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PREDIKBEURTEN.
GereÍormeerdekerk en Hervormde Gemeente
04 maaft G.K. 11.00uur Ds. Kristensen.
11 maart H.K. 11.00uur Ds. Lievaart.Kindernevendienst.
Biddag.
14 maart H.K. 19.30uur Ds. Kristensen.
1 8 m a a r t G . K . 1 1 . 0 0u u r D h r .L e r i j n e r .
Kindernevendienst.
25 maart H.K. 11.00uur Ds. Kristensen.
01 april
G.K. 9.30 uur Ds. Kristensen.
GereÍormeerdekerk vrijgemaakt
9.30 uur Ds. E.L.van 't Foort,Enschede.
04 maail
14.30uur Ds. E.L.van 't Foort,Enschede.
11 maart
11.00uur Ds. T. Groenveld,
VieringH.A.
Uithuizen.
16.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
19.30uur Dienst.Biddag.
14 maafi
18 maart
9.30 uur Ds. G.F.Overweg,Schildwolde.
1 6 . 0 0u u r D s . G . F .E n s i n gA
, duard.
11.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
25 maaft
1 4 . 3 0u u r D s .A . M o l .W i n s u m .
11.00 uur Ds. J.Th.Rozemuller,
Baflo.
01 april
16.30uur Ds. L-S.K.Hoogendoorn,
Uithuizermeeden.

Langestraat4
9995 PE Kantens

Telefoon(0595)55 70 17

Iedere dag vers brood, koek en banket
van Bakkerij de Boer uit Uithurzen.
Iederewoensdaggrootassortiment
versbiologischdesem
en gistbroodvan eenbiologischebakkerij.
Tevensbiologischegroentepakketten,,
kaasen eieren
Om plaats te makenvoor nieuwevoorjaarskadootjes
de hele
maandfebruari 20% korting op het hele kado-assortiment!
Openingstijden:
ma.ím vr.9.n'12.*/ 14.*-I 8.'''uurI za.9.*-12.'*'
uur/ di. GESLOTEN

WEEKENDDIEN'TEN.
HuisartsenWarffum,BaÍlo, Usquert
24-25Íebr. J.S.Woltjer,Wadwerderweg
3, Usquert........0595-422831
H. Visser,W.deZwijgerstraat
03-04mrt.
1, Baflo
...0595-422515
10-11mft.
J.S. Smits,Oosterualge
...0595-422490
51, Warffum
17-18mft.
H. Visser,W.deZwijgerstraat
1, Baflo...........0595-422515
24-25mrt..
J.S. Woltjer,Wadwerderweg
3, Usquen........0595-422831
31 mrt./1april J.S. Smits,Oostervalge
51, Warlfum.............0595-422490
HuisartsenMiddelstum,Stedum en Kantens
2 4 - 2 5f e b r . F .O o s t e r h u i sK,a m p w e g2 1 , S t e d u m . . . . . . . . . . . . 0 5 9 6 - 5 5 1 3 2 3
0 3 - 0 4m f t .
S . G e r b e n sM
, e n t h e d a l a a2n, M i d d e l s t u m . . . . 0 5 9 5 - 5 5 1 5 1 8
1 0 - 1 1m f t .
F .O o s t e r h u i sK,a m p w e g2 1 , S t e d u m . . . . . . . . . . . . 0 5 9 6 - 5 5 1 3 2 3
1 7 - 1 8m r t .
H . M u u r l i n gG, r a c h t s t r a 8
.......0595-551519
a ,t M i d d e l s t u m
24-25mrt.. S. Gerbens,Menthedalaan
2, Middelstum....0595-551518
3 1 m r t . / 1a p r i l F .O o s t e r h u i sK,a m p w e g2 1 , S t e d u m . . . . . . . . . . . . 0 5 9 6 - 5 5 1 3 2 3
.......0595-551519
0 7 - 0 8a p r i l
H . M u u r l i n gG, r a c h t s t r a 8
a ,t M i d d e l s t u m
Tandartsen
O p z a t e r d a ge n z o n d a gi s e r o m 1 1 . 0 0u u r e n 1 7 . 0 0u u r e e n s p r e e k u u r .
Buitendeze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsna teleÍonisch
overlegte consulteren.
24-25febr.
B. Fledderus,
Winsum...
H. Meursing,Middelstum
03-04mrt.
1 0 - 1 1m r t .
J . A . J .H o f t ,L o p p e r s u m . . . . .
1 7 - 1 8m f t .
P B r o u w e rU, i t h u i z e n . . . . . .
2 4 - 2 5m r t .
S . J . J .K o o i j ,L o p p e r s u m . . . . . .
31 mrt./1april P. Stomp,Warffum
0 7 - 0 8a p r i l
B . M . v . d . V e e rLeo,p p e r s u m . . . . .

....0595-441545
.0595-552292
....0596-572818
......0595-431642
.........0596-572818
....0595-422261
........0596-572818

Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
BegrofenisverenigingKontens
Uiïvoortverzo?geï
C . B o e rs e mo

|
I

losgs-qzzlo5

|

Ledenodministrotie:
J.O.M.W ol s-S tol l oert

(0595-552303

geboorte en/ of verhuizingen
Gelievewilzígingenbij huwelijk,somenwonen,
doorgevenoon de ledenodministrotíe

