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1 4 . 3 0u u r D i e n s t .
12 maarl 19.30uur
Dienst.Biddag.
16 maart
9.30 uur
Ds. J. Haveman,Roodeschool.
H.A.
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9.30 uur
Ds. C. v.d. Leest,Groningen-Oost.
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .
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Dienst.
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gebruiktepe rsonenaufo's.
Reparatie,
onderhoud
en APK-keuring

WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen
Doktersdiensten
Groningen.
0g00-g229(0,10euro p.min.).
Tandartsen
01-02maart L.G.Jager,Bedum
.050_301
54 62
0 8 - 0 9m a a r t J . A : J H o f t ,L o p p e r s u m . . . .
. . . . . . 0 5 9 6 _ 2SgT 1 g
1 5 - 1 6m a a r t C , H .d e L a n g e ,L e e n s
....059S_S
1T
42T
22-23maart F.H.Bennink-,
Ten Boer.....0s0-302
2T 20 of 0595-46 44 33
29-30maart P.G.-schoorel,
Spíjk......
0 5 - 0 6a p r i l J . F .P e r d o kB
, aflo
. . . 0 5 9 5 _ 4 2 2273
op zaterdagen zondagis er om 11.00uur en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consufteren.
Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-30142 60.
Psychotherapieen supervisie
Mw. drs.J.R. Boelema.praktijk:Groensingel
3g, Middelstum.
Voor het makenvan afsprakenvan ma. t/m vr. tussen8.00-g.15
uur,ter.
06-51255926.
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doorgeven
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VAN DE REDACTIE
't
van Lougnijs'1xper maand
Zoalsu misschienweet komtde redactieraad
bijeen om de inhoud van het eerstvolgendeLougnijs te bepalen.
Aangeziende maandmaartaangewezenis als dialectmaand
en ook de
basisscholen
hier aandachtaan besteden.heeftde redactÍebeslotenom
't
deze maand hier in Lougnijsook extra aandachtaan te geven. Nu
't
besteedt Lougnijseigenlijkal regelmatigwat aandachtaan Groningse
maar nu kan je dus echt sprekenvan een themastukjesen gedichtjes,
nummer.We hebbenonder andere een interviewafgenomenmet de
bestuurster
van de bibliobus,
HilmaUbbels.
De redactiewenstu vanafdeze plaatsweer veel leesplezier
toe in "meertmoand,dialectmoand".
't
Redactie Lougnijs
OL PETERT
lk von dien ol petret
Verburgenin 't kamnet
Wat wonderliekewet
Bindt mie nog aan dit beeld?
De bloaren van dei tied
Bin toch al laank vergeeld?
ls het'n olle wenst
Noarnooit beleefdgeluk
'n
Dasf ogenruk
Mie nog beteuvernkenst?
D.S. Hovinga/ Oet: Bloarenaan de levensboom.
't
- Dialectmoand
PETRET( in kadervan Meertmoand
)
Mor moekeging noar n
n Olderliekhoesoetroemenis gaínmooikenruaai.
verpleeghoesen t mos gebeurenvan t hoeswer verkoft.Pa was ien 1980
aal oet tied kommen;olluwarennooitverhoesden der hil hailwat tou.
akkenailkoamerke
Zo zatlenwie den op n dag ien t ainvoudege
op knijen
veur kaast.Van ales kwamons ien muit.Wat naitvan weerdewas. smen haandstokje,
klaaier,berregoud,n
ten wie bie trapomdeel:ol gerdienen,
roljepepier,te veul om op te nuimen.
Douwie noatiedien gaanghailebrudnoarschuurbrengenmozzen,kreeg
k ook t lutjeroljepepierweer ien haanden.t Was hier en doar aanvreten
deur zulverviskes.Toch
eefkesoetrollenom te kiekenwat der op ston.
n Nuverejonge vraauw keek mie aan. Zai haar n heldereoetkieken n
schierboske hoar.n Mooi klaid haar ze aan. Op borst n stukjekaant dat
mit roeskesbie haalsop ston.len t middenwas der n goldenspel opstoken.
Mien man kwam der over toulopen."Das opoe."zeee, "moeke heur
moeke.

k Wer nijsgieregwel of taikenmoakthaar.Rechtsonderien t houkjeston
ien n schuunhaandschrift:
HendrikFaber Zandeweer1919.
Noam kwam mie bekendveur.Woar haar k dij voakerheurd?
lenainenschoott mie t ien t zin. De Klinkenbórg
en de drij bórgenien
Zanneweerwaren deur hom taikend.len dikke aiken liestenhongende
(non hangenze ien t dórpshoest
bórgenvrougerien t gemaintehoes.
Schienvat)
En ien t boerderijenbouk
konje ze ook zain.n Landschopkeien eulievaarf
mouke ook wel.
Aigliekswas Foabervaarvervan zien affeer.Mor hou kon dat den dat e
opoe taikendhaar?
Moekekon ons t naitmeervertellen.
t Onthold( geheugen) haarheuraal
te veul ien steekloaten.
Wiewizzenáál dat heur moekeien 1918op 36 - joaregeleeftiedoet tied
kommenwas.
Ze was nog mor 14 joar west dou ze heur moekeverlorenhaar.Ze was
aibelswies mit heurwest.Op n dag was moekevalenen ze haar kop zo
bot bezeerddat ze der noa twij doagenaan hin goan was.
Mit pa en bruierwas ze achterbleven.
Pa mos weer bie boeraan t waark.
Bruier,dij n joar of wat olderwas as zai, ging mit n oomkenoarAmerikoa
tou.
t Hoeshollenwas n beetjeop heur scholderkesdeel kommen.Ainzoam
haarze zok bie tiedenvuild.Noa viefjoar was pa veurtwijdemoaltraauwd
en kon ze dainengoan bie n boer.Loader
woar ze geern
bie borgmeester,
wedenmog.
t Bleefn vroag,woaromn gewoneboerenarbaaider
n joar noat overlieden
van zien vraauwn petretvan heur taikenloatenhaar.
t Was bekenddat der bie hom ien dórpook Foaberswoondharen.n Poar
olle vrijgezellen,
ook vaarvers,woar n femilielidhoesholderske
west haar.
Was opa zodoundemit Foaberoet Zanneweerien kun kommen?
Wie wollen geern waiten of Foabermeer petrettenmoakt haar, mor we
konnent nait oetvigelaaiern.
t Zel aaltiedn roadselblieven.Minsendij t
antwoordgevenkonnen,binnender schaandegenognaitmeer.
t Roljepepieris naitbie t ol rommelkommen.
t Petretdee mie wat en wie namen t mit noar hoes tou. Noa wat rezenaaiernbrochtenwie t ien Stad noar n schilderijenzoak.Ale
zulverviskgoatjeswerrendichtmoakt.Der kwamn raandom mit n schiereliesten opoe
zaagder meroakeloet.Wie hongenheurop overloopaan muur.t Lichtvan
de hoge roamenvaalt zaachtop heur gezicht.As wie trap oplopenis t
krektof ze noar ons lagt.
Op n mooiezundagnommirreg
redenwie noart verpleeghoes
om moeke
n zetjeop te hoalen.Om te kiekenof der nog n herkennen
was, laitenwie
heur ondert theedrinkent petretzain.
"Mien Moeke,"zeeze. t Gemoudschootons even vol!
A.v.d.H.-1.

