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KERKDIEN'TEN
PPROTESTANTSE
GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
Kantens,Antoniuskerk
7 sept.

10.00uur mevr.J.c. prins-pestoor;
startdienst
m.m.v.
Vrouwenkoor
Piosenka

startdienst,m.m.v.Vrouwenkoorpiosenkauit Alphen
aan den Ríjn
Koffíena de dienst in Salem
1 4s e p t . 1 0 . 0 0u u r ds. R.P.Oosterdijk,Haren
21 sept. 10.00uur ds. E.J. Struif,Oostenruolde
2 8 s e p t . 1 1 . 0 0u u r ds. D. de Boer,Middelstum;vieringHeiligAvondmaal

KERKDIENSTEN
CHRGEREFKERKKANTENS
7 sept.
14 sept.
21 sept.
28 sept.

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

ds P C de Lange,
ds P C de Lange,
ds P C de Lange,
ds P C de Lange,

14.30uur
14.30uur
14.30uur
14.30uur

ds P C
ds P C
ds P C
ds P C

de Lange.
de Lange.
de Lange.
de Lange.

GEREFORMEERDE
KERKVRIJGEMAAKTTE
KANTENS
7 sept.

1 1 . 0 0u u r ds A.G.Bruijnuit Uithuizen
1 4 . 3 0u u r ds T.Groenvelduit Roodeschool
1 4s e p t . 1 1 . 0 0u u r ds L.S.K.Hoogendoorn
uit Uithuizermeeden,

1 4 . 3 0u u r
2 1 s e p t . 1 1 . 0 0u u r
1 4 . 3 0u u r
28 sept. 09.30uur
1 6 . 3 0u u r

víeringHeiligAvondmaal
ds A.Balkuit Delfzijl
ds L.S.K.Hoogendoorn
uit Uithuizermeeden,
leerdienst
ds G.O.Sanderuit Frieschepalen
leesdienst
ds A.Balkuit Delfzijl

DORPSKERKROTTUM
Alle dienstenbeginnenom 1g.00uur.
31 Augustus
ds. A Lagendijk.
14 September ha. ds. J. den Admirant.
28 September de heer P.Ketting.

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10europ.min.)
Tandartsen:
- 44 1545
Fledderus
& Commies,
Winsum...,,...0595
30/31aug.Tandartspraktijk
41 36 84
A.M.
Waes,
...,...........0595
6/ 7 sept.
van
Uithuizermeeden
- 57 1427
................0595
13114
sept.C.H.de Lange,
Leens
- 30154 62
20121
sept.L.G.Jager,Bedum
,...050
- 5728 18
27128
sept.Tandartsenprakijk
Loppersum,
1oppersum.................0596
- 44 1545
4/ 5 okt. Tandartsp-raktijk
Fledderus
& Commies,
Winsum
........0595
- 43 17 16
11I 12 okt. Tandartsenprakijk
Timmerman,
Uithui2en
..................0595
41 36 84
1B/19
okt. A.M.vanWaes,Uithuizermeeden.,.... .,.......0595
- 30123 37
Bedum
................050
20+21okt. C,J.Conradie,
- 3022720
TenBoer......................050
22+23okt.Tandartspraktijk
F.H.Bennink,

B;iË
2st26
okriËil,d.k,

:

X2ï+32
:l3333

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.Umvr.tussen8.00-8.15uur,
tel.06 - 51255926.
Koks Herbergb.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Tel.551084.
Vervoershulpdienst:
Verloskundi genpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595557131
voordringendevragenof voorde bevalling:06 13731172

VAN DE REDACTIE
De zomervakantie
is weer voorbijen zo langzamerhand
komenwe weer
terug in ons dagelijkseritme.Werken,kinderenweer naar schoolen het
verenigingsleven
begintweer op gangte komen.Ook als redactievan het
t'Lougnijszijn we weer begonnenmet vergaderen.
Vooru ligtdan ook.heteerstenummervan dit seizoen.
In de toekomstzien wij ook graaguw copyweertegemoetzodatwij kunnen doorgaanmet het uitgevenvan het t'Lougnijs.In dit nummerleest u
o.a,overeen te houdendorpsbarbecue,fietstochtverslagvan de kinderspelweek,te houdenrommelmarkt
in Rottum,Stitswerdals actiefdorp en
natuurlijknieuwsover"de molende GroteGeert,en natuurlijkweer onze
vasterubrieken
Veelleesplezier
toegewenst.
Eindredactie
GeradWerkman.
COLLECTE2OO8
ln de periodevan23 tlm 28 junijl. zijneenaantalvrijwilligers
langsde deuren van alfe bewonersvan Kantens,Stitswerden Rottumgeweest,om te
collecteren
voor't Lougnijs.Metveel inzeten enthousiasme
hebbenzij dat
voor ons gedaan.lk wil hen hierbijdan ook van hartebedankenvoor hun
inzet.
De opbrengstvan de collecteis geweest:€ 1.690.Dit is jammergenoeg
meerdan € 100 lagerals het jaar ervoor.De redenhiervooris zeerwaarschijnlijkgeweest,dat in dezelfdeweek ook Op Roakeldaisplaatsvond
(veelaÍwezigheid)en/ofdat er mensenvoor de schoolvakanties
uit, al op
vakantiewaren.
Degenendie ons wel hebbenkunnengeven,ook heel hartelijkbedankt
voor uw bijdrage.
We zullenons best doenweer Lougnijzen
te vullenmet
veel informatie
en interessante
regionaleberichten.
Alettede Vries-Rennen
N I E U W ER U B R I E K
Bentu soms ook benieuwdnaarwat er van iemanduit uw dorp is geworden? Mensengaan verhuizen;
het contactverwaterten af en toe denkt u
nog wel eens aan iemand:lang niet gezienhoe zou het met haar / hem
gaan?
Lougnijsgaat een nieuwerubriekstarten:uitgevlogen , waarinmensen
aan het woordkomendie weggetrokken
zijnen elderseen nieuwen ander
levenhebbenopgebouwd.

In de volgendeLougnijsverschijnthet eersteinterview.
Kentu iemanddíe
u uit oog bentverlorenen u wilttochwel erg graagwetenhoe het die persoonis vergaanin het leven,geefons de naamdooren gaanwij proberen
die persoonte achterhalen
en met nieuwebelevenissen
op de proppente
komen.
Annekevan de Graaf.
B I N N E N G E K O M EGNI F T E N :
Kantens
Chr.Geref.kerk
€ 35.00
P.K.NKantens-Stitswerd €25.00
Verloskundigenprakt
Eva
€25.00
Bernleftheater
€35.00
N.b.v.p
€10.00
St OudeGroninger
kerken €12.00
Theaterwerkplaats
€25.00
Kaansterjeugdhonk
€20.00
GerefkerkvrijgKantens
€25.00
OpenbKlinkenborgschool €15.00
WoningstDe Delthe
€25.00
Geref.Vrouwenver
€5.00
J Spriensma
€25.00
R Eisinga
€10.00
J.L.Bijsterveld
€15.00
N.Omta
€30.00
Anoniemegiften

€40.00

13 SEPTEMBER
IN ROTTUM!
GROOTSEROMMELMARKT
Op 13 september,
openmonumentendag,
zal in Rottumde, inmiddelstragehoudenworden.Dit jaar hebbenheelveel menditionele,rommelmarkt
groteen kleinespullengeschonsen weerallerleimooie,leuke,grappige,
ken. Het aanbodis nog nooitzo grootgeweest,waarvooronzedank.Ook
dit jaar gaatde opbrengstweerin zijngeheelnaarde kerkvan Rottum.De
stichtingwil de opbrengstgaangebruikenvoor het renoveren
van de houin de kerk.lk wil daaromook iedereenoproeten vloeraan de rechterzijde
pen langste komen!We gaanbeginnenom 9 uur's morgens.De spullen
zullenoverde hele Kloosterweg
wordenuitgestalden er zal vooreen ieder
zekerwat bij zijn.
U kuntdezedag ook in de kerkmet eigenogenzien,waaromde rommelmarktgehoudenwordt,wantde kerk zal de heledag openzijn.
lk roepu dan ook allemaalop: kom langs!!
WimjanRietdijk.

