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KERKDIEN'TEN
PROTESTANTSE
GEMEENTE
KANTENS.STITSWERD
Stitswerd,
Georgiuskerk
5 okt. 10.00uur mevr.
J.C.prins-pestoor,
lsraëlzondac
- nade dienstkoffiein 'i oóiprnrir-"
Kantens,
Antoniuskerk
'12
okt. '10.00
uur .deheerH.J.Dijkstra,
Gasselternijveenschemond

met klank-en lichtbeelden
. PaulGerhardt-dienst
- na de dienstkofÍiein Salem19okt. 10.00
uur drs.S.J.Prins
26okt. 14.30
uur ds.PC.'t Hooft,Harderwijk
vieringSO-jarig
ambtsjubileum
m.m.v.NicolaiEnsemble
uit Haren
- na de dienstkoffiein SalemKERKDIENSTEN
CHRGEREFKEHKKANTENS
5 okt

9.30uur ds P C de Lange

12 okt
19 okt
26 okt
2 nov

9.30uur
9,30uur
9.30uur
9.30uur

ds M denBleker
ds P C de Lanoe
ds p C de Lanle
ds p C de Lanqe

19.00uur ds P C de Lange
Dienstmetbelangstellenden
14.30uur ds M denBleker.
14.30uur ds P C de Lange.
14.30uur ds P C de Lange.
14.30uur ds P C de Lange.

GEREFORMEERDE
KERKVRIJGEMAAKT
TE KANTENS
5 okt,

11.00uur
16.30uur
12 okt. 09.30uur
14.30uur
19 okt. 11.00uur
14.30uur
26 okt. 09.30uur
14.30uur

ds T.Groenveld
uitRoodeschool
ds A.vander Slootuit Bedum
leesdienst
ds A.H.Driest
uítGroningen
ds M.O.ten
Brinkuit Roodeschool
leesdienst
leesdienst
ds S.Schaa4
uitEelde

DORPSKERK
ROTTUM
Allediensten
beginnen
om 19.00uur.
28 sept. de heerP.Ketting
12 okt. ds.A. Lagendijk
26 okt. ds.W.M.F.
de Lepper
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WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
- 57 28 18
27128
sept.Tandartsenpraktijk
Loppersum,
loppersum.................0596
- 44 1545
4/5okt. Tandartsprakijk
Winsum........0595
Fledderus
& Commies,
11/12
o k t . T a n d a r t s e n p r a k t i j k T i m mUei trhmuai zne, n . . . . . . . . . . . . . .-. .4. 3
. 01579156
- 41 36 84
18/19okt. A.M.vanWaes,Uithuizermeeden...... .........0595
- 30123 37
20121
okt. C.J.Conradie,
Bedum
.....,..........050
- 30227 20
22123
okl. Tandartspraktijk
F.H.Bennink,
TenBoer........,,..........,.050

25t26
0kr.
sàïr;
....
.........
..... ......:..:.:
.:.....:
.:.::
3iff 12ï133
l r.ËË,.áàr,

- 57 28 18
112nov. Tandartsenpraktijk
Loppersum,
1oppersum..,..........,...0596
- 622121
.............0594
B/9nov. M.J.denEngelse-Boelkes,
Ezinge
14nov. Tandartsenpraktijk
Loppersum,
loppersum.......,.........0596
5728 18
- 44 1545
15/16nov. Tandartspraktijk
Fledderus
Winsum........0595
& Commies,
nov. P.Brouwer,
22123
Uithuizen
0595- 431642
- 44 1545
28 nov. Tandartspraktijk
Fledderus
Winsum........0595
& Commies,
- 57 28 18
29/30nov. Tandartsenpraktijk
Loppersum,
1oppersum...,..........,..0596
Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandarts teleÍonischte
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.Umvr.tussen8.00-8.15uur,
t e l . 0 6- 5 1 2 5 5 9 2 6 .
Koks Herberg b.v.,TaÍeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tê1.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595557131
voordringendevragenof voorde bevalling:06 13731172

* Restauratie* Onderhoud * Verbouw
* Metal stud wanden * Houten vloeren x etc.

Helpmee-lJweigenwoningbouwen!
tr-vt

-AN^,f

Verbouwen onderhoud

lffiEllL

subsidie-en bouwaanvragen

|FY

revenshetverzorsen
van

U kunt vrijblijvendinlichtingenvragenbij:
Bedrijfsleider:G.Venhuizen

BOUWBEDRIJF
KLEINSMIT
B.V.

Kantooradres:Albrondariep 1 - Uithuizen,teleÍoon (0595)43 20 87
Werkplaats:Spoorstraat7, Uithuizen.

Loon-en Grondverzetbedrijf

Fa.Gebr,vanDiiken
Toornwerderweg
3 - 9994 PB MiddelstumTelef.(0595)s5 23 02 | 55 23 08

VAN DE REDACTIE.
Met dit heerlijknajaarsweer
is het nog steedsgenietenbuiten.
De oogstwerkzaamheden
gaanvoorspoedig,
en heel langzaamverdwijnen
de gewassenvan het land.Ook het verenigingsleven
dráaitweer op volle
toeren,dat kunnenwe merkenaan de vele kopijdie steedsweer binnenkomt. In dit nummer van het t'Lougnijso.a. onze nieuwe rubriek
UitgevlogenwaarinLaurensGroeneweghet e.e.a.verteltoverzijn werk bij
de marine.
In de rubriekNij ient LougstellenJackde Winteren DianneWoddemazich
voorals nieuweinwonersvan Kantens,en een uitnodiging
om de 190everjaardagte vierenvan'onzedorpsmolenen verderveel nieuwsuit Rottum.
Stitswerd
Veelleesplezier
toegewenst
van het het Lougnijs.
GeradWerkman:eindredactie.
SINTMARTINUSTEKENWEDSTRIJD.
op 11 Novembergaande kinderenweer met hun lampionlangsde deuren.
Een feestelijke
gebeurtenis
voorde jeugd.
Wij als redactiezoudengraagwillendat jullieeen mooietekening( op A5
De mooistetekeningenriordenin
) gaan makenvan julliedroomlampion.
het novembernummer
afgedrukt.
Tekeningenuiterlijk20 Oktober inleverenin Kantens bij Anje van der
Hoek,stitswerd
bij Ericde klerken in Rottumbij wimjan Ríetdijk.
Veeltekenplezier.
De redactie.
BINNENGEKOMEN
GIFTEN.
Rectificatie:
In het vorig het Lougnijsstond een bedragvan 30 euro gestort door
fam.Omta,maar het had moetenzijn t.a.v.speeltuinSpruddernust.
Ons
excuseshiervoor.
Rita'skleinestamtafel25 euro.
Hartelijke dank voor uw bijdrage.

HET NIEUWESEIZOENSPECTACULAIR
GEOPEND.
Dezeweek (13 Vm 20 september)
is het nieuweseizoenvan de dorpsverenigingRottumweervan startgegaan.Zo haddenwe op zaterdag13 sep-

tember een grootse rommelmarkt,is op woensdag17 septemberde
toneelvereniging
weervan startgegaanen haddenwe op zaterdag20 sepgezelligeopening.Zo was er een workshopcircus
temberde traditionele
voorallekinderen.
Zo'n 18 kinderenkondenzichhelemaaluitlevenmet ballen, borden,wiebelplanken
en nog veel meer.Onder leidingvan Renate
werd er hardgeoeÍend,Het mooieweer brachteen aantaljongensop het
ideeom ook een spectaculaire
act te doenmetcrossfietsen.
Om 5 uurzouden de kindereneen opvoeringgevenaan het publiekdat voorde seizoensopeningeen borrelkwam drinken.Het werd een daverendsucces,veel
kinderenwaren prachtigverkleeden geschminkt.Er was er een act met
crossfietsen,jongleursdie bordenop stokkenkondenlaten ronddraaien,
acrobatendie zich in allerleimoeilijkehoudingenkondenwringen,en tot