Nieuws van de Vrouwenraad.
Zelfverdediging
voor meisjesvan 9-12jaar.
Er zijn al enkeleoudersgeweestdie hun dochtershebbenaangemeld,
curmaarhelaasnog niet genoeg.Zelfvindenwe dit een helebelangrijke
sus en we willenu daaromnog graagtot woensdag5 maartde gelegenerin
heidgevenom uw kinderenaante melden.Daarnazit de mogelijkheid
dat wij de aanmeldingopenstellenvoor kinderenuit de hele gemeente
Eemsmond.
Verkeerscursus
De verkeersopfriscursus
op woensdag5 en 12 maartgaat door.Er hebb e n z i c h v o l d o e n d em e n s e na a n g e m e l dW
. i l t u a l l e no m 1 9 . 3 0u u r a a n wezigzijn?Als bijdragein de kostenvragenwij slechts€ 1,00per persoon
per avond.Dit is mogelijkomdatde Vrouwenraad
uit haar kas het tekort
aanvult.Mochtu op het laatstemomentnog graagmee willendoen,dan
bent u welkom!
Reanimatie
Dezeavondvoor beginnersis op maandag3 maartin het Hippolytushoes
en begintom 19.00uur.De kostenwordenu nog doorgete Middelstum
beld.
Zwemmen
Er is ons gevraagdu mede te delendat er plaatsis voor 1 of 2 nieuwe
zwemmers.Mochtu belangstelling
hebbendan kunt u contactopnemen
met mevr.J. Groenhof-Venema,
tel. 551228.

Aquarelleren
Doorziektevan GreetOlsmeijeris dezecursusverschovennaarde herfst.
We hebbener voor gekozenom te wachtentot Greet weer beter is en
geenvervangerte zoeken.
N o g e v e nt e r u g k i j k e n . . . .
Indonesisch
koken
Er was veel belangstelling
voor de Indonesische
keuken.Beideavonden
warenvolgeboekt,
wat geenwonderwas alsje hoordedat Marjetde deelnemerszulke lekkeredingenheeftlatenproeven.Het was erg gezellig,
zodatwe kunnenconcluderen
dat het succesvolle
avondenwaren.
Lezing
O p 1 1 f e b r u a r i h i e l d G i n y K a z e m i e ru i t S t e d u m e e n l e z i n g o v e r
Rottumeroog/Rottumerplaat.
Vanaf 1988- 2001was ze samen met haar
vriend4 maandenperjaar in dienstvan Staatsbosbeheer
als boswachter/
vogelwachter.
Ze lietmooiedia'szienen verteldeer heelenthousiast
over.
Het aanwezigepubliekvond het een mooieavond.
VOORJAARSGEVOEL.
Hebt u dat nu ook, dat vroege voorjaarsgevoel?
lk wel, als ik op
Nieuwjaarsmorgen
de keukenbinnenstapen over de Pastoriewegkijk,
dan kan ik mijverbeelden
dat het lichteren helderderis dan de dag ervoor.
Dan komter een soortvoorjaarsgevoel
overmij.Natuurlijk
kom ik van een
koude kermis thuis, want sneeuw,vorst en donkeredruilerigedagen
nemenhet gevoelwel weer wat weg. De winteris immerspas officieelop
21 maartvoorbij.
i e r d e nd e s t r u i k e ni n o n z et u i ng e s n o e i dB. i jd e
Entoch......op
1 3j a n u a rw
terrasdeurkomende,lag er een grotebos forsythiatakken
op mij te wachten. Gauwin een vaasgezeten dan is het er weer.Dan is het genietenin
de kamerals de takkenhun gele bloeilatenzien. Dan wetenwe ook dat
het niet lang meer duurtdat de eierdooiertjes
in de tuin te zien zijn.Wat
zijn dat dan zult u zich afvragen?Zo noemenwe de winterakonietjes.
Als
een heel kleingeel bolletjeliggenze op de kalegrond.De eerstewas bij
ons op 25 januarite zien op een warm plekjebij het terras.De hele grote
plakeldersin de tuinonderde heesterszal nu nietlangmeerop zichlaten
wachten.Als je er veel hebt is het leukom 3 of 4 in een kleindrijfschaaltje op tafelte zetten.
De sneeuwklokjes
staanook al 5 cm bovende gronden ook die zullenstraks overalin bosjesstaante bloeien.
Tochgevende sneeuwklokjes
me nietzo'n voorjaarsgevoel.
Komthet misschiendoor de naam?
Vogelsvoerenvergetenwe nogaleens.Ditjaar haddenwe eraangedacht
om een langestrengmet vetbollenen nootjeste kopen.Wat hebbenwe in
de eerstewekenvan januarivan de vogelsgenoten!We wistenhelemaal
nietdat we nog zoveelsoortenvogelsin de tuin hadden.lk ben slechtin
vogelnamen,
maar het ene roodborstje
was prachtig.Het was opvallend

dat zodrade sneeuwen vorstverdwenenwas,we bijnageenvogelmeer
gekregen?
hebbengezien.Haddenzij ook het voorjaarsgevoel
En nu is het wachtenop de eerstekrokus.Die komtaltijdonderde postb u s .W e h o u d e nh e m i n d e g a t e n !
Kantens,28 januari2003.
A . v . dH. . - 1 .
Í.OP RAANDVAN DÓRP''
26
in januaridat ik op Tilbusscherweg
Het was op een gure winteravond
'Kokshuis'
aankwam.lk werd hartelijkontvangenmet koffie in de
op
warmekeukendoor de bewonerEisseRitsemajr.
lk ben geborenen getogenop Kokshuis,verteldehij. Ben naar de kleuterschoolin Kantensgeweestbij juffrouwGreetjeBlinken Alie Roede.6
jaar lagereschooldoorlopen,M.B.schoolin Groningengedaan.
zat mij toen al in het bloed,maarik heb 5 à 6 jaar
Het ondernemerschap
Toendeed ik in mijn
in Uithuizengewerktbij het P.M.F.constructiebedrijf.
geweest,1 jaar
vrijetijd al stro rijden.lk ben nog 2 jaar vertegenwoordiger
vrachtwagenchauffeur
en ben toen voor mezelfbegonnen.
Wij hebbeninmiddelsmet mijn oudersde woninggeruild.Mijn ouders,
Ritsemasr.,naarWarffumen wij naar Kokshuis.Dat is inmiddelsal weer
e e n p a a rj a a r g e l e d e n .
handen spandiensten
verMijnvaderkomtnogwel elkedag op Kokshuis,
ln de zomer,in het
richten.Voorons zelf hebbenwij een fouragehandel.
Wij kunwikkelfolie
en perstouw.
seizoen,stro en hooi persen,kuilplastic,
nen de agrariërsvoorzienvan zaagselen gemalenstro.Zo'n 400 ha stro
verwerkenwij dan. Ons werkgebiedbetreftvoornamelijkde drie noordelijke provincies.
Zij verzorgtvoornamelijkde
Mijn vrouw is de hulp aan mijn rechterhand.
boekhoudingen heeft de zorg voor de 3 zoons die in Middelstumop
schoolgaan.
dat was een korte kennismaking.
Inmiddelsis zijn vrouwthuisgekomen,
De klok stondop tien uur, dus tijd voor mij om weer naar huis te gaan.
Fam.Ritsemabedanktvoor de ontvangsten het gesprek.
A. vanVl.