50 JAAR DEO DICATUS.
In aprilhebbenwe eenconcertgehoudenin Rottumter ere van het 50 jarig
bestaanvan Deo Dicatus.
Dit was tevenshet afscheidsconcert
van dirigent,EddyMul.3 jaar heefthij
het koorgeleid.
We zijn op zoek gegaannaar een nieuwedirigenten de keus is gevallen
op EdwinVelvis.
Met hem gaan we een doorstartmakenondereen nieuwenaam,Vocaal
EnsembleHet Hoogeland.
Het koortelt nu 12 leden,dit willenwe graagnog wat uitbreiden!
Daarom
houdenwe een open repetitie.De repetitieszullenwe in het vervolgop
woensdagavond vanaf20.00uur in de kerkaan de pastorieweg
houden.
NieuwVocaalEnsemblehoudt open repetitie
Afgelopenmaand(augustus)is een groepjevan twaalfenthousiaste
zangers en zangeressengestart met het nieuwe Vocaal Ensemble Het
Hoogeland.Het ensemblestaatonderleidingvandirigentEdwinVelvisdie
zelf onder meer zong bij mannenensemble
The Gents en het Roder
Jongenskoor.
Op woensdagavond3 septemberhoudenwe een openrepetitieen informatieavond
voor belangstellenden.
We zijn op zoek naar sopranen,alten,
tenorenen bassendie beschikkenover een goede zangstemen die in
staatzijnthuis(al dan niet met een oefenCD) de muziekin te studeren.
De open avond wordt gehouden in de Antonius-kerk te aan de
Kerkhofswegte Kantensen begint om 20.00uur.
gehouden,in de kerkaan
Volgenderepetitieswordenop woensdagavond
pastorieweg
21a in Kantens.
In de komendemaandenzal het koor toewerkennaar een kerstoptreden
met muziekvan o.m.Willcocks,Rutter,Handel,Breweren anderen.Het is
ook mogelijkom als projectzanger
mee te werken.Voor informatieen/of
graagcontactopnemenmetde dirigent:info@edwinvelvis.nl
aanmelding
of
06-18825394oÍ met Marjan Veldman(secr.)0595-552424albertmarnaarde openavondkomen.
of natuurlijk
ian@home.nl

TE KOOP:
Met de handgerooideAardappelen,
Ras Frieslanders.
Joh Spriensma
Kooistraaï44, Kantens,tel 0595-552048.
Bij voorbaathartelijkdank,
Joh Spriensma.

DE VLINTHIPPERS
ZINGENWEERHET HOOGSTELIED!
Op zaterdag,30 augustus2008 begintvoor de Vlinthippershet nieuwe
leidingvan HildaMulderzingen
zangseizoen
weer.Onderde deskundige
we leukeen vrolijkeliederen,
die ons allemaalin vrolijkestemmingbrengen. Wij zingenelke zaterdagin het Schienvatvan 18.00tot 20.00uen
houdeneen kwartiertjepauzetussendoorom de keelweer te smerenen
de gezelligheid.
gevenwij concerten,dit komendseizoenminstens13 keer in
Regelmatig
in de kerk in Kantensen in verzoronze regio;op markten,feestavonden,
gingcentra.
HebtU zin om met ons meete zingen?Komen doe mee!U bentvan harte
welkom!Alleenkomenluisterenvindenwij ook ontzettendleuk.
In septemberstaaner ook twee optredensop de agenda:op zaterdag13
en op
septemberin de feestweekin Delfzijltredenwij op in de Poststraat
17 septemberin Damsterheerd.
Totziensbij de Vlinthippers!
INDABA
Gezienin de Theaterwerkplaats,
Oosterweg4 in Kantens.
gaatoverde verschillenen overeenkomsten
Dezevoorstelling
tussenmensen - met name jongeren- op het Groningerplattelanden Zuid Afrika.
muziekgedraaiden is een film te
Afwisselendwordt er toneelgespeeld,
bekijken.Ook hangen er foto's van het dagelijksleven in Zuid Afrika.
De voorstelling
is heelgeschiktvoorjongerenom hun schoolvakCKV aan
te vullenof te gebruikenvoorde lessenmaatschappijleer.
Nog te zien en te horen:29 augustusen 5 en 12 september.
Meerinformatie
is te vindenop www.lawayarts
KLEDINGBEURSKLEDINGBEURSKLEDINGBEURSKLEDINGBEURS
Wanneer: vrijdag10 oktobervan 18.30-21.00
uur
uur
zaterdag11 oktobervan 10.00-15.00
Waar:
Pastorieweg
21 te Kantens
lnbreng: maandag29 september
19.00-21.00
uur
maandag6 oktober19.00-21.00
uur
op Pastorieweg
21 te Kantens.Buitendezetijdenmag u bellen
met KristelJansen0595-552321
of
AlbertjeWelfing0595-552662
De opbrengstis voor het bouwÍondsvan de geref.kerk(vrijg.)te Kantens.
ledereenmag kledinginbrengenen u bentvan hartewelkomop de beurs.
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AGENDASCHIENVAT
BER
SEPTEM
1-8-15-22-29 19.30utlm 22.00u toneelvereniging
Advendo
2-9-16-23-30 9.45uVm 11.30u volksdansen
BVO
2-9-16-23-30 19.30uVm 20.30u Damesgym (climax)
2-9-16-23-30 20.45uUm 21.45u Volleybal(climax)
4-11-18-25 19.30uUm22.00u Dammen(t;leertvan zulf)
vlinthippers)
6-13-20-27 18.00uVm 20.00u Kaansterzangkoor(de
V.D.K
B
20.00uUm ?? Vergadering
10
20.00utlm ?? Vergadering
C.S.C.W
15
1 0 . 0 0 ut l m ? ? Vergaderingvervoerdienst
16
1 9 . 3 0 uU m? ? Vergadering
GemeenteEemsmond
17
19.30u
U m2 1 . 3 0 u Handwerken
24
19.30utlm ?? Bridge??
Prijslijstkeuken NU OOK RAS PATAT
Patat
€
Patatgroot
€
Gezinszakpatat € 5,00 en €
Frikandel
€
Frikandel(spec)
€
Kroket
€
Br kroket
€
Nasischijf
€
BamischijÍ
€
Kaassoufflé
€
Bitterballen(7)
€

1,00
1,75
7,50
1,00
1,25
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,50

Shoarmaschotel(geb aard+sla)
Appelmoes
Pindasaus,Mayo,Curry, Ketchup
Oorlog,Speciaal,Joppiesaus

Braadworst
Hamburger
Br hamb spec
Eierbal
Kipnuggets(5)
Loempia
Shoarmarol
Gehaktbal
Br shoarma
Uitsmijter