gezaagden laterweeraan elkaar
slotwerder zelfseen damedoormidden
geplakt.Dit alleswerdzeerprofessioneel
aan elkaargepraatdoorde twee
directeurenvan het circus.Het applausvan alle aanwezigendaverdena
elke act enthousiastdoor de tent.Uiteraardwas er voor alle artiestenlimonadeen chipsom het feestcompleette maken.Voorde ouderenwas er na
de voorstelling
ook het een en anderte drinken.
Al met al denk ik dat we een geweldigemiddaghebbengehad.
Wil je meerfoto'szien ga dan naarde sitevan Rottumwww.rottum.org
WimjanRietdijk
PASSAGEAFD. MIDDELSTUMRONDOM.
10 septemberhebbenwe onzeeerstevergadering
van het nieuweseizoen
gehouden,
WillyKlugkistopendedezeavondmet een meditatie"Moedis een kostbare gave".Met elkaarzongenwe Gez.1, waarnazij voorgingin gebed.
Na de pauzekregenJeaneten Jozienvan Leeuwenhet woordom verslag
te doen van hun reis naar Suriname.Eerst verteldenze iets over de
geschiedenis,
de slaventijd
en de diversebevolkingsgroepen
in Suriname.
Daarnaastkwam ook het klimaat.het enormeoerwouden het leven in
Parimaribo
aan bod.
Na de zde pauzewerd,aan de handvan prachtigedia's,verteldoverhun
belevenissentijdens de avontuurlijkereis met een korjaal over de
Corantijn-rivier
met haar stroomversnellingen
en steenachtigebodem.
O.l,v.een Indiaansegids,ook noodzakelijk
ter bescherming
van kaaimannen en piranha's,ging het naar Wonotobo,een strandjeen een "dorp"
bevolktdoor 14 Indianen.
"BigiPan"bezochtmetz'n uitbundige
Verderwerdhet natuurreservaat
flora
en fauna.
Als afsluitingvan deze avondlas Lies Holtmannog een gedichtvan Phil
Bosmansvoor.
Woensdag8 oktober zal de heer Lambeckuit Oosterwijtwerdons laten
genietenvan "EdeStaal".Dit beloofteen gezelligeen mooieavondte worden.
Op woensdagavond
29 oktoberkunnenwe weer met elkaar,o.l.v.Maaike
Zuidhofen HennieHoman,onzecreatievevaardigheden
leder
uitoefenen.
jaar is dit weer een reuzegezelligeavond.
Onze Passageavonden
wordengehoudenin de kleinezaal vanVita Nova.
Aanvang19.45uur.
LiesHoltman-Steendam.

CULTURELE
AGENDA.
12 septembert/m 7 november:ExposeertschilderJacquelineKasemier
een keuzeuit haarwerk.Waar?Kunstuitleen
Schoolstraat
14 Uithuizen.
openingstijden:
dinsdag-,donderdagen vrijdagmiddag
van 13.30-16.00
uur.Vrijdagavond
van 18.30-19.45.
26 september:Extra voorstellingINDABA theaterwerkplaats
Oosterweg
aanwezig20.00.
27 en 28 september:
Tochtom de noord.
4 en 5 oktober:Dag van de regio(molengrotegeertgeopend).
Bernleftheater:.
10 en 12 oktober:WAARK met LaiveSiebrandvoorstellingen
uitverkocht.
1 november:Danstheater
HEARTBEAT
vAN Annade kuyermet de IDEALE VROUW.
9 november:TheatergroepFLAUWECULTmet Kunst,
LAWAYARTSORGAN]SEERT
EEN EXTRAVOORSTELLING
VAN
INDABA
ontmoetingmet Zuid Afrikaop het Groningerplatteland
voor iedereendie nog niet de gelegenheidheeÍtgehadhet te zien.
Prachtigefilm.....,.indringend
en mooiacteerwerk!
Goed uitgebeeld
doorde spelers,het dagelijkscontrasttussentwee
werelddelen,
swingendemuziek
(uit het gastenboek)
VRIJDAGAVOND
26 sept om 20.00uur in Kantens
toegang€5,00
Reserveren0595-552777of via lawayarts@
hotmail.coml
Kijk voor meer informatiewebsitewww.lawayarts.com
Met vriendelijke
groeten
Tokevan Oorsouw
Theaterwerkplaats
Oosterweg4, Kantens
GEZOCHT:
bedruktetheedoeken
zoalskalenderdoeken
en souvenir-theedoeken.
JanineHoltman(p/a Usquerderweg
7 Kantens)
oÍ lmholtman
@hotmail.com
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DAAIER
len Toal en Taikenvan meerVapriloet 2006 kwam k n "len Memoriam"
tegenveurGerhardTuinema,schrevendeur FréSchreiberoet Middelsom.
k Haarnog nooitvan man heurd,morde schieredaaierntaimkes
dij Fréder
bie zet haar,trokkenmienaandacht.Eefkesaan zied leggenveur t oktobernummervan 't Lougnijs,dochtik, want4 oktoberis t ja Daaierndag.
n Doezendpootoet Bórkomnij
kreeglastvan tonenjeukerij,
mor stumperkwamhail lelkte pas:
Hai wos nait welketoon of t was.
Wel was GerhardTuinema?Geborenien 1923 ien Noordbrouk.
Zien pa
was slachteren doaromwer e dou e grootwas slachtersknecht,
mor hai
mog t waark nait geerndoun.Noa oorlogkreege n boan ien Stad bie n
bank.Onnertiedkreeghai aal meeroardeghaidien de Grunnegerschrieverij.Schreefveur n weekblad,mouk puzzelsveurToalen Taiken,Begon
"De Optimisten".
alderdeegsmit n kabberetgezelschop
Hai verhuurdehom
as artiestop bruloftenen pertijen.t Was aalpmoaln beetjeveur mientied,
mor dou k dat las,schootmiet ien t zin,dat k noamOptimisten
tegenkommen was bie "Oet d'olledeus".len Róppenharenze optreden.Der
is gain
kroug ien pervinziedoar e nait optredenhet en dat veur 25 guldenper
oavend.nHailmooitaimke(verske)overn daaiervon k dizze:
n Schewolder
oaksteris in meert
aan n navvelbreukje
opereerd.
t Gebeurde- t was hoastoet en thoes in t grootSchewolder
zaikenhoes.
Chirurgwas dokterJan J. Maaier
en ingreepduurdevief ketaaier.
Hou t almoaloflopenis, vroagie?
lk geefjoe antwoordvot ter bie.
t ls dulekda'kjoe wat verknol,
is ja gainzaikenhoesin Schewol.
En doar komtbie bedenkik net
dat n oaksterja gain navvelhet.
Hai schreefmit veul humor.Doarmag k wel over,den kinnenie teminnent
n keer laggen!
Douhai ien 1983mit penziounging,kreege meertieden moukpoezie-aalbomverskesen knijlaidjes.
Ook laidjesen gedichtjesveur kiendervan
grondschoulen.
Fré haar aaltiedveul suksesop schoulmit t laidjeover n
peerd,schriÍte. Benoamleste regelsvondenkienderprachteg.En goud
haard belkenvanzulf.Wies kin k nait, mor t lopt aaltiedop n strontproatje
oet, zeggenze ien Grunnen.Loatenwie doar den dizze moal mor mit
besluten.