OPOELET!
OPEELET!
OPGELET!
OPOELET!
B.V. R.O.D.een BonteAvond.
Op zaterdag5 aprilorganiseert
En wat gaanwe doen?
gehuurd.Dus met
Voordezeavondhebbenwe een modernekaraoke-set
de liedjesvan nu! Het is de bedoelingom deze avond in het thema
'Hollywood'
te zetten.Dus laat zien dat jij/u de nieuweMarilyMonroeof
misschienwel de nieuweJohn Travoltabent. Aarzelniet en kom als jouw
idoolverkleedop de BonteAvondvan B.V. R.O.D.
10

Onderde aanwezigen
zullende driemooistecreatieswordenbeloondmet
een prijsje.
Dus schrijfhet in je agenda:Zaterdag5 april- BONTEAVOND.
Vanaf20.30uur in Salemte Kantens.
Tevenszijn wij op zoek naar video en fotomateriaalvan de afgelopen
Dóstfeesten.Dit om te gebruikenvoor het makenvan een tentoonstelling
over de afgelopen10 jaar B.V. R.O.D.Natuurlijkkunt u dit materiaalna
afloopvan het Dóstfeestweer terugkrijgen.Materiaalkunt u voorzienvan
naamen adresinleverenbij LindaHamming,Kooistraat
7 te Kantens.Tel.
0595-551277.
groet,het bestuurvan B.V. R.O.D.
Met vriendelijke

EFFE VOORSTELLUH
.......
Uit reactiesuit het dorp, begreep ik dat er nog al wat onduidelijkheid
bestondoverde vraag:'Watis er met B.V. R.O.D.gebeurd'?Wel het volgende!NadatMarcelEissens,GeertReining,KlazienWerkmanen Carla
Bruinsmahaddenaangegeven
te willenstoppenmet B.V. R.O.D.moesten er minstens3 nieuwebestuursleden
wordenaangetrokken.
Dus hadden we op 18 oktober 2002 de eerste algemeneledenvergadering.
Opkomst:plm. 19 personen,inclusiefbestuur!HiermelddealleenMarieke
de Kamzichaan als nieuwbestuurslid.
En omdatwe met 3 personengeen
nieuwbestuurmogenvormen,werd er op 17 januari2003 een bijzondere
ledenvergadering
uitgeroepen.
Opkomst:18 personen,inclusiefbestuur.
Hier melddeEdskoUfkesuít Middelstum
zich aan. Dus 4 personen.DÍt
zou dan betekenendat het the end off B.V. R.O.D.zou zijn. Gelukkig
beslootCarlaBruinsmate blijven.5 personen,dus een doorstartvan B.V.
R.O.D.
Het nieuwebestuurbestaatuit: KevinHamming,LindaHamming,Edsko
Ufkes,CarlaBruinsmaen Mariekede Kam. De functieszijn als volgtverdeeld:
Kevin Hamming - voorzitter.
Mariekede Kam - secretaris.
- penningmeester.
EdskoUfkes
LindaHammíng notulist.
CarlaBruinsma - bestuurslid.
Bij dezewil ik u wel meldendat er geenonduidelijkheíd
had hoevente ontstaan als de leden dan ook daadwerkelijkop de daarvoor bestemde
ledenvergadering
warengekomen!
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'HET LEERTVANZULF'KANTENS.
DAMCLUB
partijNa meniguurtjedammenen zwammenzijn er heel wat spannende
rangde
in
gestegen
i. Wierengais na een zwak beginhard
eÀ afgeuierkt.
B'
binnen'
punten
nu
de
ÍirtlË"árook bij J. 2*"ïu"t gn A Smidsstromen
plaats'
Leijenaaris gezaktnaarde vierde
Standper 14 februari2003:
8
0 1 . J . B .W i e r e n g a 1 2
B
. oltman 10
0 2 . S . S . PH
7
I
03. A.B. Ritzema
6
0 4 . B . S .L e i j e n a a r 1 2
5
9
05. K. Oomkens
'13 6
06. J. Zwerver
4
0 7 . M . A .H o l t m a n 1 1
724
0 8 .A . S m i d s
2
0 9 . K . B r o e k h u i z e n1 1
2
1 0 .E . W o l t h u i z e n 1 0
0
14
1 1 .P . H o o g w e r f

2
1
1
3
3
1
2

218
117
115

1
0
0

aÁ

?

