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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en HervormdeGemeente
07 maart G.K. 9.30 uur Ds. Kristensen.
10 maart G.K. 19.30uur Ds. Kristensen.
Biddag.
14 maarl H.K. 9.30 uur Mw. N.C.Meihuizen.
Kindernevendienst.
21 maart G.K. 9.30 uur Ds. Kristensen.
28 maart H.K. 9.30 uur Ds. Kristensen.
Kindernevendienst.
Gereformeerdekerk vrijgemaakt
07 maart
9.30 uur Leesdienst.
,14.30uur Leesdienst.
10 maart
1 9 . 3 0u u r L e e s d i e n sB
t .i d d a g .
14 maarl
9.30 uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
H.A.
,14.30uur Leesdienst.
21 maart,
uur Ds. J.G.v.d.Hoeven,Groningen-Nrd.
,9.30
1 4 . 3 0u u r D s . J . H a v e m a nR
, oodeschool.
28 maart
11.00 uur Ds. J.M.A.Groeneveld,
Bedum.
1 4 . 3 0u u r L e e s d i e n s t .

Wegens ruimtegebrek was de winteffoto van SÍlÍswerd in het vorige nummer helaasniet geplaatst.Onze excuses.
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WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Groningen:
Doktersdiensten

e n z o n d a gi s e r o m 1 1 . 0 0e n 1 7 . 0 0u u r e e ns p r e e k u u r .
Op zaterdag
tandartstelefonischte
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
38, Middelstum.
Mw.drs. J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
Voorhet makenvan afsprakenvan ma. t/m vr. tussen8.00-8.15uur,
tel. 06 - 51255926.
BegrofenísverenigingKontens
Uitvoortver zorgeri
C. Boersemo

losgs-+zzaos

I
|

Ledenodministratie:
.f.o.lt. Wols-Stolloert

|

10595-552303

Gelievewijzigingenbij huwelijk, somenwonen,geboorle en/oÍ verhuizingen
dooroevenoon de ledenodministrotie

Schoenenkopen is een zaakvanvertrouwen
Bij ons zín uw voeten in vakkundige handen.
Voor merkschoenen en goed advies:

Dijllhtil'tthc€n€n
Hoofdstraat Oost 4

UITHUIZEN Telefoon (0595) 43 12 04

FEESTCOMITE
ln verbandmet het bezoekvan de koninklijke
familieop 30 aprila.s. aan
Warffum,lijktons de organisatie
van de traditionelebraderierond de kerk
op deze dag nieterg zinvol.
Er is dus geenbraderiein Kantensop Koninginnedag.
Als deze braderieop een anderedatumdoorgangvindtwordtdit in de volgendeLougnijsbekendgemaakt.

. VROUWENRAAD.
C.S.C.W.
/ FEESTCOMITE
Denkt u vanavond,donderdag26 februariaan de Molenavondin 't
Schienvatte Kantens?
MolenaarGerad Werkmanzal een avondvullend
programmaverzorgen
over molen'GroteGeert'.
Aanvang:20.00uur.
Entree:1,50euro.
Wegensziektevan molenaarGeradis dezeavonduitgesteldvan 26 februari naardonderdag18 maart.

AGENDAACTIVITEITEN
COMMISSIEv.v. K.R.C.
U bent als lid en/ofdonateurvan hartewelkomop de kaart/sjoelavonden
en/ofbij andereactiviteiten
die wij als verenigingorganiseren.
Op de kaart/sjoelavond
legt u een bedragin van 5,- euro en u gaat altijd
met een mooievleesprijs
naarhuis.
Aanvangis om 20.00uur.
Datumactiviteiten:
23februari zaalvoetbal/kegelen
in Uithuizen.
13 maart
kaarten/sjoelen.
10 april
kaarten/sjoelen.
15 mei
kaarten/sjoelen.
Tot ziensbij v.v. K.R.C.

het levenis a/s sneeuw
je kunt het niet bewaren
froosf is,
dat je er was
uren,maanden,jaren.

BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS.
Kantensnodigtde ledenuit tot het bijwonenvan
De begrafenisvereniging
de jaarlijkseledenvergadering
op vrijdag 12 maarLom 20.00 uur in 't
Schienvatte Kantens.
AGENDA:
1. Opening.
2. Vaststellen
definitieveagenda.
3. Notulenledenvergadering
2003.
4. Jaarverslagsecretaris.
penningmeester.
5. Jaarverslag
6. Verslagkascommissie.
7. Benoemingnieuwlid kascommissie.
8. Bestuursmededelingen.
9. Rondvraag.
1 0 .S l u i t i n g .
Na afloopvan het officiëlegedeeltezal de heer G. de Boer een presentatie geven over grafzerkenin en om de St. AntioniusKerk (NH) van
Kantens.

