't LOUGNIJS
ijkse i nformatiekrant
Maandel
voor de dorpen
Kantens- Rottumen Stitswerd

27e JAARGANGNo.7
REDACTIE:
Annekevan de Graaf.
Ericde Klerk
Anna Holtman
WimjanRietdijk
Anjevan der Hoek-Linstra
Alettede Vries-Rennen
GeradWerkman, eindredactie

MAART 2OOB
U'IERSTE
NLEWRa/.TUN
KOPIJ:

ll){6ffiil<|l

N)r

\à
Inleverenvan uw kopij:
V-P
Per email: tlougniis@kantens.nl(GeradWerkman)
Per post: Bredeweg1, 9995 PT Kantens (Anjevan der Hoek)
De redactie houdt zich het recht voor kopfi in te korten!

Administratie
adres:Meidoornstr.
3, 9995 PX Kantens,tel.:(0595)851041.
Bankrek.n
o.34.22.1
7.933RabobankNoord-Groningen
t.n.v.'tLougnijs.
Wij verzoekenu om giftenoverte makenop bovengenoemde
rekening.
Een abonnementvoor lezers buiten de genoemdedorpen en randgebiedenis mogelijk,door stortingvan € 15,00op bovengenoemde
rekening.'t Lougnijswordtu dan toegezonden.
Aan allendie ietste koopen/ofte koopvragen,is er altijdplaatsvoor uw
in onzerubriek:Vraagen Aanbod.
advertentie
Advertentietarief
:
H e l ep a g i n a : € 2 1 0 ,0 0(j a a rg ang)€ 25,00(eenmal i g)
- € 15,00(eenmal i g)
H a l v ep a g i n a : € 1 3 5 ,0 0(j a a rg ang)
Kwartpagina: € 84,00(jaargang)- € 8,00 (eenmalig)

Copyright1994't Lougnijs.
Overnameuit dezeuitgavewordttoegejuicht,
mitsonderbronvermelding.
't
Drukwerken verzorging
van Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijSikkema,Hoofdstraat
16 te Warffum.
À
\S

De uitgave van dit blad wordt mede mogetiik gemaakt door Rabobank Noord-Groningen

KERKDIEN'TEN
PROTESTANTSE
GEMEENTEKANTENS.STITSWERD
Kantens,Antoniuskerk
2maart
10.00uur drs.S.J.Prins k
9 m a a rt
1 1 .0 0 .u u rds.D .de B oer,Mi ddel stumk
16 maart
k
9.30 uur de heerH.J.Dijkstra,Gasselternijveenschemond
viering
21 maart 19.30uur ds. P.C.'tHooft,Harderwijk;
Heiligavondmaal.
GoedeVrijdag.
gezinsdienst.
23 maart 10.00uur ds. E.J.StruiÍ,Oosterwolde;
Pasen,m.m.v.
Jongerenkoor
uit Siddeburen
.
Stitswerd,Georgi uskerk
30 maart 10.00'uur mevr.J.C.Prins-Pestoor
k
k = kindernevendienst
KERKDIENSTEN
CHR.GEREF.KERK,KANTENS
(wijzigingen voorbehouden)
2 maart
9.30 uur ds P C de Lange
1 4 .3 0u u r ds P C de Lange.
9 maart
9.30uur ds P C de Lange
14.30uur Leesdienst.
12 maart 19.30uur Biddag,ds P C de Lange.
16 maart
HeiligAvondmaal,
Belijdenisdienst
en
9.30uur Voorbereiding
Doop,ds P C de Lange
1 4 .3 0u u r ds P C de Lange.
21 maart 19.30uur GoedeVrijdag,ds P C de Lange,Viering H A.
23 maart
9.30uur ds P C de Lange
14.30uur Leesdienst.
24 maarl
9.30 uur ds P C de Lange,Paaszangdienst.
30 maart
9.30uur ds P C de Lange,14.30uur ds P C de Lange.
GEREFORMEERDE
KERKVRIJGEMAAKT
TE KANTENS
11.00uur ds. L.S.K.Hoogendoorn
leerdienst
2 maarl
uit Uithuizermeeden
14.30uur ds.A. Balkuit Delfzijl
9 maart
9.30uur ds.S. Schaaijuit EeldeHeiligAvondmaal
14.30uur ds.J. KlapwijkuitWinsum
12 maart 19.30uur leesdienst
Biddag
16 maart
9.30uur leesdienst
14.30uur ds.T.Groenveld
uit Roodeschool
21 maart
19.30uur leesdienstGoedeVrijdag
23 maart
9.30 uur ds. H. OfÍereinsuit Schildwolde
14.30uur leesdienst
30 maart
9.30 uur leesdienst
14.30uur leesdienst
1 1 .0 0u u r ds.A .G.B rui j nui t U i thui zen
l eerdi enst
6 a p ri l
14.30uur ds.A. Balkuit Delfzijl
DORPSKERKROTTUM
Alledienstenbeginnenom 19.00uur,
9 maart ds.WM.F.de Lepper.ha.
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\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10europ.min.)
Tandartsen:
44 1740
Tandàrtspraktijk
Winsum
......0595
27128
Íebr.
Bruining-Gelderblom,
44 2244
112maarï
l.H.vanderHoning
/ l. Groenveld,
Winsum,...........0595
422723
J.F.Perdok,
BaÍ|o...,..
.............0595
B/9maart
44 1740
Winsum
......0595
15/16maart Tandartspraktijk
Bruining-Gelderblom,
Loppersum,
Loppersum
22123
maart Tandartsenprakijk
............0596
57 28 18
..........0595
41 36 84
24125
maart A.M.vànWaes.Uithuizermeeden
26127
maart C.H.de Lanqe.
Leens.......
...,.0595
57 1427
29130
maart H.MeursingiMiOOetstum........................0595
55 2292
L.G.Jager,
Bedum...
..............050
5/ 6 april
30154 62
12113
Tandartspraktijk
Fledderus
Winsum
....0595
44 1545
april
& Commies
Bedum
19/20april
J.D.Buwalda,
.......,....050
30139 94
26127
H.Meursing,
Middelstum.......... ..............0595
55 2292
april
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.Vm vr.tussen8.00-8.15uur,
tel.06 - 51255926.
Koks Herbergb.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595557131
voordringendevragenof voorde bevalling:06 13731172
BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

Ledenadministratie:
G.S.OMTA-ARKEMA
tel.:059555 26 23

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

VAN DE REDACTIE.
Alweerligteen nieuweuitgavevoor u van 't Lougnijs.
We hebbenal kunnengenietenvan enkelevoorjaarsdagen.
Het valt dan gewoonop dat mensendan directin de tuin bezigzijn in.
Het woord"winter"is hierdan ook ver te zoeken,geensneeuwen geen ijs
op onzeijsbaan.
Als redactiehebbenwe ons best gedaanom weer een leuk krantjesamen
te stellen,met veel informatieuit onzedorpen.
Dezekeerhebbenwe twee interviewsn,l.met MirjamBouchier,beeldend
kerkelijkwerker
kunstenaaruit Rottumen met mevr.JannyPrins-Pestoor,
voor de protestantsegemeenteKantens- Stitswerd.
Verdereen vooraankondiging
van de te houdenkermisin Kantens.In Nij
ien t Loug stellennieuwebewonersvan de Stitswerderlaan
B zich voor.
FredVlinthipperen een
Verderff chatte,dauwtrappen
op 2e pinksterdag,
"Verenigingpresenteertzich".Deze keer sjoelclub"Kaansterwichter"die
het volgendseizoen25 jaar bestaat.
presenteert
Hiermeesluitenwij de rubriekaf van een "Vereniging
zich".Op
ons lijstjehaddenwij nietmeerverenigingen
staan.
Voor het volgendekrantjestartenwij met "Een bijzonderberoep(ing)".
De spitswordtdan afgebetendooronzeeindredacteur
GeradWerkman.
Wij wensenu veelleesplezier
met't Lougnijs.
Redactie'tLougnijs.
B I N N E N G E K O M EGNI F T E N
Rita'skleinestamtafel€25,Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
HALLOCULTUU
RLIEFHEBBERS.
Binnende redactieis een nieuwideeontstaan.Het lijktons leuk op deze
plekeen cultuuragendate starten.Het is bekenddat veelinwonersvan de
dorpenietsdoenop cultuurgebieden nu leekhet ons leukdat met elkaar
zit je in een koor of maakje kunst,en
te delen.Speelje een instrument,
heb je een optredenof een expositielaat het ons wetendan zettenwij het
in deze agenda.Het is dan voor ons als redactiezelfsmogelijkte komen
kijkenof luisterenen er verslagvan te doenin dit blad.Het gaatnietalleen
om optredensof expositiesin de buurt het kan ook eldersin het land of
zelfs in het buitenlandzijn.Ook als er in je eigen dorp een optredenof
expositieis, laat het ons weten.
Wij zien de optredensen expositiesgraagtegemoetop het onderstaande
e-mailadres.tlougnijs@
kantens.nl
De redactie