'í6

1
6
5
'1

13
13
10
8

B4
14 0

Wedstrijdenin de N.N.D.B.
Hiergaat het nietbest met ons.
verwerd een grotenederlaagtegenMiddelstum,2-14
Grotestreekderby
'
slepen,T-7
te
wedstrijd
punt
de
uit
wistenwe een
lies.TegenMunnêkezijl
Nederlands
de
ook
speelt
Hier
bezoek.
op
Daarnakregenwe Nóorddijk
W9 konden
["róio"n [OOz,entegendii alleswarenwe nietopgewassgl.
AlleenB.
verlies.
1-11
een
nót iáng uitstellenmaár het werd uiteindelijk
wedstrijd
deze
Bij
houden'
te
remise
Leijenaárwist op bord 4 iemandop
afwezig
5
en
3
2,
nummers
de
bij
ons
dat
moet wel opgemerktworden
Al
met al
4
enz'
7
op
speelde,
3
bord
op
dus
6
nummers
de
waren,en oat
damvan
b-reedte
in de
wel gezelligmaar we zoekennog wel.versterking
van
gezellig
e.1le-bent
het
vinden
*eri, oof át moetje het nog lerèn.Wij
'19.30uur'
'f Schienvat,
aanvang
in
hartewelkomop dónderdagávond
of eén van de andere
0595-552635
bel Dick"Holtman
Voor inlichtingen,
leden.
Damctub Kantenstegen Noorddiik'
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NIEUWSVAN DE KOREN.EN PELMOLEN'GROTEGEERT'.
natuurln de decembermaand
stondde molenweermooiin de verlichting,
lijkonze dorpskerkook.Tijdensmijnaanwezigheid
op de molenontdekte
Een treklatwaar de
ik dat de molenaan één wiek schadehad opgelopen.
kleppenmee openen dichtgetrokkenwordenwas aan de bovenkant,net
onderde askop,kapotgeknapt.
Tijdensonze laatstevrijwilligersoverleg
op het gemeentehuisis gebleken
uit het monumentenrapport
dat de kleppenen treklattenaan ernstigeslijtage en rot lijden.Dat is na 23 jaar ook geenwonder,want het staataltijd
in weer en wind en tijdenshet draaienwordende kleppenvaak open en
dichtgetrokken.
Voor het jaar 2003 is dan ook gekozenvoor vervangingvan de kleppen,
heklattenen treklattenvan de molen.En de kap krijgteen grondigeverfbeurt.
Nog niet is bekendof het weer houtenkleppenwordenof dat ze uit aluminiumwordenvervaardigd.
fn deze wintermaanden
is er weinig gedraaid,vooral als er bevroren
sneeuwop de stellingligtis hetvragenom ongelukken.
En vaakzijner ook
zoalseen bezoekaan 'De
op de zaterdagmiddagen
anderebezigheden,
in Appingedam.
Daarbranddede kachel
dag der GroningerGeschiedenis'
moet nog met een hoogen in de molenis het koud.En de molenmaker
werkerbij de kettingnaar de vangstok,om deze beterte bevestigenvoordat ik de kettingnaarbenedentrek.
De molenaar.
MIENMOUDERTOAL
Mien moudertoaldei mout ik schrieven
om doarin ait miezulf te blieven.
Want meer as noar de doagsekaant,
brengt e mie in het dichterlaand.
'k
Hoognederlaandsken ook wel proaten,
moar nait mien daipste vuilen in achterloaten.
Dat gait op 't best in 't toalverbaand
dat'k mitkreegoet mien kinderlaand.
Dat is 't gehaim,aan d' eerstewoordengeven:
't
de poott te wezennoar het haaft van leven.
En noar't mysterie dat verburgenligt,
't
achter de woorden van gedicht.
D . S .H o v i n g a .
Oet: Bloarenaan de levensboom.
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U I TD E B I B L I O B U S .
- dialectmoand
Meertmoand
In de Groningerbibliotheken
is Meertmoand- Dialectmoand
omgedoopt
tot GroníngerBoekendagen.De aktieperiodevan de GBD (Groninger
Boekendagen)looptvan 2 tot en met 12 april2003.Het thema is 'Wotter
- Water'.
GrunnegerBoukenpresent
Tijdensde aktieperiodeis het GrunnegerBoukenpresentte koop in de
bibliobus.Dit jaar staat het Boukenpresent
vol met gedichtenrond het
'Wotterthema
Water'van meerdan dertigGrunneger
Kosten:
schrievers.
1 , - e u r op e r s t u k .
Tevenshangentijdensde aktieperiode
o.a.poëzieposters
in de bibliobus.
Op de posterseen Grunnegerteksten een Groningslandschap,
waarbij
'Wotter'
weer het thema is.
Verderliggener flyersbij de balie.De achterkantvan de flyer geeft algemeneinformatie
over de GBD 2003.
Documentaire
T.V.Noord
HendrikJan van Tellegenis de regisseurvan de documentaire
van T.V.
gaat niet alleen
Noordover de Groningersen het water.De documentaire
overde Groningerpoëziemaarook overhetwaterals vrienden als vijand.
De dijkenlangsde kustvormende leidraadwaaraanhet verhaalin filmb e e l d e ni s o p g e h a n g e n .
Dichtersuit het Boukenpresent
komenin deze ongeveertwintigminuten
durendefilm uitdrukkelijk
aan bod.
T.V. Noord zendt de documentaire
uit (ondervoorbehoud)op dinsdagavond1 april.In de weekhieraanvoorafgaand
wordteen herhalingvan de
documentaire
van 2002 uitgezonden.
H i l m aU b e l s .
DORPSBELANGEN
KANTENSZOEKT NIEUWEBESTUURSLEDEN.
't
Jaarvergadering
op 2 april19.45uur in Schienvat.
De VerenigingDorpsbelangen
Kantens(VDK) heeft dringendbehoefte
aan nieuwebestuursleden.
Bij dezendoenwe een oproepaan een ieder
die vindtdat hij of zij een steentjebij kan dragenaan de leefbaarheid
van
ons mooiedorp.VDK houdtzich namelijkbezigmet alleswat van belang
is voor Kantensen haarinwoners.De afgelopentijd hebbende bestuursledenzich gebogenover o.a. de plaatsvan het oudejaarsvuur,
het realiserenvan meer parkeerplaatsen
in het dorp, het plaatsenvan een ruim
't
geoutilleerde
keukenin Schienvat,
eventuelenieuwbouwin het dorp en
het realiserenvan (toeristische)
wandelroutesrond Kantens.Veel van de
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activiteitenhouden ook in dat overleg met de gemeentemoet worden
gevoerd.Ook de politiekwordt daarbijsoms ingeschakeld.
Kortomeen
scalaaan interessante
activiteiten!
Naastde al langerin het dorpwonendenwillenwe ook mensendie nieuw
zijn uitnodigenom eens na te denken over een functiein ons bestuur.
Meedoenin één van de vele verenigingen
die ons dorp kent is namelijk
een goedegelegenheid
is dan
om in te burgeren.Een inburgeringscursus
verdernietnodig!
Voor belangstellenden
is het mogelijkom onze vergadering
van 8 maart
a.s.aanvang8.30uur in 't Schienvatbijte wonen.Dat kan men een indruk
krijgenvan de werkzaamheden
van VDK.Overigens,
er wordtelkemaand
vergaderden iedereen is daarbij altijd van harte welkom. Nieuwe
bestuursleden
kunnenzichaanmeldenbij Jan van der Molen(tel.552807)
of GerdaOmta (tel.552623).
Op onzelaatstgehouden
vergadering
werdduidelijkdat het overlegmet de
gemeentein de toekomstop een andereleestwordtgeschoeid.De afgelopen twee jaar was het de bedoelingdat bij onze vergaderingaangeschovenzou wordendoor de burgemeester
en een ambtenaarvan de
gemeenteEemsmond(lda Noordhof).
Dat liepnieterg soepel.De conclusie van ons en van de kantvan de gemeentewas dat we dit zogenaamde
pilotprojectniet voortzetten.Dat lag zeker niet aan lda Noordhof,die we