EUROPAKINDERHULP.
De zomervakantie
lijktnog ver weg. Tochzijner vast al plannengemaakt.
naarde campingof blijvenwe thuis
Gaanwe op reisnaar het buitenland,
en makenaf en toe een tochtje?
Nietver van u vandaanlevenkinderendie helemaalgeenplannenmaken.
Nietomdatze dat nietwillen,maaromdateen vakantieer voor hen nietin
zit. Ze hebbenwel een langepoos vrij van schoolmaar moetendan spelen in een vaak veel te kleinhuiswaar ook geen park of speeltuinin de
buurtis. Een keer naareen zwembadof misschieneen pretparkzit er niet
in, gewoonomdathun oudersdat nietkunnenbetalen.
Het gaat om kinderenwaar het thuis heel anderstoegaatdan bij u of bij
mij;vaderof moederzijnverdwenenof heelweinigthuis;ouderezusjesen
broertjesmoetenvoor de kleinerekinderenzorgen;er is soms niet voldoendegeld voor drie maaltijdenper dag; ze mogen niet buitenspelen
omdatdat te gevaarlijkis en frisseluchtis er in een industriewijk
al helemaalniet.
Zoalsik al zei,dat speeltzich allemaalnietzo ver van ons vandaanaf, in
de grote steden in Nederlanden in de ons omringendelanden (o.a.
Duitsland,
Frankrijk,
Oostenrijk
en ditjaar ook Roemenië).
U kunteensoverwegenom zo'n kindeen vakantiete gunnen.
In de zomervakantie
driewekenbij u thuis.Een warm bed, een extrabord
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op tafel,een beetjeaandachten liefdeen verdergewoonmeedraaienin
uw gezin.Daarmeekuntu zo'n kindal de tljd van zijn levenbezorgen.
EuropaKinderhulpis een vrijwilligersorganisatie
die zich hiermeebezig
houdt.Het is een landelijkeorganisatiedie zorgtdat er jaarlijkszo'n 2500
kinderenin Nederland
met vakantiekunnen.
Naastde vastekern gastgezinnen
zijn we elk jaar op zoek naar nieuwe
gastgezinnen
voor deze kinderendie het zo hard nodighebbener eens
e v e n' u i t ' t ez i j n .
Wilt u meerweten,neemdan contactop met:
AnnekeHommes,tel. 0598-4463 56
of kijkop internet:www.europakinderhulp.nl

BESTEDORPSGENOTEN.
Zoalsvelenweten houdenwij iederjaar een rommelmarkt/boekenmarkt
t.b.v.de restauratie
van de kerkklokken
van de Hervormdekerk.Ook dit
iaar zijnwij van plan weer een rommelmarktte houdenin april of mei bij
Salem.
Mensendie nog spullenover hebbenkunnencontactopnemenmet Kor
B r o e k h u i z e tne, l .5 5 1 7 9 6o f m e t J a n n i eD i j k ,t e l . 5 5 1 8 5 0 .
wij hebbenopslagruimte,
lievergeengrotemeubelstukken
en witgoed.
Met vriendelijke
groeten,
de Klokkencommissie.

VAKANTIEIN 2004.
Vooryaa/krokusva
kantie
Mei/oaasvakantie
Zomer
2004bo
Zomer
2004vo
Herfst
Kerst2004-2005
Voorjaa/krokusva
kantie
Mei/oaasvakantie

Noord:
28febr.-7
mrt.
mei
30apr.-9
1 0j u l i - 2a2u g .
10juli-29
aug.
16okt.-24
okt.
jan.
25dec.-9
12febr.-20febr.
30apr.-8
mei

MiddeU
21 febr.-29febr.
30apr.-9
mei
3 j u l i - 1a5u g .
3 juli-22
aug.
16okt.-24
okt.
jan.
25dec.-9
5 febr.-13
febr.
30apr.-8
mei

Zuid'.
21febr.-29
febr.
30apr.-9
mei
24juli-5sept.
17juli-S
sept.
23okt.-31
okt.
jan.
25dec.-9
febr.
5 febr.-13
30apr.-8
mei

IN GESPREKMET
Hallo,
Er werd me door't Lougnrjsgevraagdof ik een stukjewildeschrijvenover
'De Jungle'.
mijzelfen ons inbrengwinkeltje
Nu, over mijzelfkan ik heel kort zijn, de meeste'oud Kaansters'kennen
mij als BarberaBol,inmiddelsSpriensma.
Al weervelejarengetrouwdmet
Oebeleen moedervan 3 kinderen.
Na een paar omzwervingen
weer terug in Kantensen stelligvan plan om
hierte blijvenwonenop het mooisteplekjevan Kantens.
'De Twaalf
Na jaren te hebbengewerktals ziekenverzorgende
eerst in
Hoven'inWinsumen laterin de nachtdienst
bij de Thuiszorgheb ik net
voor 2 wekenterug mijn ontslaggenomen.Waarom?lk heb het eventjes
gehadmet de gezondheidszorg
en heb nu anderedingente doen,zoals
genietenvan ons plekjewaar nog wel wat aan verbouwdmoetwordenen
vooralaan 'De Jungle'.
Harma en ik zijn 15 novemberbegonnenmet ons inbrengwinkeltje.
3
weken daarvoorkwamenwe op dit idee, het heeft mij altijdal leuk geleken, maarom dit alleente doen,zag ik nietzo zitten.Gelukkighad Harma
dit ook en toen was de beslissingsnel gevallen.Onze handigemannen
hebbenin 3 wekentijd allesvoor de winkelin orde gemaakt.Erg drukke
wekenwarenhet met allessorteren,merkenen alleseen plaatsgeven.Nu
nog is het veelwerk,maarerg leuk.Het geeftje echt een kick als mensen
gevendat alleser zo leuk uitziet.
tevredenweg gaan en je complimentjes
Inmiddelshebbenwe 50 mensendie kledinginbrengen,niet alleenuit
Kantens, maar overal vandaan, zoals bijv. Bedum, Westeremden,
Huizingeenz.
Mondtot mond reclamegeeftz'n vruchtenaf en zo nu en dan wat adverteren.
We hopennog langdoor te gaan met onze hobbyen dat we veeltevreden
klantenmogenhouden.
BarberaSpriensma,
Bredeweg32, 9995 NC Kantens.
T e l .0 5 9 5- 5 5 7 0 9 1 .
ungle':
O p e n i n g s t i j d e n ' DJ e
Dinsdag-vrijdag:
09.00-1
2.00 uur.
vrijdagavond: 19.00-21.00
uur.