In Paiderburen
was n peerd,
joepie,joepie,joep.
Dij haar n mooiekrul in steert,
joepie,joepie,joep.
Hai luit dij krul ook aalvol zain,
zo'n mooiesteerthaarja gainain.
joepjoep.
Joeperdejoep
Mor wat zee dou zien nichtKetrien?
"Ochlooptoch hin, liekstja wel n swien".
poeppoep,
Hoeperdepoep
poeppoep,
hoeperdepoep
Anjevan der Hoek,
rrzl.,=,
0(.-

NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD
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Op maandag1 septemberkwamende ledenvan de Vrouwenraad
bijeen
om de plannenvoorhet nieuweseizoente bespreken.
De zwemclub is op 5 septemberal gestart.Er warengeen afzeggingen,
maarook nog geennieuweaanmeldingen.
Verderverlooptallesnaarwens
in het zwembad"De Beemden"in Bedum.
Schildercursus
Op de eerstedinsdagavond
in oktoberstart er een schildercursus
in 't
Schienvat.De cursusis voor beginnersen gevorderden
en bestaatuit 10
lessen.We gaan werkenmet acrylverfen er komenverschillende
onderwerpenaan bod zoalscompositie,
kleuren perspectief.
Je mag figuratief
werken,maar gaatje voorkeuruit naar abstractdan kan dat ook.
De lessenwordengegevendoor beeldendkunstenares
GerdaOnnes,zij
geeftal meerdan 20 jaar les.Zelfschilderlzemet acrylen aquarelen één
van de onderwerpen
in haarwerk is het GroningerHogeland.
Start: dinsdag 7 oktober,19.30uur.
ln 't Schienvatte Kantens.
( alleeneenjampoten oud bordmeeKosten:€ 100,=incl.basismateriaal
nemen).
VoorinÍormatie
en aanmelden:
GerdaOnnes,tel.551526,mevr.Groenhof,
tel.551228,mevr.Steendam,tel.551633.
Handwerkclub
Op vrijdag3 oktoberbeginnenwe weer en hopenwe elkaarte treffenin de
woonkamervan Hannyde Vries.Dit jaar gaanwe een wandkleedmaken,
waarbijallerleimaterialenen techniekenmogenwordengebruikt,We zijn
benieuwdhoe de werkstukken
er aan het eind van het seizoenuit zullen
zien.fnfo:Hannyde Vries,tel. 431749.
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Vervoersdienst
Eveneen herinnering.
Vervoernodig?U kenttochallemaalonzevervoersdienst?Niet alleenvoor ouderen,maar voor iedereen,mits op medisch
gebied.De vergoedingbedraagt22 eurocentper km. Medicijnenhalen€
1,=' Neemcontactop met CharlotteFunken,tel.SSt084 en zijprobeerthet
te regelen.
Fietsclub
Deze club heeft gemiddeldmet 6 personengefietst.1 septemberis de
Vrouwenraad
gestoptom mee te fietsen,maár de club mag gerustnog
evendoorgaan.
Cursus Gronings
We proberennog één keereen cursusGroningsvoorbeginnerste organiseren.Cursusleider
is de heer Piet Kruizingauit Noordhórn,
Start:maandag 3 november,19.30uur in't schienvatÍe Kantens.Er zijnal een paar
aanmeldingenbinnen van medewerkersvan het Hippolytushoesuit
Middelstum.Belangstellenden
kunnen zich alvast aanmeÍdenbij mevr.
Groenhof,tel.551228of mevr.Steendam,tel.551633.
Zie Persberichtelders in dit btad!
Kunst-en Greativiteitsbeurs
Voorde tweedekeer houdenwe op zaterdag15 novembervan 13.00tot
17 '0Auur een Kunst-en Creativiteitsbeurs
iÁ 't Schíenvatte Kantens.Er
hebbenal heelwat kunstenaars
toegezegd.
In het volgendeLougnijsvolgt
uitgebreide
informatie.
Andereactiviteiten
zijn nog niet voldoendeuitgewerktom mededelingen
overte kunnendoen.Latermeerhierover.
KWF. COLLECTE
De opbrengstvan de KWF-Kankerbestrijdingscollecte
had ditjaar een zeer
goed resultaat.Bijnaalle collectanten
haddenmeer in de bus dan vorig
jaar.
De.opbrelgstin Kantens,Rottumen stitswerd,zandeweer,Eppenhuizen
bedroeg€ 1428,81.
Geweldig!Bedanktallemaal.
NamensKWF,fam.Van der Hoek.
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DE PIETENZIJNVROEGDIT JAAR
De Pietenkomenal in week43 (19110-25110)
met de lijstcollecte
langsde
deur..Zij vindenhet ook niet leuk,dat ze al zo vroeg uit Spanjemoeten
overkomen,maar in de GemeenteEemsmondis er geen andereplek om
te collecteren,
omdatde wekenvóór Sinterklaasde vastecollectes( o.a
Alzheimer,
Diabetesenz.)allangook landelijkzijnvastgelegd,
Wij willendie
collectanten
niet in de wielenrijden.
O ja, Sinterklaaskomtzelf op 22 novemberin Kantensaan. Hou die dag
dus vrij.
De HooÍdPiet
EEN BIJZONDERCONCERTTEKANTENS,
Nu het Kantsterorgelin de Anthoniuskerk
in volleglorieis hersteld,biedt
het muzikaalongekendemogelijkheden
voor bijzonen is het aantrekkelijk
deremusici.GustavLeonhardt,
eenvermaardspecialistin oudemuziekliet
ons op 13 septembergenietenvan een bijzonderconcert.
prqgramma
van afwisselend
Leonardtbrachteen interessant
kerkelijkeen
seculieremuziek.NoordDuitse17oê eeuwsecomponistenwerdenafgewisseldmet onbekendeSpaanseuit dezelfdetijd en enkeleanonieme
Nederlandse
Eenbreedpraeludium
composities.
en Toccatavan Sweelinck
werd gevolgddoor drie werken van Scheidemann.Een daarvanwerd
gespeeldmet verrassendecho effect,waarnaeen vlottedansendegalliarda volgde.
De zeer SpaanseTiento'svan vier verschillende
Spaansecomponisten
sprakenheel andereaspectenvan het orgelaan.Na een interessante
fuga
en vlot capricevan de FranseRoberdayvolgdenspeelsevariatiesop een
oud Nederlandsliedje.Schildtscompositie'Gleichwiedas Fuer' liet de
krachtvan het orgelten volletot uitingkomen.Een anoniemeNederlandse
compositiedie verweesnaar de mythologie,sloot het concertaf.
Leonhardtspeeldemet veel variatie;zijn subtielespel met interessante
van registraties
combinaties
liet het orgelklinkenmet ongekendehelderheid.Nooitwerd het zwaaren de muzikalelijnenwarensteedsdiscreette
volgen.Kortomhet was puurgenieten.
De kerkwas dan ook mutjevolen mensenkwamensomsvan ver.Zo waren
twee Japansemuziekliefhebbers
speciaaltwee dagen naar Nederland
getogenom GustavLeonhardtop dit orgelte horenspelen.
Cato ten Hallers
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JORIANWALS EINDIGTALS 8S'E
OP HET NEDERLANDS
KAMPIOENSCHAP
TIJDRIJOEN
Op 31 augustus werd het NederlandsKampioenschapTijdrijdenverreden in Oudenbosch. Voor dit NK werden in de categorie
Nieuwelingende 35 beste renners geselecteerddoor de KNWU. Dit
gebeurt op basis van eerder behaalde resultaten in kwaliÍicatiewedstrijden.Jorian behaaldein de HoogelandMeerdaagseeen 2ê plaats
op het onderdeelTijdrijdenen reed naareen 4e plaatsin het algemeen
klassement.Tijdensde Districtskampioenschappen
werd hii 4e, waardoor Jorian zich al vroeg in het wielerseizoenverzekerdwist van een
startplaats.
Het was een zwaar parcoursmet veel scherpebochtenen verkeersdrempels.Bovendienstonder een hardewind en haddende rennershet zwaal
te verduren.Met
6ste plaatslietJorianeen flinkaantalsterkerenners
ver achterzichen""n
kan hij terugzienop een uitstekend
verlopenNK.
Op dit momentis Jorianalweervolopin trainingvoorhet Nederlands
Club
Kampioenschap,
deze bestaatuit een ploegentijdrit
en zal verredenworden op 4 oktoberin Hoogezand.Hierna zal er een korte rustperiodevan
één à twee weken worden ingelast,waarna de crossfietsweer van stal
gehaaldzal wordenen hijzichvoorde winterperiode
volopzal focussenop
het veldrijden.
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Kindermiddag