DAMCLUB"HET LEERTVANZULF"
Uitslagenonderlingkompetitie:
17 januari:
J . W i e r e n g-aR . J . W i j p k e m a 2 - O
0 -2
J . v a nD i j k- A . R i t z e m a
W
.
H
e
l
m
u
s
2-O
K.Broekhuizen
R . M . W i j p k e m a - JdRe W i n t e r2 - O
- P.Hoogwerf 2-0
K.Oomkens

24 januari:
K . O o m k e n-sW . H e l m u s
2-O
R.M.WijpkemK
a -. B r o e k h u i z e
2n
-0
0-2
J . Z w e r v e- rP . H o o g w e r f
A . R i t z e m-aM . H o l t m a n
2-O
- J.vanDijk
R.J.Wijpkema
2-O

31 januari:
- R.M.Wijpkema0-2
P.Hoogwerf
2-O
K . O o m k e n-sM . H o l t m a n
- J.Zwerver 0 -2
R.J.Wijpkema
W.Helmus-A.Ritzema 0-2
- J.Wierenga 1 - 1
K.Broekhuizen

7 Íebruari:
J.Zwerver- M.Holtman
A.Ritzema- J.vanDijk
- W.Helmes
K.Oomkens
- P.Helmes
J.Wierenga

2-O
2-O
2-O
1-1

Stand onderlingekompetitie:
weergegeven.
Wegenswijzigingin de lay-outis nu geenvolledigeoverzicht
jr, staatnog ongeslagen
R.M.Wijpkema
aan kop.Hijstondslechtseen punt
wellichtgeenhalvekompetitiekan
dat P.Helmes
aÍ aan P.Helmes.Jammer
vol spelen.
is de behaalderemisevan J.Wierenga
tegenP.Helmes.
Opmerkelijk
KompetitieN.N.D.B.
De uitwedstrijdtegen Garrelsweer2werd ruimschootsgewonnenmet 3 11.Op 25 Íebruariwachtde zwareuitwedstrijd
tegenNoorddijk
Vrouger
Aansik oet mienveurroamkiek
overt bochtige,deursloodenverdaildelaand
woar ik bie kloarelucht,helemoal
aan raand
piepzai,vlakbie t dórpkeSpiek.
eemssintroalers
Woarmiddenien t Lougt nuverewiddekerkjewacht
omringddeur n mit widdeswoanenbewoaktegracht
woar ik vrougerop beun, ien achtertstebaankzat
achtern lessenoar,dij hail voak was overvaaft
ien was kaarft
omdatdórpslaifdesleven
er joarenlaank
en ik meeraandachtveurwichterdan domiehad.
Het dórpkebekendvan Willemde Mèrodeen t spieksterstrand
ien hand
doar laipenwie vrouger,hand
ien lucht,dij jubelendzien aandachtpakte
n laiwerík,hoog
woarnou bedriefzien bultenbrud h n kwakte
nou nog meergoanbouwen
en enersieboeren
om heurwinstennog verderomhoogte stouwen.
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Zoveulte laangerik hieroverschrief
komter soortweemoedien mien lief
en wil ik geernevennoardei tiedterug
wantjuustdij tied,dijgingveulte vlug.

De Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd heeft eenkerketijk werker. Tijdens de verbintenisdienst op 2 december 2007 in de
Antoniuskerk in Kantens kon men al kennis met haar maken.
(1957) bij mij
Het is een maandagnamiddagals Janny Prins-Pestoor
langskomt
voorhet interview.
Eenvriendelijke
vrouwmet een opengezicht
te vertellenoverhaarbaan
neemtplaatsop de banken begintenthousiast
als kerkelijkwerkeren de studiedieze daarvoorvolgdede afgelopenvier
jaar,Maar Jannyis niet alleenkerkelijkwerker,ze is bovendienook nog
moedervanvijf kinderenen geeftal jarenzwangerschapscursussen.
Als ik
geeftze aandat de volhaarvraagzichzelfin tien woordente omschrijven,
gendewoordenkenmerkenden erg belangrijkvoor haar zijn:Vertrouwen,
geloven,elkaar/samen,
delen,warmte,liefde,moeder,gezin,Íamilieen
vriendschap.
VoordatJanny in 2003 met de HBO-opleiding
Theologiein Leeuwarden
begon,werkteze als zwangerschapsdocent
en dachtbij het groterworden
van de kinderenweeraan een baanals fysiotherapeut.
Eenverblijfin Taizé
gemeenschapoecumenische
was de ommein Frankrijk-internationale,
keer.Ze omschrijfthet als een verlangenom bezigte gaanmet tekstenuit
de bijbel,zich erin te verdiepenen "op weg te gaan".Als ze verderzou
gaan in de fysiotherapie,
dan zoudenbepaaldedeurendichtgaan en zou
Tijdenshaar
ze nooitmeerde kanskrijgenom "achterdie deurente kijken".
studiewerd duidelijkdat het steedsboeienderwerdom nog meerdeuren
te openen.
Wanneerik mij hardopde vraagstelwat eigenlijkhetverschilis tusseneen
predikanten een kerkelijkwerker,legt Jannymij uit dat het voornaamste
(avondmaal,
verschilzit in de bedieningvan de sacramenten
doop bedieDezemogenalleendooreen bevestigdpredinen en huwelijkinzegenen).
valt daar
kant wordenuitgevoerd.
Het begeleidenvan een uitvaartdienst
nietonder.Dezemag in principedoor iedereenwordengeleid.
Omdatde Protestantse
Gemeenteeen kleinegemeenteis, is Jannyover
het algemeenop de dinsdag-en woensdagochtend
te bereiken.Maar ze
geeÍtaan dat mensenin principealtijdeen beroepop haar kunnendoen..
Hiervoorhoeftje niet per se gemeentelid
te zijn van de kerk.ZoalsJanny
zel'tzegt:"lk werk in het dorp.Een kerkis meerdan alleeneen gebouw.In
principeben ik er voor iedereen".

Telefonischis zij te bereikenop
Janny staat nog niet in het telefoonboek.
0595- 79 50 65 of per e-mailiannycprins@hotmail.com
Het gedichtdat je hieronderaantreft,is doorJannyuitgekozen.
Anna Holtman
Eindelijkwerd het stil
Het is stil
Een stiltedie ik nietken
De stormis eindelijkgaan liggen
Hoe lang hij heeftgewoed
lk zou het nietweten
Ook nietwanneerhij begon
Hij was er al zo lang
Vergroeidmet mij door het leven
lk wist nieteensmeerdat hij er was
Zo'n eenheidwarenwij geworden
Tot de stormzo hevigwerd
Dat ik mij alleennog kon
Wel moestovergeven
Toenwerdhet eindelijk
stil...
(Elly Sablerolle)
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Eenverenigingpvesenteert
zic[1....
SJOELCLUB.,KAANSTERWICHTER'"
Onzesjoelclubwerdop 3 november1983opgerichtdoorde damesTrijntje
de Jongen GréWiersma.Hun mannenhaddenop de donderdagavond
biljarten in het zaaltje'vancafé bar De Posthoorn.De damesbedachten,dat
er ook een avondjevoor hen zelf moestkomen.
Zo werd er een sjoelclubopgerichten de woensdagavond
werd de clubavond.
Het zaaltjevan De Posthoornkon wordengebruiktvoor het sjoelen.
In het beginwarenwe'met14 leden.
Dooralferleiomstandigheden
zijn we in het jaar 2002naar een zaaltjein 't
Schienvatgegaanom te sjoelen.
Omdat onzeclub nu nog maar zevenledentelt, zijn we bij mevr.Willems
thuisgaansjoelen.Op de clubavondstaatgezelligheid
voorop.
Er wordtdan ook veelafgelachen
tijdenshet sjoelen.
Als sjoelclubgingenwe vroegerook altijdeen dagjeuit met eentouringcar,
maardoordat er een aantaldamesnietmeergoedter beenis, hebbenwe
dit afgeschaft.
Met sinterklaasvierenwij pakjesavond
met gedichtjeserbij en met kerst
gaanwe altijdgezelliggourmetten.
We sluitenhet seizoenaf met een gezelligeavond,met bingoen lekkere
hapjes.
Op 3 november2008 bestaatonze sjoelclub25 jaarl

Op de foto v.l.n.r.de dames;TBroekhuízen,T.de Jong, T.Wijkstra,T.Wever,
M.Werkman, S.Werkman,en zíttendL.Willems.