ADVENDOEN VLINTHIPPERS
JAARLIJKSEUITVOERING
GROOTSUCCES.
Op zaterdag27 januari 1'. gaf toneelvereniging
Advendo en koor de
Vlinthippers
hunjaarlijkseuitvoering
in het Schienvat.
Er warengeen 130
bezoekers,
zoalsin de Ommelander
Courantstondvermeld,maar ongeveer 160. 't Schienvatwas dan ook tot de laatsteplaatsgevuld.
De Vlinthippers
begonneneerst met hun optreden,en had speciaalvoor
de opvoeringvoor nieuwenummersgekozenhetgeenbij het publiekin
goede aarde viel. Daarna was het de beurt aan de toneelvereniging.
Opgevoerdwerd de komediein drie bedrijven'Bella ltalia' geschreven
door Carl Slotboom.Het speeldezich af op een bungalowparkin ltaliè,
gezinnenop vakantiegaan.Als het ene gezinook nog
waardrieGroninger
hun buururouwmeeneemtop sleeptouw,en er ook nog twee gezelschapsdames
uit Amsterdamop het park een huisjehuren,gebeurener
wel vreemdedingen.....En als de beidedamesuít Amsterdamook nog
beschuldigd
wordenvan diefstal,is het hek helemaalvan de dam ...
ledereendie op de uitvoeringis geweestkan zich het vast allemaalnog
wel herineren.
De vele lachsalvo's
warendan ook niet van de lucht,een
teken dat het aanwezigepubliekgenotenheeft. De spelers kregen na
afloopeen staandeovatie.De regiewas in handenvan Anje Reininguit
Onderdendam.
Dit jaar speeldeAdvendomet 4 nieuwespelers,nl. FrouwkeDoornbos,
AgeethVisser,Josede Jongen PaulKnot.De anderespelerswarenlneke
Groeneweg,Janny ReifÍers, Gees Knot, Marten Miske en Gerad
Werkman.Het soufflerenvan de spelerswas in handen van Jantje
Groenhof.
Advendoen de Vlinthippers
kunnenterugkijken
op een geslaagdeavond.

G.W.

SCHAATSCURSUS
IN KARDINGE.
Het gewestGroningenheeft alle natuurijsverenigingen
in de provincie
Groningenaangeschreven,
om op drie zondagochtenden
deel te nemen
aan een schaatscursus.
Kantensgaf dit bericht
Ook de ijsbaanvereniging
door aan de lagereschool,dat was bedoeldvoor de groepen6, 7 en B.
Een aantalkinderenuit deze groepenhebbenmeegedaanin Kardinge
aan deze cursus,en ze vondenhet heel leerzaam.Op zondagochtend11
februariwas de laatstecursus.

G.W.

KAANSTËRJËUGDHONKNIEUWS.
Hallo mensenuit KanteSg Mijn naam
is Franciscavon Heberen ik ben
sindstweejaar bestuurslid
bij liet Kaanstár"làuidhonk.
rr,uináïer erg teuk
en ook de dinqendie er.georganiseerd
wordeËvind ik erg reuk.fk merk
jonlere jeugdï"i Ërg reuk
vind o,n oi; de discote zijn. rk vind
::l!_1t.9e
net echterwer jammerdat de o[xomst
{;;t i, fiÍ G óil;rr"ín-'tn. dorp.
Jammer,wantde,avond.ÀilnLrg gezettig.
ook hebbenwii al eens eenfiÍmavono
geo'rganiseerd.
Dit was erg reuken
druk bezocht'op 24 meieoot is er
weereen fírmin salem, een filmavond
voor de mensenin Kantens.ook
oud"rr
uorwassene
n zijndan van
hartewelkom.Er wordendan tíms gedraaid
"ndie op dat moment
in de bio_
scoopdraaíen.
ouders en andere vorwassenenzijn
artijdwerkom op onze
];:ïï:r,
Naar ik hooptot ziens.
Franciscavon Hebel.
PSYCHOÏHERAPIE
EN SUPERVISIE.
Mw. drs. J.R. Boelema,atsptaten
maken kan van

llïïJ.3ig,ïil

TaSn{ag um vrijdag
8.15
uuropnum'er
0651essózo.
nraxtiJr
ciËensinser
sa

sinds 'lgg4 heb ik een praktijkvoor,psychotherapie
en supervisie.
verschiIlendeverzekeraarsv'ergóeoen-de
theiafïe geneeloÍ gedeertef
ijk.

G E E FM E D E R U I M T E
Hang nietzo aan me,
druk niet zo op me,
Iaat me vrij.
Lieveling,belemmer
niet zo het uitzicht,
ga opzij.
Verkleinniet de wereld
tot het krtngetje
'ik jij'.
en
Hang nietzo aan me,
druk niet zo op me,
taat me vrij.

Alsje mf vrij taat
zal je me binden.
Als je opzij gaat
zul je me vinden.
Geef me de ruimte.
Dan wordt het heel knus.
En zie af van die drukkende hunkering naar liefde.
Dan komt ie vanzetf:
de kus.
SethGaaikema.
Uit:Geefme de ruimte.

NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
Keramiekbeschilderen.
ln overlegmet mevrouwG. van Dam-Blink,Knolweg6
te Rottum,organiserenwe in de herfsteen middagof
avondkeramiekbeschilderen.
De aankondigingis nog vroeg, maar het gaat als volgt: mw. van Dam
maakt in de zomermaandenhet aantalbasisschaaltjes
dat nodig is voor
de cursusin de herfst.Daarvoorwil ze graag het aantalcursistenweten.
Ze kan bij haarthuis per keer B personenontvangen.
De cursistengaan de basisschaaltjes
beschilderen
en daarnawordende
schaaltjesafgebakkenin de oven.Als ze klaarzijn,kunt u ze aÍhalen.
Kostenzijnt.15,-per persoon(allesinbegrepen).
Als u meewiltdoenkuntu zichtot 15 maafiaanmelden
bij onzebeideconmw. de Boer,tel. 551484 of mw. Steendam,tel. 551633.
tactpersonen,
Computercursus.
Wij herinnerende deelnemersaan de vervolgcursusnog even aan de
staftdatumop maandag12 maart,zowel voor de middag-als de avondgroepin Het HogelandCollegete Uithuizen.
Het is al enkelewekengeledendat u een berichtjevan ons in de bus hebt
gehad,maarwe nemenaan dat iedereenhet al in z'n agendahad genoteerd.
OP ROAKELDAIS.
projectVIADORKOp Roakeldaisleverteen bijdrageaan het prestigieuze
WERD.Een van de landendie dit jaar een groepafvaardigtnaar het fesis EGYPTE.
tivalOp Roakeldais
ln overlegmet de organisatoren
van VIADORKWERDzal de dansgroep
uit Egyptevan zondag24 - dinsdag26 juni een of twee keer een bijdrage
leverenaan dit provincialeproject,rond en aan het Reitdiep.
Deze bijzonderegroep uit de hoofdstadCaïro,heeftop zijn repertoirezg.
Derwisj-dansen
staan. Deze dansen hebben een religieus-islamitische
Derwisjenwarenbedelmonniken
achtergrond.
die ervoorkozenom in de
i s l a m i t i s c h ew e r e l d a r m e n s o b e r t e l e v e n . M e n n o e m t d e z e
Mohammedaanse
bedelmonniken
ook wel asceten.ln hun geloof zijn zíj
aanhangersvan het SoeÍisme.SoeÍismeis afgeleidvan het Arabische
woord 'soef' dat 'lange wollen mantel' betekent.De soefistendroegen
namelijklangegewadenals uiterlijk
tekenvan hun geloofsrichting.
Het 36e Folkloristisch
Dansfestival
Op Roakeldaisbegintop woensdag27
juni. De Derwisjdansers
uit Caïro die aan Op Roakeldaísdeelnemen,
komenal vijf dageneerdernaar Warffumom in het weekend,voordathet
festivalbegint,te kunnenoptredenaan het Reitdiep.Dit zal waarschijnlijk
op zondag24 juni plaatsvinden
in Garnwerden laternog een keer op een
andereplaats.