()ok iii hoouterbij
Wie:

Kinderenvan 3-12 jaar

Wanneer:Vrijdagmiddag
24 oktober2008
Waar:

21 Kantens
KerkVrijgemaaktPastorieweg
Gereformeerde

Wat:

Bijbelverhaal
Knutselen/ Spelletjes
Zingen
Patateten

Hoe laat: 16.00uur
1 8 . 3 0u u r
19.00uur
+19.30uur

We beginnen
Vaders,moeders,opa's,oma's,buurman,
iedereendie belangstelling
heeftis
buurvrouw,
welkomvoor een kopjekoffieof thee.
Sing-inmet iedereen
Sluiting

Opgave: voor20 oktoberbij familieMosselaar:
0595552851
O f s t u u r e e n m a ni la a r @
Kosten:

deelnameis gratis

Wij hebben er veel zin in jullie toch ook!!!!!!!!!!!!
Openingstijden:
Dinsdagt/m vrijdag
0 8 . 3 0 - 1 7 . 0 0u u r
Zaterdag

0 8 . 3 0 - 1 6 . 0u0u r
Maandaggesloten
Burchtstraat 44, Middelstum
ïel.: 0595-552970
Fax: 0595-55297I
E-mail:
j . d o nk e r b r o e k1@k p np l an e t .n I
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BERNLEFTHEATER
10 en 12 oktober:WAARK met LAIVESIEBRAND,
voorstellingen
uitverkocht!
Zaterdag 1 november 20:30 uur:
Danstheater
HEARTBEATvan Annade Kuyermet DE IDEALEVROUW
Eenvoorstelling
overvrouwzijnanno2008volgenshet "ideaalbeeld"
en de
maakbaarheid
van het lichaam.
Hoe is het om als vrouw de gedachte te hebben dat je aan een ideaalbeeld
( hoe zíet dat beeld er eigenlijk uit?) moet voldoenen daar alles voor over
hebt om het te bereiken....
Wat is het resultaat ? En wat zou die vrouw eigenlijk willen ?
Zondag 9 november15:00uur:
Theatergroep
FLAUWECULT
met KUNST
Kunstgaat over kunstuiteraard.Maar Kunstgaat vooralovervriendschap.
Vriendschap
tussendriemannendie elkaaral heellangkennen.Hun leven
is sindsdieningrijpend
veranderden de vraagkomtnaar bovenin hoeverre hun vriendschap
nog bestaat.
Serge heeft voor 70.000 euro een wit schilderijgekocht.Helemaal wit. Zijn
vriend Marc windt zich hier ongelooflijkover op. Hij begrijpt niet hoe zijn
oude vriend dit heeft kunnen doen en vraagtzich af of het mogelijk is om
met dit gegeven hun vriendschapnog in stand te houden. Yvan,hun gezamenlijke vríend, wordt door beiden als speelbal gebruikt om hun eigen
vriendschap(opnieuw)te kunnen definiëren.
Tekst:Yasmina
Reza.Regie:StefAgsteribbe.
Bernleftheater
Usquerderweg
23 Helwerd/Rottum
Reserveren:0595 425221
WOENSDAGMIDDAG29 OKTOBER A.S. ZAL ER IN HET

f:sB
I ''I'AA

SCHIENVAT
EEN"KINDER''MIDDAG
WORDENGEHOUDEN.

T4

Verkoopvan tweedehandsspeelgoeden tweedehandskinderkleding
Brokantenszal een demonstratieen miniworkshopgeven
Rita is er voor de hapjes en de drankjes
Voorde kínderenzal er een activiteitzijn
Dit alles wordt muzikaal omlijst door kinderen uit Kantens!
Wanneer: woensdagmiddag
29 oktobera.s.
Waar : 't Schienvat
H o e l a a t: v a n 1 2 . 3 0t o t 1 7 . 0 0u u r
Graagtot dan!
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Mof,en
de "GroteGeert"190 jaar.

Dit is uiteraardredenvoor eenfees$e,
Zondag28 septemberzal hetfeestgehoudenworden.
"Tochtom
Dezedatumvaltsamenmetde wandeltocht
de Noord".
De molenzalde geheledaggeopendzijn.De
zijnvanaf11:00uurtot 16:00uur.
feestelijkheden
en zijner
Voorde kinderenis er een luchtkussen
poffertjesen ranja.Gratistochtjemet een paardenkar!
ên om
De ouderen kun,n,en,,,g,en,H**.',**fia.Èá.n'ke
...àen..
'wiOlêtê. hét mooiste
voor de jeu$diE,.i.. fi.weCstii;a:f,
knutselwerkin? InleVeienbrjoe ,mót,gnàár,
uiterlijkvrijdag
tt

:,,:

::.:::. ::.:i:

'''

de molenwordt
Wij hopenop grotebelangstelling;
jaar.
tenslottenietalledagen190

Na,mens
..:,
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IUITIfG]EV]LOG]EN
waar is LaurensGroeneweggebreven?Hij is de zoon van Ineke
'4
en cor
Groeneweg,woonde aan oé Langestraat en heeft zijn jeugd
doorge_
brachtin Kantens.Na de ragereschoorhier in het dorp,ió ní;vo'or
zijn ver_
volg.opleiding
naar Groningengegaan en kwam' uiteiáoeh1k
bij de
Koninklijke
Marinein Den Hàtoerterócht.Daarwerd nij eeisi óiteteio tot
matroosen voerzo de wereldrond.ln heelveelcontineÁten
is niiËmiddels
geweest:Zuid Amerika,NoordAmeríka,Afrikaen heeÍt
ook eeá langetijd
doorgebracht_opeen bevoorradíngsschip
van oorlogsschepenvan de
Marinein de PerzischeGolf.
Na dus een heletijd op het waterte zijn gebleven,wildeLaurens
weereens
iets andersgaan doen, maar nu daá dnder*"i"r. gr weio áus-letozen
vooreen opleidingtot duikerbij de Marineen dat is een neet
fittig-traject.
Diepzeeduiken,in het pikkedonker
een
haven onderzoeken,mensen redden,
mijnen onschadelijkmaken, kortom
heelspannenden avontuurlíjk
allemaal.
Van de mensen die hiermee starten,
blijftmaar een heel kleinaantalover en
tot die gelukkigen
behoortook Laurens.
Nu ruim anderhalÍjaar geledenis hij
naar de stad Groningengegaan en
heeft daar een huis gekocht,waar hij
' ,,1

