Schienvat,uit de oude doos,onze rubriekvakwerk,interviewmet
Roy van de Kerkhofuit de Meidoornstraat,
dauwtrappenop 2e pinksterdag
en nog veelmeernieuws.Veelleesplezier
toegewenst.
.

GeradWerkman.eindredactie.

giften:
Binnengekomen
DansclubKantens€20.-.
COLLECTE'T LOUGNIJS2OO8
In weekvan 23 tot en met 28 juni, komenwij bij u aan de deuren vragen
om een vrijwilligebijdragevoorhet instandhouden
van 't Lougnijs.
't Lougnijswordtmaandelijks
gratr'suitgereikt,
maar kan niet in stand blijven zonderadverteerdersen giÍtenvan instellingenoÍ van u als bewoners
van de dorpen.
U kunt daaromuw waarderingvoor het maandelijkse
dorpen-informatiebladuitendooreen (gulle)gavein het envelopje
te stoppen.Op dezewijze
blijÍtuw gift anoniem.
Daarde collecteplaatsvindt
in de weekdat het volgendeLougnijsuitkomt,
hierbijalvastde vooraankondiging.
Alettede Vries
OUD PAPIER
Op woensdagavond
18 juni word weer oud papieropgehaaldin Rottum,
Stitswerden Kantens.Het oud papiergraagom 18.00uur bij de weg.Voor
"Poppedijn".
vragen/klachten
kan menterechtbij peuterspeelzaal
Tel.0595434644.
Zet uw papier tijdigen voorde ophalerszichtbaarbijde weg.Papieren karton gebundeld of in dozen bij de weg zetten. Lege kartonnen dozen zelf
even loscheurenen bundelen.Geen rommel meegevenzoals plastic, piepschuim of hout.Dit moet er allemaaldoor de ophalersuitgehaalden opgeruimd worden.

HET HELEDORPKANTENSMOETEEN30 KM ZONEWORDEN
In de week van 13 Vm 17 mei hebbeneen 6-talvrijwilligers
handtekeninja
gen opgehaald.
Het resultaatis, dat van allebezochtehuishoudens
91|"/"
zegtop een 30 km zonevoor het heledorp.
Wij zullenalsVDK dhr.OudeEgbrinkwederomuitnodiging
om eenvervolginformatieavond
te gevenoververderte nemenstappenom de 30-kmzone
te verwezenlijken.
Om het probleem van te
hard rijden nog eens te
benadrukkenklapten twee
auto's op elkaar in de
onoverzichtelijke bocht
t.h.v.de Langestraatno 35
in de vroege maandagochtend op 26 mei, Gelukkig
liepniemandletselop.
groeten,
Met vriendelijke
Vereniging
Dorpsbelangen
Kantens
E
ANTONIUSKERK OPENTIJDENS KUNSTIGPLATTELAND MANIFESTATI
Zowelzaterdag7 als zondagB juni zal de Antonius-of Dorpskerktussen
13.00 - 18.00 uur open zijn voor publiek,tijdensde grote manifestatie
dat zich afspeeltop en rond de boerderijvan de Íam.
KunstigPlatteland,
VanVeldeaan de Oostenveg.
De Antoniuskerk
is niet nadrukkelijk
opgenomenin het gevarieerdeprogrammavan KunstigPlatteland,
maarwil wel de mogelijkheid
biedenvoor
de honderdente verwachten
bezoekers
om even onder de gewelvenvan de kerk te onthaasten.Tíjdensde openíngsurenspeelthet orgelvia
de CD afgewisseld
doororgelmuziek,
livegespeeld.In de koorruimte
is een
expositiesamengesteld
door kunstenaarAbel Groenewolduit Groningen.
hij
Hij heefteen voorlieÍde
voor ruimtelijkheid
en Groningerlandschappen,
Íotografeert
Een selectieuit zijn vele werk is te
en maaktpentekeningen.
zien in de kerk,passendbij de sÍeervan het gebouw.Een aantalvrijwilligerszullende bezoekersverwelkomen.
Kantens
PR commissieAntoniuskerk

DAMCLUB" HET LEERTVANZULF''
OverlijdenMenco A. Holtman
Op 21 aprilbereikteons het treurigberichtvan het plotselingeoverlijden
van onzedamvriendMencoA. Holtman.
Hij was sindshet damseizoen197011971
een trouwelid van onzevereniging en voegdemet zijn markantepersoonlijkheid
veelpleziertoe op onze
damavonden.
- en kleinkinderen
Wij wensenzijn echtgenote,kinderen
veel sterktetoe
met dit groteverlies.
Uitslagenonderling kompetitie:
13 en 27 maart:
- P.Hóogwerf 2 - O
K.Broekhuizen
- M.Holtman
W.Helmus
2-0
M.Holtman- K.Broekhuizen 1 - 1
- J.R.de Winter 2 - 0
J.Wierenga
3 a p r i l :1 0 e n 1 7 a p r i l
K . O o m k e n-sJ . W i e r e n g a 2 - 0
J . Z w e r v e-rW . H e l m e s
2-O
- R.Wijpkema 2-0
M.Holtman
P . H o o g w e-rJf . R . d e W i n t e r 2 - 0
K . O o m k e n-sK . B r o e k h u i z e n
2-O

20 maart:
- R.J.Wijpkema 2 - O
J.Wierenga
J.vanDijk-J.Zwerver
O-2
K.Oomkens- R.M.Wijpkema 1 - 1
P.Hoogwerf-M.Holtman 2-0
- A.Ritzema O -2
K.Broekhuizen
J . W i e r e n g aP- . H o o g w e r Í
R . W i j p k e m-aJ . v a nD i j k
- A.Ritzema
K.Oomkens
P . H o o g w e rJf. v a nD i j k
R . W i j p k e m-aJ . R .d e W i n t e r

2-O
2-0
O -2
2-0
2-O

Eindstand onderlinge kompetitie seizoen 2007120082
1 2 3 4 5 6 7 B I 1 0 1 1 l 2 w e d s t . p nptl t s
Rene
Wijpkemaxxx 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 43 1
Klaas0omkens
10 20 xxx 21 22 20 21 22 22 22 22 22 22 35 2
Aldert
Ritzema 0/0 xxx 20 11 21 22 22 22 22 22 22 22 22 35 3
JacobWierenga
0i0 11 10 xxx 11 12 22 22 12 22 22 22 22 31 4
KorBroekhuizen
0/0 10 0/0 11 xxx 10 22 21 22 22 22 22 22 27 5
JanZwerver 0/0 0/0 01210 12 xxx 22 21 20 21 21 22 22 25 6
ReinderWijpkema
0/0 0/0 0110/0 0/0 0/0 xxx 20 22\ 22 22 22 22 19 7
Peter
HoogwerÍ 0/0 0/0 0/0 10 0/0 0120/0 20 xxx 22 22 21 22 16 8
Menco
Holtman 0/0 0/0 0/0 0/0 10 10 20 xxx 20 21 20 22 22 15 I
vanDijk 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10 0/0 10 0/0 xxx 01222 22 8 10
Jacob
WimHelmes 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10 0/0 20 0/0 210xxx 12 22 B 10
Johan
R.Dewinter0100/0 0/0 0/0 0/0 0i0 0/0 0/0 10 0/0 10 xxx 22 2 12
Patrick
Helmes twg
Zoals werd verwacht is Rene Wijpkema weer kampioen geworden.Gefeliciteerd
Rene!!l
KlaasOomkensspeeldeeen goedseizoenen behaaldede tweedeplaats.
Vriendschappelijkewedstrijdtegen Uithuizen.
De traditionele
vriendschappelijke
wedstrijdtegendamclubUithuizenwerd
verloren.

SlotavondN.N.D.B.te Garrelsweer
Een aantalvan onze ledendeden mee aan dezeprachtigedamavonden
gingenvoldaanmet de
gewonnenprijzennaarhuis.