Bij het uitnodigenvan dezegroepheefthet bestuurvan Op Roakeldaisde
Egyptenarenverzekerd,dat het dansenaan de oeversvan het Reitdiep
minstenszo boeiendis als aan de boordenvan de Nijl.....!
De Beurs-,Kunst-en Hobbymarkt
zal dit jaar beginnenop vrijdagmorgen
29 juni en duufttot en met zondagmiddag
1 juli. Evenalsvorigjaar wordt
er ook dit jaar weereen internetcafé
in opgenomen.
De eersteaanmeldingen voor de verschillende
zijn alweerbinnengekomen.
afdelingen
De toegangsprijs
tot de beurzenzal dit jaar gelijkzijn aan die van het jaar
2000:f.3,50per persoon.Kinderengratis.

REUNIEOPENBAARONDERWIJSKANTENS.
Ruim400 mensenhebbenzichreedsopgegeven
voorde reuniedie plaats
vindtop zaterdag16 juni 2001.De commissieis daar natuurlijkontzettend
verheugdover,maar wil toch diegenenoproependie zich (nog) niet hebben opgegeven.Een uniekekansom vroegereklasgenotenen leerkrachten te ontmoeten,laat u toch nietaan uw neusvoorbijgaan?Geeft u zich
z.s.m.op via het u toegezonden
aanmeldingsformulier,
zodatwe er met
elkaareen onvergetelijke
dag van kunnenmaken.Verderwillenwe onze
dorpsgenoten
vragenom die dag in grotegetalete vlaggen,zodathet dorp
er extrafeestelijkuitziet.
Op de dag van de reunievindter op de O.B.S.Klinkenborg
een tentoonstellingplaatsvan o.a. oude schoolmaterialen,
foto's,creatievevormingswerkjese.d. Heeftu ietswat u beschikbaar
wilt stellenvoor dezetentoonstelling,neemtu dan a.u.b.contactop met de reuniecommissie.
Hiervoor
kunt u terechtbij:
Bergen 551656
J. EÍsinga-van
A. van Dijken-Wever 551394
J. Reiffers-Bijsterueld 552664
G. de Boer
551484.
Wij danken u voor uw medewerkingen hopen op een zeer geslaagde
dag!!

Denk om copy!!!!
inleverdatum
Uiterste
voorhetvolgende
nummer:
15 MAART 2OO1

N I E U W S B R I ESFP E E L T U I N ' S P R U D D E R N U S T "
jullieeen aantal
Graagwillenwe als bestuurvan de speeltuinvereniging
dingenvertellen.
Het bestuurbestaatuit:
Voorzitter:
AnnekeOosting
Secretaresse: MarjetSchelfhout
Penn.meester: NickOmta
Materiaalcomm.:Jaap Werkman,JacobWever
Bestuursleden: Janetvan der Gronde,EstherHovenkamp.
De afgelopenmaandenis er drukoverleggevoerdom de veiligheidin de
speeltuinen
te vergroten.ln 1997is er een wet gekomenom de veiligheid
te vergroten,
waarvoorin 1998door Nijha,in opdrachtvan de gemeente,
een inspectieis uitgevoerd
in allespeeltuinen
in de gemeenteEemsmond.
Er werdenin de speeltuinvan Kantenseen aantaltoestellenafgekeurd.
Werk wat we samenhaddengedaanwas allemaalvoor niets.We kregen
van de gemeentegeld voor nieuwetoestellen,t.w. 1 glijbaan,1 draaiplateau en 2 veerschommels.
Een investering
die veel geld heeftgekost.
We moestenin 2000 een logboekbijhoudenvan alle toestellen.In 2001
heeft de gemeentegeld uitgetrokkenvoor rubbeftegelsin de speeltuin
voor toestellenmet een valhoogtehogerdan 1 meter.Dit houdt in dat in
de speeltuin81 m2 rubbertegels
wordtgelegddoor het bestuuren Werk
op Maat.Dus er wordtdruk gewerktdit jaar.
We willendan ook van de kinderenen oudershun medewerking
vragen
om de speeltuinnetjeste houdenen nietstukte maken.Want er gebeuren dingenin de speeltuindie echt nietkunnen!
1. Hondenlatenpoepenin de speeltuin.
Dit gebeuftook in de Kooistraat.
Als u een hondhebt loop er dan mee,
de hondkan het ook niethelpendat u er nietmee wilt lopen.
2. Vernielingen
hekwerk.
Er staattocheen klimrekin de speeltuin.
Laatdan het hekom de speeltuin met rust!
3. Feesthoudenin de speeltuin.
De speeltuinis voor kinderenlot 12 jaar.
4. Overlastaan buren.
Je benter om te spelen,nietvoorvernielingen.
5 . B r a n d e ni n d e s p e e l t u i n .
Pas op, de brandweerzit nietmeerin het dorp,laatdat toch!
We vragenuw begripvoordit soortdingen,doe dit nietlanger.De kosten
zijnal hooggenoeg.
We zijn druk bezigom een nieuwtoestelaan te kopen,maar het is nog
niethelemaalrond.We hebbengoedehoopdat het dit jaar lukt.
We hopen dat we op 30 april de veiligheidvan uw kind weer kunnen
garanderen.
We willendan ook een beetjebegripvan u en uw kind!
Het bestuur.
11