baren
door,sraasverbtijft
entijdvrij_
Y:::l.i]f.y:1,?S',i"1:yglg",woeste
maaktvoorvriendinen hobby's.
AvdG.
OUD PAPIER
pp zaterdagmorgen
4 oktoberzarer weeroud papierwordenopgehaard
in
Rottum,stiswerden Kantens.Het oud papier'gi""g om 09.00
uur bij de
weg.
Y^lï_uggen en klachtenkan men terechtbij peuterspeelzaalpoppedijn
(0s95-s51495)
z^ett1wpapier tiidig
9n vgol de ophaters zichtbaar bij de weg.
Papier en karton gebundetd
of in dozen bij de weg zetten.
Lege kartonnendozen zelf losscheurenen bundéten.Geen rommel
meegeven.zoalsplastic,piepschuimof hout. Dit moet er allemaal door de ophalers uitgehaalden opgeruimd worden.
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Niiient lou0
Hallo,
Wij zijn Jack de Winter (29) en
Dianne Woddema (25) en wij
wonen sinds februari aan de
Pastorieweg2 in Kantens. Jack
werkt bij Gouda holland in
Haasdrecht,en werkt als buitendienstmonteur
door heel Nederland.
Diannewerktals taxichauffeusse
in Groningen.
ln december2004hebbenwij dit huisvan Jackzijn opa en oma gekocht,
door omstandigheden
heefthet een jaar geduurdvoordathet oude huisje
is gesloopt.ln juni 2006 is ons huis,houtskelet
casconeergezet,in 1 dag
stondons huiser,en in augustuskwamde metselaar;
het duurdeongeveer
driewekentoenwas allesopgemetseld.
Jackheeftmet hulpvan familieen
vriendenzelfde dakpannengelegd;toen begonhet echtop ons huiste lijken. ln 2OO7zijn we binnenbegonnen,ook daar hebbenwe grotendeels
alleszelfgedaan.Benedenis nu bijnaklaar,er zijnnog wat kleinedingentjes die moetengebeuren.Nu hebbenwij vakantiedus kunnenwe het beneden klaarmaken.Komendwinterwillenwij bovenbeginnenom het daar
verderaf te maken,want daar hebbenwij nog niks gedaan,Dus we hebben nog genoegte doen.
In mei dit jaar hebbenwij een mooiterrasachterthuis gekregen,en kort
daarnawerd het gras gezaaid,en zo werd het om het huis ook mooi.
Jack zijn hobby is auto- en motorsport,ook gaat hij naar grasbaanraces.
Diannegaat 1 keer in week met haarzus op stap;vaakgaanwe dan winkelenmaarook wel een keersporten.Ook pastze 1 keerper weekop haar
neefjevan 3 en een half.
Wij wonenhiernu 7 maandenmet veelplezier,en we hopenhiernog vele
jarente mogenwonen.
GroetjesJacken Dianne.
..MAMA,WE HEBBENZELFSTWAALF!''
Somsbenje zo druk bezigmetje eigenteam,dat je nietmerktdat de F'jes
in een enormeliftzitten.Stondhet in het beginvan de wedstrijdnog 1-1,
de scorezou verderopin de wedstrijdbehoorlijk
uit de handlopen.De F'jes
zijn niet langereen team dat met zijn allenachterde bal aan loopt,ze zijn
eenteamdat samenspeelt.lk hebdat nu met eigenogengezien,het werd
een vrolÍjkezaterdagmorgen.
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Dan bedenkje wat een mooiesportvoetbaleigenlijkis. Een zeventalaan
vrolijkekindergezichten
danst over het veld. "Mam, we hebben al tien
gescoord.Wij...
tien,zij... (eenvingerwijstin de richtingvan de andere
partij)één.De één schreeuwtnog harderdan de ander.En ook de ouders
"Vorigjaarwas het anders,ze zijn nu echteen
zijn in een primastemming.
team."Bredeglimlachenoveral.Geenwedstrijdvan KRC trektzoveeltoeschouwersals die van de F'jestegen Loppersum.
Ze begonnennog met
verlies,de tweedewedstrijdwonnenze bescheiden,maar tijdens deze
wedstrijdgingde doelpuntenkraan
open,12-1.
En er is geenscheldpartij
te horen,er zijngeenblessures.
Het is een grote
De keeperlegt de bal klaarvoor een cornervan de
oase van vrolijkheid.
tegenpartij,
wat een sportiviteit.
En natuurlijk
zijn er na de wedstrijdpenalty's.Het momentom naaruit te kijken.De oudersstromenmassaalop het
voetbalveld
om te kijkenhoede jongensen meisjesschieten.Bij elkeKRCpenalty schreeuwt,iedereen:"KRAANTJEOPEN, KRAANTJEOPEN,
KRAANTJEOPEEEN!"En het kraantjeging,ook bij de penalty's,
ver open.
Wanneereen penaltyraakis,wordter hardergejuichtdan bijwelkdoelpunt
ook.
Toenwaren het doelpuntenfestijn,
en ook de penalty'ser achteraanaÍgelopen.Overalkregenzoonsen dochtersaaienoverde bol.Er werdgelachen,
geschreeuwden getroost.Ach, ook al had Loppersumverloren,eigenlijk
was deze wedstrijdéén groot feest geweest.Het maakt niet uit of je
gescoordhebtof niet,je hoortbij het team en dus hebje gewonnen.
Na afloop van de wedstrijdkregende spelertjesnog een welverdiend
snoepje.Het is om jaloersvante worden,zo vrolijk.lk ben het in iedergeval
wel. De F'jes komeneraan,kijk nietverbaasdals er opeenseen kar met
jongensen meisjesdoor de Kantsterstratenrijden.Dan zullen
uitbundige
we weten of het kraantjeopen is gebleven.
W.v.D.
KLEDINGBEURSKLEDINGBEUR5KLEDTNGBEUR5KLEDTNGBEUR5
Wonneer: vrijdog 10 oktober von 18.30-21.00uur
zaterdag11oktober von 10.00-15.00uur
Postorieweg21 te Kontens
Woor:
fnbreng: moondog29 september19.00-21.00uur
moondogó oktober t9.OO-21.00uur
op Postorieweg21 te Kontens.
Buiten deze tijden mogu bellen
met Kristel Jonsen0595-552321
of met Albertje Welf ing 0595-552662
of , voor Rottum,met Morgreet Plqs0595-438?74
De opbrengstis voor het bouwfondsvonde Geref. Kerk(vrijg.) te Kontens.
Tedereenmogkledinginbrengen
en u bent vonhorte welkomop de beurs.
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PAULGERHARDT-DIENST
IN ANTONIUSKERK
OP ZONDAG12 OKTO.
B E R ,l O . O O
UUR
Wie was PaulGerhardtook alweer?PaulGerhardt(1607-1676)
was één
van de bekendstedichtersin de 17eeeuw.Hetvorigjaar werd in vrijwelalle
kerken in heel Duitslandaandacht geschonkenaan Gerhardt;s4OOe
geboortejaar.
Er zijn 14 liederenopgenomenin het Liedboekvoor de kerken, maar ook veel liederenzijn graaggezongenliederenin de bundels
van onze anderegeloofsgemeenschappen
in ons dorp.Godsdienstleraar
HarryDijkstrauit Gasselternijveenschemond
heeÍtal jarenlangeen preekbevoegdheiden is een bekende voorgangerin ProtestantsKantensStitswerd.Hij heeft studiegemaaktvan deze boeiendepersoon,heeft de
Duitsesteden afgereisdwaar Gerhardtwoonde en werkte en is net als
Gerhardtdestijdsonderde indrukgeraaktvan het enormeschilderijin de
kerk van Lubbenbij Berlijn.Van dat imponerende
schilderijvan het hoofd
van de lijdendeChristusmaakte hij een zeer scherpe Íoto van enkele
meters in doorsnee.De foto zal in de kerk van Kantensstaan tegen de
noordgevelvan de liturgischeruimtenabijhet doopvont.Veel liederenvan
Gerhardtzullentijdensde dienstklinken,maar centraalstaat het lied:'O
Haupt,vollBlut und Wunden',in de vertalingzoalswe die nu kennenuit het
Liedboek.De perszal ronddezedatumeveneensverslagdoen in de aankondigingenvan dezebijzonderedienst.De kerkenraadhooptdat de drempel van de Antoniuskerkniet te hoog zal zijn om velente mogen begroeNa de dienstis er koffiein
ten, ook van anderegeloofsgenootschappen.
Salem.
GOUDENAMBTSJUBILEUM
DS.P.C.'T HOOFT
Op zondag26 oktoberis het precies50 jaar geledendat ds. P.C.'t Hooft
als predikantwerd bevestigdvan de Hervormdegemeente KantensStitswerd.Dat gebeurdedestijds in de Gereformeerdekerk aan de
Langestraatvanwege de algehele kerkrestauratievan de Herv. kerk.
in 1983zal het jubileumin Kantens
Evenalsbij zijnzilverenambtsjubileum
wordengevierd,in een middagdienst
aanvang14.30uur.Gemeenteleden
uit alle gemeentenna Kantens,t.w. Kollummerzwaag,
Emmen,Lisse en
Alphen aan den Rijn zullen aanwezigzijn om samen met de eigen
gemeenteleden
en de Íamiliestil te staan bij dit jubileum.Om de dienst
extra luisterbij te zetten zullen koor, orkest en solistenvan het Nicolai
Ensembleuit Hareno.l.v.JelkeHamersmaeen Bachcantate
uitvoeren'.'Du
Hirte Israels,hóre'waarinde Psalmvan de GoedeHerdercentraalstaat.
Er is een liturgieaanwezigen na afloopis er gelegenheid
ds. en mevr.'t
Hooftde handte drukken,ter Íelicitatie,
in gebouwSalem.Daaris ook voor
iedereenkoffiemet een traktatie.
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CURSUSGRUNNEGER
TOALIN KANTENS
lk bín hier geboren, ík proat din ook plat,
mor t lezenen t schrieven,ja, dat is mieja wat......
Op maandag3 november2008 gaat in Kantens,een cursusGrunneger
Toalveur beginnersvan start! De VrouwenraadKantens/Zandeweer
organiseertdezecursussamenmet StichtingGrunneger
Toal.
Dezecursusis opgezetvoor mensendie het Groningswel (grotendeels)
sprekenen mensendie hier van elderszijn komenwonen,maar zich er
tochwat meer in willenverdiepen:
men wil het lerenlezen,schrijven,er in
e-mailen,men wil de Groningseliteratuur
lerenkennenof men is b.v.geïnteresseerdin de Groningstalige
muziek.
De cursuswordtgegevendooreenspeciaalopgeleidedocentGronings,te
wetende heerPietKruizingauit Noordhorn
volgenseen nieuwgeschreven
methode.ln de vijftienwekelijkselessenvan twee uur wordt aandacht
besteedaan alle aspectenvan de Groningerstreektaal,Hierbijwordt o.a.
gebruikgemaaktvan vier boeken.Tevenszullengastlessenwordenverzorgddoor Groningerschrijvers.
Naargelangde plaatswaarde cursuswordtgegeven,wordtde regionale
variantvan het Groningsonderwezen:
in Kantensis dat het Hogelandster
Gronings.
De cursuswordtgegevenin het gebouw't Schienvat,
in Kantens,aanvang
19.30 uur. Opgave en informatieinwinnenkan via de Vrouwenraad
Kantens/Zandeweer
tel. 551228, 551633,432307, of via Emmy lwema
(stichting Grunneger Toal) tel. 050-5992008 oÍ per email:
E.lwema@groningerarchieven.
nl
Deelnamekosten:
€ 170,-per cursist,inclusiefde 4 boeken. De cursus
vindtdoorgangbij minimaledeelnamevan 15 cursisten.
DeCursusGrunneger
Toalwordtgeorganiseerd
doorStichtingGrunneger
Toal
i.s.m.HetHuisvande Groninger
Cultuur.