€, 1,25
€ 1,25
€, 1,75
€ 1,50
€ 1,50
€, 1,75
€, 1,75
€ 2,00
€ 3,50
€ 2,50

€, 4,75
€ 0,50
€ 0,25
€ 0,50

ZATERDAGS
MENU
6 sept
13 sept
20 sept
27 sept

Wokschotel (geb. aard./ groente / kip)
Kippenpoot(geb.aard./ sla)
Bamischotel+ geb. ei
KipÍillet+ saus geb aard + worteltjes

i.p.v geb aardappels kan ook patat
TOT ZIENSBIJ RITA

CSCWFeestcomiteorganiseert i.s.m. het Jeugdhonk een Íietstocht
en een barbecueop zaterdag13 septembervoor alle inwoners van
Kantens.
We hopenook vooralde nieuwe inwonersvan Kantenste mogenbegroeten, zodatwe naderkunnenkennismaken,
ln de weekvan í Am 5 septemberkomen
we bij u langsmetvleesbonnenboekjesdie u dan aan de deurkuntkopenen tijdensde barbecuekuntinleveren.We hebbenook een boekjevoor de kinderensamengesteld.
Uw
kunt u kopenin het Jeugdhonk.
consumpties
Plasticbesteken bordenzijn
aanwezig,u kuntook uw eigenmes en vork meenemen.
Verdergraageen
stoel meenemen.W.ebeginnenom 18.30uur in en bij het Jeugdhonkte
Kantens.
Voorafaan de barbecueis er de mogelijkheid
deelte nemenaan een fietstocht van ongeveer25 kilometerdoor ons mooie GroningerHogeland.
Deze start om 16.00 uur vanaf het Jeugdhonk.Opgave voor zaterdag 6
septemberbij MartenMiske,telefoon0595-552137of middelshet strookje op de huisaan huisfolderdie binnenkort
bij u wordtbezorgd!Deelname
is gratis!!
Graagtot ziens op zaterdag 13 september!!
d*
"4
sfjs

MASHIBO

U kunt bij MASHIBO
Massagetherapie
terechtvoor:
. ktassiekemassage
. therapeutischemassage
. voêtr€ftexmassage

(ookop locatiebij bedrijven)
. stoetshiatsu

massagetherapie

MASHIBO
is aangestoten
bij de NVST.
Hierdoorkunt u, afhanketijk
van uw verzekeringspotis,
de behandetkosten
dectarerenbij uw
zorgverzekeraar.
Witt u meerweten overwat MASHIBO
voor uw ktachtenkan doen?
Komeenslangsop de OpenDag;
woensdag3 september2008
v a n í 4 . 0 0 u u r t o t 2 1 . 0 0u u r
Er zuttendoorlopenddemonstraties
wordengegevenvan de
voetreftexmassage.
U bent van hartewelkom!
. J. Tilbusscherweg
NicoleBoschman
10. 9998XB Rottum
/ 0ó30373321 . WWW.mashibo.nl
0595552503
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HET GRONINGER
LANDIN POTLOODEN PENCEEL
Zaterdag 12 juli ging in de RottummerKerk de tentoonstellingHet
GroningerLand in potlooden penceelvan start. De RottummerErwin
Drenth(geboren1970,Zuidlaren)legt het Groningerland vast door dat
heel precies;bijnafotografisch,
uit te tekenen.Na zijn afstuderenaan de
AcademieMinervate GroningenmaakteErwinDrenthediversetekeningen
en schilderijen
van gebouwenen landschappen
rondomRottum.Nu, ruim
tien jaar later,wordt dit werk van Erwin Drenthin de gerestaureerde
kerk
van Rottumvooreen iedertentoongesteld.
Onderde twaalfschilderijen
en
tekeningensplingen de volgendethema's eruit: het interíeurvan de
Rottummer
dorpskerk,
een blikop Rottummer
wierde,een blikop Helwerd,
de vuilstortbij WarÍfum,de rode ree tegenoverBethlehem,schaduwwerking op de Jan Boerwegen natuurlijk:
de windmolensop de Eemshaven.

Enigejaren geledenoogstteEnruinalom waarderingvoor zijn aansprekende illustratiesvan de boekenMien Dórp en Het GrasgroeneGroningen,
beideuitgegeven
door Profielte Bedum.De tentoonstelling
is alle dagen
geopenden kan wordenbezochttot 30 september2008.
juti ziiner 2 vanmijnagapornides
weggevlogen(dwergpapegaaien).
F
Een is geelmet een wittekop.De anderis groenmet een-oranjó
kop.
Heeftiemandze gezienof gevangen?Dan graagevenbellen,
ook heb ik valdparkieten
te koop.Kom gerusteenslangsom te kijken.
JohanVeldman,Oosterweg7, Kantens,SS2424.
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H O E W A SH E T ? T J A G
, E W O O N . .L. E K K E R
Het is bekendgemaaktin de krant,onderhet kopje'komkommernieuws'.
Het is heuswaar,na jarenvan vruchtbarezomersheeft2008 geen zomerhit gebracht.GeenToppertje,
Summerjam.
Nee,zelfsgeen GerardJoling,
Frans Bauer of andere traditioneleproducentenvan Nederlandstalige
Zelfsgeencommercieel
zomerhits.
succesjeuit China,gezongendooreen
kersverseeendagsvl
ieg,
HeeftKantenshet gemist,het gebrekaan zomerhits?Geen breezerananas vanuitde autoradio,geen bedriegendedromenuit de stereo.lk probeer me te concentreren,maar hoor telkens muziekvanuit de kamer
boven.lk zoek strakswel uit wat het is. Een dof gebeuk,een onduídelijke
kan ik de muziekdie ik hoorniet.Het staatnet niet
stem.Nee,identificeren
hardgenoegaan.
Het was misschiengeen zomer uit het boekje,de zomer van 2008. Het
bevattegeen hittegolven.
Ditjaar geen overdadigehoeveelheden
zon waar
je, gekleurdals een pure magnum,ondervandaankomt.Geen ellendige
zomervoor de mensendie na elkezonnestraal
alleenmaarroderkleuren.
Gewoonlekker,dan eens een ladingzon, gevolgddoor een frisseregenbui, Gewoonlekker,het vrij zijn,het gevoelvan de vakantie.Gewoonlekker,niksmoeten,dan stampje maar met je slippersdoorde plassen.
Gewoonlekker,het wandelenmet je zonnebrilop, al schuiÍtde zon vaker
schuwachterde wolkendan je lief is. Ja, zo zoudenwe deze zomer het
bestekunnenomschrijven,
als gewoonlekker.Niks meer,maar absoluut
ook niksminder.Zo'n zomerwaarinje zelf, in plaatsvan zon en drukkende
hitte,je agendakuntbepalen.Geenzomerwaarinde regenzichschijnheilig verbergt,maar neerklettertin grote hoeveelheden.
Onlangsnog, een
enormeonweersbui.
Je kunt je eraan ergeren,je kunt ook nagaanhoe
indrukwekkendhet is. Over onweersbuiengesproken,de muziek van
bovenklinkthaastnet zo. Strakstoch maar eens evennaar bovenlopen.
nee,naarbovenlopenwordtvastmeergewaardeerd.
Of schreeuwen,
Zomer2008,mensenverdwijnen,
maar komenook weerterug.Omdatze
hier hun alles hebben,hier geborenzijn of hier gewoonthuis horen.
Niemandblijft weg, allemaalnemen ze hun plaats weer in, opgefrist,
gebruindof afgekoeld.
Gewoonlekkeris dat, evenweg zijn van dagelijkse
beslommeringen.
Gewoonfijn, daar komt geen zomerhitaan te pas. Als
latergevraagdwordthoe de zomervan 2008toch is geweest.Dan kunnen
we altijdzeggen,"gewoon...lekker"met een lach op ons gezicht.Ergens
voelthet toch goedweer aan de slag te gaan.Ergensweetje dat het goed
is, je boekenkaften.Je gewetenbegintte klagenop het einde van de
vakantie.
Je moetterug,aan de slag,op de fietsen met de auto.Je gaat...
en weet dat het goed is.
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Nu ben ik het zat, ik ga toch eens kijkenwat voor muziekik aldoorhoor.
Tenruijl
ik de trap op loop geloofik mijn oren niet.Het lijkt erop dat mijn
pleegbroertje
in de volgendefasezit.Sinterklaasliedjes
schallenuit de cdspeler.
2008-2009
VAN PASSAGE
JAARPROGRAMMA
AFD.MIDDELSTUM
RONDOM.
Passage,een christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging,
heeft ook
een afdelingvoorvrouwenuit Middelstum
en omgeving.
We vergaderen
iederetweedewoensdagin de maandin de kleinezaalvan
"VitaNova",Heerestráat
39 te Middelstum.
Aanvang19.45uur.
Het programmazieter als volgtuit:
10 sept.:
8 okt.:
29 okt.:
12 nov.:
10 dec.:
6 jan.
(dins.):
14 jan.:
11 febr.:
25 Íebr.:
1B mrt.:
22 apr.:

Jozienen Jeanetvan Leeuwenuit Onderdendam
vertellen
overhun reisnaar"Suriname",
De heer Lambeckuit Oosterwijtwerd
laatons genietenvan
"EdeStaal",
Creatieveavondmet MaaikeZuidhofen HennieHoman,
HansHameren Els Pieperuit Middelstum
sprekenover
"Cardiologie",
Kerstavond
met een liturgieen muzikaleklankenop de
marimbadoor RichardKalffuit Middelstum,
Nieuwjaarsvisite
in het HervormdGebouwtjeaan de
Aanvang:09.30uur,
Oudeschoolsterweg.
verteltoverhaar
Mevr.A. ten Haveuit Noordbroek
"De Fenneheerd",
Zorgboerderij
Ds. MattinLangenburg
uit Middelstum
spreektover
"Christendom
en lslam",
te
Chinezenbij de ChineesYOU HAOaan de Florastraat
Middelstum.
Mevr.l.Boltuit Kootstertille
spreektover
"Eengoedgesprekdoetwonderen",
Jaarvergadering.
Mevr.M. Jageruit Assenvermaaktons met "Vanvod tot
vlot",

Gastenzijn van hartewelkom.
Nieuweledenzijn het eerstehalfjaar (totjanuari2009)gratis.
De koffiezal door iedereenmoetenwordenbetaald.
Onzeafdelingheefteen eigenwebsite:www.passagevrouwen.nl
Hier kunt u informatievinden over onze PassageafdelingMiddelstum
Rondom.
Daarnaastheeft onze afdelingeen Tuinclub,2 Boekenclubsen een
Handwerkclub.
Dit seizoenstartenwe ook met Kunsten Cultuur.
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2OO8
KERSTWANDELING
OP 20 DECEMBER
en inwonersvan Kantens,
Aan de verenigingen
door ons
We gaan op zaterdag20 december2008 een kerstwandeling
Dezezal plaatsvinden
tussen17.00uur en 21.00
mooiedorporganiseren.
uur.
die meedoenergens in
Het is dan de bedoelingdat de verenígingen
Kantensietsverkopenof ietsten gehorewillenbrengen.En dan natuurlijk
in de kerstsfeer.
Ook willenwe de inwonersvan Kantensvragenof zij bij hun eigenhuisiets
chocolademelk
willenverkopen,Hierbijdenkenwij dan aan kerstspullen,
etc.
komen,wantanderskrijgje een helewel een intekenlijst
Er moetnatuurlijk
boel dezelfdesoort dingen.Om dit verderuit te werkenhebbenwe hulp
nodigvan een aantalverenigingen
en vrijwilligers.
personen:
Ook hiervoorkunt u zich opgevenbij onderstaande
34 Telefoon:
0595-551242
EstherHovenkamp Kooistraat
Oosterweg7 Telefoon:0595-552424
MarjanVeldman
groet,
Met vriendelijke
C.S.C.Wfeestcomité

Doetmee aan
En wil graaghet volgendeverkopen:

OPROEPKLINKERBORG
SCHOOL
Dringendgezocht
Voorde donderdagvan 11.30 tot 12.45uur
zoekenwe tegeneen kleinevergoeding,
een overblijÍouder.
Inlichtingen
bij BettyMeinema
Tel:0595551788
GroetjesBetty
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KIJK DE KERK!
Startzondag7 september 2008 van de Protestantse
gemeenteKantens-Stitswerd
Kijk, de kerk! Met zijn toren of klokgelui,met zijn hoge
ramen,grotedeur,oudeof juistnieuwestenen.Een kerk
trektde aandacht.
Elk kerkgebouw
verteltzijneigenbijzondere
verhaal.Hoe
klinktdat verhaal?Wat is er te zien als je door de ramen
Wat
naar binnenkijkt?Wat bezieltmensendie in de kerk samenkomen?
doenze als ze weef naarbuitengaan?
"Kijk.de kerk!"roeptonzegemeenteop Startzondag.
We willenlatenzien
wat we doen, wie we zijn, binnen en buiten ons kerkgebouw.De
is een helezichtbarekerk,van verrezienwe de toren,horen
Antoniuskerk
de klokken.Maarwat is er in die kerk,wie zijn de mensenin de kerk?
In de
De vieringstart om 10 uur in, de voorgangeris mw. Prins-Pestoor.
dienstzingen,luisterenen biddenwe.Wat zien wij als we door de ramen
vande kerkkijken?Watzienanderen?De kinderenmakenmooiegebrandschilderdekerkramen.
We kijkenletterlijken figuurlijknaaronzekerk,door
de kerkramen.Na de vieringis er een optredenvan het Vrouwenkoor
Piosenkauit Alphenaan den Rijn,o.l.v.Michelvan de Mark,op het pleinbij
Salem.We drinkendaarnaeen kopjekoffieof thee met ietslekkerserbijen
Tussende
spelenmet elkaareen "Kijkde Kerkvan Kantens"ganzenbord.
middagstaat er dan voor ons allemaaleen heerlijkbuffetklaar.Net als
voríg jaar maken een aantal gemeenteledenhun favorietehapjes klaar,
voor elk wat wils.Daarmeewordtde startzondag
afgesloten.
U bentallenvan hartewelkom!
Namensde organisatie
MarthaKrijgsheld
't Lichie
't Lichie in je bovenkamer
brandt het wel of brandt het niet?
als het maar es even flakkert
weetj'al niet meer watje ziet
Soms wil je wat dieper denken
als je niet meer dieperkan
't lichíe in je bovenkamer
zít helaasgeen knoppieaan.
ToonHermans Uit: Ontbijtenmet jou.
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KINDERSPEELWEEK
2OO8
was dit jaar "lndianen".De kinderen
Het themavan de Kinderspeelweek
dit jaar
hebbenin plaatsvan huttentipi'sgebouwd.Een van de activiteiten
was om een echtetotempaalte bouwen.
Dezeis ook gejureerddoordrie -onbekendedamesdie toevalligkwamen
(dankje wel dames,voorjulliehulp).
kijkenop de woensdagmiddag
Zij vondende totempaalvan de groep7 en B jarigenhet mooist!!!(volgens
Mirjam,Wesley,Niels-Jan,
Annewiekeen Harriëtgeheelterecht).
De oudstegroepheeftvlottengebouwd,een nieuweactiviteitin het programma.De 11 Vm 13jarigenvondenhet geweldigen blevenfanatiekbouwen (of zatenze nou meer in het water?).
De jongstenhebbenzich vermaaktmet het verven(en knippen!)van tshirts,ietsdat thuisnooitmag.Ook de anderekinderenhebbenindianenwarenkleurrijken origineel.
ln plaatsvan het
klerengemaakt,de resultaten
water zoeken in het zwembad,hebbenwe het water naar de ijsbaan
gehaald,met behulpvan een superglijbaan
en een baan met sop en glijden maar!!!Ook aan de kleintjeswas gedacht,maar klimmenis erg vermoeiendals je benennog nietzo langzijn en je armennog nietzo sterk,
nog naarhet Kaanster
Gelukkigkondenwe na de heerlijkepannenkoeken
Spruddernust!
Woensdagavond
was de spooktochten die blijfteng, gelukkigwaren het
wel aardigespokendit jaar...
Net als echteindianenhebbenwij ook een speurtochtgedaan,maar wel
een moderne.Doorafgebeelde
foto'svan plaatsenin Kantenszijn we het
hele dorp rondgelopenen de oudstekinderenzelfs nog ver daarbuiten
gefietst.
Ook de spelletjeskondennietontbrekenen hebbenwe als echteindianen
gepoept(zondersporenachterte laten,dus keurigin eenfles)en voorwie
dat te moeilijkwas mochterin"plassen".
Er was zelfseen echteindiaanuitgenodigd,hij had zijn zondagseverentooiopgezet!Het weer zat toen wat
tegen,maargelukkigkondenwe dankzijRitain 't Schienvat.
Kortomeen geweldigleukeweek.
Wat veel mensennog niet wistenis dat voor LizanneGroenewegdit de
laatsteKinderspeelweek
is geweest,Zij is als vrijwilligster
begonnentoen
zij 15 jaar was en 1 jaar later in het bestuurgekomen,waarvande laatste
past niet meer in haar plannen
De Kinderspeelweek
3 jaar als voorzitter.
voorde toekomst.
Watwíj als bestuurbegrijpen,
maarook erg jammervinden. Wie haar vervangthebbenwe al wel op het oog, maar nog niet
besproken.
Duswie dat wordt,hoortu nog van ons in een volgendbericht.
Tijdensde Kinderspeelweek
zijner nog wat spullenblijvenliggen,oa een
Dezezijnop te
blauwjongenshemdshirt(maat104).En 2 smurfenmutsen.
halenbij Harriët.
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En wij willengraagwetenof er kinderenzijndie wetenwaareenfietsslotis
gebleven(dezelag donderdagsnog op de hut van de 9 en 10 jarigen).
Mocht iemanddie per ongelukmeegenomenhebbendan wil Marcel
Eissenshet slotgraagterughebben,