AGENDA SCHIENVAT- MAART 2004.
2, 16 mrt.
1 9 . 4 5u u r E H B O .
2, g, 16,23,30mrt. 20.00 uur Kalligraferen.
3, 17 mrt.
1 9 . 3 0u u r H a n d w e r k e n .
3 , 1 0 ,1 7, 2 4 , 3 1m r t .20.00uur Sjoelen.
3 , 1 0 ,1 7 , 2 4m r t . 1 9 . 3 0u u r B r i d g e c u r s u s .
3 mrt.
20.00uur Vergadering
Boerderijen
boekcommissie.
4 , 1 1 ,1 8 ,2 5 m r t .
1 3 . 3 0u u r Kaarten.
4 , 9 , 1 8m r t .
19.30
u u r Naaicursus.
4 mrt.
19.30uur Vergadering
Dorpsbelangen.
9, 16,23,30maart 09.45uur Volksdansen.
12 mrt.
20.00uur VergaderingBegrafenisverenigi
ng.
16 mrt.
20.00uur Lezing(Plattelandsvrouwen
).
18 mrt.
20.00uur Lezingover'GroteGeert'.
27 mril
13.00uur Vogelmarkt.
31 mrt.
19.30uur Bridgen.

KiPPvel lN THEATERWERKPI-AATS.
De nieuwetheatervoorstelling
die voor en door jongerengemaaktwordt,
heet KiPPvelen wordt vanaf3 aprilgespeeldvoor scholenin de theaterwerkplaatste Kantens.
KiPPvelgaat over manipulatie,
sterkeverhalen,roddelen achterklap.De
voorstelling
wordtgemaakten gespeelddoor 9 iOngerenuit verschillende
landen.Dansen bewegingstáandit keercentraal,want het verhaaldraait
om een danswedstrijd,waar dê spanningenhoog oplopen.
Try-out: zaterdag27 maart
Try-out: dontrrdag 1 april
Premiere: zaterdag3 april.

WORKSHOPSTNOE VOONJTNRSVAKANTIE.
Paradoxorganiseertvooi joilgeren vanaf 13 jaar in de theatenruerkplaats
te Kantenseen sèrie workshops:Toneel.Dans en Muziek.
Voor iedereendie kenniswil màken met theateren zrjn of haar talent wil
ontwlkkelen,pak die kans en geèfje zo snel mogelijkop want vol is vol.
De workshopsziJngrratisen vinden plaats op 3 en 4 maart in de voorjaarsvakantie.
Voor meer informatieen aanmelden:paradox33@zonnet.nl
of 0595551200.
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DAMGLUB'HET LEERTVANZULF'.
ja nuari/februari.
Uitslagenonderlinge wedstrijden
- B.Leijenaar 1-1
K.Broekhuizen
811
- J.Wieringa
2-0
D.Holtman
1-1
M.Holtman- P.Hoogwerf
0-2
J.van Dijk- J.Zwerver
2-0
1511
A . S m i d s- J . R . d eW i n t e r
1-1
A.Ritzema- K.Oomkens
2211
- K.Broekhuizen
1-1
D.Holtman
- J.Zwerver
0-2
P.Hoogwert
0-2
B.Leijenaar- J.Wieringa
1-1
M.Holtman- A.Smids
2-0
M.Holtman- J.R.de Winter
- M.Holtman
2-0
B.Leijenaar
2911
- P.Hoogwerf 1-1
K.Broekhuizen
2-0
A.Ritzema- A.Smids
0-2
J. van Dijk- K.Oomkens
- J.Zwerver
1-1
D.Holtman
2-0
A.Smids- J. van Dijk
1212
0-2
J.R.de Winter- A.Smids
van Kor en Jan tegen
uitslagenzijn hierbijde remise-partijen
Opmerkelijke
Dick(y)en Peterremisespeelttegen Mencoen Kor.
UitslagenN.N.D.B.gespeeldewedstrijden:
Een verzwaktteamverloorvan Thesingemet. 11-3.
werd remisebehaald:8-8.
Tegenhet sterkeMunnekezijl
Tussenstandper 15 februari2004.
1.D.Holtman 13 23
21
2. J.Wieringa 14
16
3.M.Holtman 13
15
4.A.Ritzema 10
15
5 . B . L e r j e n a a r1 3
13
15
6 .A . S m i d s

0 7 . K . B r o e k h u i z e n1 3
13
08. J.Zwerver
8
09. K.Oomkens
1 0 .P . H o o g w e r f 1 3
7
1 1. J . v a n D i j k
1 2 .J . R .d e W i n t e r 5

11
I
I
6
1
0

Doordatniet iedereendezelfdeaantalwedstrijdenheeft gespeeld,is de
tussenstandhierdoorbeïnvloed.Wel lijktDick(y)op goedekoerste liggen
met Jakobals een goeietweede.
voor het kampioenschap

11

Ze zitten weerszieden
aan toavel achter n dambord
. de spanning is te snieden
wel of de winnaar wordt?
Ien ainen wordt sÍr7fe verstoord
Menco Holtman is aan t woord
over wieren, dieken, moaten en gewichten
doarom bin ik mor goan dichten!