rt,rtr:rrgJni';''"i

grHnf€gef

oe&r*adnger Cultuur
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VAN HET NUTSDEPARTEMENT
2OO8.2OO9
SPREKERSLIJST
EO.
MIDDELSTUM
18 september:dhr.J de Vriesuit Den Horn:Het ontstaanvan kloostersin
Nederland.
Aansluitendop 20 september:rondleidingin het kloostermuseum
in Aduard.
Bernardushof
(voormalig
van het Groninger
conservator
30 oktober:Han Steenbruggen
in Noord-Nederland.
museum)overDe Ploeg,kunststroming
spoorlijn.
27 november:mevr.Timmeruit Gieten:De Transsiberische
in t Ol Schoultjein Huizinge.
B januari:nieuwjaarsvisite
en booreilansleepboten,
26 februari:Dhr.Drostuit Haren:Overijsbrekers,
den.
26 maart:ExcursienaarEssentmilieuin Wijster.Afvalverwerking.
historischGroningen.
23 april:Dhr.W.Brouweruit Groningen:
stadswandeling.
26 april:aansluitend:
Alleavondenbeginnenom 20.00uur,behalvede eerste(om 19.30),
Ze wordengehoudenin HerbergDe Valkin Middelstum.

ANTONIUSKERK
KANTENS
TORENGELD
Reedsjaar en dag komenwe
iederjaar langsvoor het torengeld.
Aangezien er steeds meer
inwonersallesper bank willen
betalen,hebbenwij gemeend
om een circulairete bezorgen
waarinwordt gevraagdom het
bedragoverte willenmaken.
Het torengeldwordtgebruiktvoor onderhoudaan de toren,waarbijtevens
gratisde klokwordtgeluidbij een begrafenis
te Kantens.
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TRAPLIFT
De vlag in top, ballonnenen kíndertekeningen
in de hal van 't
Schienvat.
Datallemaaltererevande in gebruikneming
vande trapliftin 't Schienvatte Kantens.
Op woensdag17 septembersteldewethouderBoekhoudt
van de gemeente Eemsmondmet een drukop de knopde liftin beweging.Zij
verteldedat
de gemeentebij openbaregebouwenverplichtis om het gebouwook voor
minder mobielemensentoegankelijkte maken.Omdat er boven twee
mooiezalenzijn,waarvande eneooktrouwlocatie
is, is er uit de WMO-gelden een trapliftaangelegd.
Aan mevrouwL.Willemsvielde eer te beurtom
als eersteop het stoeltjeplaatste nemen.De voorzittervan 't Schienvat,
mevrouwMeihuizenzei
verheugd te zijn met
dezeaanpassing.
De beheerdervan het
dorpshuis, mevrouw
Pool bood de toeschouwers na afloop een kop
koffieof thee aan, zodat
er nog even over de
nieuwe aanwinstnagepraatkon worden.
De prijswinnaars
van de
tekenwedstrijdkregen
een prijsjeuitgereikt.
Anje van der Hoek.
Omdater een stoelliftís geplaatstin het Schienvat,kregen
de kÍnderenvan
de peuterspeelzaal
en de kinderenvande o.b.s.Klinkenborg
een kleurplaat
aangeboden.
UITSLAGKLEURPLAATSCHIENVAT
Van groep 3 en 4' lsteprijs:Kim Hovenkamp,2d"prijs:Anoek de Winter,
3d"prijsAleidaRottink
prijs:NienkeBrontsemà,20'prijs:
Van groep 5 en $; 'lste
MarlonMoorlag,
3d"prijs:Marijkev/d Gronde
ledereenvan hartegefeliciteerd,
ze zijnallemaalontzettend
mooigekleurd!
De kleurplatenhangenin het Schienvat(komgerustevenkijken)
(allekinderenhebbeneen attentiegekregen)
Groetjes,Rita.