Menco A. Holtman
Hai zwaartde veul deur t mooie Grunneger laand
En laip deur diSrpen,over6lle wieren en dieken
Voak mit n pëtretmoaker schaitkloar ien haand
Overaal eefkes proatje moaken en rondkieken.
Veur t dorp dee e ook hail veul en zat
ien haile bult verainen en bestuur
ook grasmaaien bie èl Sint Antoniuskerk ,de wereld uur
En kraben van het kerkepad.
Aal vanoaf 1971 was hai lid van damverain
Hai was n trouw lid en was er sikkom altied
En was vol striedlust ,monter en blied
Dat konn joe an zien oetkiek wel zain..
Hai genoot van de schoonhaid
En muileke kombinoaties op het bèrd
Te dol ging het hom din nait
En speulde de aander voak aan gèrt.
Hai vertelde ook voak n mooie verhoal
Spreekwoorden en gezegdes oet d 6lle tied
Sums wel ains veur twijde moal
Mor zoodounde vergeet n wie ze zekerwoar niet.
Op ploats Klinkenborg binn n wie vrouger aan t damm n wèst
Bie licht van zulfgegemoakte stroom
Mor dat ging nuver en was harstikke bèsf
Zelfs onze diSrstwer der nog lèst.
Hai schreef ook bouken,welains s nachts
Over moaten , gewichten en wat aal niet
Mor vlakbie Flabberij ,hail onven tachts
Kwam Menco A. Holtman oet tied.
Aldert B.Ritzema

AVONDVIER DAAGSE2OO8
ln de weekvan 19 tot en met22 mei kon er weerÍlinkgewandeldworden
in Kantensen omstrekentijdensde AvondVier Daagse.
Op de eerstedag verschenener ruim 70 deelnemeisaan de start,en de
routeging naar Rottum.Bij het verlatenvan het dorp werdende wandelaarsopgewachtdoor een aantalmedewerkersvan de Rabobank,die aan
elkedeelnemerseen rugzakjemet inhoudcadeaugaf.

De tweedeavondging de routeoostwaartsen de stempelpostwas bij familie de Vriesin de loodsaan de Klinkenborgerweg
opgesteld.De routewas
lang en voeldezwaarderdoor de straffeoostenwind.op.woensdagvertrokkende deelnemersrichtingMiddelstum,en op de
parkeerplaats
bij Ewsumwas de stempelpost
ingericht.
De laatsteroutewerddichtbij huisgehouden;tweemaal
eentochtdoorhet
bos rondomhet dorp.
Voor alle deelnemerswas er na afloopeen medailleen een ijsco bij de
finish,waarze door familieleden
en vriendenmet bloemenof iets lekkers
werdenonthaald.
Mededoorhet aangenameweerwas het ditjaar een goed'lopende'Avond
Vier Daagse.
A de V-R

UAKWERK
Hallolezers,dezekeerben ik gevraagdom ietsovermijnwerkte vertellen.
lk bensindsseptember1997systeem/ netwerkbeheerder
in het onderwijs.
Eerst binnen het commercieelonderwijs en sinds 2000 bij het
Noorderpoortcollege.
Nu zouje denkendat ik allesweetvan computersen
netwerken,maar dat valt best wel tegen.Uiteraardweet ik er best wel wat
van maar een echtespecialistben ik zekerniet.Hoe ben ik dit geworden?
gehandicapten
Na 15 jaar in de zorgvoorverstandelijk
te hebbengewerkt,
kwam ik in de WAOterecht.lk kreegop dat momentde kans om me om te
scholenen vanmijn hobby(computers)
mijnwerkte maken.Zo kwamik in
1997terechtop het STINom een opleíding
te gaandoen.Het zou een half
jaar theorieen een halfjaar stagezijn.lk had geluk,want vanwegemijn
voorkennis
kon ik na twee maandenal op stage.Het STINstartteeen project waarbijafgeschrevencomputersuit het bedrijfslevenwerden opgeknapten kostendekkend
werdenverkochtaan het basisonderwijs.
Ze zochten iemanddie kennishad, maar ook zekeriemanddie communicatieÍ
sterkwas.lk viel kennelijkop beidegebiedenop en zo vroegmen mij of ik
wildestagelopenbij het project.lk hoefdenietlangna te denkenvoorik ja
zei. lk heb samenmet een vastemedewerkerdit projectopgezet.Mijntaak
was voornamelijk
van kennisnaar
de technischekant en het overbrengen
leerlíngen
en docentenop de basisscholen.
Het projectging lopenals een
trein en na een halfjaar en het behalenvan mijn MBO diplomakwam de
vraagvan het STINof ik wel wildeblijven.
In 1999eindigdehet projecten werd ik coórdinator
systeembeheer
bij het
zelfdebedrijf.In 2000fuseerdehet STINmet het Noorderpoortcollege.
Hier
werd ik systeem/ netwerkbeheerder.
lk heb de afgelopenjaren op veel
locatiesin de stadGroningenals zodaniggewerkt.Hoogtepunt
is toch wel
dat ik eind 2001 naarCuragaoben geweestvoordrie weken,om daar op
twee scholenles te gevenaan docentenen samenmet een colleganetwerkenaante leggen.lk kanwel zeggen,een enormeervaringen een klus
waarje ook weer eens met beidebenenop de grondword gezetals het
gaat om de luxedie we hier hebbenin het onderwijs.
Een mooivoorbeeld
is dat wij hier klagenovertraag internettenntijlze daarnog steedsmet een
heel langzaammodemmoestenwerken(eind2001).
Sinds 2005 ben ik werkzaam op de servicedeskvan het Noorderpoortcollege
waar ik sindstwee jaar de meewerkendvoormanben. Mijn
plekte gevenbinnenonzeorgataak is om de servicedesk
een centralere
nisatie.Dit is heel leuk omdatje naast het delen van je kennisop het
gebiedvan ICT ook heelveelcontacthebtmet mensen.Dit laatstespreekt
me erg aan omdathet werkenmet mensenenormboeiendis en zekerals
het gaatom het delenvan je kennismet hen.lk hoopdit nog velejarente
mogendoen.
WimjanRietdijk
Rottum
10

BUITENOF UIT?
Het was weer zover,en uw reportermochter bij zijn.2 mei 2008 de grote
Ook dit jaar kwam er weer een eind aan een gezelligseizoen.
slotavond.
Wat ons het helejaar heeftbeziggehoudenis:moet'ienou uit of buitende
koelkastkomen.We zijn er niet uit (of buiten)gekomen.Daarzal dus ook
het komendseizoenwel weer menigediscussieover gevoerdgaan worden. De laatsteavondwas het voor Rottumsebegrippendruk:wel twee
tafels!En na de koffiebegonnenwe dan ook maareensmet onzegebruikelijketwee ronden.Het ginger stevigaan toe,maarwat wil je ook op zo'n
laatsteavond.De ledenvan de blauwekeu wildennog een laatstepoging
doen om hoog in het klassement
te eindigenen zo kanste makenop dat
fel begeerdemagerspeenvarken.
Al tijdenshet eersterondjeging het mis:
moestje'm nou uit of buitende koelkast?( uit is tenslotteook buiten),maar
ja, dat deed geen aÍbreukaan de stemmingwant wij uit Rottum( en ons
gastliduit TWente)komentenslottevoor de gezelligheid.
Maar goed, na
twee rondenwas het dan zo ver.De uitslag......of moestonzepuntenman
er toch eerstnog één uit of buitende koelkasthebbenom zodoendezijn
stembanden
te smeren.Maargoed,uiteindelijk
werdhet duidelijk.
Het is dit
jaar nietgeluktde winnaarvan vorigjaar te verslaanen zodoendeprolongeerdehij de titel.In onderstaand
overzichtkuntu zienwie op welkeplaats
is geëindigd(om privacy redenenzijn de achternamenweg gelaten).
Ondanksallesging een iedermet een tevredengevoelover deze avond,
maarook zekeroverde restvan het seizoen,naar huis.Als dank voor de
gezelligheid
en de goedezorgenboodons gastliduit Twentede aanwezige dameseen bloemetjeaan.In oktobergaatde clubweervan starten we
hopendat we net zo'n gezelligjaar tegemoetgaanals het afgelopenjaar.
Komgerustlangsals u een gezelligkaartjewil leggenen met ons mee wil
discussiëren
overof ie nu uit of buitende koelkastmoet komen.U snapt
het wel, kaartenis één maarde gezelligheid
komtdaar vlak achterop de
tweedeplaats.
Uw ReRo
Ps. De winnaarheeftmij verzochtzijn totaalpunten
niet te vermeldenom
de anderenniet af te schrikkenen daaromvolgendjaar maar niet meer te
komen.lk voldoegraagaan dat verzoek.
1
2
3
4
5
6
7

endusweerwinnaar:Wimjan
punten
Attiemet24112
Lambert
23447
Rienie
22946
\liark22797
Gerl22075
gasttid
uitTwente)
21896
Wicher@ns

B Aljo21843
9 Henk21574
1 0 Jan21498
1 1 Sicce20757
1 2 Erik20001
jekomen)
1 3 MikeíootvanuitWinsumkun
19715
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IN KANTENS
DAUWTRAPPERS
Op 2e pinksterdag
om 05.45uur verzameldeeen groepvan ruim 40 peraan de Oosterwegin Kantens.Van
sonen zich bij de Theaterwerkplaats
jong tot oud was in opperbeste
te
stemmingom een fiksenatuurwandeling
makenin de weilandenen het stiltegebied
ten oostenvan Kantens.Onder
leidingvan IVN-gidsMenkoJan Alsemamaaktende vroegevogelseen
tochtwaarinvanalleswerdgehoord,gezienen beleefd.Enkelehoogtepunweer,de foeragerende
lepeten van de tochtwaren,naasthet schitterende
van alleverschillenlaars,het luisterennaarhet uitgebreide
zangrepertoire
zwanen,de spelendehazenin het velden het
de vogels,de overvliegende
overstekenvan'een bredesloot via een ladder.De tocht,die ruim 2Vzuur
in
duurde,eindigdemet een overheerlijk
ontbijtin de Theaterwerkplaats
Kantens,waarde vroegevogelsnog evengezellignapraatten
overde fantastischetocht. Een pluim voor de organisatievan deze tocht; de
CommissieSociaalCultureelWerk in Kantens.Voor het dauMrappenin
Kantensmoet je vroeg je bed uit, maar het is zekerde moeitewaard en
voor herhalingvatbaar!