VEUJOARSGEDICHT
Nou wíntertied veurbie is,
schient zun mit nijer lícht.
lk vuil t of t veur mie is,
dat wereld aanzain krigt.
lk heur weer vogelszingen,
alles krigt glaans en kleur.
De lutje lammer springen
ket-oet t gruinlaanddeur.
Job Oldenhoes.
EUROPAKINDERHULPZOEKT ENTHOUSIASTE
GASTGEZINNEN.
gaat doen?Wij wel!
Weet u al wat u de komendezomeruakantie
gastgezinnendie
EuropaKinderhulpzoektook dit jaar weer enthousiaste
bereidzijn een 'kansarm'kind, in de zomervakantie,
drie weken in hun
gezinop te nemen.ïjdens deze vakantieis het mogelijkom deze 'kansarme' kindereneen eruaringmee te gevenvoor de rest van hun leven.
Voor de provincieGroningenkomende kinderenuit Duitsland,Franktijk,
Engeland,Wit-Rusland
en Nederlandzelf.Kinderenongeachtnationaliteit,
ras of levensbeschouwing.
Kinderenmet een andereachtergrond,
andere
leeÍgewoonten
en met een anderecultuur.Zij worden uitgezondendoor
diversemaatschappelijke
organisatiesin hun woonplaats.Het gaat om
kinderenvan 6 tot 12 jaar. Als na het eerstejaar blijktdat het goed klikt
tussenu en het gastkind,heeftu de mogelijkheid
het kindelk jaar terugte
vragentot het 16 jaar is. Op dezewijzekan er een band met het kindworden opgebouwd.
Duur hoeft zo'n vakantieniet te zijn, buitenspelen,Íietsen(leren),
zwemmen(leren),
boodschappen
doen,een wandeling,
aandacht,goedeten en
rust.Gewoonmeedraaienin het gezin.Een bordjemeer op tafel kost niet
zo veel.
Moeilijk......
Natuurlíjkwetenwij dat het niet niks is om drie wekeneen onbekendkind
in huiste hebben.Een kinddat door zijn achtergrond
veel aandachtnodig
heeft,vraagtsomsveel van het gastgezin.
Daarombestedenwij veel aandachtaan de voorbereiding
en ook tijdens
de verblijfsperiode
kunt u een beroepdoen op onze medewerkers.
Vakantieis bij EuropaKinderhulpdaaromook het hele jaar door onderwerp van gesprek.
EuropaKinderhulpontvangtgeen subsidie's,maar kan haar werk doen
door donatie'sen giften.Onze medewerkerszijn dan ook allemaalvrijwill i g e r s . E u r o p a K i n d e r h u l pi s e r k e n d d o o r h e t C e n t r a a l B u r e a u
Fondsenwerving.
12

Als u niet in de gelegenheid
bent om een 'kansarm'kind een vakantiete
geven,kuntu ons toch steunendoorte donerenop gironummer
3333193
EKH regioGroningen
t.n.v.penningmeester
te Winschoten.
Heeft uw gezin de komendezomervakantie
echter nog ruimtevoor een
extrabordjeop tafel neemdan contactmet ons op.
Nadere informatiewordt u graag verstrektdoor Anneke Hommes,tel.
0598-446356of Thea van Bree.tel. 0598-446429.
CONCERTDOOPSGEZINDE
KERK TE UITHUIZEN.
De CultureleRaadEemsmond
organiseed
op zaterdag10 maart2001een
concertin de Doopsgezinde
kerkte Uithuizen.4 studentenvan het 4e jaar
van het GroningerConservatorium
zingenuit werkenvan Verdi.2001 is
het jaar van Verdien dit concertza] in het tekenstaanvan Verdi.
GuiseppeVerdiis 100jaar geledenoverleden,hij leefdevan 1813-1901
.
Verdiwas van ltaliaanseafkomst,in het beginwas hij vooraldirigent,maar
begon op latere leeftijd te componeren.Bekende opera's door hem
gecomponeerd
zijnOtello,Aida,Don Carlosetc. Binnenkort
is in de Ahoy
te Rotterdam
de opera'Nabucco'een
van de bekendste
opera'svan Verdi.
Verdiwas een oveftuigendpatrioten liet met opzet zijn politiekeidealen
aansluitenin zijn opera's.Dit gaf hem de bijnaamcomponistvan de
Italiaanse
Revolutie.
De studentenvan het Conseruatorium
hebben in dit Verdi-jaarspeciaal
aria's en opera'svan Verdi ingestudeerd.
Zij zullenzijn werk met veel
enthousiasmepresenteren,
waarbijuitlegover de liederenen de componistgegevenzal worden,aanvang20.00uur.

Denk om copy!!!!
Uitersteinleverdatum
voor het volgendenummer:

15 MAART 2OO1
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VOORDEJEUGD.
KLEURPLAAT
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Deze keer een odntolrnoppen!
- Er waren eens twee moedersdie allebei een zoontje hadden.Zegt moeder 1: 'mijn zoontje van 2 kan zijn naam al schrijven,goed hè?' Moeder 2
antwoordt: 'mijnzoontje van 2 kan zijn naam al achterstevorenschrijven'.
Dan vraagt moeder 1: 'hoe heet uw zoontje dan'. Moeder 2 zegt: 'míjn
zoontjeheet BOB'.
- Jantje komt voor de achtste keer bij de kassa van de bioscoop om een
kaarlje te kopen. De mevrouw achter de kassa zegt: 'Maar jongetje, je
hebt toch al een heleboelkaartjesgekocht'.Jantje: 'Ja, maar er staat een
man bij de ingang en die scheurt mijn kaartje steeds kapot!'
- lk moest laatst iemand opbellen,neemt een kleín meisje de telefoon op.
Fluisterend: 'Met Marietje.' lk vraag: 'ls je vader thuís?' 'Ja', fluistert het
meisje, 'maar die ís even bezig.' Dus ik vraag: 'ls je moeder dan thuis?'
'Ja', fluisterthet meisje, 'maar die is even bezig.' lk vraag: 'ls je grote zus
dan thuis?' 'Ja, maar die is ook even bezig.' lk vraag: 'Watzijn ze dan allemaal aan 't doen?' Fluisterthet meísje: 'Ze zijn mij aan 't zoeken.'
- Jantje komt thuis van school en lacht zich het apenlazerus. Vraagtzijn
vader aan Jantje: 'Waarom lach je zo hard?' Jantje: 'lk had strafwerk!'
Vader: 'Wat is daar zo leuk aan dan?' Jantje: 'lk moest honderd keer lK
BEN EEN EZEL oppennenen u moet uw handtekeningeronderzetten van
de leraar.'
- Jantje drinkt achter elkaar zijn melk op en laat daarna een harde boer!
Zegt zijn moeder: 'Jantje wat is dat nou?' Zegt Jantje: 'De Melkboer ma!'
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VROUWENVAN NU: aÍdeling Middelstum/Kantense.o.
vereniging
van de N.B.v.P.
Vrouwenvan Nu valt onderde landelijke
en is
een verenigingwaar iedereenvan hartewelkomis.
Het bestuurwordtgevormddoor:
A. Pit-Post.Middelstum
voorzitter
K. Hovenkamp-Kruyer,
Kantens
secretaris
penningmeester
Kantens
J. de Jong-Wiering,
lid
E.A.Westerdijk-Makken,
Kantens
A . H . S c h i l t h u i s - C l e v e rM
i nigd,d e l s t u ml i d .
De verenigingkomt + 8 keer per winterseizoen
bijeen,deels in Vita Nova
't
te Middelstumen deelsin Schienvatte Kantens.
Meestalwordener op de avondenlezingenverzorgdover verschillende
actueleonderwerpen,maar een avondactiefmet elkaarbezigzijn is ook
altijdeen succes.
Tot aan de zomerstaaner nog 2 avondenop het programma.te weten:
1. Op 20 maart,dus aan het beginvan de lentekomende dames Quak
en De Winteruit Uithuizenons in Vita Novate Middelstumvoorlichten
over het werkenmet kuip-en perkplanten.
2. Op 9 april besluitenwe het seizoengezamenlijkmet de Vrouwenraad
'GittjeGernoat'voor
Kantens.Deze avondtreedthet Visvrouwenkoor
't
ons op in Schienvatte Kantens.
geworden,kom dan gerustals gast een avond bijwoBent u nieuwsgierig
nen. U bent van hartewelkom!Voor verderinformatiekunt u terechtbij:
mw. Pit,tel. 0595-551703en bij mw. Hovenkamp,tel. 0595-552609.
De avondenbeginnensteedsom 19.45uur.
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Begrafenisveren
iging Kantens
sinds 1907

Doel van de vereniging
Het plechtiggrafwaartsbrengenvan haarleden.

Inhoud
'
Bij eenbegrafenissteltde verenigingzrynvoorgangerbeschikbaar,
alsmede 4 dragers en eventueel2 klokluiàeri alsmede een
lijkwagenbinnen de grenzenvan Kantens,Rottum en Stitswerd.
Voor het begravenvan ledenop eenbegraafplaats
buitenKantens,
Roftum of Stitswerd.geldt een, in elk bijzondergeval, door het
bestuLrr
vastte stellentarief.Zij diebuitenhet gebià van Kanrens,
Rotturnof Stitsrverdzijn gaanwonenen lid zijn geblevenvan de
verenigiltg.betalenzelf de vervoerskosten
van het lichaamnaarde
ingangvan de begraafplaats
in Kantens,Rottumof Stitswerd.
.
Bij eencrematiein Groningensteltde verenigingeen vergoeding
beschikbaar,
minus de kostenvoor zijn l'oorganger,eventueel2
dragersvoor het overbretrgen
van het lichaamen indiensewenst2
klokluiders.
.
Bii een begrafenisof crematie elders in het land. stelt de
verenigingeenvergoeding
beschikbaar.

Lidmaatschap
Als lid van de verenigingkunnentoetredenpersonen
die woonachtig
zijn in Kantens,Rottum of Stitswerd,mits zij niet ouder zijn dan44
iaar.Kinderen,alsmedeklein- en preegkinderàn
van l g jaar e' ouder,
dienenals zelfstandiglid aangemerd
te worden.Bu insóhrilvinglater
dan op het bereikenvan de l8-jarigereeftijdgeldteenwachttrlovan to
weken.

1B

I

Contributie
Jaarlijkste voldoenin mei. Het lidmaatschapsjaar
loopt van I januari
Ílm 31 december.De contributie kan jaarlijks op de Algemene
Vergadering
wordenherzien.
Op dit moment(2001) bedraagtde conrributieals volgt:
Pergezin
/ 30.00
A l l e e n s t a a n d/ e1 5 " 0 0
Beëindiginglidmaatschap
o TenminsteI maandvoor aanvangvan het eerstvolgende
diensdaar
schriftelijkbij de penningmeester.
.
Brj het niet tijdig voldoenbinnen l4 dagenna aanbiedingvan de
kwitantie, kan het lidmaatschapdoor het bestuur worden
geroyeerd.
.
Bij overlijden.

