't LOUGNIJS
Maandelij
kse inÍormatiekrant
voor de dorpen
Kantelrs- Rottumen Stitswerd
24e JAARGANG No. 2

2OO4
OKTOBER

REDACTIE:
Dhr.W.J.van der Bijl
Mw. A.E. van der Hoek-Linstra
Dhr.G. Werkman
Mw. A. van Vliet-Vermeulen
Mw. F.F.Doornbos-Dijkhuis
Mw. A.Y.Holtman

UITERSTE
IilLEWSD,,TUm
KO?l,l:

U kunt uw kopij inleverenbii A. van der Hoek
BREDEWEG1 9995 PT KANTENS.
E-mail:
@yahoo.com
tlougnijs
Tel.(0595)55 2573.
Administratie
adres:'t LageEind10,9998XA Rottum.
Rabobank
Rottum.
Bankrek.no.34.22.17.933
Noord-Groningen
t.n.v.'t Lougnijs,
rekening.
Wijverzoeken
u om giftenoverte makenop bovengenoemde

voor lezersbuitende genoemde
Een abonnement
dorpenen randgebieden
is
mogelijk,
doorstorling
van€ 15,00op bovengenoemde
rekening.
't Lougnijs
wordtu dantoegezonden.
Aanallendie ietste koopen/ofte koopvragen,is er altijdplaatsvooruw adveftenVraagen Aanbod.
tie in onzerubriek:
1994't Lougnijs
Rottum.
Copyright
wordttoegejuicht,
mitsonderbronvermelding.
Overname
uitdezeuitgave
't
geschiedt
Drukwerk
en verzorging
van Lougnijs,
door:
Drukkerij
Hoofdstraat
16 te Warffum.
Sikkema,
À
De uitgave van dit blad wordt mede mogetiik gemaakt door Rabobank Noord-Groningen
\b

PREDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en HervormdeGemeente
03 oktober G.K.
10 oktober H.K.
17 oktober G.K.
24 oktober H.K.
31 oktober G.K.

11.00uur
11.00uur
11.00 uur
11.00uur
1 1 . 0 0u u r

Ds. Kristensen.
H.A.
Ds. C. Zwerver.Kindernevendienst.
Mw.Zchwager.
Ds. Kristensen.
Kindernevendienst.
K a n d .M o u t .

Gereformeerdekerk vrijgemaakt
03 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober
03 november
07 november

11.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
16.30uur Ds. T. Groenveld,
emerituspredikant
Uithuizen.
9.30 uur Leesdienst.
14.30uur Ds.A. Krijgsheld,
Delfzijl.
9.30 uur Ds. H. Geertsema,
Zuidhorn.
14.30uur Ds. J.G.van der Hoeven,emeritus
predikantGroningenNoord.
9.30 uur Ds. E.L. van 't Foort.
14.30uur Ds. E.L.van 't Foort.
11.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
1 6 . 0 0u u r D s .J . M .H a a k ,U l r u m .
19.30uur Dankdag.Leesdienst.
9.30 uur Leesdienst.
1 6 . 0 0u u r D s . J . M .H a a k .U l r u m .

Schoenenkopenis een zaakvanvertrouwen
BI ons zun uw voetenin vakkundigehanden.
Voor merkschoenen en goed advies:

Dijhhtil'tchc€n€r
Hoofdstraat Oost 4

UITHUIZEN TefeÍoon (0595) 49 12 04

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900 -9229 (0,10euro p.min.)
Tandartsen:
02-03okt. J.F.Perdok,Baflo
0 9 - 1 0o k t . H . J .T i m m e r m a nU, i t h u i z e n
'16-17
okt. E.J.Prins,Spijk.
23-24okt. A.F.Bruining-Gelderblom,
Winsum
3 0 - 3 1o k t . H . J .T i m m e r m a nU, i t h u i z e n

.0595- 42 27 23
. . 0 5 9 5- 4 3 1 7 1 6
...0596- 59 23 34
- 44 17 40
.......0595
. . . 0 5 9 5- 4 3 1 7 1 6

Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijketandarts telefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Beffenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma. Vm vr. tussen8.00-8.15uur,
tel. 06 - 51255926.