daarombij dezenhartelijkbedankenvoor haar inzet.ln het vervolgzullen
we, wanneerwe de gemeentenodighebben,aankloppen
bij de betrokken
d i e n s t h o o f d e nw, e t h o u d e r so f , i n d i e n n o d i g , d e b u r g e m e e s t e rl.d a
Noordhofheeftzich bereidverklaardons daarbijde weg te wijzen en de
h e l p e n d eh a n dt e b i e d e n .
Tot slot een oproep.We hebben,en met ons meerdereinwoners,geconstateerddat er te veelzwerfvuilrondslíngert
door het dorp.Er wordtte veel
(snoep)papier
zo maarop de grondgegooid.Bierblikjes
en dergelijkein
het Kantsterbosbehoorje ook niet tegen te komen. Restafvalvan het
nieuwjaarsvuurwerk
is te lang blijvenliggen.Je kunt wel zeggendat de
gemeentedat allemaalmoet opruimen,maar misschienkunnenwe met
ons allener ook voorzorgendat die rommelnietop de grondterechtkomt.
Of, als dat dan toch gebeurt,het zelf ook eensopruimen!
Namensde Vereniging
Dorpsbelangen
Kantens,
JoopGankema.
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KORTVERSLAGVAN DE STICHTING
EEMSMONDHELPTDE POLEN.
Hetjaar 2002is weer ten eindeen kunnenwe de balansopmakenof het
een goed of mindergoed jaar is geweestvoor ons. Onze stichtingheeft
volgensmij daar nietoverte klagengehad.
Het afgelopenjaar mochtenwij drietransportennaar Polenverzorgen,elk
met een inhoudvan 120 kubiekemeter.Verderhaddenwe een transport
me|24 (compleetvoorziene)beddennaareen kraamkliniek
in Albaniëen
nog een transportmet 80 rolstoelennaar de Kongo(Afrika).Ook konden
wij enkeleprojectenrealiseren
met behulpvan de financiëlemiddelendie
we ontvingen.Dezeprojectenwarengeheelbestemdvoor gehandicapten.
Ook deze mensenwerdenvoorzienvan (elektrische)
rolstoelen,
aangepastebeddenen wat zij verderzoal nodigwaren.
Verdervoorzagenwe ziekenhuizen
en kindertehuizen
van bedden.Een
geholpenen voorzienvan een aanenkelekeerwerd iemandindividueel
gepastbed en/ofelektrischerolstoelals hij of zij door een ziekteof ongeval gehandicapt
was geworden.
De doorons ontvangenkledingis verdeeldoverkindertehuizen
en de minDit gebeurtmeestalin samenspraak
derbedeelden.
en door bemiddeling
van een pastoorwaarmeewij een goed contacthebbenen via de nonnen
van de kindertehuizen,
maarook via de socialedienstenvan de verschillendeplaatsenen gemeenten.Het is altijdweer fijn al die blijegezichten
te zien wanneerwe langskomen
met onze hulpgoederen.
Daaromhopen
wij dit mooiewerk ook in de komendejarente kunnenvoortzetten,
al is het
bij tijd en wijlewel eens wat zwaar.
We zoudener graageen paar nieuwevrijwilligers
bij willenhebben;bijvoorbeeldom de spullentransportklaar
te maken. Mocht u daarvoor
belangstelling
hebbendan kuntu z-ichvoor dit dankbarewerk aanmelden
genoemdeadres.
op het onderstaand
jeugdorganiVoor het komendejaar hebbenwij van een overkoepelende
satie het dringendverzoekgekregenhulp aan de mensenin Oswiecim
(Auschwitz)te verlenen.Zij zijn de ramp van de wateroverlast
van 6 jaar
geledenen het vorigejaar nog steedsniet te boven gekomen.Van de
overheid,nochvan enigeandereinstantiehebbenzij hulpverkregen.
Aan dit zo dringendop ons gedane verzoekwillen we daarom graag
gehoor geven,en ons er voor inzettendat deze mensenaan dekens,
lakensen slopen,keukengerei,
meubilair,wasmachines,
stofzuigersen
verderaan kledingvoor grooten kleinwordengeholpen.Als u ons financiëelwilt ondersteunen
dan kan dat op bankrekening
t.n.v.
33.72.07.666
St. Eemsmondhelptde Polen,ondervermelding
van Auschwitz.
Mochtu verdergei'nteresseerd
zijnof vragenhebben,dan kuntu bij ondergetekendeterecht.
Voor al uw steunen hulp dankenwij u bij deze alvasthartelijk.
Dhr.F.T.Zr.ntr,
Wilgenhof32, 9981 KJ Uithuizen.
Tel.552359.
Dhr.H. Bultena,Langestraat
6, Kantens.Tel.551212.
Mw.A. Mulder,Wirdumerweg
13, 9917 PA Wirdum.
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KINDERKLEDINGBEURS.
De V.B.O.K.- werkgroepEemsmondwil in het voorjaareen kinderkledingbeursorganiseren,maar dan hebben we natuurlijkkinderkleding
nodig!Daaromwillenwe u vragenof u kledingin de maat56 t/m 176 aan
ons wilt gevenom deze beurstot een succeste kunnenmaken.
De kledingmoetwel heel zijn en er nog redelijkuitzien.Ook aanverwante
spullenzoals b.v. speelgoed,kinderzitjes,
wandelwagensetc. zijn van
hartewelkom.
De kledingkunt u brengennaar de volgendecontactpersonen:
HenriëtJanssens,Molenweg16, Kantens;
7, Kantens;
ReginaMosselaar,
Pastorieweg
MettyWildeboer,Pastorieweg11, Kantens.
P.S.:Als u niet in staatbent de kledingte komenbrengenwillenwij het
natuurlijkook zelf komenhalentot eind februari2003.
DICHTER
lk dicht
om ons toal,
om de Muze
en moeke
Netuur.
lk dicht
om de wereld,
de dreum
en de laifde.
lk dicht
lk dicht
in de spaigel
vanjoen
gewaiten
en dat van mie.
Simonvan Wattum.
Oet: Twijstried.
REUMAFONDS"Wie reuma heeft,moet veel missen".
Even een sms-jesturen,een blokjeom met de hond,een maaltijdbereiden,je optuttenvoor een avondjeuit. Normaalstezaakvan de wereld,zou
je zeggen.Maarnietvoor mensenmet reuma.Dagelijkse
zijn
bezigheden
voor hen vaak niet vanzelfsprekend
die reumamet
door de beperkingen
zich meebrengt.En hier gaat de nieuwecampagnevan het Reumafonds
dit jaar dan ook over.
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gegrepenuit het dagelijksleven,vraagt
Met verschillende
afbeeldingen,
het Reumafonds
aandachtvoor reumaen de vergaandegevolgenvan de
ziekteop het levenvan de patiënt.Wantveel mensenrealiseren
niet hoe
reumaiemandslevenkan veranderen.
De campagneis gekoppeldaan de landelijkecollecteweek.
9 t/m 15
maart.
Ruim anderhalfmiljoenNederlanders
heeftreuma.Dat is één op de tien
inwoners!Met anderewoorden:iedereenkrijgter vroeg of laat in zijn
omgevingmee te maken.Tochwetenmaarweinigmensenwat de ziekte
preciesinhoudt.Daarombrengthet Reumafonds
reumaen de gevolgen
van reumazo breedmogelijkonderde aandacht.
gaan in de weekvan 9 t/m '15maartop pad om te
Duizendenvrijwillígers
collecteren
voorhet Reumafonds.
Wanthet Reumafonds
heeftgeldnodig,
veel geld.De collectevormteen belangrijke
bronvan inkomstenvoor het
fonds.De opbrengstgebruikthet Reumafonds
enerzijdsvoor de bestrijding van reumaen wel door de financiering
van wetenschappelijk
onderzoek om oorzaken te vinden en tot betere behandelingte komen.
Anderzijds
wil het Reumafonds
mensenmet reumahelpende ziektebeter
draagbaarte makendoor voorlichting,
individuele
financiëlehulp,aangepastevakantiesen het ondersteunen
van patiëntenorganisaties.