EEN ZATERDAGMIDDAG
IN STITSWERD
"Zevenjaar ben ik stadsomroeper
van Winschoten.lk doe mee aan
toernooienen ben derde van
Europa en dat staat gelijk aan
twaalfdevande wereld.Mijnpak is
van 1830.Eigenlijk
werddat alleen
door de elite gedragen en niet
doorde omroeper,
die hoortalleen
een oranje lint te hebben.'Ex
Undis'?Ze hebbenme vertelddat
dat'Uitde Golven'betekent."
Foto DvhN

"Ditis een Forduit 1993.Na tienjaaroÍ na 100.000mijlwordtdie afgedankt
en dan verkopenze'ml'
In de bus mogenkinderenkleurenen de zin aanvullen:
Als ik burgemeester
van Eemsmondwas dan zou ik
lk leesmee met één van hen:
Heelfeelgelt betaleaan híuseen kinderen.
lk weet genoeg:We hebbeneen nieuweburgemeester!
Ericde Klerk

K.J.Hr

Kantens

HET KANTSTERJEUGDHONK
Zaterdag1 maart is er weer een kinderdiscovoor de kleintjes.
Aanvang19:00uur tot 20:30u
Om 21:00uur beginthet feestjevoorde ouderejeugd.
Het themais deze keer"Proudto be fout".
Het is de bedoelingdat je in je meestfoutekledingop dezepartykomten
dan helemaaluit je dak gaan op de meestfoutemuziekdie je maar kunt
bedenken.
De entreeis gratis,Kleding:graaghelemaalfout.
Noteeralvast in je agendazaterdag29 maart playbackwedstrijd
& disco
voorde kleintjes.
Voorouderenvan af 21:00ukaraokeavond.
We zienje in het K.J.H.
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GROTEOPKOMSTVOORHET BOSONDERHOUD.
Het was de laatste dag van
deze onderhoudswerkzaamheden , zoals u ziet prachtig
weer.
De bijna vaste groqp volwassenen en kinderen hebben
genotenvan de ochtend.
ledereen begon met volle
moed om 9.00 uur te zagen,
zowelmet de handals met de
motorzaag.
Na een kop koffie,gesponsord
doorSaunamobiel
en een stukechtekoekvan De Haltevan onzevoormaligedorpsgenoten
in Middelstum
runnen,zijnwe
die nu dezebroodboetiek
vrolijkdoor gegaanmet zijn allen.De ochtendwerdafgeslotenrond 12.00
uur met een kleineborrel.De inhammendie dezewintergemaaktzijn,zorgen deze zomervoor een anderebodembegroeiing
en dus weer andere
insecten.Het bos is wat uitgedundzodatde bomendie blijvenstaanbeter
uitgroeienen zodat er meer licht in het bos komt.Volgendjaar gaan we
weerverderen hopendat er nog meerdeelnemers
zijn op dezegezellige
ochtenden.
ledereenbedanktnamens,Vereniging
Dorpsbelangen
Kantens.
OP ZATERDAG8 MAARTIS ER EEN ZWEEDSEDANS.AVOND
IN HET DORPSHUIS'T
IN KANTENS.
SCHIENVAT
Diversemuzikanten(spelmàn)zullenelkaaraÍwisselenin het spelenvan
Zweedsedansmuziek
voordansersen luisteraars.
Zo kunnen belangstellenden
uit onze eigen dorpen een kijkje komen
nemenen kennismakenmet de Zweedsedansen dansmuziek.
De toegangis voor iedereen€5,- inclusiefeen consumptie.
VOORAANKONDIGI
NG DAUWTRAPPEN.
Op maandag,2e Pinksterdag,12 mei gaan we dauwtrappenmet z'n
allen!!!
gaanwe
We zien de zon opkomenen onderleidingvan een natuurkenner
wandelendoor de veldenrondomKantens.
Na afloopgaanwe samenontbijten.
In het volgendenummervan het LougnijsleestU er meerover.
Commissievoor Sociaalen CultureelWerk
11

KaansterForum.nl
Waarom?
Een plek voor alle Kaansters(oud en níeuw/jong)
om hun nieuwtjesdan
wel bekommeringen
te delenmet de restvan onJ.
Je kan er jezelt voorstellenaan de andere inwonersen verder kunnen
bedrijvenen verenjgingen
zicher op voorstellen
danwelevenementen
punten op bekendmaken.
De bedoelingis dat mensener onbekommert
kunnenlezenoverons dorp
en mee kunnenpratenmet elkander.
lk ben.ernog màarrecentmee begonnendus het ís nog rustig,maarwanneerallener aan meewillenwerken,dan hoopik dat wè als gémeenschap
er een leukeplek aan hebben.
Tevensis er ook nog plaats voor dorpen van de voormaligegemeente
Kantens.
COMBI-FIT
De feestdagenzitten er weer op, en er zijn
weer wat kilootjesbij gekomen.
Combi-fitÍs een idealemanierom wat aan die
kilootjesen uw conditiete doen.
Wat is Combi-fit
Combi{it is geschiktvoor zowel mannenals
vrouwen;het is een combinatievan tae-boen
oefeningenvoor buik,bíl en borstspieren
en
dit wordtallemaalgedaanop modernmuziek.
Wilt u eens op een anderemanierwat aan uw conditiedoen maak dan
gebruikvan een gratisproefles.