Heeft iemand misschienook sleutelsgevondenergens in het dorp?
Het zijn 3 sleutelsmet een oranjesleutelhanger,
verlorenrond 10 mei.
Graagcontactopnemenmet Fam.Omta,tel.:55 26 23.
Alvastbedankt!!
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DE KOP ERAFEN EROP
Een uit Den Haag overgewaaidverschijnselin 't hoge noorden:
Koninginnenacht.
Voorons redenom het in Stitswerduitte proberen.
Nu moetje bij nachtniet
denkenaan het holst,maar meer aan het begin.Kortomop 29 april om
zeven uur roldendg eerstejeu-de-boules-ballen
over de baan met vernieuwdetoplaag.Net als in de AmsterdamArenAblijfthet tobbenmet de
bovenlaag,meer een toblaagdus. Echterwij hebbengoedehoop dat na
verloopvantijdde schelpjesin biljartlaken
veranderen.
Allezestiendeelnegooiden,soms niet belemmerd
mers, waaronderzes prille Stitswerders,
door regelkennis,
de ballenrichtingkleineballetje.Het laatsteuur gingen
de bouwlampenaan.en iedereenstond in elkaarslicht,maar het zag er
kwamer een
sÍeervoluit.Na drie uur in steedswisselendesamenstelling,
winnaarte voorschijn.
Dezelfdeals vorigjaar.Hoe doet ie dat?We vermelTemeerdaar ík
den zijn naamniet.Het ging tenslotteom de gezelligheid.
het nietwas.
Inmiddelsis ook de competitieweer begonnen.Ons enthousiasme
kent
geen grenzen.
Wij hebbennu een plan en plaatsendaaromdeze
OPROEP:
Op 6 septemberorganiserenwij een Kantens-Rottum-Stitswerdtoernooi.
Wij zoekenalvastcontactpersonen
om een en anderte organiseren.
Graag
even bellen naar 442239.
Overigensvierenwij op 24 meions jaarlijkseStitswerdop z'n kop
Verslaghiervanvolgt later.
Ericde Klerk
GROOT KOOR KANTENSAANWEZIGBIJ OPENINGKONINGINNE.
DAGMARKT.
De openingvan de markt op Koninginnedag
rond de kerk van Kantens
werd extra luister bij gezet door de koren Deo Dicatus en Kaanster
Vlinthippers.Ze
tradenop in de oudedorpskerkvan Kantens.
Het gelegenheidskoor
en enkebrachthetWilhelmusen het Grunnenslaid
le vaderlandseliederenten gehore.Het gezangwas door de geopende
deurenvan de kerkook op de marktduidelijkhoorbaar.De bezoekersvan
de marktdie daardoornaarde kerkwerdengetrokkenzongenenthousiast
mee en waardeerdehet optredenmet een luid applaus,zodat al gesproken werd van een jaarlijksterugkerendfenomeen.Het optredenwas een
initiatieÍvan enkeleenthousiaste
Kanstersdie hun plan in de kortstmogelijketijd zagenverwezenlijkt.
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fÍ chottG...
Nieuwe rubriek voorjongeren tussende 10 en 20 jaar
1. We chatte ff.met.... (stel jezelf voor: naam, leeftijd,waar woon je,
school,hobby's,enz).
Mailhijsvan Velde,15 jaar, KantensOosterweg6a; ik zit op het HHC
Uithuizenen ik hou van zwemmen.
2. Wat is je favorietemuziek?
lk heb nietechteenfavoriete
muziek....
3. ln welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen
willen worden.
Waarom?
Zwemmen,omdatik dat leukvind om te doen.
4. Waarkunnenwe je in hetweekend(overdagoÍ's avonds)tegenkomen?
Thuisen soms bij Rickof bij de Hoornseplas.
5. Wat is je favorietevakantiebestemming?
Oostenrijkom te skiën.
6. Voorwat voor gerechtkunnenwij jou 's nachtswakkermaken?
Pizza.
7. Op welkesite ben jij vaak te vinden?Waarom?
lk zit nooitechtop een site.
B. Hoe zietjouw toekomstdroom
eruit?
Profzwemmer.
9. Aan welkeactiviteiten
in het dorp doe je mee?
Aan de vrijmarktop Koninginnedag
1O.Watzou jij in het dorp waarinje woontwillenveranderen?
Waarom?
lk vind het goedzoalshet is.
11 Tot slot, met wie chattewe de volgendekeer?
Nils ReiÍfers.
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HET DOELVOORBIJ
Vaak staan er hoge bomen.Een net waar iedereennog steedsoverheen
schiet.Met een beetje geluk een sloot, met veel pech is het er dichtgegroeidmet doornstruiken.
En met nog meerpech,zoalsin Grijpskerk,
loopt
prikkeldraad.
er dwarsdoor die doornstruiken
En staaner hoge brandnetels.En hebje een kortbroekjeaan,en veelte kleinescheenbeschermers.
Het is nietaltijdfijn achterhet doel.Nietallevoetballers
zijngezegendmet
een zuiverschotin de benen.
"Wiljij die bal ophalen?Recht
Vol energiekom je er dan aangewandeld.
achterhet doel ligt ieJ'Natuurlijk,
een wisselmoet ook een taak hebben.
Dus daar ging ik dan, op safariín de Grijpskerker
bosjes.Een inhamvÍnproberenmaar,zo erg kan
den,dat vielnog nietmee.Ah, daarmisschien,
het niet zijn.Maar al snel zatenmijn harenvast in de laaghangende
takken,was ik bovendienkletsnaten stakende brandnetels
mijn benenvakkundiglek. En daar kwam ik ze tegen,de prikkeldraden.
Ze vielentotaal
nietop.Maarnadatik mijnharenuit de knoophad moestik die dradenvolgen.
Want daar zal de bal natuurlijkachterliggen.Die vind je in zo'n situatie
nooitsnel,tenzijje er op gaatstaan.Dus ik op mijnlenigsttussendie draden door, ffiê daarbijvasthoudendaan een stel bijeengegroeide
takken.
Het lukt,ja, deze expeditieverliepprima.Met grotevakkundigheid
liep ik
verderin de struiken.
Als een echteoverlever,
alsofer nog niemandeerder
in de Grijpskerkerbosjeswas geweest.
Natuurlijkwel. Hoogstwaarschijnlijk
wisselsen trainers.Nooitde jongens
die het luktede bal over het grote net heen te schieten.Díe waren snel
weer verdwenen.Dus werdende wisselseropafgestuurd.Op uiteenlopende plaatsenwerd de bal dan gevonden.En dan ben je zo dolgelukkig.
Je
missieis voltooiden je kuntweernaarhuis.Tenzijje een beer in het team
had die de bal richtingspoorlijnschiet.Dan heb je pech en moetje weer
terugmet legehanden.
De ellendigeprikkeldraden
lagenachterme, mijnbenenkondenweer herstellen.De wedstrijdzien van de zijkant,dat is wat leukis aan wisselzijn.
Wantde bestestuurluistaan,ook bij voetbal,aan wal.Of in dit gevalzitten
ze in de dug-out.
Moet ik in dit stukjeook nog vermeldendat we verlorenhebben?Het is
slechtvoor ons imago maar het moet toch maar.Zoals PeterKremeral
aangaf,"nu kan Sikkeook nietmeerzeggendat hij als trainernog nooitverIorenheeft."Precies,Peterjongen,je hebt gelijk.Arrogantieis nergens
goedvoor in de voetbalwereld.
Het lijktme goedals ik Sikkeop een biertjetrakteerde volgendekeer...
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yylgt...
Tn í|espreÍ<
Deze keer ben ik in gesprek met Roy van de Kerkhof die aan de
Meidoornstraat9 woont in Kantens.
Voorons dorp weer een nieuwe ondernemerop het gebied van bestratingenop een zondagmiddagga ik even langs bij Roy en patricia in de
Meidoornstraat.
lk wordt hartelijkverwelkomtdoor Roy die hier bijna atweerdrie jaar in
Kantenswoont.
In hun gezelligewoonkamerneem ik plaatsaan de grote tafel waar we
gezelligkletsenovervan allesen nog wat.
Voorsommigemensenis Roygeenonbekendein ons dorp,en heeftal bij
veel menseneen terrasof een opritmet nieuweof oudestenengelegd.
Dat is namelijkzijn werk :stratenmaker,
En daar gaanwe het ook overhebben,overRoyzijn werk.
Geborenin Eindhoven
als een echteBrabander,
neergestreken
in Kantens.
Daar was toen nog een huurhuisjeleeg, en zijn vriendinwoondein het
noorden.
Zijn werkplekis nog steedsEindhovenwaar hij al heelveel klussenheeft
gedaanvoor de gemeente,zoalszwembad,parkeerplaatsen
psv stadion
en de tennisbanen.
Als eigenondernemerheefthij het druk in het Brabantserand.
Maarop zondagavond
daarnaartoe te gaan,en pas op vrijdagavond
weer
thuiste komenis een langgemisvanje vriendin,en een redenom het werk
dichterbij te zoeken.
Tegenwoordig
is Royhierook al meerin het Groningerland
bezigbij bedrijven en particulieren
om terreinente voorzienvan nieuwbestratingen.
Met zijn bijnatien jaar ervaringis dat Roy wel toevertrouwd,en liunt u bij
hem terechtvooraanvraagvan aanleggenvan terrassenen oprittenen hei
herleggenvan tegelpaadjes,tuinaanleg
e.d.Voorcontactmet Roy:zie ook
zijnadvertentie
in het t'Lougnijs.
Namenshet t'Lougnijswens ik je veelwerk en woonplezier
toe hier in het
Noordendes lands.