DANKBETUIGING.
Zoveelmensen,
Zoveelbloemen,
Zoveelkaarten,
Zoveelbelangstelling,
wamteen vriendschap
na de ziekteen het
overlijdenvan mijnlieveman,onzevaderen opa

ReinderJan Groenhof
hebbenons diepgetroffen.
Daarvoorzijn wij u zeerdankbaar.
Kantens,februari2003.

J. Groenhof-Venema,
k i n d e r e ne n k l e i n k i n d e r e n .

LEZINGOVERVERVALSINGEN.
Het Nutsdepartement
Middelstum
organiseert
op maandag10 maart2003
een lezingavondmet als sprekerprof.dr. HansRenner.Dezeavondwordt
gehoudenin VitaNova,Heerestraat
39 te Middelstum
en begintom 20.00
uur.
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De omschrijving
van de lezingis als volgt:
gepleegd,die in hun tijd groteinvloed
Er zijnin het verledenvervalsingen
hebben uitgeoefendop generatiesschrijvers,kunstenaars,historicien
politici.Zij speeldendestijdseen groterol bij het opkomendenationalisme
van sommigeEuropesevolkeren.Vaakwerdenzij pas lang na de dood
van de genialevervalserontmaskerd.
Anderevervalsingen
was slechts
een kortlevenbeschoren.Tochhebbenzij ook heelwat beroeringteweeggebracht,zoals de vervalsingenvan de schilderijenvan Johannes
Vermeerdoor Han van Megerenof de 'Geheimedagboekenvan Adolf
Hitler'.
Naastde typologievan de vervalsingen
zal de sprekerook de motieven
van de vervalser,het ontstaanvan de falsificaat,de invloedvan de vaak
moeilijkeweg naarde definitieve
ontmaskering
behandelen.
gemaaktdoor fragmentenvan teksten.
De lezingwordt aanschouwelijk
Ook muziekvan bekendecomponisten,
die zich door de zeggingskracht
van bepaalde literiarewerken/vervalsingen
lieten inspirerenwordt ten
gehoregebracht.Een hoofdstukapartvormt het geknoeimet (historisch)
foto's.Aan de handvan dia'suit eigencollectiezal de sprekerenkelevervalsingenin kranten,boekenen encyclopedieën
behandelen.
Mocht u belangstelling
zijn gewekt,dan
als niet lid door bovenstaande
bent u van hartewelkomtegenbetalingvan 2,50 euroentree.

AGENDA SCHIENVAT.
Naast de reguliereactiviteiten,staat in maart het volgendeop het programma:
1 mrt.
1 3 . 0 0u u r Vogelvriend.
4 , 1 1 ,1 8 ,2 5 m r t .
9 . 3 0u u r Volksdansen.
4 , 1 1 ,1 8 ,2 5 m r t .
20.00uur Cursuskalligraferen.
19.30
5, 12 mrt.
u u r Verkeersopfri
scursus.
1 9 . 3 0u u r Bridgecursus.
5 , 1 2 , 1 9 ,2 6 m r t .
5 , 1 2 , 1 9 ,2 6 m r t .
20.00uur Sjoelen.
'14.00
6 , 1 3 ,2 0 , 2 7 m r t .
uur Kaarten.
11mrt.
7.30-21.00
uur VerkiezingProvincialeStaten.
12 mrt..
2 0 . 3 0u u r VergaderingSchienvatbestuur
18 mrt.
1 9 . 4 5u u r E .H .B . O .l e d e n v e r g a d e r i n g .
'19.30
26 mrt.
uur B r i d g e n .

fr
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rc&g de p,.ecc...

door HeleenMosselin Stitswerd.
Wat wasje meisjesdroom?
Handwerkjufworden.
Wat is daar van terechtgekomen?
Gelukkigniets,ik ben nu verpleegkundige
en werk op een groepmet vergehandicapte
standelijk
mensenin Bedum.
Wat is je hobby?
Tuinieren,
zelfkledingmaken,skeeleren.
Wat is je favorietevakantiebestetmming?
Sri Lankaen India.Daar ben ik, ruim 8 jaar geleden,5 weken geweest.
Fantastisch
om mee te maken.
Wat is het leuksteaanje woonplaats?
De ruimte,de mensen,ons huisje.
Wat is het minst leuke aan je woonplaats?
Tot nu toe niets.
Welkboek heb je het laatstgelezen?
lk zou het nietmeerweten,te langgeledenhelaas.
Welke film heb je het laatstgezien?
Geen idee,maar ik heb wel een favorietefilm:Twister.
Wat is je favorietet.v. programma?
Laterword het leuk,Tv show,Kopspijkers,
buurmanen buurman.
Waar heb je het laatstsmakelijkom gelachen?
lk denk om een leuke uitspraakvan m'n dochtervan 3,5. Bijvoorbeeld:
'Man, ga
ik
versletenkleren(verkleedkleren)
aan doen'.'Mag ik nog een
reiswagen (rijstewafel
)?'
Wat heeftje het meesÍ geraakt?
Het overlijden
van tweejonge mensenin onzefamilie.
Wat zou je graag in je leven nog eens willen doen?
Een studiedoen om verloskundige
te worden.Maar of het er ooit van
komt?
En tenslotte,aan wie geefje de pen door?
Rita Ottinkuit Kantens.
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BERNLEFTHEATER.
Theatergroep "Catalanen"presenteert:
'Vrouw
'Poging
achter raam' en
tot dansen'met Ton Meijeren Uulco
Slangenberg.
Plaats:Bernleftheater,
23, Rottum.
Usquerderweg
D a t u m :1 5 m a a r t2 0 0 3 .
Aanvang:20.30uur.
Reserveren:0595-425221(na 18.00uur).
Vrouwachterraam
Vrouwachterraamgaatovereen mandie een verschrikkelijke
daadin zijn
levenheeftverrichten die hem buitenhet 'normaleleven'geeftgeplaatst.
Hij wil zijnverhaalkwijtaan die hem willenaanhoren.In deze psychologische thrillerlaat Ton Meijerop schrijnendemaar ook komischewijze zien
hoe dun de grensis tussennormaalen nietnormaal.
Pogingtot dansen
Dezeeenakterook van Ton Meijergaat over twee mensendie elkaarontmoetenop een terrasergensop een plekin een vergetenhoekin de stad.
Ze komenmet elkaarin gespreken dat gesprekontwikkeldzich tot een
zoektochtnaar elkaar.In hun onbeholpenheid
en kwetsbaarheid
zijnze af
en toe grappig,niet omdat zij zulkegrappenmakers
zijn, maar omdat ze
nou eenmaalzijn zoals ze zijn. Van een bulderendelach om hun soms
gedrag,zoudenze schrikken.Het stuk is een hommageaan
wonderlijke
de taal en aan de schrijvers
van het absurdistisch
theateruit de jarenvijftig.