Kosten zijn: éen proeflesgratis daarna betaaldu €4,00 per training;er
wordt per les afgerekend,
Mochtnog vragenhebbendan kuntbellennaar:
Roelfschaank,tel:0595-551526
(bellenna 1g:00uur)
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rn gespre[t,vnet
DETWINKELENDE
OGENVAN MIRJAMBOUCHIER.
Na een afspraakgemaaktte hebbenkom ik om 19:00uur aan bij Mirjam
voormijneersteinterview.
lk werdhartelijkwelkomgehetendoorMirjamen
haarman Henk.lk nam plaatsin de gezelligebibliotheek
en kreegeen kop
koÍÍie.Ook de koekjesontbrakenniet.
Wie is nu eigenlijkMirjam?Mirjamis geborenin Den Helderen komt uit
een gezinvan 4 meidenen 1 jongen.Op het momentdat ze een beroepskeuzemoestgaanmaken,wist ze één ding zeker:ze wildeietsvoor mensen gaanbetekenen;
of ietsin de kunstgaandoen.Hetwerdhet eersteen
zo kwam ze op haar 16e op de opleidingvoor B- verpleegkundige
in
Noordwijkerhout.
Al snel kwamze erachterdat dit het nietwas en maakte
ze de switchnaar de A-verpleegkunde.
Na twee jaar maakteze toch de
keuzeom haaropleidingin de B-verpleegkunde
af te maken.
Na haar opleidingis Mirjamvertrokkennaar een biologischdynamische
boerderijin Frankrijk.
Hierontmoetteze Henken samenzijnze uiteindelijk
weerteruggegaannaarNederland.
Ze vondenbeideneen baanin de verpleging.Zo kwamenze in Haarlemterecht.Op een bepaaldmomentbesloten ze een halÍ jaar te gaan reizen.Niet zomaareen reis,maar een reis
naar Nepal,India,Pakistanen Afghanistan.
Tijdensdeze reiszijn ze zelts
lopendnaarTibetgegaan.
Na hun terugkeerin Haarlembleekhet daarenormbeklemmend
te zijnen
gingenze op zoeknaarmeerruimte,stilteen rust.Binneneenjaar vonden
ze Rottumen daar bleekeen huiste koop.De beslissingwas snel genomen,en zo verhuisden
ze naarhet Noorden.Ze vondenbeidenweer een
baan in de zorg waar Mirjamtot haar 39e bleefwerken.Het gevoeldat ze
in haar pubertijdal had dat ze ietsin de kunstwildegaandoen bleefknagen en werd met de jaren sterker.Naast haar werk in de zorg is ze altijd
creatiefbeziggeblevenen zo kwamhet dat ze steedsmindergingwerken
en steedsmeerop de creatievetoer ging.Ze gingallerleicursussendoen
o.a.op de Schoolvoor de Handenarbeid
in Groningen.Mirjamwilde iets
met haar handendoen;zo volgdeze 3 jaar een cursusbij Hennyde Wit,
die haarveeltechniekenleerdeop het gebiedvan het werkenmet klei.Zo
pottenbakkersfamilies
bezochtze verschillende
in Mexicoom verderte
leren.ïevens volgdenverschillendeprivé cursussenbij keramistenin
Nederland.
Uiteindelijk
beslotenHenken Mirjamdat ze zou stoppenmet haarwerk in
de verplegingen volledigkunstenaarzou gaan worden.Ze verbouwden
een schuurtjeachterhet huis tot atelier.Via vriendenuit Workumkwam
Mirjamin aanrakingmet een Japansewijzevan glazuren.Na een ontdekkingstochtin allerleiliteratuurhieroverlas ze over Raku.GeÍascineerd
door
dezetechniekwildeze dit ook gaandoen.Ze heeftin die tijd veel boeken
gedaan.Zo ontwikkelde
overRakugekochten verschillende
ze
opleidingen
een geheeleigen techniek.Via schreeuwende
beelden,halve bollenen
golvenis ze bij de wachtersgekomen.Wachterszijn een eigen creatie.
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Dezecreatieheeftze opgedaantijdenshaar reizenwaarbijze veeltempels
heeÍtbezochten daar voor de ingangvaak dierenoÍ mensenals beelden
ter bescherming
stonden.
Wat is Rakuprecie?.Het is eentraditionele
Japansekunstvormuit de 14e
eeuw.Het bakkenvan de beeldengebeurtin een specialeoven en kent
verschillende
Íasen:snelleverhitting,
snelleafkoelingin wateren diverse
methodenom zuurstofte onttrekkenaan het object (reduceren).
Mirjam
stooktmeestalzeer snel tot zo'n 1100 gradenCelsius.Zij reduceertin de
ovenen door gebruikte makenvan een afgeslotenzaagselkist.
Rakustoken is een heelspannendprocesomdatvrijwelhet helestookproces
zichtbaar is. Doorde snelleverhittingen daarnade afkoelingontstaaner Íijne
barstjesin het glazuu.r,het craquelé-effect.Door het reducerenontstaan
de voor Rakustookzo kenmerkende
kleuren.
Na dezeuitlegwildeik graageenszienhoe dat eruitzieten zijnwe samen
naar het ateliergelopen.In een vitrinestaande wachters.lk ben gefascineerddoor wat ik zie: een stuk of 20 beeldenin de meestmooiekleuren.
Als je er een beetpakt,voelje de gladdeen soms ruwestructuurvan het
beeld.De prachtigekleurenontstaandoor het bijzondere
stookproces.
Op
de vraag of ze exposeertmet dezebeeldenkrijg ik een hele lange lijst te
horen. Deze lijst loopt vanaf 1994 tot nu in plaatsen als Wolvega,
Amsterdam,Apeldoorn,Rotterdam,Groningen,New York (USA) en
Uithuizen.Dit is een kortebloemlezing
van plaatsende lijstis te lang om
alleste noemen.Binnenkortkunje een expositiezien in hotelhet Klooster
in Kloosterburen.
Deze looptvan 17 juli
tot en met 21 september.
Helaaskunnenwe in 't Lougnijsdezefoto
niet in kleur afdrukkenmaar neem van
mij aan die is fascinerend!
lk ben geraakt
door het werk van Mirjamen mij valt op
dat als ze over haar Raku-werkspreekt
h a a r o g e n g a a n g l i m m e n .E e n z e e (
gedrevenkunstenares
die oneindigboeiend kan pratenover haar werk.Als u nu
denktik wil meer zien dan kan dat altijd.
Maak gerust een afspraakmet haar in
haaratelier.lk kan het u aanraden.
WimJanRietdijk.
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ÍÍ chottG...
Nieuwe rubriek voorjongeren tussende 10 en 20 jaar
1. We chatte ff met.... (stel jezelÍvoor: naam, leeftijd,waar woon je,
school,hobby's,enz)
Hoi, ik ben RobinAmmeraalen ik woon aan de Stitswerderlaan
2 in
Kantens.
lk ben 13 jaar en ik zit in de tweedeklas op het GomarusCollegein
Groningen.
Mijnhobby'szijn voetbalen computeren.
2. Wat is je favorietemuziek?
Rustigepopmuziekofzo (skyradio).
3. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen
willen worden.
Waarom?
Voetbal.lK voetbalzelt ook en het lijkt me daaromwel leuk om daarmee wereldkampioen
te worden.
4. Waar kunnenwe je in het weekend(overdagof 's avonds)tegenkomen?
Op het voetbalveld.'s
Ochtendsvoetbalik zelÍ eerstin het team en 's
middagsmet vrienden.Zondagszit ik in de kerk,oÍ thuisof bij Arjen.
5. Wat is je favorietevakantiebestemming?
Frankrijkof Schotlandlijktme wel mooi.
6. Voorwat voor gerechtkunnenwij jou 's nachtswakkermaken?
Lieverniet, maar als het echt moet,dan maar voor macaroniof spinazie.
7. Op welkesite ben jij vaakte vinden?Waarom?
Onlinesoccermanager.nl.
Het is een voetbalspel,
dus...
B. Hoe zietjouwtoekomstdroom
eruit?
lk zou graagprofvoetballer
worden.
L

Aan welkeactiviteiten
in het dorp doe je mee?
lk zit op voetbalbij KRC en die speurtochtlaatstwas wel leuk!

10. Wat zou jij in het dorp waarinje woontwillenveranderen?Waarom?
Niks,ik vind het wel goedzo!
11. Totslot,met wie chattewe de volgendekeer
Met mijn grotevriendArjenSpriensma.
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VERVOLGCURSUS
TOAL
GRUNNEGER
len novemberveuregjoar binnenwie mit vattiencursistenbegonnenaan
de cursus.
Onzedocentwas PietKruizinga,
dij op n nuveremenaierons les gaf.
Ditmoalgingt ook veul overgrunnegerschrievers
Jan
en dichters,zoaans
Boer,Kees
Visscher,
Willemde Merodeenz.
Pietnuigdeook gastsprekers
oet.
De eerstewas Wim Bastiaanse,dij
de historievan onzetoal e.d.oet de
doukendee.
Was ain leerzoameoavond,dijop
ain aantoalendewiezebróchtwèr.

Piet Kruizinga

De man dij ien t midden zit is
Wim Bastiaanse
Oet de tv-serie Boven Wotter haar Piet ien soamenwaarkingmit de
Vrouwenraad
de raaizegerDoodoetneudigt,Theo
de Groot.Er waarenhail
veul laifhebbers.Hai zwengeldeaksies aan zoaans: hou vèr mottenwie
goanmit de grunnegertoal.
Motten wie dat onze
kiendervan klainsof aan
leren??
aal grunnings
OÍ zoaans de Vraizen
ook onze toal overaal
gebruuken?
De mainingenwaren
verdaild.

Theo de Groot
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De schriever en dichter peter
Visscheroet Sunt Annen was de
lestegast
Hai las veur oet aigenwaark:Laiw
op n dampoalen beantwoordde
vroagen over zien aanderwaark .

Peter Visscher
Op de leste cuisusoavondmozzenwie allemoaln zulfgemoktestuk veurdroagen!
sfeerwas dit veurgainainn probleem.
Pgrl de gemoudeleke
wie binnenaalmoalsloagten kregendus n getuugschrift.