Wat te doen bij overlijden
Het aanvragen
van een begrafenis
c.q. crematiedientte geschieden
bij
de voorgangervan de vereniging:
tlitvaartve rzo rgi ng Boersema
Stationsstratt 2
9988 RP USQUERT
tel.: 0595-422805

I

Voor meerinformatiekunt u contactopnemenlnet:
J. Berghuis(secretaris)of
Pastorieweg
41
9995 PM KANTENS
tel.:0595-552217

J.O.M.Wals-Stal
laert(penningmeester)
Bredeweg22
9995 PT KANTENS
tel.:0595-552303
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VERENIGING
DORPSBELANGEN
KANTENS.
voor het bijwonenvan de jaarvergadering.
Uitnodiging
Datum: 21 maaft2001Aanvang: 19.45uur.
't Schienvatte Kantens.
Plaats:
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen22 maart2000.
3. Verslagpenningmeester:
speeltuin
C.S.C.W.
Ver.Dorpsbelangen
Kantens.
4. Verslagsecretaris.
5. Verslagspeeltuincommissie.
6. Verslagtuinbouwcommissie.
7. VerslagC.S.C.W.commissie.
PAUZE
Ver.Dorpsbelangen
Kantens:
8. Bestuursverkiezing
Aftredenden niet herkiesbaar:
Jan Kooistraen Mina Woudstra.
Nieuwekandidaten
voor het bestuurkunnenzich tot 15 minutenvoor
de vergadering
aanmeldenbij de bestuursleden.
9. Rondvraag.
Eindevergaderingom ongeveer22.00 uur.
JAAROVERZTCHT
2000- 2001.
* Realisatieschandpaaldoor dhr.Aalberts Leermens;plaatsing2001.
uit
. Uitreikingvan de stimuleringsprijs
aan dhr. G. Werkmanals vrijwillige
molenaarde GroteGeeft.
. Deelnameaan de marktvan 30 april.
. Bijwonen van vergaderingenen bijeenkomstenten behoeve van
Kantens.
. Kerstboomgeplaatstin samenwerking
met Stichting't Schienvat,
* Medewerkingverleendaan verschillende
jaarlijkseacties zoals het
Sinterklaasfeest
en het Paasfeest.
* Het opstellenvan een StrategischeVisie Kantensvoor de komende
jaren.
Onderwerpen:
Groenbeheer
Veiligheid
Monumenten
Herinrichti
ng Kerkstraat
Hetdorpshuis
aanpassen
aande normenvandezetijd
Wonenin Kantens,
de mogelijkheden
om te kunnenbouwen
Recreatie
en toerisme.
Landschap
Behoud
vanvoorzieningen
InÍrastructuur.
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Workshop & concert Boventoonzangen Tibetaanseklankschalen
in de kerk van Stitswerd op 20 maart a.s.
Een middaglangwerkenmet zang,Chinesegongs,trommels,Tibetaanse
klankschalen,
en indiaansesnaarinstrumenten.
ledereenkan muziekmaken!In oostersetraditiesgaat het er nietom dat
te spelenof te zingenwat iemandandersbedachtheeft,maarom je eigen
ritme,melodieof stemgeluid
te latenklinken.Ook het luisterenneemteen
belangrijke
rol in. Voordezemuzikaleontdekkingsreis
kunnendiverseinstrumentendoorde cursistenbespeeldworden,waaronderook ïbetaanse
klankschalen.
DocentErik Karsemeijer
heeftvelejarenervaringin het gevenvan workshops en concerten.Gedurendede middagzullen de cursistenkennis
maken met verschillende
instrumenten
en indienmen wil, ook met de
eigenstem.lmprovisaties
nemenhierbijeen centralerol in.
's Avonds
vindt de presentatieplaatsin de vorm van een concert.Hierbij
wordt instrumentaal,
meditatievemuziek van klankschalen,gongs en
boventoonzang
afgewisseldmet dat waaraande cursistenin de namiddag
gewerkthebben.
Bel voor informatieen aanmeldingen
met Birgitvan den Heuvel,0595552283.De workshopbegintom 14:00 uur en kost Í 45,-. Het concert
begintom 20:00uur,toegang/ 10,-.
GEMEENTENIEUWS
8 Íebruari2001.
Bouwbeurs 2001
Ook dit jaar organiseert
de gemeenteeen beursover bouwenen wonen
in Eemsmond.De Bouwbeurs2001vindtplaatsop 30 en 31 maart aanstaande, in spofihalScherphornte Uithuizermeeden.
Gezienhet grote
succesvan de Bouwbeurs
2000hebbenwij gekozenvoordezelfdeopzet.
Tijdensde Bouwbeurs
2001 kuntu informatie
krijgenover de bouwmogelijkhedenen de ontwikkelingen
in de gemeenteEemsmond.De beurs is
geopendop vrijdag30 maaftvan 17.00-22.00
uur en op zaterdag31 maart
van 12.00-17.00
uur. Bedrijvenen organisaties
die willenmeedoenaan
dezebeurskunnencontactopnemenmet de gemeenteEemsmond,afdeiingCommunicatie,
(0595)437598of 437599.U ontvangt
telefoonnummer
dan een informatiepakket
met een aanmeldingsformulier.
Aanmeldingis
mogelijktot uiterlijkvrijdag 2 maart 2000.
ResultatenHumanakledingcontainers
Sinds enige tijd staan in Eemsmondkledingscontainers.
Deze zijn van
Humana,een organisatie
voorontwikkelingssamenwerking.
ln 2000 heeft
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Humanain onzegemeente41.653kilo aan kledingingezameld.
Hiermee
is een bedragvan bijnaf.12.500,/ Euro5672,25ten goedegekomenaan
ontwikkelingssamenwerking.
De ingezameldekledingwordt deels verin Amsterdamen Arnhem.Een ander deel
kocht in de Humanawinkels
gaat naar Afrikaom verkochtte wordenaan de plaatselijkebevolking.De
opbrengstdaarvankomt ten goede aan projectenter plaatse.Ook wordt
een deel van de kledinggebruiktvoor noodhulp,in Nederlanden in het
buitenland.In 2000 is bijvoorbeeldkledingverstrektaan slachtoffersvan
de ramp in Enschedeen aan slachtoffersvan de watersnoodrampin
Mozambique.
maar in de kledingcontainer
Doortextielniet in de vuilnisbak,
te gooien,
werkt u mee aan twee doelstellingen.
U helptmee de afualbergkleinerte
indirectbelangrijke
houdenen u financiert
ontwikkelingsprojecten,
bijvoormedischezorg, kinderhulpen
beeld op het gebiedvan Aidspreventie,
onderwijs.
ONGEVALEISTVELE SLACHTOFFERS.
Op maandag12 tebruarijongstledenvond er aan de Langestraateen ernstig ongevalplaatswaarbijzeker18 personengewondraakten.Een witte
personenwagen
sloeg in de flauwebochttegenover'lneke'sbroodjesen
kadootjes'over de kop, vermoedelijkdoor een veel te hoge snelheid.De
auto kwam tot stilstandaan de achterzijdevan 't Schienvat,waar op dat
momentnet een cv-monteur
vielde stroom
aan hetwerkwas.Onmiddellijk
in 't Schienvatuit en raakteeen groeptoneelspelers,
die op dat moment
in de bovenzaalaan het repeterenwaren,volledigin paniek.Een enorme
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in het gebouwmaakteook op de benedenverdieping
een
rookontwikkeling
aantalslachtoffers.
De brandweerstondgelukkigal met 2 wagensgereedom in te grijpenen
ook was er een enormegroepEHBO'ersvan de partijom de gewonden
zo snel mogelijkop te vangen.
al, het ging hierom een grootschalige
brandweerU begrilpthet natuurlijk
oefening,waaraanzo'n 30 personendeelnamen.Ook Jan Jageren Beft
Bultenawaren aanwezig,helaasniet meer in functie,zagenzij vanaf de
zijlijn,met de handendiep weggestokenin de zakken,knarsetandend
toe!