27

UAKWERK
Wikipedia,de vrije encyclopedie
op internet,zeg het volgendeover mijn
beroep:Een officemanageris een persoon die ervoor zorgt dat de werkzaamheden in een kantoor soepel verlopen.De functie hoeft geen andere
managementtakenmet zich mee te brengen. Vroegerwas voor deze functie de benaming chef de bureau gebruikelijk. ln de praktijk wordt deze
functie ook wel gecombineerdmet die van directiesecretarisof directiesecretaresse.
Hoe kom ik in dezefunctieterecht?
ln 1997 beslootik -na een jaartje als nanny in Engelandte hebben
gewerkt-het roer om te gooien.In plaatsvan een opleidingtot leerkracht
te volgen,startteik met de tweejarigeopleidingdirectiesecretaresse
in
deeltijd.Tegelijkertijd
begon ik als secretaresse
bij de KPN. ln deze en
anderebanenals juridischsecretaresse,
managementassistente
en projectondersteuner
heb ik veelervaringopgedaanop secretarieel
en administratiefgebied.Ruim anderhalvejaar geledenben ik geswitchtnaar de
functieOÍficemanager.
Eerst bij een communicatieadviesbureau,
tegenwoordigalweerruimeenjaar bij mijnhuidigewerkgever,
het organisatieadviesbureau
Artefaction.
Dit bureauhoudtzichvoornamelijk
bezigmet -landelijke-opdrachtenin het onderwijsveld.
De functieis zeer breeden kan platgezegdomschreven
wordenals een
'manusjevan alles'op vele gebieden:
het secretariaat,
de administratie,
kwaliteiten informatie,
communicatie
maarook ondersteuning
in projecten.
De werkzaamheden
variërenvan het uitlezen,prioriteren
en beantwoorden
van e-mailstot de eindcontrolevan offertes,rapportenen brochures,van
het klaarzettenvan de betalingentot het opstellenvan de conceptbegroting, van het bewakenvan het procesvan klantcontacttot het overzicht
houdenoveralle acquisities,
opdrachten
en lopendeacties,van het beheren van de websitetot het organiserenvan bijeenkomsten
zoals netwerkdagen,van het onderhouden
van cont(r)acten
met leveranciers,
vormgevers,accountantetc.tot het voorbereidenen afhandelenvan werkoverleggen, maarook van het organiseren
en communiceren
van nieuwespelsimulatiestot het doenvan deskresearch.
De'toko'runnen,de grotematevan zelfstandigheid
en eigeninitiatief,
het
creërenen bewakenvan overzichten het samenwerkenmet de adviseurs
in een hechtteam,makenhet dé baandie mij op het lijfgeschrevenis!
Anna Holtman
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.,KANTENS?
AH, KANTENS!''
Dít ís een stuk dat ik in het verledengeschrevenheb voor een opdracht van
school.Aan de ene kant om Kantensnog enigszinsbekendte makenin het
Iand,aan de anderekant om te laten zien dat het helemaalniet vervelend
wonenis in een dorp met 700 inwoners.En nouja, een zoektochtdoor míjn
documentenleverde dit stuk op. Het leek me wel aardÍg om hem met u te
delen. Rottumers,Stitwerders,niet direct met pek en veren naar mijn huis
komen, ik beloof nog een column overjullie te schrfiven.Erewoord.
Uw columnist
Waarelk huiseen kleincafé is
plaatsals Kantens.
KANTENS-Koudwas het,en dat in een warmbloedige
Het herfstseizoen
knaagdeaan mijnwoonplaats
als een muisop een blokje kaas.Uitgestorven
was het ook, mensenwarener nauwelijks
te ontdekken.Logisch,de meestegezelligheid
speeltzichachterde voordeuraf.
De mensendie directnaarbinnenstaptengaf ik grootgelijk.De grijzelucht
had zich razendsnel
verwisseld
voorduisternis,
mensenliepenhun huis in
om vervolgensde deur niet meer uit te gaan.Af en toe schrokik op van
een enkeleautodie passeerde.
Of van de bus die hierslechtséén keer in
het uur voorbijkomt.Kijkendnaar de inhoudvan het voertuigbegreepik
dat dit genoeg is, misschienwel te vaak.Slechtseen enkelingkomt 's
avondsnaar deze uithoekvan Nederland.Of misschienis Kantenszelfs
wel een uithoekvan de wereld.
Eenwereldzondercafés,zonderwinkelsdie het levennog enigszinsbruisendhouden.Nee,hierin Kantensklinktgeen rumoer,geenmuziek,geen
geklingelvan bierglazen.
Hierslaanmensenbierin, hierzie je vaak personen met krattenachteropde fiets.lk kon hierwel respectvooropbrengen,
het leek een goedemanierom je evenwichtte testen.lk wist wel in welke
huizen deze krattenverdwijnen,als Kantsterweet je dat soort dingen
gewoon.Als Kantsterkenje de mensenin je omgeving,herkenje gezichten en weet je welkepersoonlijkheid
erbij hoort.
Dat is noujuistde charmevan een plaatsals deze,waarelk huiseen klein
café is. En dat betekentnietdat elk huisbarstvan de alcohol,maardat in
er achterelkedeur mooiemensenschuilgaan.
Dit kunnenoudegrijsaards
zijn,vrijgezellelevensgenieters
of hele gezinnen,Het maakt niet zo heel
veel uit, overalkun je terecht.En waar die krattenbier nou daadwerkelijk
verdwijnen,
dat is aan jou om te ontdekken.
Eindeartikel.
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Natuurlijkmeen ik dat van het uithoekniet, maar dat is het beeld dat veel
klasgenotenhebben."Ach, denk ik dan, ze weten niet beter."Slechtseen
enkeling is híer geweest. Nog altijd reis ik met veel plezier heen en weer,
en ook het thuiskomen vind ik elke dag weer het leukst. Dus nee hoor,
Kantenaren,jullie zijn geen inwoners van een vergetendorp. Wat weten zÍj
er nou van? Hetzelfdegeldt natuurlijk voor Rottum en Stitswerd,zij horen
er net zo goed bij.
TOCHTOM DE NOORD
Wierdenfestival
Tochtom de Noordgroeitlangzamerhand
uit tot een festivalvan wierdendorpen.Veel plaatsenop en om de routeorganiserentijdensde Tochtom
de Noord een eigenfestival.Het is natuurlijkook een mooiecombinatie
omdatje verzekerdbentvan (wandel)publiek
en tegelijkertijd
een leukfeest
voor het eigendorp.
organiseert
Aan de anderekantzijn ook nietwandelaars
van harteuitgenodigd
om in
wierdendorpen
de onderstaande
een kijkjete nemen.
Feestder Galerieënin Eenrum
Eenrum bezit van de wierdendorpen
één van de meestegalerieënen
natuurlijkzijn al dezekunstwinkels
opentijdensde Tochtom de Noordop
27 september.
De molenDe Lelieis ook geopenden hierwordteen waar
geur-, voel- en proeffestijn
georganiseerd.
Hiernaastkan iedereeneen
bezoekbrengenaan achtereenvolgens
de klompenmakerij,
de kaarsenmakerij,de kerk en de Notoarestoen.
BloklichtersÍeestin Warffum
WarfÍumersstondenvroegerbekendals de 'bloklichters'.
Op zaterdag27
septemberwordteen feestgeorganiseerd
rondomdit thema.Zo lopende
wandelaars(bezoekers)
doorde kerkwaar het offerblokstaatopgestelden
waarmen hartstochtelijk
wordttoegezongen.
Daarnawandelenze doorhet
OpenluchtMuseumHet Hoogelandwaar ze ontvangenwordendoor een
gezelschap
uit langvervlogen
tijdenen kan menzelfsrekenenop eenfikse
(historische)
scheldkanonnade.
Ook staanhierspecialegrabbeltonnen
om
van de wandelaars
de voelsprieten
te testen.
Molentestivalin Kantens
De molende Grotegeertbestaat190jaar en ter ere daarvanwordtop zondag28 septemberin Kantensde molenfeestelijkopgetuigd
. Dezedag zal
verderuitbundigwordengevierdmet feestelijkmuziek,kunstwerken
van
jonge knutselaars uit ons dorp, springkussen en mogelijk
een clownmet ballonen.De schandpaalis geopendvoor liefhebbers
die
zich op de gevoeligeplaatwil vastleggen.
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Verderis't Schienvatgeopendvoor een kopjekoffieen een sanitairestop,
"De KaansterVlinthippers"
Het amusementskoor
zullen aldaareen paar
muzikaleoptredensverzorgen,verderzullen2 kunstenaarsuit het dorp
daar hun foto'sen schilderijen
tentoonstellen.
Foto expositiesin Loppersum
Allerleihistorischefototentoonstellingen
hangen door het gehele dorp,
zoalsin de Molen,de Kerken het Dorpshuis.
preek
Er is een doorlopende
verzorgddoordomineeGuus Doornmaardan wel in het Gronings.
Kunstmarktin Biessumen Uitwierde
Langsde route,die looptlangsde ossenweg,het kerkpadoverde wierde
Biessum richtingUitwierdezal de wandelaarontvangenworden met
muziekten gehoregebrachtdoor een blaaskapel.
Zij wandelenvia het kerkpad,langsde vijveren onderdeelvan het ommetje "OnderKlokslagvan Oetwier",langskunstwerken
welke gemaaktzijn
door kinderenvan basisschool"De Zaaier" . Ook wordenhier kustwerken
van GreetKloegopgesteld.
De wandelaarskomenvervolgensaan op het Torenpadin Uitwierdeen
lopenloverhet Bakkerspad
naarde dijk bij LadySmit.
Onderwegkomenzij langseen pottenbakker
die verschillende
soortenklei
verwerkten voor die wandelaarsdie zich daarvoorde tijd gunnenis een
bezoekaan onze kunstmarktde moeitewaard.Hier kan men een drankje
tot zich nemenen de sfeer"voelen"van dit prachtigedorp.
Een accordeonistspeelt langs de route en het shantykooruit losdorp
maakttussen14.00en 17.00het geheelnog gezelliger
doorde prachtige
muziekdie zij ten gehorebrengen.
Op de kunstmarkt,die georganiseerd
wordt op het middenterreinvan
Uitwierde,
is de wandelaarcq bezoekerin de gelegenheid
te genietenvan
de werkenvan een 20 tal kunstenaars
die hun werktentoonstellen,
verkopen en demonstreren.
Kinderenknutselenin een eigenstanden men kan
evenpauzerenin de standwaardrankjesgenuttigdkunnenworden.Erworden allerleilekkernijen
verkocht.
Op twee plaatsenin Uitwierdeis een expositieingericht.
Eén in de kerk waar schilderijen
van de kunstenaarsclub
Uitwierdetentoongesteld
worden.
In de kerkis gedurendede helemiddagafwisselend
muziekvan gitaristen
en van een muzikantdie klankschappen
ten gehorebrengt.Zij horenklanken van o.a didgeridoo,trommels
en klankschalen.
Prachtigeinstrumenten
waarbijhet gevoel, het themavan de Tochtom de
Noord,naarwij hopengeprikkeld
wordt.
De torenis openvoor publieken is door de kinderenvan het dorp , begeleiddoor Els Brouwervan het IVAK,prachtigversierd.
Daarnaastexposeertde bekendekunstenaresFrancineSchrikkemaeen
deelvan haarwerk in galerie"HetOmmetje"aan het bakkerspad.
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De galerietoonttevensde door Francinegeschilderde
tableausvan aardewerk met schitterende
afbeeldingen
uit de oudeChinesecultuur. Dit werk
wordt met enthousiasme
onthaaldop binnen-enbuitenlandse
exposities.
Het geheelvan de zuiverheid
van het kleurgebruik
van Francinezal de toeschouwereen warmgevoelgeven.
MuziekÍestiinaan de Dijk (van DelÍzijl)
De CultureleRaad Delfzijllevertzondag28 septemberook een bijdrage
aan Tochtom de Noord.
Eindelijkgaateen langgekoesterde
wensvan de Raadin vervullingen zal
het PaviljoenCoopHimmelb(l)au
op de dijk van Delfzijlbij het strandworden gebruiktals podium.
Zondagmiddagmiddag
zal er een concertwordengegevendoor Big Band
New Mean Swing Machine,onder leidingvan Steven Sluiter,uit het
Eemsmondgebied.
Tevenszal wordenopgetreden
doorde accordeonisten
Theo Uil en BramBos met nummersvan Ede Staalbij de Paalvan Staal,
het monumentter erevan EdeStaalbij het Eemshotelin Delfzijl.
Bijde evenementenhalis een optreden van de muziekvereniging
koningin
Wilhelmina.
Naastbovenstaande
wordtin alle dorpen,in culturelelocaties
activiteiten
(kerken,molense.d.),iets georganiseerd
om deze nog meer tot de verbeeldingte latenspreken(zieook voorbeelden
hierboven).
PS
Wandelaars
kunnenzichnogsteedsinschrijven
voorde Tochtom de Noord
tot en met zondag20 september(24.00uur).
Meerinformatiekuntu ook vindenop www.TochtomdeNoord.nl