TE KOOP:
z.g.a.n.Voor 1 kindgebruikt.
" Hartancombi-kinderwagen
Kleur:donkerblauwmet in de rand van de kap een ruitje.Incl. dekbed+hoes,2
wagenspannerbeige konijntjesvan tiamo,
2 hoeslakentjes,
lakentjes+sloopjes,
en parasol.
verzorgingstas
regenhoes,bijpassende
Prijs275,-euro.(nieuwprijs600,-euro).
* Maxicosiautostoel0/9 mnd.z.g.a.n.
lncl.voetenzaken zonnescherm.
Kleur:donkerblauw.
P ri j s :9 0 ,-e u ro .(n i e u wpri j s175,-euro).
" Chiccoautostoel0/9 mnd.
geruit,incl.voetenzaken zonnescherm.
met donkerblauw/wit
Kleur:donkerblauw,
Prijs45,- euro.
zomeren winter.
" Diversebaby-kinderkleding,
Jongens(geb.mei) mt 56 t/m 74-80
Meisjematen tlm 92
- zomerjurkjes
- boxpakjes,zowelvoor de zomerals najaar,vanaf 1 euro
- rompertjesvanafmaat 50, 0,75 euro p.st.
Teveelom op te noemen.
na 19.00uur altijdwelkom.
Kom eens langs.Dinsdagavond
1, Kantens.Tel.0595-551269.
Meidoornstraat
A.D. Blaauwwiekel-Fluks,
TE KOOP:
CaravanHome-carEureka38, 1990.
Zeer netjes onderhouden.Met toiletruimte,koelkast,2 nieuwe dakluikenmet
goedebanden.
combi-horren,
Voortent(merkWalker)is ook als luifelte gebruiken.
Prijs:3500,-euro.
of J. Fluks,tel. 0595-551988.
tel. 0595-551269
lnfo: R. Blaauwrrviekel,
T E KOOP :
Wit metalenstapelbed,25,-euro.
lJshockeyschaatsen,mt. 31 en mt. 29, à 7,50 euro.
Fam.von Hebel,tel. 0595-552821.
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BERNLEFTHEATER
Usquerderweg23, Rottum.
Zondagmiddag
21 maart.,14.30uur,
ï R l O ï R A Z Z m e t l a z z i n r u i m ez i n . . . . . .
Entree:7,50euro.
(na 18.00uur).
Reserveren:
0595-425221
Het aardigevan Trazzis dat iedereenin dit Jazz-trioeen eigen inbreng
heeft.lemandkomtmet een idee,dat wordtvan allekantenbekeken,dingen worden uitgeprobeerden het meestaldaaruit voortkomendestuk
wordtaan het repertoiretoegevoegd.Soms belandthet na enigetijd op de
'toch maar niet'maar dan is er altijdweer wat anders.Een
schroothoop
creatievemaniervan werkendie ons als musicidwingtbezigte blijven,
zekeromdatin deze bezettingzakenals dynamiek,klanken timbreerg
belangrijk
zijn.
ln het trioTrazzwordttijdensde repetitiescreatiefmet muziekomgegaan
zodatook bestaandmateriaalvaak een nieuwevorm krijgt.Het repertoire
bestaathoofdzakelijk
uit eigenwerk.
MartienStienstra:saxen;
JelmerDijkstra:bas;
Jan Dits:drums.
COMMISSIEBIJZONDEREDIENSTENVERNIEUWD.
S i n d s v e l e j a r e n b e s t a a t v a n u i t d e H e r v o r m d eG e m e e n t e e n d e
kerk (synodaal)de CommissieBijzondereDiensten.Deze
Gereformeerde
Onlangs
Commissieverzorgtonderanderede jaarlijksekerstnachtdienst.
van dezeCommissieeen wijzigingplaatsgevonheeftin de samenstelling
den. Mevr.Lanting en Dhr. Steendamhebbenna jarenlangeinzet hun
plaatsenaf moetenstaanwegenspersoonlijke
We wilomstandigheden.
len deze beide mensen van harte bedankenvoor hun enthousiasme
hebben
waarmeeze jarenlangde kerstnachtdienst
en de Paaszangdienst
georganiseerd.
De enige overblijvervan de commissie,Dick Holtman,
h e e f t v e r s t e r k i n gg e k r e g e n v a n H e n r i ë t t e B r o e k h u i z e n ,O k k e l i n a
Broekhuizen
en Marthavan Dijk.Ze zijninmiddelsbij elkaargeweestvoor
het maken van plannenvoor het komendejaar. Als eerste komt de
Paasdienstin beeld.In overlegmet de kerkenraadvan de Samen-opWeg-gemeenteis er beslotenom een feestelijkejeugddienstvoor de
Paaszondag
van 11 april te organiseren.
Hiervoorkrijgenze de medewerking
van de jeugdclub"ProDeo". Overde
invullingvan deze dienst kunt u meer lezen in het aprilnummervan 't
Lougnijs.
We hopendatwe zondag11 aprilveel mensenmogenbegroeten!
Diensten.
De CommissieBijzondere
13

Dry

crapír.
de p.eoo...