24

ROTTUM.
DORPSBELANGEN
VERENIGING
Toneelavond:
'Het doek gaat op voor moord'
uit
' -Í- - ---'
'v" 'l,
de Kloosterspeulers
De toneelvereniging
Rottumis druk bezigmet het instuderenvan een nieuw
toneelstuk.Ze brengendit jaar op zaterdagavond17 maarl
te Rottum.Het is
een thrillerop de plankenin het dorpshuisKloosterstee
een thrillermet een vleugjehumor,geschrevendoor BettineManktelowen
vertaalddoor Paul HoÍ.
Gespeeldwordt'Het doek gaat op voor moord'.Het speeltzich af op de
bflhnevan een kleintheatertjeaan het eind van de pier.Een toneelgroep
is hieraan het repeterenmet een toneelstuk.Als de huismeesterkomtvertellendat de acteurszelf kunnenaÍsluitenals ze weggaan,gebeurener
allerleionverwachtesituaties.
Ook blijktdat deze zelfdetoneelgroepeens een toneelstukhelemaalverkeerdheeftbegrepenen opgevoerd.Het was bedoeldals een serieusstuk
en werd als een blijspelten tonelegebracht.Hierdoorzint er iemandop
wraak.
We willen u er op wijzen, dat het hier een repetitiebetreft,zodat het
publiekop het verkeerdebeen kan wordengezet.Het stuk heeftdan ook
een heelverrassendslot,waaroverde aanwezigenna afloopnog gezellig
kunnendiscussirëren.
'Hetdoekgaatop voor moord'wordtdus op 17 maartopgevoerd
De thriller
'Kloosterstee'
te Rottum.De aanvangis 20-00uur en de
in het dorpshuis
De
entreebedraagtvoor ledenvan de vereniopen.
zaal is om 19.30uur
gingf.5,-en voor nietledenf.7,50per persoon.Leden,nietleden,Íamilie,
zijnvan hartewelkomop dezeavond.
bekendenen onbekenden
vrienden,

LENTELIEDJE.
De lenteis gekomen
Nu bot uit tak en bomen
Het groen,zo fris en teer
De winterzal verdwijnen
De lentezongaat schijnen
Zij zendthaar stralenneer.
De mooievlindersvliegen
Nee,'t kan er nietom liegen
De lentekomter aan
De bijtjeszullenzoemen
Zij halenuit de bloemen
De honingstraksvandaan.

Wie het jongevee zietspringen
Die moettoch wel bezingen
God, die dit allesgeeft
Die zal de Schepperloven
Hij is het, die van boven
Zijn zorg voor alles heeft.
M. Kofferman-Zijl.
A.v.V.
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NATIONAALREUMAFONDS.
'Te
Het NationaalReumafondsstart met de landelijkecollectecampagne
koopwegensreuma'in de week van 18 Vm 24 maarLMet dezecampagne wil het Íondsaandachtvragenvoor de sociaalmaatschappelijke
gevolgen van reuma,een ziektebeelddat een op de tien Nederlanders
treft.
gaan in de weekvan 18 Vm 24 maariop pad om te
Duizendenvrijwilligers
collecterenvoor het NationaalReumafonds.Hoewelzo'n anderhalfmiljoen Nederlandersreuma heeft, is reuma voor veel mensen een nog
onbekendeziekte.Via een serie afbeeldingenvan alledaagsevoorwerpen, voorzíenvan de tekst ' Te koop wegens reuma' wil het Nationaal
Reumafondsniet alleen de ziekte, maar vooral ook de gevolgenvan
reumaop het levenvan de patiëntonderde aandachtbrengen.Vaakmoeten mensenmet reumaals gevolgvan hun beperkingenmet pijn in hun
had afstanddoen van hun hobby,sport of baan. Voor velen weegt deze
pijnminstenseven zwaa(als de fysiekepijn.Te koopaangebodenwegens
reumaspeeltin op deze'onzichtbare'
kantvan reuma.
De collectevormteen belangrijkebronvan inkomstenvoor het fonds.Van
de opbrengst financierthet Nationaal Reumafondswetenschappelijk
onderzoek en steunt zij de ruim honderd patiëntenverenigingen.
Bovendienis het Íondsactiefop het gebiedvan individuele
financiËlle
hulp,
voorlichting
en aangepastevakantiesvoor mensenmet reuma.
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Dry

cnnode Pa&o...