G.W.
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INTERVIEWMET RITAPOOL
Het welbekendedorpshuis't SCHIENVAT
in Kantensheeft sinds 1 jaar
gekregen,Rita Pool-Pakes
geborenin 1955.
een nieuwebeheerster
HaarvaderOttowas eerderde beheerder:
hij had de benodigdepapieren
en deeddit werksamenmet veel hulpvan vrijwilligers.
Toen Rita dit van hem overnam,had ze al een aantalplannenklaar:de
afhaalzou iederezaterdagopen zijn en ook maaltijdenzou ze gaan
makenop de zaterdag.Dat begintnu al aardigte lopen.
In het beginheeftRita heelveel steungehadvan Ebbelen Riet Kuipers,
HenkDijken Wilmavan Zanten.Wilmais geblevenom te helpen
bij het schoonmaken
van het gebouw,maar voor de rest doet Rita alles
zelt.
Ze is hier iederemiddagen avondals er activiteitenzijn,want ze vindthet
plek is waar mensen
belangrijkdat het dorpshuiseen toegankelijke
geen" drempels" ; zij wil graageen ontmoezomaarkunnenbinnenlopen:
tingsplekzijn voorjong en oud,samenmet de verenigingen
die
activiteiten
organiseren.
Omdatze iederedag in' t Schienvatte vindenis, kan ze ook inspelenop
de vraag;wil iemandiets organisereneen verjaardagsfeest,
een bruiloÍt,
een broodmaaltijd-dan
kan dat.
Zo heeft ze tot nu toe verschillende,
succesvolleactiviteitengehad:
Zweedsdansen,de Nieuwjaarsvisite,
een optredenvan Waark.
Dit gaat in de toekomstvakergebeuren;er komtna de zomereen modeshow van het modehuis" Laurensen Laurens" uit Uithuizen.Een modeshowmet actuelemodevoordamesen heren.
Ook zou ze graag een " steunpunt" van de gemeentewillen beginnen;
íemandvan de gemeenteEemsmondzou hier 1 keerper week kunnen
zijn om mensente adviserendie met een vraagzitten.Die vragenkunnen
op allerleivlakkenliggen:van een aanvraagvooreen deeltijdtaxi
tot aan huursubsidie
toe;het gaater vooralom het de mensenwat gemakkelijkerte makenietste regelenzonderdaarvoornaar Uithuizen
te moeten.Tegelijkertijd
kan men dan ook binnenlopen
vooreen praatje,te
sjoelenoÍ een kaartjete leggen.
Nog zo'n aardigplan:een paar tafeltjesbuitenzettenom met mooi weer
fietsers,wandelaarsmaarook mensenuit het dorp iets te serveren.
VerderblijftRitain de zomermaanden
op zaterdagopenzodatiedereendie
dat wil, gebruikkan blijvenmakenvan de afhaalen de maaltijdenservice.De verenígingen
stoppen's zomers maar Rita vindt het heel
belangrijkdat mensenook dan bij haarkunnenaankloppen.
Ze dachtdat ze het nu minderdruk zou krijgenna haar vorigebaan als
voedingsassistente
in het verpleeghuis
TwaalfHoven,maarhet
tegendeelis waar:ze heefthet weliswaarveeldrukkermaarvindthet veel
en veel leukeren beschouwtdit als een geweldigebaan!
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EINDUITSLAG
SEIZOENSJOELCLUBKAANSTERWICHTER.
Het sjoelseizoen
is weer ten einde,en dat hebbenwe met een gezellige
avondafgesloten.
Op woensdagavond
7 mei gingenwe bingospelenen iederhad ietsmeegenomenaan lekkerehapjes.ledereenhad prijs dit jaar, want voor alle
dameslag er een lekkerehalfom halfrolladeklaar.Gezelligheid
staattoch
voorop,en dat is het belangrijkst.
Hierbijde einduitslag
van het sjoelseizoen
2007|2OOB
1 L.Willems
9720
2 T.Wever
9410
3 S.Werkman 9303
4 T.DeJong
8899
5 T.Wijkstra
8883
6 M.Werkman BB37
7 T.Broekhuizen BO44

Op naar het volgendeseizoenin novemberbestaatde sjoelclub25 jaar.
Op de eerstewoensdagvan septembergaan we weer van start met de
sjoelclub.
KaansterWichter.
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KERMISWEEKENDIN KANTENS.

I

I

I
{

Het was weer ouderwetsgezelligin Kantenstijdensde kermis.
Vroegerstondde zweefmolen
tussende molende GroteGeerten het huis
van Dick Stukkien Mulder , êh stonden verdere kraampjesaan de
Pastorieweg,
tot aan de Colpendestraat.
Kermishoordevroegerbij de kroeg,wantdaarmoetop gedronkenworden,
bij cafeWieringa.
En dan draaideook de kermisop zondagin Kantens.Er was dan al matinee gevierdin het caÍe,zo ginghetvroeger.Na een aantaljarenhet terrein
bij de ijsbaanhebbengebruikt,gingmen naarde Kooistraat.
De idealeplek
om kermiste vieren.

ging de braderievan start.Maarde braderiegroeiOp donderdagmiddag
de uittot een geweldigemarkthierin KantensDe heleKooistraat
stondvolgebouwdmet kraampjes.
Op vrijdagavond
draaidedj Elingzijn mooistemuziek:als discoavond
in de
tent.
Zaterdagwas de afsluitdag,met voetballen,paalvechtenboveneen waterbasin,en in de avondureneen optredenvan "LadyRoos",samenmet de
"MusicBoys"uit Middelstum.
Het kermisweekend
is weertot eengoedeindgekomen.Eenmooifeestom
op terugte kijken.