Even voorstellen....
KlaasvanAlteren,34jaar,samenwonend
met LouraKnol.
Waarkomje vandaan?
Uithuizen,oftewel't Lagevan de Weg.
H_oeben je in Kantens/Rottum/stitswerdterechtgekomen?
Via vrienden.ze zeidendat er een huiste koopuias.rk ging
erop af en we
hebbenhet gekocht.
Doe je mee aan bepaaldeactiviteitenin hetdorp? zo ja, waaraan?
Nee.
Omschrijfjezelf in S woorden.
Sterk,handig,sportief,vriendelijk,netjes.
!!et wie zou je wel een dagje willen ruílen?
Balkenende.
Waarmogen ze je s nachfs voor wakkermaken?
Nergensvoor.
Wat staater altijd in je koelkast?
Yoghurt.
Wat neemje mee naar een onbewoondeíland?
Mijnvriendin.
wat vind je het leukst om te lezen in 't Lougnijsen wat zou je
aan ,t
Lougnijs wiIlen veranderen ?
Geen voorkeur,het hele boekje.
Aan 't Lougnrlshoeftnietsveranderdte worden.
En tenslotte aan wie geef je de pen door?
MarthiZuidema,Pastoríeweg
14,Kantens.
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OPHALENOUD PAPIER.
Woensdagavond
7 april18.00uur bij de weg klaarzetten.
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
Oud papieren kartongraagaanleveren
in dozenof papierenzakken.
Bij klachtenkan men zichwendentot de contactpersoon
van peuterspeelzaal'Poppedijn',
FrouwkeDoornbos,
tel. 557250.

OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAL/KLEINE
ELECTR.APPARATEN.
Op maandagmorgen
8 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
sturennaar:algemeen@eemsmond,nl
Uw afvalwordtvanafuw huismeegenomen.Ook afgedanktekleineelectrischeapparatenzoalskoffiezetapparaten,strijkijzers,
broodroosters,
boormachines,
haarfóhns,electrische
mixersetc. kuntu gratismeegevenaan de chemokar.
tandenborstels,

ONTVANGEN
GIFTEN.
In de maandfebruarimochtenwij de volgendegift op onze bankrekening
ontvangen:
B.G.P.- v.d.L. te K. € 12,-.
Wij dankenu voor uw bijdrage.