DerwinSchorrengeeftde pen door aan:
E r w i nH . D r e n t hw, o o n a c h t iign R o t t u ms i n d s1 9 9 1 .
Wat was je jongensdroom?
Maanreiziger
worden.
Wat is er van terechtgekomen?
Koersgewijzigd.
Wat is je grootste hobby?
Qua tijd:sleutelenaan automobielen.
Wat is je favorietevakantiebestemming?
Aan vakantiekom ik zeldentoe. Wel ga ik af en toe even weg naar waar
het lot of toevalmij voeren.Maar'thuisblijven'
vind ik helemaalnieterg.
Wat is het leukste vanje woonplaats?
De schaal.
Wat is het minst leuke van je woonplaats?
Daarheb ik eigenlijkgeenpasklaarantwoordop.
Welk boek heb je het laatst gelezen?
Starsof the new Curfewvan Ben Okri.
Welke film heb je het laatstegezien?
Shaft.
Wat is je favorietet.v. programma?
lk heb al geruimetijd geentelevisiemeer.Wel genootik ooitvan pedecte
'Krimi- Zap avonden'(zelfsamenstellen
programvan een avondvullend
ma met Der Alte,Tatort,Ein Fall tir Zwei en zo).
Waarheb je het laatstsmakelijkom gelachen?
Dat was waarschijnlijk
ietswat in de pan lag.
Wat heeftje het meest geraakt?
Rampendie levensontwrichtenrakenme altijd;daarvanzijner de afgelopen tijd meerdan genoeggeweest.
Wat zou je graag in je leven nog eens doen?
Eigenlijkteveelom op te noemen.
En tenslotte,aan wie geef je de pen door?
Aan RudolfBaftoldEvenhuis,kunstenaar,
woonachtig
te Stitswerd.

27

AGENDA't SCHIENVAT- MAART 2001.
01 maart 18.00uur Dansschool
Randoe.
1 9 . 3 0u u r D a m m e nE
, HBO.
03 maart 18.00uur Vlinthippers
koor.
Week 10 (5 Um 10 maart 2001).
ln schoolvakantiegeen activiteiten in 't Schienvat.
12 maari 19.30uur Verg.Dorpsbelangen.
13 maart 09.30uur Volksdansen.
19.00uur Aerobics
1 9 . 3 0u u r B o e k b i n d e n .
20.00 uur VolÍeybaldames.
21.00uur Volleybalheren.
14 maart 18.00uur Dansschool
Randoe.
19.30uur Vlinthippers
muziek,Bridgen,Handwerken.
15 maarl 18.00uur Dansschool
Randoe.
1 9 . 3 0u u r D a m m e nE
, HBO.
17 maart 18.00uur Vlinthipperskoor.
20 maart 09.30 uur Volksdansen.
19.00uur Aerobics.
19.30uur Boekbinden.
20.00uur Volleybal
dames.
21.00uur Volleybalheren.
21 maart 18.00uur Dansschool
Randoe.
19.30uur Bridgen,Vfinthippers
muziek,Handwerken.
2 0 . 0 0u u r N . N . D . B .
22 maart
18.00uur Dansschoof
Randoe.
1 9 . 3 0u u r D a m m e n .
24 maarl
12.00uur Vogelmarkt.
18.00uur Vlinthippers
koor.
26 maaft 2 0 . 0 0 u u r A D V E N D O j a a r v e r g a d e r i n g .
27 maart 09.30uur Volksdansen.
19.00uur Aerobics.
1 9 . 3 0u u r B o e k b i n d e n .
20.00uur Volleybal
dames.
21.00uur Volleybalheren.
28 maart 18.00uur Dansschool
Randoe.
19.30uur Handwerken,
Bridgen,Vlinthippers
muziek.
29 maart
18.00uur Dansschoof
Randoe.
1 9 . 3 0u u r D a m m e n .
31 maart 18.00uur Vlinthippers
koor.
Info:tel. 551280'tSchíenvat,
tel. 552489thuís,tel. 551325postkantoor.
openingstijden
postkantoor.
ma.,wo.,do. en vr. 9.30-11.30
uur:di. 16.001 7 . 3 0u u r .
Tot ziens,
Alieen RikkertJan.
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.AAN HET WOORD
Hallo,ik ben GonnieSlootmaker
en woon in Stitswerd.
lk ben bestuurslid
van het KaansterJeugdhonk.
lk doe een opleidingGrafischontwerpen
Dat is een 1op hetAlfa-College.
jarigevooropleiding
die wordtvervolgdin Zwolle,dat is 4-jarig.
Donderdag15 februariwas er een expositievan de werkstukken
die we
gemaakt hebben. Het onderwerp van de expositie was
W e r e l d s g o d s d i e n s t e zno, a l s J o d e n d o m , B o e d d h i s m e ,H i n d o e ï s m e ,
Christendomen de lslam.De werkstukkenwaren gemaaktin de stijl van
het geloof,ik had het onderwerpBoeddhisme.Het leukewas dat op deze
avond,die duurdevan 17.00uur tot 22.00uur,een deelvan het Kaanster
Jeugdhonkaanwezigwas om het werk van mij en mijn klasgenotente
bewonderen.
Het is een helegeslaagdeavondgeworden.
Gonnie.

Gonnie met één van
haar werkstukken over
boeddhisme.

Wil je ook een keer 'Aan het woord',b.V.ietsverlellenoverje schoolopleiding,neemdan contactop met GeradWerkmanvan het Lougnijs.
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OPHALENOUD PAPIER.
Zaterdagmorgen
17 maart.om 9.00 uur bij de weg.
Bij klachtenkan men zichwendentot de o.b.s.'Klinkenborg',
tel. 551788.
Papieren kartongebundeldof in dozen bij de weg zetten.
OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAL/ KLEINEELECTRISCHE
APPARATEN.
Dínsdagochtend
13 maaftkomtde chemokarlangsom uw kleinchemisch
afvalvan huiste halen.Zet de gele kaartop een vanafde weg duidelijk
zichtbareplaatsvoor het raam!Uw afvalwordtdan vanaf uw huis meegenomen.
Buiten de bebouwdekom zal klein chemíschafual op afroep worden
opgehaald.U kunt daarvoorbellenmet het Vuilverwerkingsbedrijf
NoordGroningente Usquert,tel. 423190.
Ook kleine electrischeapparaten,zoals koffiezetapparaten,
strijkijzers,
broodroosters,
boormachines,
electr.tandenborstels
etc. kunt u meegeven
aan de chemokar.
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