@

Deur cursuscoórdinatorRiemke Bakke(hoesholster mevr. Hoeksema van
boer sicco ien Boven wotter) wèrden de getuugschriftenoetlangd.
T is alle cursistenhail goud bevallen,dus
hail veul dank aan Stichting
GrunnegerToalen de Vrouwenraad
en naitte vergetenonzedocemtpiet
Kruizinga.
Meschaint volgendhaarstn vervolg!
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KERMISIN KANTENS
Bestedorpsgenoten,
Wij gaan met een stel enthousiaste
mensende kermisin Kantensorganiseren.Dit doenwe dit jaar onderde noemervan de wKrc.
l

I

t
I

Hiervoorhebbenwe een kermiscomitéopgerichtomdatde buurtvereniging ROD te weinigdraagkrachtheeftom deze organisatiete latendraaien. Dit uiteraardin goedoverleg
Echterde kermiszal verhuÍzennaar het trainingveldvan de voetbalclub.
Deze zal plaatsvinde.n
op 22+23+24mei.
Indienhet trainingveldnietmogelijkis vanwegehet weergaanwe richting
de ijsbaan.
Tevenszullen we proberenom ook de braderieweer naar Kantenste
halen.Dezezal plaatsvindenin de kooistraatvanafhuisnummers13 tot
48. Dathoudin dat de kooistraat
hierop donderdag22meiautoluw(vrij)
zal
moetenzijn.
We gaan de stand houdersgeen staan geld berekenenzodat ook hun
onkostenniette grootworden.
Verderzal er een tentwordengeplaatstwaarmuziekwordtgedraaid.Deze
tent gaan we zelf aankopen,Hiervoorgaan we een verlotingorganiseren
en we hopendat iedereenin het dorp hierons bij steunt.Als dat luktdan
zullenwe deze tent ook beschikbaar
stellenvoor andereverenigingen
in
het dorp.
Dit zal een tent wordenvan 12 bij 6 meter.Groterkunnenwe ons op dit
momentniet veroorloven
omdatwe geen Íinanciëlebufferhebben.Dit is
ook de redendat we voorlopiggeen kerk dienstkunnenorganiserentot
dit was vorigjaar een van de hoogtepuntenvan het kermis
onzespijt,want
weekend.
We hebbenal een leukvoorlopigprogramma
kunnensamenstellen
in korte
tijden de familieFolkertsuit Zwartsluiszal de kermisverzorgen.
Het is hieraltijdfijn zakenmet te doenomdatze hun attractieskeurigvoor
elkaarhebbenen prettigin omgangzijn.
Verdergaanwe proberenom geenentreegeldente vragenvoorin de tent.
Omdatwe zonderfinanciëlebufferbeginnen,houdenwe wel de mogelijkheidopenvoor potentiële
sponsorsom ons werk te ondersteunen.
Heeftu nogtipsen/ofwil u anderseen bijdrageleverenom samenmet ons
er een leukgebeurenvan te makenkunt u contactop nemenmet, S.van
Dellentel:551082en/ofR.Blaauwwiekel
tel:552265.
We houdenu verderop de hoogtevan de festiviteiten.
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Uiteraardis iedereenvan harteuitgenodigd
om mee te doen en kijk eens
op onzesitewww.kaansterkermis.tk
groetnamenshet kermiscomité
Met vriendelijke
Reinderen Sikke.

rÓnT IN HETDoRPSHUIS
VANSTITSWERD
Op 16 maart speelt de GroningerfolkbandTórf in het dorpshuisvan
Tórf is opgerichtin 1976.De muziekvan de bandheeftzichin de
Stitswerd.
loopder tijd ontwikkeld
tot een geheeleigenstijl:een mix van luisterliedjes
en traditioneleinstrumentals,
soms subtielenummersmaar ook stevige
'hardfolk'.
Boegbeeldvan de groepis zangeren vertellerHenkScholte,die
ook bekendis als presentator
van het RadioNoordprogramma'Twij
deuntjes veur ain cent'. Hij wordt begeleiddoor vijf muzikantendie diverse
instrumenten
bespelen:viool,accordeon,doedelzakken,
fluiten,mandoline,gitaar,trommelsen bas.De meestetekstenzijnvan Groningerdichters
maarsteedsmeerwordtgebruikgemaaktvan eigenmateriaal.
Dat maakt
Tórf ook uniek:de combinatievan eigenmuziek,traditionelestukkenen
Groningstalige
teksten.
gepresenteerd.
ln 2006 werd de laatstecd ('Olipodrigo')
Zowel regionaal
als landelijkwarener lovendekritieken.
Het optredenin Stitswerdbegintom 15.00uur.
Reserveren
: 05955572Os
VROUWEN
RAAD KANTENSZANDEWEER.
TheatergroepWaark komt naar Kantens.
ln aansluitingop de cursus Groningsis er op zaterdag15 maart een
Groninger
Avondin't SchÍenvat
te Kantens.
Hetprogrammaziet er als volgtuit:
Enkeleschoolkinderen
vertelleneenverhaaltje
in het Groningsin het kader
van MeertmoandDialectmoand.
ZangkoorDe Vlinthippers
zingtvóoren na het toneelstuk
enkeleGroninger
liedjes.
TheatergroepWaark speelt Laive Siebrand.
LaiveSiebrandis een bewerkingnaar het Groningsvan het boek Lieve
Arthurgeschreven
doorJudithHerzberg.
Eensfeervolle
voorstelling
waarinzinderendescènesen dialogenworden
afgewisseld
met livegespeeldemuziek.
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Waarkstaatgarantvoor een bijzonderevorm van Groningstalig
theater.
Datum:zaterdag15 maart
Plaats:'t Schienvatte Kantens.Aanvang:19.30uur.Entree:€ 5.=
U kunttelefonisch
kaartenbestellenof afhalenbij mevr.Groenhof,
tel.0595
551228of mevr.Steendam,tel.0595551633.Tevenszijn in het dorpshuis
't Schienvatkaartente krijgenbij de beheerderRitaPool.
C.S.C.W.A/ROUW
ENRAAD.
"De LageWierde".
PaardemelkerijbedrijÍ
In onzedorpenzie
je veel jeugd op
hun paard of pony
door het dorp rijden.Cor de Winter
uit Wirdum belicht
een andere kant
van het paard,
namelijkpaardenmelk. Op donderdag 13 maart vertelt hij op een boeiendewijzeoverhet
melken van paarden. De fam.De Winterheeft17 Haflingers
die dagelijkseen aantalkeren
wordengemolken.
Paardenmelk
is goed voor o.a.huid-,stofwisselings-,
maag-en darmprovande stoelgang,
Naastpaardenmelk
blemen,bevordering
bloedzuivering.
is er melkpoeder,
zeep,crèmetegenacnéenz.,proshampoo,badschuim,
ductendie u kuntbekijkenof eventueelkopen.
Het enígszinszoetepaardenmelk
kan in poedervorm
wordengeproefd.
Kortompaardenmelk
is heelgezonden bevatveelenergie,ijzeren vitaminen.
De Winterverteltzijn verhaalmet behulpvan een beameren een laptop.
We rekenenop veel paardenliefhebbers,
ook de jeugd is welkom,maar
daarnaastzijn er waarschijnlijk
mensendie graagiets meer willenweten
voorde gezondheid.
overde toepassingvan paardenmelk
De avond wordt u gratis aangebodendoor C.S.C.W,A/rouwenraad
en
begintom 20.00uur in de bovenzaal
van 't Schienvatte Kantens.
Noteertu 13 maart even?
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NiiienÍ lou0
27 augustus2007 was voor
ons een bijzonderedatum.
Wij kregentoen namelijkde
sleutelvan ons eersteeigen
huis. Dat huis staat aan de
Stitswerderlaan
B in Kantens.
Wij zijn Jelte Blauwiekelen
MarjoleinBuikema,31 en 29
jaar oud. Allebeigeborenen
#""r t
getogenin Sauwerd.Hoewel
dat een kleindorp is duurde
# -*rn*..
het toch 15 jaar voordatwe
elkaarleerdenkennenen vreemdgenoegnog eens 10 Jaar voordatde
vonkeindelijkoversprong.
d ' l b l