I
I

Totslotwil het bestuurvan de Kinderspeelweek
allekinderenen vooralalle
vrijwilligers
heelerg bedankenvoor hun inzet.Als bestuurkun je nog zo'n
kunnenwij het
leuk programmaverzinnen,maar zonderalle vrijwilligers
niet uitvoeren.En zonderhen wordt"leuk"niet een feestje!Want dat was
het wel weer:een feestje!
(Heeftu al eens onzewebsitebekeken?www.kinderspeelweek.nl,
daar
kan ook, op de site
kunt u alleszelf eens bekijken.De foto'snabestellen
staatprecieshoe dat moet.)
Het bestuurvan de Kinderspeelweek
LizanneGroeneweg Jan Frankruyter
LammertBaron
Charlottevon Hebel
LiesbethMars
Bert-JanZigterman
HarriëtWassink

I
I

Kwaakt de kikker in het riet
dan regent het of niet.
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BERNLEFTHEATER
Theatergroep
WAARKspeeltLAIVESIEBRAND
Een bewerkingnaarhet GroningsdoorGré van der Veenvan LieveArthur
van JudithHerzberg.
Ada is ka,pot als ze hoort van het overlijden van Trude's echtgenoot
Siebrand.Maar als haar oudste zus Lize voorsteltdat Trudedan bij hen in
het oudeiljk huis komt wonwn,wil ze daar nietsvan weten:'Nooit!'
Jaren later snuffeltAda op zolder rond, op zoek naar het kostbare schilderij dat ze destijds voorTrudeheeft verstopt.Stukje bij beetje komen de herinneringenaan vroeger terug.
Toenze jong waren en samen muzíek maakten.Hoe Síebrandin het leven
van de drie zusjes kwam en hoe dat alles veranderde.
Een sfeervoÍÍe
voorstelling
waarinzinderendescènesen dialogenworden
ondersteund
door livegespeeldemuziek(piano,cello
en viool).
Regie:Harm-YdoHilberdink.
Spel:FoskeHopmaZijlema,JopieDijkstraen JannekeGeertsema,
Speeldata:
vrijdagavond
10 oktober om 20:30 uur en
zondagmiddag
12 oktoberom 15:00uur
Entree:€ 10,00
Reserveren:0595 425221
Bernleftheater
Usquerderweg
23 Helwerd/Rottum
ORGELCONCERT
Traditiegetrouw
organiseertde
Orgelcommissie van
de
Antoniuskerkop de avond van
O p e n M o n u m e n t e n d a ge e n
orgelconcert
op het nu complete
16e eeuwseHusz-orgel.
Gustav
Leonhardt,sinds 1981 organist
van de Nieuwe Kerk in
Amsterdam.zal het concertverzorgen.Hij ontvingin 1980 de Erasmusprijs.
Eredoctoraten
werdenhem
verleendrespectievelijk
in Dallas,Amsterdam,Harvard,Metz en Padua.
Het concertop Open Monumentendag
is toegankelijk
voor iedereen.Het
programmaomvatwerkenvan verschillende
componisten,
die het mooist
uitkomenop dit oude orgel.De aanvangis 20.00 uur en de toegangis
evenalsanderejaren nief gratis.Bij de entree is een kopje koffieof thee
geserveerd
inbegrepen,
na afloopvan het concert,in het koorvan de kerk.
Open Monumentendag
is op zaterdag13 september.
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0w, Uo!4 NErALSDEFc
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Er waaiteen frissewind door SportparkDe Kooi.Trainingen
bestaanniet
meeralleenuitwarmlopenen een onderlingpartijtje.
Tegenwoordig
bestaat
de traininguitoefeningen
die de spelersvan FC Groningen
ook doen.Eén
van die oeÍeningenis het op je rug liggenen bewegingenmakenmet je
benen, alsof je aan het fietsen bent. Deze oefeningwerd met gelach
gedaanin hettrainingskamp
van KRC,maargezienhij overgewaaid
is vanzijnwe bloedserieus.
uit Groningen
passeerten alles
Weestu dus niet verbaasdwanneeru ons voetbalveld
wat u ziet een elftalaan benenis.Ziet u dat, gecombineerd
met een zacht
gegniffel,besefdan dat we aan het luchtfietsen
zijn,Voeltu de aardelicht
trillen,dan zijn we met een andereoefeningbezig.DezeoeÍeningbestaat
uit het tegenoverelkaarop je buik liggenen de bal overgooien,
Uiteraard
geluiden.Onder het
wordt dit gecombineerd
met de nodige"oenk-oenk"
gewichtvan sommigenvan ons kandit zorgenvoorlichteschokgolven.
We
wordener echterfrisen fruitigdoor,en zijnzodoendein staatbeterte presterenop het voetbalveld.
Dezeoefeningen,
samenmet het intensieve
warmlopenen het schietenop
doel moetenzorgenvoorde optimaleX-Factorop het voetbalveld.
Daarbij
verstevigen
de oefeningende onderlingeband die je als voetballersmet
elkaarhebt.Je bent immersnietde enigedie in een idiotehoudingop het
voetbalveldligt,je ligt er met elkaar.Je lacht er samen om, je bent er
samenmee bezig.
Misschienmoetu lachen,wanneeru op zo'nmomentlangshet voetbalveld
loopt.Weet dan, wij werkenaan de toekomst.Op het momentziet het er
gek uit,en ook langnietevengestroomlijnd
en soepel.We wordener sterkervan,wat bijvoorbeeld
al te zienis tijdenshetschietenop doel.Velenzijn
namelijktegenwoordig
in staatde bal overhet net achterhet doel te werken, iets dat het resultaatlijkt van onze fietsoefeningen.
Eén moment
spronger bovenuit.Eén man was in staatde bal zo hoogoverhet doelte
schieten,dat dezehelemaalachterinde tuinvan Spriensmaterechtkwam,
Een uniekrecord,dat voorheenen sindsdiennooitgeëvenaardis.
van Kantens.Gelukkig
U hoorthet, professionalisering
op het voetbalveld
is het partijtjegebleven,iets wat we in stand moetenhouden.Daarbijdus
de oefeningen,
waarbijwe ons verbondenvoelenmet de spelersvan FC
Groningen.Niks mis mee,we moetenimmersvooruit.Al moetenwe met
onzebuikenop het gras liggen,wanneerwe daar conditioneel
sterkeruitkomenhebbenwe dat er graagvoor over.
Dan liggenwe te stuiterenop onzebuik,te stampenin de lucht.Het geeft
niet,we versterkenonze band er mee. En die band is iets dat je op het
voetbalveld
het hardstenodighebt.Benieuwdol ze bij Groningenwel winnen'
*ALLY
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NIEUWSUIT ROTTUM
Dorpshuis "Kloosterstee"
Rottum