OPHALENOUD PAPIER
Woensdagavond
9 aprilom 18.00uur bij de weg.
Oud papieren kartongraagaanleveren
in dozenof papierenzakken.
Bij klachten kan men zich wenden tot de contactpersoonvan
"Poppedijn",
Peuterspeelzaal
FrouwkeDoornbos,
tel. 557250.
OPHALENKLEINCHEMISCH
AFVAL/KLEINE
ELECTRISCHE
APPARATEN
Maandagmorgen
17 maartkunt u bij het personeelvan de chemokaruw
kleinchemischafvalinleveren.
Heeftu kleinchemischafvalaan te bieden
dan kunt u dit, in de week voorafgaandaan de inzameling,
telefonisch
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.U kunt ook een e-mail
sturen naar: algemeen@eemsmond.nl.
Uw afval wordt vanaf uw huis
meegenomen.
Ook afgedanktekleineelectrische
apparatenzoals koffiezetapparaten,strijkijzers,broodroosters,
boormachines,
haarfóhns,electrischetandenborstels
etc. kuntu meegevenaan de chemokar.
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VOORDEJEUGD.
1. Rond beroep
Eerstmoetje in het vierkantjevier
woordenvan vier lettersinvullen.
Als je dat hebt gedaan,breng je
alle lettersaan de handvan de cijfersover naarde cirkelrondomhet
vierkantje.
Je leestdan in de cirkel,van 1 tot
en met 16, de naam van een
beroep.
Bovensteregel:proef
Tweederegel:tandbeen
Derderegel:omlaag
Ondersteregel:advies.

2. Toverfiguren

Horizontaalen verticaalmoet je
steedsdezelfdewoordeninvullen.
1 . g i s s e n ;2 . h i e r d o e j e j e h a a r
4. dichterbij;
mee; 3. snijwerktuig;
krijg je oP
6.
rond
speelgoed;
5.
8. dwaas;
school;7. gereedschap;
10. nietvroeger;
9. nietwaterdicht;
; 2.
1 1 .l a a g t et u s s e nt w e eb e r g e n 1
moed;13. kei; 14. Post,Telegraaf,
Telefoon(afk.);15. ogenblik.

. Jontje stoot te huilenop een
br,rg.Eenvoorb(jgongervroogt
rnUn
broodie in het woter gegooid.
heeft
is
Iernond
wot
er?
Vroogt de voorb(jgonger:rnet opzet? Jontje: nee, rnet koos.
. Jontje korntthub von school en roept:'rnorno!!!
ik heb een sornptirne-ntjevon de juÍfrouw gehod'! [vloeder:'o io? wot 7e-ize
don'? Jàntj e:'ze zer:jtrtliez Un olternools trkkels,olleen Jontj e is de
grootste'!
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3. Sterren tellen
De cirkel op de tekeningis verdeeld in '16 vakjes. Negen van
dezevakjeszijn genummerdvan 1
tot en met 9. ln de overigezeven
vakjes zie je een sterretjestaan.
Nu is het de bedoeling,
dat je gaat
tellen.Je mag bij een willekeurig
cijfer beginnen.Dan tel je in de
richtingvan de wijzersvan de klok.
Als je op de goede plaatsbegint,
krijg je achtereenvolgens
in het
achtste,het zestiendeen het vijfe n t w i n t i g s t eg e t e l d e v a k j e e e n
sterretje.
D a t l i j k t n i e t z o m o e i l i j k ,h è ?
Probeer het maar eens en zoek
maareensuit in welkvakjeje moet
beginnen.
Oplossingenstaan op b12.26..

'Er woren twee kinderenoon het picknickenen er wos nog rnoor
lkoeKie over.ZegI het eerste kindtegen het tweede kind:ZoliR
hern doorrniddenbreken?Zegt het f,e kind:neehoor,ik eet hern
zo wel op.
.
fvloedervroogt oon Jontje: 'woororn eet j € pleisters'?
Jontje: 'orndot ik b uikpijn heb'!
. Jontje is op sehool. De rneester:'wie zic.hzelídorn vindt goot
stoon'. Iedereen btilft zitten. Opeens goot Jontje stoon. De
rneester:'dusj e vindtjezelf dorn Jontje'. Jontje:'nee, rneesterik
vind nezelf niet dorn rnoor ik vind het wet zielig dot u de enige
bent die stoot'.
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VERENIGINGDORPSBELANGEN
ROTTUM.
'Een avond thuis natuur'
Een lezingdoor eco-consultant
Jan Doevedansover natuuren vogelsin
en om het huis.Voor alle bewonersvan Rottumen voor liefhebbers
van
vogelsen natuur.Alle belangstellenden
zijn van hartewelkom.
Datum:vrUdag28 februari.Plaats:DorpshuisKloosterstee.
Tijd:20.00uur.Kosten:Geen (consumpties
wel voor eigenrekening).
gewonnentijdensde uitzenNa deze lezinghebbende Kloosterspeulers
ding van Noorderrondrit
van RadioNoordvorigjaar in Rottum.
Oproep
Tijdensde jaarvergadering
is afgesprokendat we vaker dorpsbewoners
willen vragen om activiteitenvoor het dorp te organiseren.Het bestuur
heeft dan iets meer tijd beschikbaar
voor o.a. de vernieuwingvan het
dorpshuis.
Als beginis de startvan het nieuweseizoengekozen.Het wie,
wat, waar en hoe van deze activiteit
is open.De inspiratie
daarvoorlaten
we graagover aan de voorbereidingsgroep.
Hierbijvragenwij: Wie wil met een aantalanderedorpsbewoners
en een
bestuurslid,
een startactiviteit
in augustus/september
organiseren?
Graagvoor 15 maartaan Gertv.d.Brinkdoorgeven.
Febr.2003.BestuurV.D.R.