We hebbeneersteen paarjaar "ge-lat"en zijn daarnagaan samenwonen
in Winsum.Hoewelwe het daarprimanaarons zin hadden,wildenwe allebeigraageen volgendestapzettendoorsameneen huiste kopen.Daarbij
was voor ons de locatieerg belangrijk.
Jeltewerkt namelijkin Zijldijkals
in de landbouwmechanisatie
servicemonteur
en Marjoleinwerktals office
in Groningen.Een goed compromis
managerbij een klantcontactcenter
was daaromom dichtbij de Eemshavenweg
te gaanwonen.
Gelukkigkwamenwe al snel een voor ons ideaalhuis tegen in Kantens.
Een paar maandenen een grootaantalblikkenverf later is dit echt ons
vermakenzicher prima.Ugly,de parthuisgeworden,
Ook onzehuisdieren
kiet,kan zijn vleugelsstrekkenin de groterehuiskameren Baila,de hond,
is natuurlijkdolblijmet het bos letterlijknaastde deur.
Het was voor ons wel evenspannendhoe het dorp Kantenszou bevallen.
Toteen paar maandengeledenwarenwij hier namelijkniet echt bekend.
Gelukkigzijn onze ervaringentot nu toe erg positieÍ.We waren blij verrast
toenbijnaal onzebureneen kijkjekwamennementijdensons'openhuis',
vlak na de verhuizing.
Een vriendelijker
welkomhaddenwe ons niet kunnenwensen!
Wetwijfelener nietaan dat we nogvelejarenmetveelplezierop dezeplek
zullenwonen.dus vasteen keertot ziens.
Groeten,
Jelteen Marjolein
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DE PAASHAAS.
De haaszelflegtuiteraardgeeneieren;vogelswel.De eierendie zij soms
wordenook wel gezienals'hazeneileggenin een verlatenhazenleger,
werdenal snel 'paaseieren'waar
kinderennaar
eren'.Dezehazeneieren
kan ook de haas worop zoek gingen.Vanwegezijn voortplantingsdrang
Een haas met eierenis dus
den geziena{s symboolvan vruchtbaarheid.
het ultiemesymboolvoor Pasen!
UIT DE OUDEDOOS.
B en W te verzoekeneen
Op 26 april 1962beslootde Ver.Dorpsbelangen
bank te plaatsehbij het hertenkamp.En om de aanblikte verfraaienwerd
In de nieuwaan te leggenvijverwas
beslotenom dê vijverte verplaatsen.
geprojecteerd.
een imitatie-waterval
In juni werd er een jonge ree geboren,zodat het aantalherten steeg tot
graagtussen19.00en 21.00uur.Pasgeborenherten
vier.Kraambezoek
uit hun schuilhebbennamelijkde gewoonteom tegen zonsondergang
plaatste voorschijnte komen.
-De hervormdevrouwenvereniging
maakteeen uitstapjenaarde dierentuin
in Emmen en naar Sprookjeshofin Zuidlaren.Voordatmen huiswaarts
ging,werdenin Groningennog evende benengestrekt.
- De zangver.Advendoging naar het zangconcoursin de Harmoniein
Groningen.De beide jury's beoordeeldende zang als een lofwaardige
prestatie,maar helaas is de grootstetekortkoming-te weinig heren, met
namede bassen.
- Op 16 juni werdenin Rottumbedrijfsvoetbalwedstrijden
gehouden,waaraan personeelvan steenfabriekCeres deelnam,Een dag later werden
gehoudentussenoud-spelers
van de "Robben"tegenveterawedstrijden
"Usquert"en "Noordpool".
nenvanvoetbalver.
Uitslag:1 Rottum,2 Usquert,
3 Uithuizen.
- Gymnastiekver.
Climaxwas toen nog een grotevereniging.Opzaterdag
9 juni hieldenDios van Zandeweeren Climaxvan Kantenshun atletiekwedstrijdop het sportveldte Kantens.
Hardlopen,vérspringen,balwerpen.Bij de uitslagenheel veel bekende
namen.
-Herinnertu zichnogde lektuurbakken
van het RodeKruis?Bij 't Schienvat
konje oudetijdschriften
en boekenin de bak doen.
-Onzeplaatsgenoot
B. Holstbehaaldebij de skelterraces
te Tolbertna een
enerverende
strijdin de 100cc klasse6s l ste prijs.
- En de oudenvan dagengingenniet eens in de twee jaar op reis,maar
iederjaar als de collectevoldoendeopbrengtom een en anderte kunnen
bekostigen.
Geefmet mildehandom de reismogelijkte maken!
- Gepuzzelden gekleurdwerd er ook in Kontakt.Gert Huizingakwam als
eersteuit de bus bij het kleurenvan een eendje.Mej.A.E.Linstrakwambij
lotingals nr.1naarvorenbij het oplossenvan de puzzeluit hetvorigenummer.De prijs,een geelsuikerpotje
staatnog altijdbij ons in de kast.
Anjevan der Hoek.
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OVERN LAM
n Schoaplammos van Boven-Kiel
haildaal lopend noar Delfziel.
En dou haÍ doar den indelk was,
lagen doar vaar aandern loi in t gras.
"lk ben lam", zee t aarme daaiei
"En wíe bennen lammer",d'aander vaaier.
OkkoWayerOet:Baistenen aanderdaaier.
REUMAFONDS
Reumais veel ernstigerdan we allemaaldenken.
CollecteReumafondsvan start in uw regio.
Ruim 60.000vrijwilligers
gaan van g tlm 15 maart met een collectebus
de
geld
deur
om
in
te
zamelenvoorde reumabestrijding.
Velendenlangs
kendat reumaalleenvoorkomtbij oudemensen,maartweederdevan alle
mensenmet reumais jongerdan 65 jaar.
Omdathet ReumaÍonds
geensubsidiekrijgtvande overheidis het gelddat
metde jaarlijksecollectewordtopgehaalciÍard
nodigvoorgoedonàerzoek
en de ontwikkeling
van medicijnen
om reumazo snelmogelijkde werelduit
te helpen.Het onderzoekis in Nederlandinmiddelsvan hoog niveau.
Nederlandse
reumatologen
behorentot de bestenter wererd
C.G.Steendam-Kruidhof.
POASKEBLOUMEN
Poaske...lnde heldremórgen,
Deur de veurjoarszunomstroald,
Bluien blanke poaskebloumen,
Steernsoet de hemel hoald.
Poaskebloum;op t eerste feest van
Veurjoarsriekdom, veurjoarspracht,
Paast gain aander,beter, rieker,
As zo'n mooie poasbloumdracht.
S. van HasseltOet:Paasgebruiken.
..JEZUSLEEFT'"
Komtu Pasenmeevieren?
We willeniedereenvan harteuitnodigen
voorde gezinspaasdienst
op zondag 23 maartin de Antoniuskerk
te Kantens.
25