Maandagavond
12 augustushebben12 vrijwilligers
het dorpshuisschoongemaakt.
ledereenkreegom halfachteen gedeeltetoebedeeld
om daarvol enthousiasmete poetsenen te boenen.Om kwartoverachtwas er een koffiepauze.Tegenhalftien gingende laatstepoetsersnaarhuis.
Het dorpshuisgaatweerschoonhet nieuweseizoenin.
13 september
is er een rommelmarkt
b.h.v.de kerk.Het dorpshuisis dan
ook open.
Zondagmorgen
28 septemberkomtde Tochtom de Noordweer door ons
mooiedorpje.We zittenweer in de beginfasevan de tweedehelftvan de
tocht.
Dit betekentdat de wandelaarstussencirca 8.30 en 10.30uur door ons
dorp komen. Wilt u meer weten over de Tocht om de Noord?
www.TochtomdeNoord.
nI

PIOSENKAZINGTIN DE ANTONIUSKERK
zaterdagavond6 september om 20:00 uur zingt het vrouwenkoor
"Piosenka"
uit Alphenaan den Rijnin de Antoniuskerk
in Kantens.
Piosenkabestaatuit 15 vrouwendie in prachtigeklederdrachten
liederen
zingenuit vele landen.Rudy Ephraimvan de Pastorieweg
is zo'n vijf jaar
de vaste(accordeon)-begeleider
van dit koorgeweesten bij zijn afscheid
in januariheefthet kooraangebodenom op het Hogelandte komenzingen!
Rudyzal nog één keer het koor begeleiden,
maarook samenmet Helga
(SpeelDuoEphraim)en de dirigenVklarinettist
Michelvan der Mark voor
een internationaal
intermezzo
zorgen.
De websitevan het kooris:
www.piosenka.
nl
In augustus nog wat regen
Geeft de wijnstok zegen.
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Niiient louO
Halloallemaal,
Toen wij in het vorige nummer de
rubriek'nij ien t loug' lazen,vonden
we het een leuk ideeom ons ook op
dezemaniervoorte stellen.
Wij zijn Rein Schoonderwoerden
BiancaBoxtart.Sindsjuli wonenwe
op nummer 2 in de Poelestraat,
samen met ons zoontje Freek.
(Freekievoorvrienden.)
Biancais in Apeldoornopgegroeid
en
verhuisderond 1995naarGouda.Ze
heeftdaar gewerktals docentactiviteitenbegeleider
en docentschrijven.
Na de geboorte van Freek is ze
gestopt met werken en gestart met
het moederschao.
Rein is een geboren en getogen Gouwenaaren werkte in het Sint
Franciscus
Gasthuiste Rotterdamals pacemakertechnicus.
Uit een vorige
relatieheefthij tweezonen,Jeroenen Rik,die regelmatig
een weekendop
bezoekkomen.
Op het Goudsemarktpleinhebbenwe elkaarontmoeten we strekenneer
op eenwinderigflatjein Pijnacker.'Tijdelijk',
zeidenwe tegenelkaar,'totwe
ietsbetersvinden.'
Dat vondenwe helemaalin Groningen.
Rein kon in het Martiniziekenhuis
hetzelfdewerk gaandoen.
We hebben7 maandenin vakantiehuisjes
in Norg gewoond,van daaruit
verkendenwe de omgevingop zoek naar een permanentewoning.We
hebbenheelwat huizenbekeken,maaroverdit huiswarenwe allebeimeteen enthousiast.
Het was allemaalsnelgeregeld.
Nu we er eenmaalwonen,wordthet ons steedsduidelijker
hoeveelwerk er
te doenis.We makenveelplannetjes
en uiteindelijk
zal het allemaalprachtig worden,maar het gaat nog evenduren,Een jaar of tien, schattenwij.
We zullenons voorlopignietvervelen.
Groetenvan Rein,Biancaen Freekie.
PS:in onze tuin staateen groot konijnenhokwaar wij nietsmee doen.Zeer
geschikt voor een konijn dat hoopt op gezínsuitbreiding.De liefhebbermag
hem gratÍskomen halen.
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NIEUWSUIT STITSWERD
Op verschillende
niveausleverenStitswerders
strijd.
Ten eerstede pompoenenpushers.
ledereenmag een aantalzaadjesin het voorjaarzaaien.E n dan kijkenwe
wie de grootsteheeft.
Op z'n minstvreemddat de een helemaalgeen pompoenheeft,terwijlde
andereen behoorlijkuit de kluitengewassenvruchtheeft.Ook opmerkelijk
dat iemandaugurkenuit z'n pompoenenzaadjes
heeftgeteeld,
Welkemysterieuze
krachtenzijnhierwerkzaam?Houdensommigennachtelijkeseancesrond hun pompoenen;bedreigenanderenhun pompoen
met de sterkearm;bebroedtiemandz'n pompoen?
geweest.
De strijdis nog niet gestreden.Er is onlangseen tussenmeting
De doorsnedevarieerdevan 2 cm. (de augurken)tot 19 cm.
ls dezecompetitie
wel serieuste nemenen wie houdttoezichtop de groeiprocessenin obscureachtertuintjes?
Verbodenmiddelen?
De tweedestrijd:de boulesbeukers.
@
Hier komenwe aardigin de eindfase,totaalmoetener 7 wedstrijdengespeeldworden.De strijdom de eersteplaatsgaat *
tussentweedoorpartnerruil
ontstaneteams.De einduitslag s
zal medebepalend
zijn in de voortgangvan de huwelijkendie nu nog
steeds,zij het moeizaam,stand houden.De combinatieop de laatste
plaatstwerd enigszinsbelemmerddoor verbouwingen
en gezinsuitbreiding.Dáármeestaanze aande top! Komenze nog terug?De einduitslag
volgtbinnenkort.
Als laatste,helemaalgeen strijd,maar enkelefoto'svan ultiemesamenwerking,van Stitswerdop z'n kop,hoewelhet al enigetijd geledenis.
Erikde Klerk
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OUD PAPIERDATASCHOOLJAAR2008.2009.
Woensdag20 augustus2008
Zaterdag4 oktober2008
Zaterdag22 november2008
Zaterdag.l0 januari2009
Zaterdag28 februari2009
Woensdag15 april2009
Woensdag27 mei 2009
Woensdag1 juli 2009
nog een huisaan huisfolOok zal in de eersteweekna de zomervakantie
met alle informatie!!
der verschijnen
Dorpsbarbecue!!
in uw agenNoteertu alvastde datumvoorde traditionele
dorpsbarbecue
da, nl zaterdag13 september.
Organisatie:
CSCW en het Jeugdhonk.Na
voor de barbecue,
komenwe langsmet bonnenboekjes
de zomervakantie
informatie!!
tevensverschijnter een foldertjemet aanvullende
Heimweevan later...
Heelveel later
zalik nog eens
aan je denken
slaathet heimweetoe
heel veel later
zal ik alles pas beseffen
loopik weerals jongen
door het dorp

heelveel later
denk ik aan ons huís
in het groen
zal ík nog één keer
door je stratengaan
heel veel later
zal alleste laatzijn.