IVN . ACTIVITEITEN.
De lVN, afdelingNoord-Groningen
in maarten april de volorganiseert
gendeactiviteiten:
* Op zaterdagmiddag
6 maartKinderdoemiddag:
hoe plantenverstoppertje spelenin de winter.
Start:13.30uur vanafde parkeerplaats
bij de Menkemaborg
in Uithuizen.
Onderbegeleiding
van Joop van den Akker en Judithter Horstgaan de
kinderenop zoek naarplantendie zichonderde gronden onderbladeren
jongeblad
verstopthebbenen naarhoe bomenen struikenhun kwetsbare
beschermen
tegende kou.
* Op zaterdagmiddag
17 aprilis er een themamiddagvoor kinderenover
jongedierenin de natuur,onderleidingvan Eddyvan Marumen Judithter
Horst.
Start:13.30uur.Plaats:wordtnog naderbekendgemaakt.
Voor eventueleinformatieover beide activiteitenkunt u bellen met.
425117.
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GRATISCOMPOST.
In de gemeenteEemsmondwordt het huishoudelijk
afval gescheidenin
onder meer groente-,fruit-en tuinafvalen grijs restafval.De kwaliteitvan
het aangebodenGFT afvalis over het algemeengoedte noemen,wij kunnen hiervan compost maken van hoge kwaliteit.De gemeenteen het
Vuilvenruerkingsbedrijf
waarderende maniervan GFT scheidingdoor de
jarenkuntu dit helejaar,ook als
inwoners.ln tegenstelling
tot voorgaande
u geen afval komt brengen,met een personenautoen aanhangergratis
Noord-Groningen,
compost afhalen bij het Vuilverwerkingsbedrijf
Westerhornseweg
22, Usquert.Dit kan van maandagtot en met vrijdag
van 8.00-12.30
in
uur en van 13.00-16.00
uur.Vanuithet Gemeentebedrijf
Uithuizenis er geen compostactiemeer. Voor informatieover compost
kunt u contactopnemenmet het Vuilvenryerkingsbedrijf
Noord-Groningen,
telefoon(0595)42 31 90.
Peter
ln het voorjaarvan 2002was het zover.Onzetwee veel te hogewilgenin
de boomgaardwerdenvrjf tot zeven meter ingekort.Het boomkapbedrijf
had een deskundige
uit Drentheingehuurd
om de zaagwerkzaamheden
te
verrichten.Als een slingeraapvloog hij door de beide bomen. Een vak
apart!
Zijn motorzaaghing aan een riem om zijn middel.Vastgebonden
aan een
touw,zodat hij niet meer dan een paar meternaar benedenkon vallen,
ging hij van de ene tak naarde andere.Aangeziener fruitbomenonderde
wilgenstaan,liethij de takkenrechtstandig
naarbenedenvallen.Ook weer
een kunstop zich.Op die manierwerdende fruitbomennietbeschadigd.
Je moet het maar weten!
Toen de motorzaagzijn werk had gedaan kwamende mensenvan het
boomkapbedrijf
om de zaak op te ruimen.
Onze boomgaardligt helemaalingesloten
achterhet huis.Je kunt er niet
zomaareen wagen inzettenom alle takkenaf te voeren.Zodoendewerdoorde garaden dikkestammenin stukkengezaagden in een kruiwagen
ge naar de weg vervoerden met een hijskraantje
op de wagengehesen.
Een heel kanruei.
Met drie personenwarenze een paardagenbezig.
Natuurlijkzorg je op tijd voor koffieen in de middagpauzevoor een kop
soep.Geheeltegen onzezin wildenze niet binnenkomenpauzeren.l-let
huiswerddan veel te vuil.Nee,er was geen pratentegen,ze wildeneen
hoekjein de garage,waar ze lekkereen shagjekondendraaien.
De heletijd had ik vanuitde kameral wel een kleine,wat buitenlands
uitziendeman zienrondscharrelen,
bij het verzamedie als hulpassisteerde
len en opladenvan de takken.Laterhoordeik dat hij in U. woonde,een
kleinbeetjeDuitsspraken Peterheette.
Op de morgenvan de tweededag werd Peter bij ons afgezetom alleen
verderte gaan met het werk.
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ledereenhad anderebeslommeringen
die dag en ik was alleenthuis.Hoe
moest het nou met koffiedrinken,
vroeg ik me af. Het was toch hondsom
hem alleenin de garagete latenzitten.
ln mijn besteDuitsmaar eens vragenof hij trek in koffiehad.
"TrinkenSie eineTasseKaffeemit mir?""Ja,gerne.""KommenSie in der
KUche?"Na een lichteaarzelingkwam hij binnen.
En zo zaten'Peteren ik even laterin de keukenvoor het aanrecht.Hij op
een kruken ik op mijnoude kantoorstoel
op wieltjes.Zo goeden zo kwaad
als het ging probeerdenwij in het Duitswat met elkaarte praten.Peter
bleek niet in een gewoonhuis in U. te wonen,maar in het azc. Hij kwam
oorspronkeh.lk
ergensuitArmenië.Was het nieteensgeweestmet de politiek in z'n landen was met vrouwen dochternaarDuitslandgevlucht.
"lk heb het allemaalgedaanvoor mijn dochter,"verteldehry.Z'n dochter
had in Duitslandeen man leren kennen,was er getrouwden woonde nu
daar.ZeÍf had hij er wat gewerktbij een keukenzaak,
wat hij heel leuk had
gevonden.Van beroepwas hij restaurateur
van antiekemeubelen.
Hoe hr.;nu in U. terechtkwam,of hq in Duitslanduitgeprocedeerd
was, ik
weet het niet. Het leven in het azc. vond hij niet altijdprettig.Hij was blij
dat hij zo nu en dan een beetjeom handenhad. Dat gaf wat afleiding.
Zijn dochterzag hij alleenals ze vanuitDuitslandbij hem en z'n vrouwop
bezoekkwamin U., andersomkon niet.
Eenfamiliedrama
onderhet koffiedrinken.
lk kon nietmeerdoendan Peter
bij zijn vertrekhet allerbestete wensen.
A . E . v . d .H . - L .
Blaankvers.
Snei snei snei
oet een locht
zo gries as lei
donzendeken
dekt de hegen
van het dak
gliedt zachte brokken
dwarrelvlocht
van lichte vlokken
legt een sprei
op veld en wegen
overalis snei.
Drentsgedichtjevan Hans Heyting
Uit: Heimweevan later.
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NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
Herinnering.
Alles over de fiets.
Op dinsdag9 maartgeefttweewielerspecialist
Hazekampuit Middelstum
uitlegover mankementendie u tijdenseen fietstochtjekunt tegenkomen.
Hij vertelteerstietsoverde controledie jezelfvoorje op de fietsstaptkunt
uitvoeren.
Het bandenplakken
komtaan de ordemaardaarnaastook allerlei anderezaken,
Hij ontvangtu graagin zijn lekkervenruarmde
werkplaatsaan de Colpende
1 waareventueelook stoelenaanwezigzijn.Êr wordtom 19.30uur begonnen tot ongeveer21.30uur.
De werkplaats
biedtruimteaan 10- 15 personen,dus als u mee wilt doen
is het zaak om u snel aan te melden.De heer Hazekampverzorgtdeze
avondgeheelgratisen biedtu bovendien2 koppenkoffiemet koek aan.
Belangstellenden