Een dienstwaarinwe stil staanbij de opstandingvan JezusChristus.Ds,
Struif zal in dezedienstvoorgaan,Medewerkingwordt verleenddoor het
"Tienerkoor
T.B.Y."
uit Siddeburen.
De gezinsdienst
begintom 10.00uur.Voorde aanvangvan de dienstzullen al enkelebekendepaasliederen
wordengezongen.
We hopenop een vollekerk!
De commissiebijzondere
diensten.
KLUS & DIENST.
In samenwerking
tussende gemeenteEemsmonden stichtingWerk op
Maatis Klus& diensttot standgekomen.Eenklussendienst
die als re-integratieproject
aan mensende kans biedt werkervaring
op te doen en te
lerenonderdeskundigebegeleiding.
Daarnaastondersteunt
Klus & dienst
mensendie vanwegehun leeftijd,een beperkingof andereomstandigheden ( tijdelijk) zelfniet in staatzijn om klussenop te pakken.
Klussenin en om het huis.
Te denkenvalt aan bv. een weggezakteschutting,een klemmendedeur,
het ophangenen vervangenvan lampen,het snoeienvan een heg, het
opruimenvan gevallenbladerenin de tuin of goot.
Voorwie is de Klus & dienst bedoeld?
Voormensendie:
-55jaar of ouderzijn enloÍgehandicapt
zijn,
-tijdelijkin bijzondereomstandigheden
verkeren,waardoorzii hulp nodig
hebben.
Wij vragen voor onze diensteneen kleinevergoeding:
voorparticulieren:
€ 5.00 per uur ( exclusiefmateriaalkosten
)
Klus& dienstmaaktgebruikvan eigengereedschap.
Aannamevan een klus is ter beoordeling
van de projectleider
Materiaalkosten
wordenextrain rekeninggebracht.
Wij rekenengeenvoorrijkosten.
fnformatie:
maandagVm vrijdagvan 9.00tot 12.00uurop nr.0595-433245.
per e-mailnaar:klussendiest@
werkopmaat.info
6EANTONIUSCONCERT
EEN SUCCES!
Zo'n 60 bezoekerskwamenop zaterdag16 februariluisterennaar het
RussischByzantijnsKooruit Groningen.
O.l.v.dirigentCas Straatmanzonghet koorvooren na de pauze9 liederen
in het Kerk-slavisch.
Binnendezezangwisseldende stemmingen
zichsnel
af, zodathet publieksomsontroerddan weer in een uitbundige
stemming
werdgebracht.Harmonieen emotiewisseldenelkaarsteedsaf. Al met al
een prachtigemuzikaleavond.
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ln de pauzewerder in plaatsvan koffiewarmeGluhweingeschonken,
die
er goed invielop deze winteravond.
De commissiekan terugzienop een geslaagdeavond.
NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD
Vier Pasenmet een HighTea.

f7^\

zT"

))

\à a(/'i4
\ l)
il

i

\ - -_í - J l

i( w{-ï{ -

rL

|

\

Op maandag10 maartorganiseert
in 't Schienvatvanaf
de Vrouwenraad
19.30uur een workshopHighTea.U kunt er - zo kort voor Pasen- leuke
ideeënopdoenover hoe u uw familiemet Paseneens lekkerkunttrakteren
zonder al te veel geld uit te geven.Onder leidingvan Birgit Fltig uit
Stitswerd,
www.kok-aan-huis.com
lerenwe lekkerezoetevullingenmaken
voormuffinsof scones.Mochtu echtergeenzin of tijd hebbenom dezezelÍ
te bakken,dan kuntu de cremesook gebruikenom van een gekochtecake
of een ontbijtkoekiets heel bijzonderste maken.
Verderstaat het makenvan marsepeinenroosjes,zelÍgemaaktesalades
voorde sandwiches
en enkelebonbonsop het programma.
Bij Pasenmogende eierennatuurlijk
nietontbreken.
Ook hiervoorontvangt
u een aantalverrassende
recepten.
Neemvoorde cursusuw favorietemes,snijplank,lepelen mengkommee
en ook een paar bakjesom de zelfgemaakte
in mee naar huis
lekkernijen
te nemen.
De cursuskost€ B.=eo het bijbehorende
receptenboekje
€ 1.50.
We maken er vooral een gezellige avond van!
U kuntzich hiervooraanmeldenVm woensdag5 maartbij mevr.Groenhof,
tel.551228of mevr.Steendam.
tel.551633.
BOOTTOCHT
ZONNEBLOEM.
Stichtingde Zonnebloem,afd. Het Hogeland,organiseertwoensdag23
aprila.s.weerde jaarlijkseboottochtvoor mensendie andersnietmeerzo
makkelijkuit kunnengaan.
Deze keer wordt er vertrokkenvanuitde Farmsumerhaven
te Delfzijlmet
het nieuweschip De Jan Plezier.
Vanaf9.00 uur kan er ingescheept
wordenen om ongeveer16.30uur legt
de bootweeraan.
VanafKantensof Uithuizenvertrektde bus naar Delfzijl.De Vrouwenraad
zorgtdat u bij de bus komt.
De kostenvan de bootreis,incl.eten,drinken,hapjesen drankjes,plus het
vervoernaarde bootbedragen€ 35.00p.p,
Wilt u graagmee,geeftu zichdanvoor25 maartop bij mevr.Groenhof,tel.
551228of mevr.Steendam.tel.551633.

28

IN ZWEMBADDE BEEMDEN.
SPONSORZWEMMEN
Zaterdagmorgen9 februari vond het
sponsorzwemmenin Zwembad de
Beemdenplaats.De jongstegroep,dit
zijn de kinderendie in het bezitzijn van
een A-B of C diploma,beet de spitsaÍ.
Aan hen de zwaretaak om in een half
uur zoveelmogelijkbaantjesaf te leggen. Gevolgddoor de kinderenin de
leeÍtijdscategorie
T/M 11 jaar.Zij hadden
als opdrachtom in 45 minutenzoveel
mogelijkbaantjesaf te leggen.ln deze
groep kwamenMarit Miske en Youran
Musaan de start.Bij Maritstoptede teller bij 42 baantjes terwijl Youran een
totaalvan 66 liet noteren.Om 9.45 uur
was het de beurt aan de oudstenvan
Zwemvereniging
Ducdalf.Hier verschenen BoukjeMiskeen SylvanaMus aan
de start .Een uur lang werd er in deze
groephun conditieop de proeÍgesteld.
Boukjelegdein die tijd 78 banenaf en
de teller van Sylvana liet 102 banen
noteren.Allen kunnen terugkijkenop
een zeergeslaagdedeelname,Bij velen
zijn zij aan de deur geweest met de
vraagof U misschiensponsorwildezijn.
ledereendie hieraanheeÍtmeegewerkt
willenwij hartelijkbedanken.Alle vier hebbeneen aardigbedragbijeen
gezwommen.
Onzehartelijkedank hiervoor.
VOORAANKONDIGING DIABETESVOORLICHTI
NGSAVO
ND.
de CSCW,Vrouwenraad
en Monicaop
Op verzoekvan Rita organiseren
donderdag3 april
een voorlichtingsavond
over Diabetes.Diabetesis zo langzamerhand
volksvijandno. één gewordenen er komener iederjaar weer duizenden
patiêntenbij.Waarhet de DiabetesVereniging
Nederland( DVN)vooralom
gaatis de diabeteszo vroegmogelijkop te sporenom laterecomplicatie
te
voorkomen.AfdelingEemsmondvan de DVN probeertook hieraanzijn
steentjebij te dragen.Op een simpelemanierwordtvia een kortevragenlijst bekekenof iemand aanleg voor diabetesheeft. Overgewichtkan
natuurlijkéén van de oorzakenzijn,maardat is nietaltijdzo; daaromhebben wij naastde heer Rop van de DVNEemsmondook een diëtisteuitgenodigd.De heer Rop zal u uitleggenhoe de diversesoortendiabetesont29

staan:Typel, type ll en natuurlijktype lll. Dpe lll zult U vragen,daarover
heb ik nog nooitiets gehoordmaar ook de huisgenotenen/ofpartnersvan
een diabótes-patiënthebbendÍabetes,niet echt natuurlijk,maar het is
belangrijkdat zij weten hoe een diabetespatiëntkan veranderentijdens
een hypoof een hyper.Een heel belangrijkeavondvoor alle inwonersvan
't
We beginnenom 20.00uur en de toeKantens. Tot zienèin Schienvat,
gang is gratis.
AGENDASCHIENVAT:
18,00u
1-29
9.45u
4-11-18-25
19.30u
4-11-18-25
20.00u
4-11-18-25
19.30u
5-12-19
1 3 . 3 0V m 1 5 . 3 0 u
5-19
19.30u
6-13-20-27
19.30u
6
18,00u
7-14-19-28
8€
20.00u
10
20.30u
11 - 1 8 - 2 5
19.30u
12-17
12
19.30u
13
19.30u
l5
20.00u
17
20.00u
1B
19.30u
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KaansterVlinthippers
Volksdansen
Climax(damesgym)
Tai Chi
oP muziek)
RoelCombiFit(bewegen
Sporten Spel
Dammen
vrouwenraad
Jaarvergadering
V.V.K.R.CtrainingF
ZWEEDSDANSWEEKEND
Dorpsbelangen
vergadering
ClimaxVolleybalHeren
Handwerken
Thee MiddagN,B.v.Pvrouwen
lezing paardemelkerii
Theater groep: W.A.A.R.K
GemeenteBelangen
vergadering
BestuursVergstichtingBoerderijboek
Bridge