AGENDASCHIENVAT
OKTOBER
(vrouwenvan nu)
1-15-29
1 9 . 3 0 u / 2 1 . 3 0Handwerkgroep
u
2-9-16-23-30 19.45u122.30u
Damclub(t;leertvan zulf)
4-11-18-25 18.00u/20.00u
Kaanstervlinthippers(zangkoor)
6-13-20-27 9.30u/10.30u
Body Sharp (bewegenop muziek)
(Advendo)
6-13-20-27 19.30u/22.00u
Toneelgroep
7-14-21-28 ?????????? Schildercursus(bij voldoendedeelname)
7-14-21-28 9.45u/11.30u
Volksdansen
7-14-21-28 18.30u/19.30u
Tai Bo (bewegen/karateop muziek)
7-14-21-28 19.30u/20.30u
Dames gym (climax)
7-14-21-28 20.45u121
.45u Volleybalheren(climax)
B
20.O0ul??.??u
Vergadering
vereniging
Begrafenis
9
20.00u1??.??u
Vergadering
C.S.C.W (kerstwandeling)
13
20.00u1??.??u
Vergadering
V.D.K
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15
29
29

19.30u/21
.30u MODESHOW
(lourens& lourens met bengeltje)
(kinder)Markt
19.30u122.30u
Bridge

NB 15 okt modeshowvan Fhasion&Lifestyle(lourens& lourens)
met kinderkledingBengeltjeentree€ 3,50 incl 2 koffie met koek
29 okt (kinder)Marktmet o.a=2 de hands kinderkleding
2 de hands kinderspeelgoed
Brokantens
MuziekDanielleBlaauwwiekel
(accordeon)
mochtu nog ietswillenverkopenvoordie middagneemgerust
contactmet Rita(551280/ 551856)
ZATERDAGMENU
4 okt Geb aard / sperzieboontjes/metgehaktbal
11 okt Erwtensoepmet roggebrood
18 okt Nasischotel+ geb ei
25 okt Kippenpoot / geb aard / wortels oÍ sla

Gemeentehuis:
Bezoekadres:
Hoofdstraat
West1,9981AAUithuizen.
Postadres: Postbus
11,9980AAUithuizen.
Tel'nr':
0595-437555
E E I\
F a x .n r.:
0 595_437666
email:
algemeen@eemsmond.nt
internet:
www.eemsmond.nl

€ 4,75
€ 2,5A
€, 4,75
€, 4,75
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Openingstijden:
geopend
Hetgemeentehuis
is voorhetpubliek
opmaandag
van8.30-19.00
uur,dinsdag,
woensdagenvrijdag
van8,30-16.00
van8.30-12.00
uurenopdonderdag
uur,Sindsjuni'1999werktde
gemeente
Eemsmond
meteenpublieksbalie,
U kuntzichvoorallezakeneerstbijdezebaliemelgeholpen
den.Veelal
wordtu dandirect
doordebaliemedewerker.
Vergt
hetantwoord
opuwvraag
meerspecialistische
kennis,
danwordteenmedewerker
vandedesbetreÍÍende
vakafdeling
ingeschakeld
omu vandienst
tezijn,OokvoorSociale
Zakenkuntu zichbijdepublieksbalie
melden.
Tijdens
de avondopenstelling
zijnalleende medewerkers
op de maandag
vande publieksbalie
Voordeaanvraag
vaneenreisdocument,
aanwezig.
eenrijbewijs,
eenuittreksel
uithetbevolkingsregister,
geboorte
vaneenverhuizing,
aangifte
of overlijden
oÍ inÍormatie
oversociale
voorzieningen,subsidies
endergelijke
kuntu danookterecht.
geopend.
Depublieksbalie
is doorlopend
De
overige
organisatie
kenthetsysteem
vanvariabele
werktijden,
Daardoor
bestaat
demogelijkheid,
dat's morgens
voor09.00uurof tijdens
delunchtijd
medewerkers
nietaanwezig
zijn,
platglas:
Inlevering
Platglas
kaniederewerkdag
ingeleverd
worden
aandeTalmaweg
8a te Uithuizen,
van9.00- 16.00
1 2 .0 u0 u re nv a n13.00
uur.
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