WillemKoopmansUit:Heimweevan later.
KLEDING
Degenendie gewendwarenom kledingvoorRoemeniënaardhr.FopZuur
in Uithuizente brengen,delen wij mede dat Zuur met de inzamelingis
gestopt.U kuntde kledingnu brengennaar het adresStartstraat5. Dat is
en Schoolstraat.
het kleine verbindingsstraatje
tussen Hoofdstraat-West
naastde glasbakMaarsindskortstaater in Kantenseen kledingcontainer
ken bij de ijsbaan,dus kuntu daar uw kledingook kwijt.
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Urt DE ouDE Doos.
"Even bij de hertjes kijken en de eendjesvoeren".
In dezelaatste"Uitde oudedoos"gaanwe een kijkjenemenin de geschiedenis van het hertenkampin Kantens.In de oude dorpskrant"Kontakt"
wordthet wel en wee van het hertenkamp
heelvaakbeschreven
en komje
tot de conclusiedat het hertenkamp
al heellangbestaat.In juli 1962woonden er 4 herten,dus als je evenrekentis het kamper al meerdan 45 jaar.
Doordatwe in de jaren'60/70 veelstrengerewintershaddendan nu, was
het soms moeilijkom voldoendevoer voor de dierenvoor handente hebben.
gestedie navolgingverdient".
In het krantjevan 1962staat:"Een
De afgelopenmaandwerddoorde hr.Grashuisuit Stitswerdeen zak met
koren,biks,mais en bietengebracht.Hartelijkbedankt!Dit soortgebaren
geeftje krachtom met nieuweenergiedoorte gaan,omdatje weetdat het
hertenkampop prijswordtgesteld.
Een tip voor anderelandbouwers:
De haverkistis nog nietvol.
Eenjaar laterschrijftde Ver.Dorpsbelangen:
Doorde langewinterwas het
hooivoorde hertenop, zodathooimoestwordengekocht.maarde bodem
van de kas was ook zichtbaar.Daaromeen beleefdverzoektot al diegenen
die zelf hooiwinnenom een kleinehoeveelheid
af te staanvoorde herten.
Ook haveren bietenzijnwelkom.Wordtna uw telefoontje
bij u opgehaald.
ln oktober1963vraagtmenof kinderengroenafval
en aardappelschillen
en
landbouwers
5 bietenen een halfzakjehooiwillenbrengen.
Door de langewintershersteldehet gras zich niet snel in het kampjeen
verzochtmen in april'63 om het gemaaidegazongrasnietweg te gooien,
maarhet versegrastegenhet gaasvan het hertenkamp
te leggen.De heer
W, van Dam kwam het gras 's avondsopruimen.
Langs het kampje loopt het hertenkamppad.
In april 1963 werden er
opgaandestruikenlangshet pad geplant.In mei '63 besluitde gemeenteraad van Kantensdat het pad een voetpadis en geen fietspad.De politie
zal er strengde handaan houdenof dit besluitwordtnageleefd.
Het voetpadbord staat er nog. Het pad is een snelle verbindingnaar de
Middelstumerweg,
maarzou wel eensopgeknaptmogenworden.
Bij het hertenkamp
hoordeook eeneendenvijver,
waarinnaast8 oudeeenden, 16 kleineeendjeswarente zien.Ook nu zijner nog eenden,nietmeer
in de vijver,maar in een stuk afgeslotentochtsloot.
Jammerdat de jonge
eendjesvaakdooranderedierenwordenopgegeten,
Heelmooivond ik de volgendemededeling:
Voordegenenonderu die om welkeredendan ook nietver buitende grenzen van de gemeenteKantenskomentijdensde aanstaandevakantie,is
het misschienvan belangte wetendat zeer binnenkorteen jong reekalfje
wordtverwacht.Eenbezoekaan het hertenkamp
in Kantensis dan echtde
moeitewaard.Op 5-7-'63werd het hertjegeboren!
Anje van der Hoek.
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Even voorstellen
lk ben GinyW,UOàn.en woon in Stitswerd,
Waarkom je vandaan?
lk ben geborenin Groningen
en opgegroeid
in Garnwerd.
Hoe ben je ín Kantens/Rottum/stitswerdterechtgekomen?
sinds mijn huwelijk met Tjarko M. A. wibbens woon ik aan de
Stitswerderweg
11 te Stitswerd.
Doeje mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp? Zo ja, waaraan?
Voorde VrouwenraadKantens/Zandeweer
vertegenwoordig
ik Stitswerd.
Voor het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten
óollecteerJk . in het dorp
Stitswerden het buitengebied.
Ditjaar doe ik dat voorde 4gstekeer!
Ook de Stitswerder
kerkwordtregelmatig
met hulpvan Jan en RoelieStol
en Tjarko- dus Giny- schoongemaakt.
Omschrijfje zelf in 5 woorden.
Ben het liefstaltijdbezig.
Met wie zou je een dagje willen ruilen en waarom?
Meteen vogel,heerlijkzwevendoorde lucht,vooralals het heefmooiweer
is.
Wat ís je favorietegerecht?
Groentesoep
met balletjes,
gebakkenaardappelen
en sla,een schnitzelen
toetjevan yoghurtmet vruchten.Klaar!
ln welke tak van sport zou jij wel wereldkampioenwilten worden?
Dat lukt nietmeer,maarfietsenen zwemmenmag ík graagdoen.
lan wi9 z9u iii graag een rondleidingdoor ie dorp willen geven?
Aan vriendenen bekendenen dan zou ik vertelienoverle verschillende
beroependie er vroegerin het dorp warenen overde gezinsgrootte.
Wat virydie het leukst om te lezen in 't Lougnijs en wat zou je willen veranderen?
lk zeltben nietzo veeleisend,
vÍndhet altijdweer leukom te lezen.
Totslot, aan wie geef je de pen door?
Aan mijn buurvrouwRoelieStol.
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KOREN EN PELMOLEN..DE GROTEGEERT''HEEFT EEN NIEUWE
JAS EN PET.
Langheefthet geduurdde werkzaamheden
op de molen.
Maar het was ook een helegroteklus,wat niet in twee wekenwas bekeken.
Groningêrmolenweekend
nog meegedaan,en mochtik nog veel andere
molenaarsontvangenop de GroteGeert.Daarnabegonnende werkzaamhedendoorMolenmakersbedrijf
DunninguitAdorpmet het verwijderen
van
het oude rieten het plaatsenvan de nieuwekístramenin het achtkant.Met
elkaaral een heleklus.Een paardagenlaterarriveerderietdekkers
bedrijf
de firmaKlein-januit Den Ham om met de werkzaamheden
te beginnen.
wel een heen en weer gereisiederedag van en naar overijssel,maarja
dat hoorter eenmaalbij.
Contacttussenhet bedrijfen molenaarwas heelgoed.,als ze eendag niet
kondenkomenwerder eveneen emailtjegestuurd.Draaienmet de molen
kondenwe toch níet.Ook heeft het bedrijfvele foto's ontvangenvan de
werkzaamheden
op de molen.Dit bedrijÍis al jarenlanggespeCialiseerd
in
het aanbrengenvan riet op molens,Nu eind Augustusgaat de firma
Dunninghet werk aÍwerken.
Nog een nieuwevlaggenmastaanbrengenbovenop de molen,en dan
wordt de molenweer aan de molenaarovergedragen.
En dan de molen
binnenschoonmaken
en weerdraaienmet de molen.op 13 septemberis
het nationalemonumentendag,
en staan de deurenvan de molen weer
openvoor bezoek.
op zaterdag4 en zondag5 oktoberviertde molenzijn 190everjaardag.
Hierleestu de volgendekeermeerover.Maarwij mogenweertrotszijn op
onzeouwe"olle strieder",de naamdie de GroteGeerteersthad.
De molenaar.
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UAKWERK
Eigenlijkzat het er al heelvroegin: boekhouden:
In mijn kleine kamertjeschreefik dagelijksop wat ik ontving(zakgeld,
oppasgeld)en wat ik uitgaf(make-up,rommeltjes,
ijsje).Aan het eind van
de weekteldeik allesop en af en controleerde
ik of dat overeenkwam
met
hetgeenwerkelijkin mijn kluisjezat. Ojee,een kasverschil!!
Evennadenken;oja,tochnog ietsvergetenop te schrijven.....
Aan het eind van het VWO ben ik nog snel geswitchedvan vakkenpakket
en heb ik in de zomervakantie
één jaargangEconomiell (administratie)
ingehaald.
Hetjaar eropbleekal sneldat ik er talentvoorhad;dikkecijfers
op mijn rapport.
Na het VWO leekmij daaromeen administratieve/financiële
opleidingvoor
de hand liggen en koos ik voor de studie AgrarischeBedrijfskundein
Leeuwarden.Directna mijn opleidingben ik in de accountancyterecht
gekomen,en daartot op hedenniet meeruitge-gaan.
Wat is er nu zo leuk
aan "de heledag in andermanscijferszittenwroeten"hoorof denkik mensen vaak zeggen/denken.
Als je het zo zwarVwitbenaderd,is er waarschijnlijkook nietsaan,maaralsje het leukvindom met cijfersom te gaan
(ik schriker nietvoorterug,zoalsveelanderen)en je kunter op dezewijze
mensenresp.ondernemers
op diversewijzenmee van dienstzijn bij het
nemenvan hun beslissingen,
wordthet'cijferswroeten'tochheelwat persoonlijker.
Periodiekof jaarlijkskomt er een pakketmet boekhouding
op je bureau.
Deze boekhoudingwordt aangeleverdin allerleigradatiesvan netheid,
overzichtelijkheid
en juistheid.Daarmeega je administratief
aan de gang,
en krijgje in de loopvan de tijd een heelgoedbeeldvan wat er in dat jaar
bij dezecliëntheeftafgespeeld.
Datjaar met die gebeurtenissen
wordtuiteindelijkcijÍermatig
in eenjaarrekening
samengevat
en de daarbijbehorende aangiftelnkomstenbelasting.
Maarnietalleenachterafkijkenwij mee,ook tijdenshet lopendejaar hebbenwe regelmatig
contactmet de cliënt.Somsalleenom de vingeraan de
pols te houden,vaak ook bij momentenwaarbijbelangrijkebeslissingen
genomenmoetenworden,zoalsovername,investeringen,
financieringen,
nieuweproducten,
subsidies,
oudedagsvoorziening
etc.
Eigenlijkheelbijzonder
dat wij zoveeloveronzecliëntenweten,en met hen
daarovermogenmeedenken
en beslissen.
Uiteraardhebbenwij zwijgplicht
overalleswat wij overonzecliëntenweten.Je zal mij dan ook nooitinhoudelijkovermijnwerk horenpraten.
Totmijnklantenkring
in het MKB.Ditvaribehorenmet nameondernemers
(BV's)met
eert van eenmanszaken
en firma'stot grotereondernemingen
meerdantwintigpersoneelsleden.
De verscheidenheid
aan klantenin combinatiemet het uitbrengen
van het boekjaarin een
tot een 'getrouw'beeld
jaarrekening,
maaktvoor mij mijn beroepals assistent-accountantinteressant.
Alettede Vries-Rennen,
Kantens
(werkzaambij AccountantskantoorGroeneveldte Middelstum)
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NIEUWSVAN DEVROUWENRAAD
Mededelingvoor de zwemmers!
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Vanafvrijdag5 septemberkan er weer wordengezwommenin het zwembad "De Beemden"in Bedum.Het seizoenlooptdoor tot vrijdag24 april
2009. Nieuwezwemmerszijn van harte welkom.Voor informatiekunt u
contactopnemenmet mevr.Groenhof,tel. 551228of mevr.Steendam,tel.
551633.
EN
AVONTUU
RLIJK GRONING
Ooitwel eensop één dag gewandelddwarsdoor borgen,molens,middeleen steenfabriek,
eeuwse kerken,(openlucht)musea, huiskamercafe's,
een zeeaquarium
en nogveelmeer?Loopdan mee in één van de etappes
waarbiju van de éne belevan de Tochtom de Noord.Een wandelfestival
ving in de anderevalt.
om de Noord,27 en 28 septemln de 3 editievan het wandelfestivalTocht
ber 2008, loopt u een avontuurlijke
tocht door maar liefst24 wierdendorpen.ln elk dorpbeleeftu allerleiGroningseavonturen,
van het
afwisselend
gebouw,op goed gevoelje weg vinden
wandelendoor een geheimzinnig
in een stenendoolhof,tot het belevenvan een bijzonderGroningsavonturenspel.