G.W
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Urr DE ouDE Doos.
Een ongelukzit in een klein hoekje.......
nietmeerdoen,gebeurWat wij nu bij 't Lougnijsuit privacy-overwegingen
nog wel in "Kontakt",
namelijkhet vermeldenvan ongelukde in 196211963
ken. En het warener nogalwat. lk heb maar zo'n 20 krantjesgekregen,
maar alleen al in de krant van september1962 worden 5 ongevallen
beschreven.
-De heerJ. Knoopuit Winsumhad op 4 september1962een ongevalmet
de fiets.Voorhet huisvan de heerJ. Miskehad hij een intiemeontmoeting
met de aldaarstaandelantaarnpaal.
-Het zoontjevan de ger.predikantart. 31 raaktetijdenshet spelenin de
sloot.Buurvrouwmevr.Postmawas tijdigter plaatse,staptemoedigin het
koudewateren wist de drenkeling
op het drogete brengen.
-De heerM.J.Dijken de heerU. Linstrakwamenperfietsmet elkaarin botsing.De fietsvan de heer Dijkwerd lichtbeschadigd.
-Op 10 sept,kreegde heerD,S.Clevering
te Rottumzijn handzodanigtusdat hem een lid van de vingerwerd afgesneden.
sen de zichtmachine
-Mevr.A, Blink-tenCate uit Rottumkwamin haarwoningzodanigte vallen
datze haarbovenarmverwonddeaan eenop de grondliggendehandboor.
Vooral1962
ln die jarenhadje nog echtewintersmet sneeuwen gladheid.
was een helestrengewinter.Hetwarendan ook allemaalgebrokenpolsen
en armen.
-Doorde gladheidkwamende herenR. van Dellenen FloresVenemauit
- Poelestraatmet elkaarin botsing.
Stitswerdop de hoek Bredewegstraat
-Doorde gladheidliepmevr.K. Huizingavan de Usquerderweg
een gebroken knieschijffractuur
op.
-Mevr.Werkman-vanDijk,
27 brakhaarpolsdoor gladheid.
Langestraat
-Door sneeuw en gladheid kwam de heer D, van Dijk aan de
zo ongelukkigte vallendat hij een arm brak.
Stitswerderweg
-De autovan de heerLinstrakwamdoorgladheidin de bermen bovende
slootte hangen.Met behulpvan een vrachtautowerd hij uit zijn benarde
positiegered.
-TeeuwesDekkemakreegbij het aandraaienvan een landbouwtractor
een
slagvan de slingertegende pols,hetgeeneen breuktot gevolghad.
-De heer K. Weverte Kantenskreegop het Boterdieptijdenshet schaatsen een duw in de rug,waardoorhij tegenhet ijs sloeg.Hij liepeen ernstige bloeduitstorting
op aan het hoofden moesteen tijdjehet bed houden.
-Doorde gladdewegenkwamde heerJ. Bijsterveld
uit Rottumnietverder
dan het huisvan de heerH.D,Boer.De wagenslipteen kwamtot stilstand
tegeneen muurtje.
Hieren daar zalener wel bijzondere
dingentussenwaarje somseen beetje om kon lachen.
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-Eentrouwelezerberichttedat burgemeester
R.A.W.Cleverínga
in Bedum
een hond onder de auto kreegen overreed.Bij het laatstebezoekdat de
burgemeester
bij de eigenaaraflegde,was de hondpraktischweer genezen.
-Een anderekeer raaktede burgemeester
op de weg tussenBedumen
Groningendoor een verkeerdemanoeuvre
zodanigvan de weg dat hij een
boom raakte.De autowas beschadigd,
de bestuurder
had geen letsel.
-Alle32 kanariesvan de heerJ. van Dijkaan de Bredewegwistente ontsnappen.Na enigemoeitekreeghij alle kanariesweer in zijn bezit.
-Eénvan de opvarenden
van de kustvaarder
Grietje,welkeonlangsis vergaan,was inwonerP,Krijgshelduit de Kerkstraatte Kantens.
-Tijdenshet verrichtenvan huishoudelijkwerk zakte de B3-jarigewed.
Zwaagmanuit de Kolpendestraat
door de vloeren brak haar bovenarm.
-Tijdenshet passerenvan de woning van de heer H. Bruin aan de
Langestraatschootde aanhangwagen
achterde tractorvan de heer J.
DijkemauitToornwerdlos en ramdedaarbijhet hek van de heer H. Bruin.
Wel materiëleschade,geenpersoonlijke
ongevallen.
-Explosieop zolder.Een zoon van de heer J. Miskezou de kacheleven
oppoken.Hij gooideer een beetjepetroleumin ( reclamevoorde petroleumzaakmaken, natuurlijk) en promptvloog de schoorsteenmet veel
lawaaiop zolderuit elkaar.
-Autocontrakoe.De heerA. van der Hoekuit Usquertkwambij Rottumin
botsingmet een koe van de heer Louw van der Molen.HoewelVan der
Hoek,alsmedede koe er met de schrikafkwamen,was de auto enigszins
beschadigd.Zo
komje nog eensietsaan de weetals je in oudekrantenzit
te pluizen!
Anjevan der Hoek.
TE KOOP.
Scootmobiel
op 4 wielen.
Rollator,als nieuw.
Tef.0595552713.

t

DIT IS WAT IK WEET.MEEROOK NIET.
Op donderdag24aprilis een roodgemarmerd
katjemetwittepootjesop de
Usquerderweg
aangereden.
Het dierwaswaarschijnlijk
op slag dood.Het
had geen halsbandjeom. Heelopmerkelijk
was de diep donkerrodekleur.
Totdusveris de eigenaarnietgetraceerd.
Groetjes,
PetraRuben.
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Levensgeluk
Geluk is a/s het ontwaken van de nÍeuwe dag
Een blik, een groet, de hand die troostendstreelt
De vriend, de kus, een schaterlach
Het begrip, het medelevendat veel lijden heelt
Geluk Ís een stem, een vroLtw,een simpele daad
Die vertrouwdestap, de telefoon,die kleine wenk
Het gesprek waarvoormen openstaat
Dat bosje bloemen,dat aardiggeschenk
Geluk is het bezoek, waar die eenzameal zo lang op wacht.
Die buur, die liefkozingdat naar erkenningsmacht.
Het zijn waardevollemomenten in het leven van een mens
Geluk is ook het kind, een dier dat ons zijn trouw betoont
Dat zware offer, al is het klein of groot
De steun, de hulp aan een mensin nood.
Gelukis a/s ijl doorzichtigglas
Het is zo broos, zo teer en fijn
En op een zeker uLtr,ontdekt men pas
Het geschenk te mogen leven, te mogen zijn.
Jos van Wijk, Slotermeer.

s.tt<
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NIEUWS
VANDEVRoUWENRAAD
vervoersdienst

fl
\_J
Ïa'wild z

Op de laatstgehoudenvergaderingkwam naar voren dat er enig misverstandbestaatwie gebruikkunnenmakenvan de vervoersdienst.
Het is dus niet alleenvoor ouderen,maar voor alle leeftijden,mits op
medisch gebied.
De vergoedingbedraagt22 eurocentper km. Medicijnen
halenblijft€ 1.=
Voor het besprekenvan vervoerkunt u bellenmet CharlotteFunken,tel
551084.
GeslaagdeZonnebloemtocht
Bij prachtigweer en met een boot die nog maar twee weken in de vaart
was,werden11 personenuit Kantensen 5 uit Zandeweerop 23 aprileen
dag verwendop de Jan Plezier.In de havenvan Farmsumgingenallemensen uit de gemeenteEemsmondaan boord.Doorhet Eemskanaal
voerde
boot naar Groningen,langs het nieuwe museum,het station richting
Noorderhaven
en weerterugnaar Farmsum.Op dezenieuweboot is alles
gelijkvloers,
is rondomvoorzienvan glaszodatiedereenprachtigkon uitkijken. Bij de oude bootwerd het eten door een cateraarin Groningenaan
boord gebracht,maar deze boot heeft benedeneen eigen keuken.Het
dinerbestonduít soep,kip,patat,groenteen íjs na. 's Morgensen 's mid25