kunnen zich nog tot 1 maart aanmelden bij mevr.
Groenhof,tel. 551228of mevr.Steendam,
tel. 551633.
gaatde avondnietdoormaardaargaanwe
Bij minderdan 10 deelnemers
"in ".
niet van uit want fietsenis immerstegenwoordig
Terugblik.
Op 12 januariwas de tweedeTurksekookavond.Marcellahad weer veel
gedaanen het etenwas uit de kunst.De 10 deelnemershadden
voonruerk
een plezierige
avond.VolgensWilmarookhet de volgendedag nog heerlijk in de keukenvan 't Schienvat.
Kalligraferen.
Op 20 januari begon deze vervolgcursusmet 10 deelnemersin 't
Schienvato.l.v.de heerldemauit Delfzijl.In 10 lessenwordener Gotische
hoofdlettersgeoefend,zoietsals monnikendeden met hoofdlettersin de
Bijbel.
VERENIGINGDORPSBELANGEN
KANTENS(VDK)
Hoogtijd voor nieuwsvanuitde vereniging
die u allenaangaat!
Onze verenigingtelt momenteelacht bestuursleden.
Gezamenlijkproberen we uw belangenzo goed mogelijkte behartigen.Welke belangenwe
hangtdeelsook van uw inbrengaf! Graagwillenwij u er nog
behartigen,
eens op attenderendat we iedereeerstedonderdagvan de maand om
19.30 uur vergaderen(openbaar)in het Schienvat,loop gerust eens
binnen.lndienu agendapunten
wilt inbrengen,
dit graagvan tevoreneven
doorgevenaan onze secretaris,HermanWassink(te|.434644).
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Waarzettenwe ons op dit momentzoalvoor in?
- verbeteren van de speelplaats op
de hoek Meidoornstraat t
Kooistraat
De kinderenhebbendoor aanlegvan de parkeerplaatsen
aanzienlijk
aan
ruimtemoeteninboeten.De gemêenteheefttoegezegdhaarmedewêrking
te verlenenaan het weghalenvan het struikgewàs
ináe groenstrookwaarna er speeltoestellen
gepfaatstkunnenworden.Dit gebe"urt
in overlegmet
de speeltuinvereniging.
Gunstigebijkomstigheid
ij dat er hierdoorverkeerstechnisch
een overzíchtelijker
sítuatieóntstaathetgeende veiligheid
van de kinderenten goedekomt.
-.uitbreiding e.nverbeteringbestaandefietsen wandelpaden
Na onderzoekbleek uitbreidingeen moeilijkezaakomdat de routes
hier
en daar onvermijdelijk
over land van partlculieren
lopen.De gemeente
heeftons derhalvehierineen negatiefadviesgegeven.Wel hebbenwe
het
verbeterenvan het fietspadTrekweglangshá Éoterdiepbij áá gemeente
toegezegddat de deklaagvan
9p 9e agendakunnenkrijgen.Evenéens-ís
de fietsbrugrichtingvuirstort(Dingsteepad)
veóleuwo wordt.
- Snelheid op de Middefstumerweg/ Langestraat
op dit momentwordenpolitiecontrolès
gepróf"reerdbovenverkeersdrempels.
- HerinrichtenLangestraat
De ProvincieGroningenbuigtzich hiermomenteelover.
- Steigers achter de molen
Vervanging/herstellen
staatnu op de agendavan de gemeente.
- Verbeteringvan het dierenparkje(fam.
Werkman)
De gemeentestelt hiervooreen Oedrag beschikbaarte besteden
aan
materialen.
Dit komtdan ten goedeaan drainage,hekkenen hokken.
- Deugdelijkeafsluiting van de begraafplaats
Gemeenteheeft toegezegdhierintó voorzien.Sommigebezoekersvan
het Jeugdhonkmenenminderver te hoevenlopenals ze doorsteken
over
de begraafplaats.
- Woningbouw
Een stedenbouwkundige
gaat in overlegmet de bewonersvan Kantens
een en anderonderzoeken.
- OntwikkelenDorpsvisie
De huidige.dorpsvisie
van Kantensis alweereen aantaljaren oud. Voor
een goedebelangenbehartiging
is het noodzakelijk
dat wseen zo volledig
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mogelijkbeeld krijgenvan wat er bij de inwonersleeft.Omdat we graag
willenwetenhoe u over bepaaldezakendenkt,kunt u binnenkorteen vragenlrjstop de deurmatverwachten.De ingevuldevragenlijsten
bepalende
uiteindelijke
dorpsvisiedie ook door de GemeenteEemsmondgeraadpleegdzal wordenbij het opstellenvan haarbeleid.Uw meningtelt!
- Boek ovèr Kantens
De heren E. Kuijpersen F. Reiffershebbenhet voornemenom een boek
samen te stellen over Kantens. Een boek niet zozeer over bezienswaardigheden,maar vooral over de inwonersvan ons dorp (misschien
Dit projectwordt ondergebrachtin
soms ook een bezienswaardigheid).
een commissieonderde vlag van VDK. Binnenkortzult u wellichtmeer
hieroverhoren.
wij u naar de internetsite
www.kantens.nl,
Voor meer informatievenruijzen
waar u de notulenvan onzevergaderingkunt lezen.Tevenskunt u hier de
gegevensvan de bestuursleden
vinden.Totslotwillenwij u ook graagwel29 maart a.s. om 20.00 uur in het
kom heten op de jaarvergadering.
Schienvatl
ClaireMeyer.
SPETTEREND
OPTREDENADVENDO
ln een bomvolSchienvatgaf Advendozaterdag31 januarijl. haarjaarlijkHetblijspel"Vremdvolkop t arf'van Hermanvan derAwerd
se uitvoering.
gebracht.Hettoneelen enthousiasme
doorAdvendometveelovertuiging
boerWillemVeldman(GeradWerkman),
stuk ging over een boerengezin:
vrouwAaltje(AgeethVisser)en dochterWilma(LizanneGroeneweg).Om
het hoofd bovenwater te houdenbegintWillem met het verbouwenvan
vindtdit maarniksen
asperges.Opa (JanKnot),Willemzijnschoonvader,
JohannesKnol(Bert-JanZigterman)een
begintsamenmet aspergesteker
BuurmanHenderik(MartenMiske)is het
illegalecampingbij de boerderij.
hier lang niet mee eens, totdat campinggastBetje (FrouwkeDoornbos)
hem het hoofd op hol brengt en hem van gedachtendoet veranderen.
Tussendoorkomt de bemoeiziekeNellieKlaasen(Janny Reiffers)regelBrouwer
matig over de vloer, evenals de keurigegemeenteambtenaar
politieagente
(Anna Holtman).Als
(StefanColstee)en een aantrekkelijke
worden,bizonsbij buurmanHenderikin het
er dan nogfietsenopgeblazen
landlopenen Wilmaverliefdop Johanneswordt,is het hek van de dam.
van de
Het publiekgenootmet volleteugenvan de doldwazeverrichtingen
10 spelersen beloondehen na afloopdan ook met een daverendapplaus.
De regie was dit jaar in handen van Gea Smit uit Uithuizen.Jantje
en Lee en RebeccaColsteeverzorgGroenhoftrad op als "veurzegster"
den de grime.
op met enkelemooieliedeIn de pauzestradende KaansterVlinthippers
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ren. zij zorgdenvoor een gezelligesfeer. Na afloop was het nog lang
gezelligonderde muzikaleklankenvan het duo "Die2,,.Al met al lian dó
toneel-en zangvereniging
"Advendo& De KaansterVlinthippers"
terugkijken op een zeergeslaagdeavondl