afhaal snacks
6-13-20-27v.a.20.00utlm 22.OOu
Donderdagavond:
Zaterdag:1-8-15-22-29v.a. 17.00uUm 20'00u afhaal snacks en de kleine stamtaÍel
15 maartTheatergroep w.a.a.r.kmet Laive Sybrand'
Verder wordt er iinet Gronings en klein stukje voor gelezen door een
paar jongeren uit Kantens
be iang wordt verzorgt (in het Gronings) door de Kaanster
Vlinthippers
De Kaartenziin € 5.- en verkriigbaarin t'Schienvat
Ook tel te bestellen 0595 551228.bgg 05955551633.
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Ew crehl^r,deor
Trd|0^Mlppw
Hallodorpsgenoten,
Alweereen maandvoorbij.De tijd vliegt.Dezekeer moestik er evenvoor
gaanzitten,en dat terwijldezemaandlangerduurtdan anderejaren.Alles
op het laatstemomentis niet echt mijn ding.Meestalben ik op tijd met
alles.Maarer zijnvan die momentendat allestegelijkkomten dan vergeet
je wel eenswat.Het is maargoeddat de alarmbellen
dan gaanrinkelenop
de redactievan't Lougnijs.Dat was dan ook deze keer het geval.Dingen
regelen,en dan met nameop tijd regelen.Plannenen een planningmaken.
Het is een vak apart.Overhet algemeenzijn wij mensenzo ingesteldvan
het kan nogwel .Hierbijwil mijzelfnietuitzonderen,
Het is eigenlijkeen verkeerde instelling.Doe dingen gelijk, dan worden ze niet vergeten.
Tenminstenietdoor jezelÍ.Maardan is er wel weer een anderdie de mist
ingaaten het vergeet.Maargoed,het is weergeluktmet een kleineherinneringvan de kant van de redactie.Bedankthiervoor.Volgendemaand
weer?
Heeftu ze al gezien?lk bedoelde promotiedingetjes
met daarophet logo
-dorpsbewoners
van het KaanêterForum.
heeft eèn
Eén van onze mede
Íorumopgezetvoor en door Kaanstersdie via dit mediumhun meningwillen ventileren,
lk meen mij te herinnerendat dit een aantaljaren geleden
ookhet gevalwas op de sitevan Kantensonline.Echteris dezeverwijderd,
omdathet meer een shoutboxals een forumwerd.lk hoopdat het op dit
forumbetergaat en dat veelmensengebruikgaanmakenvan dit initiatief.
Voorde mensenmet internetis hier het adresvan het forumhttp://kaan. Naarmijn ideeeen leukinitiatieÍen ik hoopdat er dankbaar
sterforum.nl
gebruikvan wordtgemaakt,
Eenandereprestatieis dat van Advendo.Het is ze geluktom het stukvoor
de 3e keer op te voeren.Mijn felicitatieshiervoor.lk denk dat Fred
Vlinthipper
maareensop audiëntiemoetbij Dhr.Van de Endeen Advendo
maar eens moet voorstellen.
Wie weet krijgendeze sterreneen kans in
Hilversum.
Misschienmoetenwe wel een nieuwitemstartenin 't Lougnijs
met als titelde heldenvan Kantens.
Kopijis altijdeen onmisbaarding voor de redactie.lmmerszonderkopij
geen Lougnijs.
Voormij is dan ook de overweging
om de redactiete laten
beginnenmet de heldenvan.....Het wordtgewoonwegsteedsmoeilijker
om onderwerpenen dingente verzinnenom ons dorpsblaadje
te vullen.
Redactiejulliezijn met of zonderdit itemvoor mij helden,omdathet toch
steedsmaarweerluktom het Lougnijsweerleuken aantrekkelijk
te maken
voor iedereen.
ls getekendFredVlinthipper
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26 JANUARI15:30UURwAS HET ZO VER.ROTTUMKON KENNISMAKEN MET DE NIEUWEBURGERMOEDER.
Er kwam een mooieoude witteschoolbusvanafBethlehemaanrijdenen
Een heuse,in
op de plek,waar ook altijdde bibliobusstaat,geparkeerd.
ging het dorp rond,al belkostuumgestoken,dorpsomroeper
traditioneel
te attenderen.
lend,om ons op de komstvan de burgermoeder
Bij de bus aangekoUiteraardben ik ook maar eens gaan kennismaken.
geplaatstte hebben
men bleekeen gemeenteambtenaaral dranghekken
om de toeloopin goedebanente leiden.Ook ik moestlangsde hekkenom
Een vriendeme vervolgensin de bus te wurmen.Wat een belangstelling,
lijkejongedamevroegof ik ook zin had in een kopjekoffie,Uiteraardwilde
een
ik dat, want je drinktten slotteniet alle dagenmet je burgermoeder
was nogdrukin gesprekmet een ander,dus
kopjekoffie.De burgermoeder
wethouderen informeerde
wenddeik me eerstmaartot een meegekomen
ik naar de komst van het Íietspadtussen Rottumen Usquert.Deze man
zou wordenin de zomervan 2009en
kon me vertellendat dit gerealiseerd
dat ze dit jaar bij de betrokkenboerengaan pratenover hun grond,waar
het fietspadop moet komen.
een hand
Vlak voor vier uur mocht ik dan eindelijkmijn burgermoeder
gevenen haarwelkomheten.lk heb haarvertelddat ik het een heelgoed
initiatiefvonddat ze bij ons kwamen dat wij nietbij haarhoefdente komen.
Na wat heen en weer gepraatover het Twentsewaar ze hiervoorlocoburgemeesterwas werd ze geroepenvoor een foto voor de bus.Na een laatste groet stapte het gezelschapweer in de bus en vertrok,uitgezwaaid
menigte,op weg naareen volgendehalte.
doorde toegestroomde
ook
lk hoopdat dit bezoekniethet enigeblijftmaardat onzeburgermoeder
de kleinedorpenblijftvererenmeeteen bezoek.Misschienis 1 maart,de
jaarlijksetoneelavondiets voor haar, of komt ze neutenschaitentijdens
Pasenin Stitswerd.
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Gemeentehuis:
Bezoekadres:
HooÍdstraat
West1,9981AAUithuizen.
Postadres: Postbus
11,9980AAUithuizen.
ocn)frnrr
Tel.nr.:
0595-437555
-EEr\{sNÍONn
^
Fax.nr.:
0s95-437666
'W,'
_- ..
email:
algemeen@eemsmond.nl
\.',,.-*
internet:
www.eemsmond.nl
Openingstijden:
geopend
Hetgemeentehuis
van8,30-19,00
is voorhetpubliek
opmaandag
woensuur,dinsdag,
juni1999werktde
van8,30-16.00
dagenvrijdag
uurenopdonderdag
van8.30-12.00
uur.Sinds
gemeente
Eemsmond
meteenpublieksbalie,
U kuntzichvoorallezakeneerstbijdezebaliemelgeholpen
den.Veelal
wordtu dandirect
doordebaliemedewerker.Vergt
hetantwoord
opuwvraag
meerspecialistische
kennis,
vandedesbetrefÍende
vakaÍdeling
danwordteenmedewerker
ingeschakeld
te zijn,OokvoorSociale
Zakenkuntu zichbijdepublieksbalie
melden.
omu vandienst
Tijdens
de avondopenstelling
op de maandag
zijnalleende medewerkers
vande publieksbalie
Voordeaanvraag
aanwezig,
vaneenreisdocument,
eenrijbewijs,
eenuittreksel
uithetbevolkingsgeboorte
vaneenverhuizing,
register,
aangiÍte
oÍ inÍormatie
oversociale
voorzieninoÍ overlijden
gen,subsidies
geopend.
endergelijke
kuntu danookterecht.
is doorlopend
De
Depublieksbalie
overrge
vanvariabele
werktijden,
organisatie
kenthetsysteem
Daardoor
bestaat
demogelijkheid,
voor09.00uurof tijdens
dat'smorgens
delunchtijd
medewerkers
nietaanwezig
zijn.
platglas:
lnlevering
Platglas
kaniederewerkdag
ingeleverd
worden
aande Talmaweg
8a te Uithuizen,
van9.00- 16.00
12,00
uurenvan13.00
uur.
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