Een wespensteek?
Leg er steedsplakjes rauwe aardappel op
en de zwelling zal snel afnemen.
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Openingstijden:
Dinsdagt/m vrijdag
0 8 . 3 0 - 1 7 . 0 0u u r
Zaterdag
0 8 . 3 0 - 1 6 . 0 0u u r
M a a n d a gg e s l o t e n

Burchtstraat44, Middelstum
Tel.:0595-552970
Fax: 059 5-55297 L
E-mail:
j . d o nk e r b r o e k l@k p n p l a n e tn. l

Gemeentehuis:
Bezoekadres:
HooÍdstraat
West1, 9981AAUithuizen.
Postadres: Postbus
11,9980AAUithuizen,
! 1( n r ( ( n r c
Tel'nr':
0595-437555
E E À /ÍS À zION D
F a x .n r.:
0595_437666
&
'ffi,
email:
algemeen@eemsmond.nl
internet:
www.eemsmond.nl
\ z-

\

Openingstijden:
geopend
Hetgemeentehuis
isvoorhetpubliek
van8.30-19.00
woensopmaandag
uur,dinsdag,
juni1999werktde
van8.30-16.00
van8.30-12.00
dagenvrijdag
uurenopdonderdag
uur.Sinds
gemeente
Eemsmond
meteenpublieksbalie.
U kuntzichvoorallezakeneerstbijdezebaliemelgeholpen
den,Veelal
wordtu dandirect
Vergthetantwoord
doordebaliemedewerker.
opuwvraag
meerspecialistische
kennis,
vandedesbetreffende
vakafdeling
ingedanwordteenmedewerker
schakeld
omu vandienst
tezijn.OokvoorSociale
Zakenkuntu zichbijdepublieksbalie
melden.
Tijdens
de avondopenstelling
op de maandag
zijnalleende medewerkers
vande publieksbalie
Voordeaanvraag
aanwezig.
vaneenreisdocument,
eenrijbewijs,
eenuittreksel
uithetbevolkingsgeboorte
register,
vaneenverhuizing,
aangifte
voorzieninoÍoverlijden
oÍ inÍormatie
oversociale
gen,subsidies
geopend.
endergelijke
kuntu danookterecht.
Depublieksbalie
is doorlopend
De
kenthetsysteem
vanvariabele
overige
organisatie
werktijden,
Daardoor
bestaat
demogelijkheid,
dat's morgens
voor09.00uuroÍtijdens
medewerkers
nietaanwezig
zijn.
delunchtijd
platglas:
Inlevering
Platglas
kaniederewerkdag
ingeleverd
worden
van9.00aande Talmaweg
8a te Uithuizen,
- '16.00
12.00
uurenvan13,00
uur,
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