dags werdende passagiersverwendmet drankjesen hapjes.ledereen
was vol lof over de reis en de fantastische
bediening.Als iemanddie dit
leest,denkt:"lk zou volgendekeer ook wel mee willen",dan kan dat. De
boottochtis niet alleenbedoeldvoor gehandicapten
en zieken,maar ook
voor mensendie er bijnanooituitkomen.En het is niet alleenvoor vrouwen, maar mannenkunnenook mee. Bovendienis het niet alleenvoor
mensenuit Kantens,maarmensenuÍtRottumen Stitswerdzijn net zo welkom.De Vrouwenraad
kentnietvan iedereende leeÍsituatie.
Dus mensen,
als er weereen oproepin 't Lougnijsstaat,zou het heelmooizijnals u zich
zelf aanmeldt.Als u binnende doelgroepvalt,bent u van hartewelkom!
High Tea
Op 14 aprilnamen16 personendeel aan de HighTea o.l.v.BirgitFlug uit
gemaaktmet diversesmeersels
Er werdenheerlijkesandwiches
Stitswerd.
en salades.Verderwerdener muffinsen sconesgebakkenen bonbons
gemaakten als extraatjenog drie bijzonderedesserts.Na afloopstonden
alle schalenuitgestaldop tafels in zaal 1. Met een wijntjeerbij kon er
geproefden nagepraatworden.Birgitverteldenog iets over het ontstaan
van de HighTeaen overde gemaaktelekkernijen.
In een kleinnaslagwerkje kon men thuis met de gerechtenaan de slag. InÍo: www,kok-aanhuis.com
Uitstapje Oosterwijtwerden Nordic walking
Mindersuccesvolwas het geplandeuitstapjevanuitOosterwijtwerd
met de
bootnaarAppingedam.
Slechtszes personenmelddenzich aan.Atsje de
geruchtenmocht geloven,wildener wel meer mensenmee, maar men
meldtzich nietaan.Jammer,want nu moestenwe afzeggen.
EvenzoNordicwalking.Met drie deelnemerskon het helaaasniet doorgaan.
Vaderdag zondag 15 juni
We liepen 's zondags door de wereld,
't was vroeg, de mensen sliepen nog,
de aarde rook naar kleine bloemen,
naar licht en ruimte en stilteen toch...
was de natuur aan 't wakker worden,
geluiden groeiden aarzelendgroot,
je wees me lieve kleine dingen
en wonderenin een smalle sloot.
'k Hoor je nog praten in die uren
een beetje zacht en met respekt,
alsofje alle tere schoonheid
zelf had gewekt"'
Margreetvan Hoorn Uit:werkom
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OwrUaUJ
MOONSATION
Enthousiast
fietsik het prachtigaangelegde
terrasin SportparkDe Kooiop.
Het weer iè mooi,er kan weer hardgetraindwordenop het strakke,groene trainingsveld.
Maartenntijl
ik er aan komÍietsenzie ik de eerstebedrukte gezichtenal. Al vrij snel heb ik in de gatenwaarom.Het veldjeis omgeploegd.Vakwerk,dat wel, maarniet helemaalde bedoeling.De bedoeling
was een kermismet LadyRoosals hooÍdact."Beroemdvan Holland'sGot
Talent"staat êr trots bij, Beroemdmoet met een korreltjezout genomen
worden.Daarbijzal de fruitigsteband van Nederlandhier optreden,in
Kantens.Eenfestival.'Moonsatíon',
merkteiemanddroogop.
Maarhet veld is dus omgeploegd.
Een crazyracewas nog realistischer
dan een kermisop dit veld."Wantmet
kermissenis het altijdslechtweer"en dus leverthet alleenmaareen puinhoopop. Of het met kermissenaltijdslechtweer is weet ik niet,maar het
risicois te groot om te nemen.Bovendienvalt er op het veld amper te
lopen.De boerenuit Kantenszullenwaarschijnlíjk
voorstellenaardappels
te potenen daarmeeeen prachtig,straksportveldte verdienen.
Misschien
denkt men wel aan kleinemoestuintjesvoor de hobbyisten.De tuintjesin
het bos zijner toch niet meer.Maar in de kantinewarende gezichtenstrak
en nors.En dat is begrijpelijk,
de gemeentezat ernaast.
De kermisvan Kantenskomt nu waarschijnlijk
naasthet voetbalveld.
Het
veldjenaastde kantine.Maardat is een wild en hardnekkiggerucht,eentje die nog niemandheeftbevestigd.
Het idee is in iedergevalgoed.Het
veldjeis nietvan de gemeentemaarschijntvan buurtbewoners
te zijn die
de bouw van een huis wildenvoorkomen.De kermisvindt nu misschien
plaatsmiddentussende huizen.Gebeurter daartenminsteook nog eens
iets.De hondenmoetenstraksmaar evenergensanderspoepen.Het trainingsveldjekan hierdoorrustig herstellen.Het trainingsveldje
dat nooit
mooierwas geweestdan de afgelopenmaanden.
Met een traanin hun ooghoekenzullende loonwerkers
hun werk hebben
gedaan. Slapelozenachten zullen ze gehad hebben op de boerderij.
Misschien'voelde
het niet helemaalgoed',maarde gemeentewildehet.
De ploegheefthaarmeedogenloze
werkgedaan.Hetheefthaarwerkgoed
gedaan.Jammerdat het totaalnietde bedoelíngwas.
Ach,de fruitigstebandvan Nederland,
The Strawberries,
voeltzich nu vast
helemaalop hun gemak hier.Zo naast het moestuintje.
Met een beetje
gelukgroeiener straksÍrambozen.
Wally.
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EXPOSITIEIN DE KERKVAN ROTTUM.
Deze keer tekeningenen schilderijen
over het Hoogelandin de kerk van
Rottum, een pentekeningvan een boerderij tussen Kantens en
Middelstum,
een pentekening
van de steenfabriek
halverwege
Kantensen
Rottumen zo nog twintiganderepentekeningen
van een Haagseschilderes die naar het Groningerland kijkt;bovendienzes schilderijenonder
andereoverNoordpolderzijl
en tweeaquarellen
gratisen is de kerkgewoonde heleweek
Zoalsaltijdis de tentoonstelling
geopend.
We hopendat veelmensenuit Stitswerd
en Kantensweerde gangnaarde
Rottummerkerkzullenmaken.
is nu te bezichtegen
De tentoonstellling
en duurttot 17 juni.
SPEELTUINNIEUWS!
We hebben weer een goed feest op het programma....lNoteer
alvast
maar op de kalender:zaterdag14 juni 2008 van 14.00tot 16.00 uur
feest in de speeltuin!!
Waareen klein dorp groot in kan zijn....!Eengoeie speeltuinvoor een
kinderrijkdorp..Zobelangriik....!
Toch willen we terugblikkenop 2 mensen...2mensen die na dit seizoen de speeltuinvereniginggaan verlaten....:Jaap
Werkman..Despil
van onze verenigingwillen we een warm hart toedragen.Het was een
iedervast wel opgevallendat Jaap en ook zijn vrouw menigmaalin de
speeltuindruk bezigwaren& zijn....!..Kom
ik bii : NiekOmta:jarenlang
actieÍ geweestvoor de vereniging!Nauwkeurig
in de getallenals penningmeesterzijnde...
Echte mensenzonder eigenbelang..!Mensen
waar een dorp trots kan
& moet zijn..!Bedanktalvast Jaap & Niek!
Geert Doornbos gaat Niek opvolgen als penningmeester.Tevens
mogen we Roelf Blaauwwiekel& Jan Croezeverwelkomenbinnen de
vereniging.Ziivolgen JaapWerkmanop.
Last but not least zoeken we hiernaast nog een nieuw bestuurslid
voor het volgende seizoen:voeliii ie geroepen neem dan contact op
met Esther Smit Tel:0595551535/ Email:hessmit@home.nl
juni
Nogmaals:noteerop jullie kalenderFEESTlN DE SPEELTUIN:14
2 0 0 8! ! !
Zonnetjesmeebrengen!
!
Vriendelijkegroeten,speeltuinvereningt'Spruddernust.
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THEATERWERKPLAATS
KANTENSorganiseert
WORKSHOPTHEATERSPORT
van 20.00-22.00uur,
6 donderdag-avonden
Start;Donderdag28 augustus
Wat is theatersport?
Theatersportis een vorm van theaterwaarbij,in plaatsvan voorstellingen,
improvisatie"-wedstrijden"
voor publiekwordengegeven.
Hierbijstrijdendoorgaanstwee teamsvan vier personentegenelkaar.
Zij doen hun bestom,onderandereeen zo leuk,grappig,spannenden/of
romantisch
mogelijke.scène
te spelen.De scèneswordenvolledigter plekke verzonnen(oÍdus"geïmproviseerd")
doorde spelers.De 2 teamsdagen
elkaaruit tot het spelenvan deze scènes,Het publiekbepaaldwaar de
sceneovergaat:het wie, wat, waar,de inhoudvan de scène,en wie of wat
de hoofdpersonen
zijn. Meteendaarna,dus zonderenigevoorbereiding,
speelthet eersteteam een (kort)toneelstukof muzikalescène.Daarnais
de beurtaan het andereteam,dat ook publiekssuggesties
vraagt.Zo gaat
het overen weer,steedsopnieuw:of te wel:'spelenop het slappekoord'.
Theatersportwordt gekenmerktdoor de grote mate van onvoorspelbaarheiden de groteinteractie
met het publiek.Het publiekbepaaltgrotendeels
de suggestiesvoor de scènes:locatie,relatie,weersomstandigheden,
voorwerpen,problemen,beroep,leeftijdetcetera.
Het sportelementin theatersportkomt naar voren in de beoordeling
van
scènes.Ditwordtgedaandoor'rechters',
die meestalook eentheatersportpuntenwordendoorhet publiek
achtergrond
hebben.De doorslaggevende
toegekend.Uiteindelijk
kan dus een winnaarvan de wedstrijduitgeroepen
worden.Het winnen van de wedstrijdis echter (meestal)bijzaak,teams
strevennaar een vermakelijkewedstrijd.
In deze beginnersWORKSHOPvan 6 avondenmaak je kennismet de
van theatersportverschillende
basisvaardigheden
oefeningen,teamopdrachten,de laatsteavond doen we dan een wedstrijdjemet een klein
publiek.
je bent van hartewelkom!
Met of zondertoneelervaring
lmprovisaties
en spelplezier
staancentraal!!!
Maximaalaantaldeelnemers15
Kosten;65,De workshopwordtgegevendooreen trainervan stichtingPrimolmprouit
Groningen.
Opgavevia:
Theaterwerkplaats0595-5527
77 of tokevanoorsouw
@hotmail.com
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Op zaterdag 31 mei is er een feestelijk dag in Middelstum.We staan
dan stil bij het feit dat er 150 jaar geledenhet ChristelijkOnderwijsis
ontstaan in Middelstum en Kantens. Deze dag zal staan in het teken
van verleden,heden en toekomst.
Om deze dag een blijvendkarakterte geven
wordt er een beeld onthuld,gemaaktdoor
Emca Wildemanuit Huizinge.Het beeld zal
iets latenzien van het karaktervan de school.
geplandbij de
Om 15.00uur is de onthufling
Wicher
Zítsemaschool aan
de
Boerdamstefirueg
12, 9991 BN te Middelstum
tel.0595-551646.