NIEUWSBRIEF
V E R E N I G I N GD O R P S B E L A N G E N
ROTTUM
1'
Secretariaat:
Jacobïilbusscherweg
10,
9998XB ROTTUM,0595-552503,
kvk 02039243

Alle belangstellenden
worden van harte uitgenodigdom de jaarlijkse
toneeluitvoering
van de Kloosterspeulers
uit R-ottumOilte *onen. Dit jaar
woldt het blijspel"stampotmous mit worst"opgevoerd.Het is een blijápel
in.drie bedrijvenwaarinde Groningseen Nedérlandse
taal wordenáfgewisseld.De zaalis openom 19.30uur en de toneelvoorstelling
begintóm
20.00uur.
De entreebedraagtvoor leden€ 2.s0, niet-leden
€ 3.50 en voor kinder e n€ 1 . 5 0 .
Vernieuwing
dorpshuis
lnmiddelsis ook door het VSB-fonds2000 euro toegezegdvoor de vernieuwingvan het dorpshuis.Binnenkorthopenwe ook ván het SKAN-
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fonds bericht te krijgen. Daarnaastgaan we nog in gesprek met de
Rabobanken de gemeenteEemsmond.Vervolgenszullenwe een ledenvergaderingbeleggenwaarinwe met elkaarmoetenbesluitenof de plannen door kunnengaan.
Van een aantalledenhebbenwe nog geen reactieontvangenop de vraag
of zij medewerking
willenverlenenaan de vernieuwingvan het dorpshuis.
Deze brief heefteen iedervoor de jaarvergadering
ontvangen.Graag de
reactiezo spoedigmogelijkbij Marjanvd Bijl of ElineVreugdenhilinleveren.We willenvan een iedereen reactie.Om de voortgangerinte houden
is het ook mogelijkdat wij u persoonlijkbenaderenom een reactie.
Het moet lukkenom een nieuwdak op het dorpshuiste krijgen.De planning is dat we gaan proberenom half mei te starten.Mochtu nog vragen
hebben of reactie dan kunt u altijd terecht bij Marjan vd Bijl of Eline
Vreugdenhil.
Vreugdeen verdriet
Op 28 decemberis bij Linekeen MikeSchulz-Veenstra
een zoongeboren.
lsa heefter een broertjebij, die de namenThimon Eize heeft gekregen.
We wensendat Thimo met veel plezierin Rottummag opgroeien.
Vreugdewerd gevolgddoor verdriet;op 9 januarioverleedEizeVeenstra.
Velejaren heefthij op "Bethlehem"in Rottumgewoond.Daarnawoonde
hij in Usquertmaarhieldhij belangstelling
voor het wel en wee in Rottum.
We wensenGreetje,Lineke,Mike,lsa en Thimoveel sterktetoe.
Een nieuw leven werd er geboren op zaterdag 24 januari bij Janny
Kooistraen PieterSchoutenop de Jacob Tilbusscherweg
17 te Rottum.
De prachtigedochter heeft de namen MathildeMarie-AnneElisabeth
gekregen.We hopendat ook Mathildemet veel plezierin en nabijRottum
mag opgroeien.
Notenschieten:2e paasdag12 april
Uiteraardis er traditioneelop 2e paasdagnoten schieten.Nadere informatieover plaats,tijdstipetc. volgennog. Noteervast in uw agenda.

PAASEITJ
ES/WALNOTENVERKOOP''POPPEDIJ
N"
HoewelPasennogverweg lijkt,vindtin de weekvan22tlm27 maartonze
jaarlijkseverkoopvan paaseitjesen walnotenplaats.De oudersvan de
kinderenvan peuterspeelzaal
Poppedijnzullen in Rottum,Stitswerden
Kantenslangsde deurengaan.We hopenop een goedeverkoop.
Peuterspeelzaal"Poppedijn"
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