Toverfiguren
UITVOERING.
Uitvoering
door de
toneelvereniging
'De
Kloosterspeulers'
met het toneelstuk
"Gezinte huur"
van WalterG. Pfaus,
in vier bedrijven
op zaterdag8 maart2003
in dorpshuis
"Kloosterstee"
te Rottum.
Aanvang:20.00uur.
Entreeleden:2,50euro.
Entreeniet-leden:
3,50euro.
K O M TA L L E N !

rn
karnbal
adennade
meshles
nmalr
hamer
lleks
dalrptt
aterstee
leftel
fn

Rond beroep
test
kaak
neer
raad
Het beroepis: kadastertekenaar.

Sterrentellen
Je moet beginnenin vakje nr, 8.
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ONTVANGENGIFTEN.
In de maandenjanuarien februarimochtenwe de volgendegiften,contant
of op onze bankrekening
ontvangen:
H . K .v . D .t e K .
1 5 . -e u r o .
B . G . P . - v . dt.eL K
. . 1 1 , -e u r o .
R . E .t e S .
12,- euro.
J . T . MS
. .te K.
1 5 , -e u r o .
H . K .t e K .
1 5 , -e u r o .
Wij dankenu voor uw bijdrage.
GRONINGERPROJECTOBS KLINKENBORG
ln de week van 10 t/m 14 maart.staat in het kader van "Meertmoand:
dialectmoand"
het Grunnegerdialectcentraalop OBS Klinkenborg.
Het
projectbegintop maandagmorgen
met het hijsenvan de Groningsevlag
en het zingenvan Groningseliedjes.ln de diversecombinatiegroepen
vinplaatsdie met het Groningste maken
den de heleweekallerleiactiviteiten
hebben.Zo zal de onderbouw
zichbezighoudenmet oud Groningsespelletjes,de middenbouwrichtzich op oude Groningsereceptenen in de
bovenbouwstaat de GronÍngsekunst, geschiedenisen taal centraal.
Natuurlijk
zal er in allegroepenveelin het Groningsgelezenen gezongen
worden. Via StichtingGrunnegerBouk komt Mevrouw de Vries uit
Middelstumde kinderenin het Groningsvoorlezen.Vrijdag14 maart zal
het projectafgeslotenwordenmet een presentatievoor (groot)ouders
en
anderebelangstellenden.
De schoolstelthet zeerop prijsals iedereendie
nog een Groningerreceptthuisheeftliggenof nogeen leukoud Groninger
spelletjeheeftzich op schoolmeldt,zodat de kindereneen goed beeld
krijgenvan Groningenin vroegeretijden.
Woensdag12 maart,aanvang14.00uur, vindter een voorrondevan de
GrunnegerVeurleesCup plaats in de ontvangstruimte
van de school.
Ongeveer12 leerlingenvan diverse basisscholenzullen verhalenen
gedichtenin het Groningsvoordragen
en ongeveer6 daarvanzullengeselecteerdwordenvoor de finalein Pieterburen.
Voor OBS Klinkenborgzullen JorianWalsen MireilleEissensmee doen.Jorianzal een verhaalvan
Anje v.d. Hoekvoordragen,genaamdTommie.Dit verhaalheeftvorigjaar
't
in Lougnijsgestaan.Mireillezal 3 gedichtenvoordragenuit het boek
"Muurloes".
Dit Groningerboekis geschreven
en ge'Íllustreerd
door kinderen van OBS De Holmuit DenAndel.Vorigjaar is MarjaOmtaGrunneger
VeurleesKampioengeworden.Zij doet dit jaar niet mee, maar zal zitting
nemenin de jury bij de finalein Pieterburen.
De schoolhooptdat er ditjaar
geworweer leerlingen
uit Kantensde finalezullenbereiken.Nieuwsgierig
den? Kom dan zelf kijken hoe ze het er vanaf brengen!Tot ziens op
w o e n s d a g1 2 m a a r to m 1 4 . 0 0u u r o p O B S K l i n k e n b o r g !
F.D.
Hallo iedereen,
Hierweer een berichtjevan het KansterJeugdhonk.op 22-02'03warenwij
alweer een jaar open. Wij vierdendit op vrijdag21-02'03met een playbackshowen er warenveeldeelnemers.
Allemaaldedenze het heelerg
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goed maar toch werd er door de jury een keuzegemaakt.Want er waren
bekerste winnenvoor de beste drie. De eersteprijs ging naar Boukje
Miske,de tweedeprijsging naar JessicaWeveren Mart Hovekamp.De
derdeprijswas voorArnoldKnot.Allemaalnog eens gefeliciteerd!
werder muziekgedraaid.hetwaqs supergezelligen
Na de playbackshow
het was druk.Evenvoor twaalfwarende meestemensenal weg en blevan het KansterJeugdhonkover.We hebbenmet
ven de bestuursleden
z'n allennog lekkerdoorgefeest.
Het was een superavondll!
Het Kanster
Jeugdhonkbestuur.

KANTENS
BEGRAFENISVERENIGING
Tijdens de onlangsgehoudenjaarlijkseledenvergadering
hebben we
afscheidgenomenvan de heerJ. Knolals drageren de heer J. Berghuis
van de vereniging.
als secretaris
De heerKnolis ruim20 jaar dragergeweestbij de vereniging
en int daarDit laatstezal hijvoorlopigblijvendoen.
naastal velejarende contributies.
28 jaar lang is
De heer Berghuisheefteen nog langerestaatvan diens'|.,
geweest.Ook de heerBerghuisblijftvoorhij secretaris
van de vereniging
lopignog betrokkenbij de vereniging
als luidervan de klokkenbij uitvaarten. De verenigingis beide herenzeer erkentelijkvoor hun jarenlange
inzet.Als blijkvan dankontvingen
ze een pennensetmet inscriptie
en een
bosbloemen.
A l s n i e u w b e s t u u r s l i di s b e n o e m dd e h e e r R . J .S w i e r i n g a .
De heer Swieringais geen
onbekende voor onze vereniging,hij heeftal een aantaljaren
van de verenide boekhouding
ginggecontroleerd.
Als nieuwe drager heeft het
bestuurde heer M. Dijkvoorgedragendie deze functieinmiddels heeftaanvaard.
H e t b e s t u u r i s v e r h e u g dd a t
men op volledigesterkteverderkan draaienen vertrouwdop een plezierigesamenwerking.
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