$ ffi,ië
t50|aer

Chrlstaliik
Ondcrwiis
ftliddelstum

Wij willenu hiervoorvan harteuitnodigen!
groet,
Met vríendelíjke
Henk Ebbers,directeurWicherZitsemaschool
AniëlaCybulski,voorzitter
Jubileumcommissie
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VERNIEUWDE
WEBSITEVAN KANTENS
De websitevan Kantens,te vinden op www.kantens.nl,
is geheel vernieuwd.Nietalleenhet uiterlijkis in een nieuwjasjegestokenmaarook de
achterliggende
techniek,die het mogelijkmaaktde pagina'saan u te presenteren.
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Kantens is een klein doÍp en ligt ongeveer 25 kiiometeí teíl noorden van de stad
Gronlngen. ltet telt tuim 750 inwooeG en is ingedeeld biJ de gemeente fenrsmond.
Ondanks het geÍing èantal inwoners heeft Kantens een actieÍ vêrenlgÍngsleven- MeeÍ
weten oveí KàÍrtens en haàÍ insoners? Kíjk rustig rond en ontdek d€ chaÍmes van ons
doÍD...
I

Wonen in Kantens

Registrerenop de website
Door te registrerenop de websitemaakt u uzelf bekendop de website
(rechtsboven
op het scherm).Het doel hiervanis dat u toegangkrijgttot
informatiedie niettoegankelijk
is voor de gehelewereld.Daarnaastzorgt
dit ervoordat niemandanoniemietsop de websitekan plaatsen.
Tevensis
het doelvan registratie
om u via e-mailte kunneninformeren
overde website.Tweerichtingsverkeer
is het dus.Het registratieproces
leverteen door
u verzonnengebruikersnaam
en wachtwoordwaarmeeu kunt inloggen
wanneeru de websitebezoekt.
Het registratieproces
is eenmalig.U bedenkteen gebruikersnaam
en
wachtwoorden geeftuw naamen adresop.Via uw e-mailadreskrijgtu een
code toegestuurd.
Die code kunt u invullentijdensde eerstekeer dat u
inlogt.Daarmeeis gecontroleerd
dat er een geldige-mailadres
is opgegeven.Tevensverschijntuw naam rechtsbovenin het scherm.
Als de opgegeven
inÍormatie
blijktte kloppenen u bentdaadwerkelijk
inwoner van Kantens(of nauw verbondenmet Kantens)dan krijgt u daarvan
een bevestigingvia uw e-mailadres.
Op dat momentstaat u voor de website geregistreerd
als'inwonervan Kantens'enkunt u beschermdeinformatiezien die alleenbestemdis voorde inwoners.
33

NB. Geeft u a.u.b.geen wachtwoordenop die u op andere websites
gebruikt(bijvoorbeeld
bij betalingsverkeer).
Voorde WindowsLivegebruikers(MSN,hotmail,etc)
bent,uw WindowsLivelD koppelenaan
Ook kuntu, nadatu geregistreerd
de websitevan Kantens.U kunt dan via uw'Live lD' inloggen.Hierdooris
te onthouen wachtwoord
het nietnodigom een specialegebruikersnaam
den voor de websitevan Kantens.
op de websiteis nietverplicht.U zietdan alleengeen informaRegistreren
tie waarvananderenhebbenaangegevendat alleeninwonersvan het dorp
op de websiteplaathet mogenzien.Ook kunt u dan zelf geen informatie
sen.
Kantensop het internet
De websitevan Kantensis voor de inwonersvan Kantens.Het domein
'kantens.nl'ís dan ook eigendom van het dorp via de Vereniging
DorpsbelangenKantens (VDK). De website is gemaakt door Geert
proberen
Gezamenlijk
Doornbos(techniek)
en FredReiffers(vormgeving).
we een zo functioneelmogelijkewebsitevoor het dorp te maken en te
onderhouden.
De informatievoorziening
via de websiteis geenvervangervan't Lougnijs,
veelmensennietmet een computerkunnenof wilaangeziener behoorlijk
len werken.U kuntde websitebeterzien als een aanvullingín de informavan het dorp.Wel kan het voorkomendat er eerderinformatievoorziening
tie op de websitestaatvoordatde informatiein't Lougnijste lezenis.
lnÍormatie door bewoners zelf
Veel inÍormatieis overgenomenuit het boek'Kantenseen dorp en zijn
Dit boek is een momentopname
bewonersop het GroningerHoogeland'.
kan worden.
terwijlde websitecontinugeactualiseerd
plaatetc.zelf informatie
is dat de verenigingen,
Eén van de doelstellingen
sen op de websiteom daarmeehet eenzijdigonderhoudte verminderen.
Websitein vogelvlucht
Pagina:Kantens
ligging,de
Hiervindtu algemeneinformatie
overhet dorp;de geografische
voorzieningen
en tevenshet actuelelokaleweerberichtinclusiefbuienradar.
Pagina:Nieuws
overzichtvan het nieuwsvan
De nieuwspagina
toont een samengesteld
alleverenigingen.
Een centraleagendawordthieraanlatertoegevoegd.
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Pagina:Bewoners
De pagina'Bewoners'
is bedoeldom informatie
van de bewonerste bekijken. De privacyvan deze informatiewordtgewaarborgd.
Er zijn 2 niveaus
te onderscheiden:
- publiekelijk
(iedereenop internetkan het zien)
toegankelijk
- alleentoegankelijk
voorgeregistreerde
inwonersvan Kantens
Wat voor iemandanders zichtbaaris kan door de bewoner zelt worden
bepaald.we hebbener daaromook expresvoor gekozenom de bewonerspaginanietverderin te vullen.De verdereprocedureom tot invullingvan
deze pagina'ste komenvolgt latervia de website.
Pagina:Verenigingen
Hiervindtu alleverenigingen
uit het dorp.De huidigeinformatieis overgenomenuit het boekvan Kantens.
Pagina:Ondernemers
Hier vindt u alle ondernemersuit het dorp.Ook deze informatieis deels
overgenomen
uit het boekvan Kantens.
Pagina:Religie
Hier vindt u alle religies/kerken
uit het dorp. Ter illustratie:onder
'Protestantse
gemeente'vindtu al een paginadie door de protestantse
gemeentezelf actueelwordtgehouden.
Pagina:Historie
Dezepaginadienteen beeldte gevenoverde historievan Kantens,in de
breedstezin des woords.Weet u veel overde historievan Kantens,of kent
u iemanddie veel overde historievan Kantensweet,laatdan evenvan u
horen.
Pagina:Uw mening
Hierkuntu uw meninggeven.Bijvoorbeeld
overhet bezoekvan de website, plaatsdan uw bevindingen
in het gastenboek.
Ook is er een forumaanwezigwaar elke geregistreerde
bezoekerzijnof haar meningkan geven.
Een algemenemanierom problemen,
opmerkingen
of wensenkenbaarte
makenis een 'feedback'bericht
achterte laten.
Wiltu graagietsten gunstevande inwonersop de websiteplaatsen?Heeft
u leukesuggesties?Of gewenstecorrecties?Heeftu (historische)
foto'sof
filmmateriaal?
Kom langs,bel of stuureen e-mailnaar:
geert@kantens.nl(0595-557250)
Vriendelijke
groeten,
GeertDoornbos
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AGENDASCHIENVAT
JUNI 2OO8
4
7 - 13
16
16
17
19
21
26

20.00u
18.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
?? ??
?? ??

vergadering
begrafenisvereniging
Vlinthippers
jaaraÍsluiting
V.D.K
vergadering
VV D
Advendo/ Vlinthippers
vergadering
Schienvat
bestuursvergadering
dorpsÍeest(dorpsbelangen)
FeestelijkeouderavondO.B.S groep 7 | 8

Zaterdagnlenuiuni
ZaterdagT
Groentesoep+uitsmijter €4,75
€ 4,75
Zaterdag 14 macaronischotel
€, 4,75
Zaterdag 21 Nasischotel
Zaterdag28 Shoarma oÍ gehaktbalschotel
€, 4,75
met geb aard +salade
Sorbet klein € 1,75
Sorbet groot € 2,25
Zaterdagszijn we geopend v/a 17.00uUm 20.00u
Ook voor afhaal Patat / frikadel / kroket / loempia enz.
Tel bestellen551280
VLEERMUIZEN
IN KANTENS!
Op vijdag6 juni en op zaterdag7 juni a.s. zullen er excursíesworden
gehoudenovervleermuizen
in Kantensonderleidingvan (batman)Bartten
Hallers.
Tijdensdezeexcursieszult U ze nietalleenzien maarook d.m.v.speciale
apparatuurhoren.
aan de
Deze avondenbeginnenom 20.30 uur bij de Theaterwerkplaats
De kostenvan deze excursiebedraagt€ 1.50 p.p.
Oostenrveg.
Opgavevoor woensdag4 juni bij MartenMiske.
hetnet.nl
Tel552137 m.miske@

De groepenzullenbestaanuit maximaal15 personen!

\
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WAD WATERWAD ZAND
De wekkergaat,ik kijk,07:00uur,wat een tijd voor een zaterdag.Wat is er
ook al weerdat ik zo vroeggewektmoetworden?Na enigaarzelenbedenk
ik me dat we vandaag,19 april,met de dorpsvereniging
naar Simonszand
zoudengaan.Dus maarsneluit bed om me klaarte makenvoorvertrek.lk
kijk eens uit het raam en het weer is geweldig!Alleende wind is enorm
hard.Dus ik heb me maarheel goedaangekleed,
een dikkesweater,een
maillotonder de spijkerbroek,
en mijn wintersportjas
maar aan. Na het
klaarmakenvan mijn tas met broodjesen wat drinkenin de auto gestapt
om naar Lauwersoogte gaan.Het was voor mij wel evenzoekennaar de
boot,maaruiteindelijklag
die tochnog op mij te wachten.lk bleekgelukkig
nietde laatstete zijn,maartoendie er ookwarenvertrokken
we om 10 uur.
We voerenop de "Boschwad"(hoe kom je op zo'n naam ik heb echt geen
bomengeziendie dag)het ruimesop tegemoet.
Aan boordvan dezeruime
bootwaren15 dorpsgenoten,
waaronder3 kinderen,en twee stoereschippers. Na 2 uur stevigdoorvarenwerd het anker uitgegooid.lk heb echt
goed gekeken,maar kon weinig zand vinden rond de boot. Maar dat
scheente kloppen.We moestenruim een uur wachtentot het water laag
genoegzou zijn,zodatde schipperkon zien waar hij moestaanleggenom
vanavondook weer weg te kunnen( en dat leek me een heel goed plan
omdatik wel weer in mijn eigenbedjewildeslapen).Maargoed we kwamen er.lk had twee keuzes.Wachtentot al het waterrondde bootweg zou
zijn of met blotevoetendoor het koudewater.De mensendie zo slimwaren
laarzenaan te doen hieldende voetendroog, ik daarentegenwilde niet
wachtenen kreegdus nattemaar vooralkoudevoeten,wat wil je op 19
april.
Op de zandplaatgekomenben ik gaanlopen.Wat is dat grooten wat een
zand.Oneindigveel zand strektezich voor mij uit en de wind speeldeer
lustigmee rond,wat prachtigetaferelengaf.Na een paar uur lopenwaren
er zeehonden.
Datwaarik enormop had gehoopt.Ze lagener gewoonlekker in het zonnetje.lk had gedachtze evente kunnenaaiennet zoalsik dat
wel eens gedaanhad bij Lenie,alleendezewildendaar nietsvan weten.
Op het momentdat ik te dichtin de buurtkwam,plonsdenze allemaalhet
water in. Omdat ik inmiddelswist hoe koud dat was heb ik geen pogíng
gedaanom met ze te gaan zwemmen.Tochwas het een hele ervaringom
zeehondenin hun natuurlijke
omgevingte zien.
Dan maarweerverderoverdie oneindigezandvlakte.
En na weereen hele
tijd lopenkwamik terugbij de boot.Moe maarvoldaanben ik het laddertje
weerop geklommenom uit de wind in de zon te gaanzittengenietenvan
al dat mooisom me heen.Wat is het WAD toch fascinerend
mooi!Al die
kleurendie geenenkelmomenthet zelfdezijn.En wat moetje onthaasten
wantal hebje er al genoegvan,je kuntpasweerrichtinghuisals het water
dat wil. Het was dus wachtenop voldoendewater rond de boot om de
terugtochtte kunnenaanvaarden.Maar om ongeveerhalf 8 was het dan
zover.Het WAD had bepaalddat we kondenvertrekkenen de schippers
gingenaan het werk.Helaaswildehet WAD niet dat we in één rechtelijn
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naar de havenzoudenvarenen hieldons daaromeen aantalkerentegen
zodatde schipperseen kleineomwegmoestennemen.Kennelijkwildehet
kwaWAD dat we maximaalvan haar zoudengenieten.Maar uiteindelijk
met vollemaan,en dat is heelfraai,om kwart
men we, in het donker,maar
voor elf weer aan in de haven.
ledereenWashet er overeensdat het een geweldigevenementis geweest
en zekervoor herhalingvatbaar.
gebracht.
Tot slot heeftdeze dag me tot de volgendesamenvatting
Wad water,Wad wind
Wad water,Wad zand
Wad water,Wad licht
Wad water,Wad hond
Wad water,Wad boot
Wad water,Wad mens
Wad water,Wad mooi
Wad water,Wad
Simonszand
Uw ReBo

Gemeentehuis:
1,9981
AAUithuizen.
HooÍdstraatWest
Bezoekadres:
11,9980
AAUithuizen.
Postadres: Postbus
Tel.nr,:
Fax.nr.:
email:
internet:

0595-437555
0595-437666
algemeen@eemsmond,nl
www.eemsmond.nl

q(nr((nt(
EEI\áS^{OND4
.W4_

- r\
V,--

Openingstiiden:
geopend
van8.30-19,00
woensopmaandag
uur,dinsdag,
Hetgemeentehuis
isvoorhetpubliek
van8.30-12.00
uur.Sindsjuni1999werktde
van8.30-16.00
uurenopdonderdag
dagenvrijdag
gemeente
Eemsmond
meteenpublieksbalie.
U kuntzichvoorallezakeneerstbijdezebaliemelVergthetantwoord
opuwvraag
doordebaliemedewerker.
den,Veelal
wordtu dandirectgeholpen
ingevandedesbetreÍfende
vakaÍdeling
kennis,
meerspecialistische
danwordteenmedewerker
melden.
Zakenkuntu zichbijdepublieksbalie
te zijn.OokvoorSociale
schakeld
omu vandienst
vande publieksbalie
zijnalleende medewerkers
Tijdens
de avondopenstelling
op de maandag
hetbevolkingseenuittrekseluit
vaneenreisdocument,
eenrijbewijs,
aanwezig.Voor
deaanvraag
geboorte
voorzieninoversociale
vaneenverhuizing,
oÍoverlijden
of inÍormatie
register,
aangiÍte
geopend.
gen,subsidies
is doorlopend
De
kuntu danookterecht.
Depublieksbalie
endergelijke
demogelijkheid,
werktijden.
Daardoor
bestaat
kenthetsysteem
vanvariabele
organisatie
overige
nietaanwezig
zijn.
medewerkers
voor09,00uuroÍ tijdens
delunchtijd
dat's morgens
platglas:
lnlevering
van9.00worden
Platglas
ingeleverd
aande Talmaweg
8a te Uithuizen,
kaniederewerkdag
- 16.00
uur.
12.00
uurenvan13.00
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7 fUNr EEN
oP z TERDAG
NVOLLEYBALTOERNOOI
STRATE
IN HETSCHIENVAT
Dus alsje zin hebtom lekkereen dagje
gezelligte volleyballen
met vriendenen
je
vriendinnen
uit dorpen omgeving,steldan
een leukteamsamenen geefje op.
Wachtniette lang,wantwe moetenjullie
opgaveuiterlijk2 juni binnenhebben.
I

Denker aan dat een reamuit minimaal6 personenmoet
bestaanwaarvanminimaal2 vrouwenen maximaal2
competitiespelers.
Bijvoldoendebelangstelling
kan er ook voor kinderentot
12 jaareen minipoulewordengespeeld.
Voorinformatieen opgavebellenof mailennaar
RonafdSeesingtel. 06 -27425198
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keizer@planet.
Emailmarius.
nl
Of in het Schienvatbij Rita.
Kosten:7,50europer team.
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