iging Kontens
Begrof enisveren
Uitvqqrtve?zorger: I
C. Boersemo
I

Ledenodministrotíe:
J.O.M.Wqls-Stqlloert

(osgE-+zzlo5 |

(0595-552303

geboorteen/of verhuizingen
Gelievewilzígingen
bij huwelijk,somenwonen,
ínistrotie
doorgevenoonde ledenadm

VAN DE REDACTIE

GEMEENTE
KORTDESUBSIDIE
METBIJNA60%I
WORDT'T LOUGNIJSNU IN ZIJN VOORTBESTAAN
BEDREIGD?
Op 17 juli mochtde redactievan dit bladvan de gemeenteEemsmondhet
Concept-welzijnsplan
2005-2008ontvangen.In dit welzíjnsplan
wordt vermeld dat de subsidiewaarmeede gemeenteEemsmondons initiatief
ondersteunt,volgendjaar wordt verlaagdvan € 895,- naar € 3g7,- per
iaart
't
Lougnijsbestaatnu bijna 25 jaar en heeftzijn bestaansrecht
inmiddels
duidelijkaangetoond.'t Lougnijsis de voornaamste(en eigenlijkde enige)
informatiebronvoor de plaatselijkeclubs en verenigingen,programmá's
van de activiteiten,
agenda'svan de drie dorpshuizen,informatióavonden
't
enz. Lougnijsis voor iedereentoegankelijk,
aangeziendezekranthuisaan-huisverspreidwordt in de dorpenKantens,Rottum,Stitswerden haar
buitengebieden.
De redactievan de krantbestaatuit vrijwilligers,
die hiervoor geen vergoedingenontvangen.De lezersdragenzelf ook aanzienlijk
bij door ons te ondersteunenbij de jaarlijksecollecte.Wij zijn van meniág
dat door de uitgiftevan 't Lougnijsde leefbaarheid
in de kleiÁedorpenduÉ
delijkgestimuleerdwordt!
Helaashebbenonzedorpenal jaren te makenmet een dalendvoorzieningenniveau.ledereenweet dat er al veel is verdwenenin onze dorpenen
zoals het er nu voorstaatzou't Lougnijsweleenshet volgendestachtoffer
kunnenzijn. Dit zou jammerzijn aangezienons initiatief- dat op zich goed
loopt - eenmaalzou stoppen,leidt tot een blijvendeverarmingin het voorzieningenniveau
in onze dorpen.Hierdooris niet zozeerde reáactiegetroffen, maar wel 450 huishoudens,
oftewel1.ozginwonersvan de gemleente
E e m s m o n d .D e g e m e e n t e E e m s m o n dm a a k t w e l m e l d i n g i n h e t
Welzijnsplandat ze de leefbaarheidin de kteinedorpenwil verbeteren,
maarwil hieruitnietde consequentie
trekkendat ze dan ook de initiatieven
vanuit 99r" dorpendeels zal moetenfaciliëren.Tot nu toe was het elk jaar
al moeilijkom onze begrotingsluitendte krijgen.Hoewelwe proberenom
oplossingen te vinden om het gat, wat ontstaat nu de gemeente
Eemsmondhet subsidiebedrag
wil verlagen,te dichtenzijn we niet al te
hoopvolgestemdover onze toekomst.
we hopendat de gemeenteEemsmondwil terugkomenop hun voorgenomen besluitom de subsidievan 't Lougnijsmet bijna60% te verlagen,aangezienwij andersbang zijn dat dit besluitde doodsteekzou kunÀenbetekenenvoor't Lougnijs.
Het concept-Welzijnsplan
is inmiddelsal goedgekeurddoor het dagelijks
bestuurvan de gemeente,het Collegevan Burgemeester
en Wethouders.
De redactiewas van tevorennietgeïnformeerd
overdit beleidsvoornemen.
Voor 1 oktoberzullenwij wel reagerend.m.v.een uitgebreidereactienota.
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Hiernawordt een ambtelijkadvies opgestelden wordt het concept-welzijnsplanin de Gemeenteraadter goedkeuringaangeboden.Wij van de
politiekepartijredactiezullenalle fractievoorzitters
van de gemeentelijke
en informerenover de voor ons ontstaneongewenstesituatie.Wij hopen
dat de Gemeenteraadinziet dat deze bezuinigingleidt tot desastreuze
gevolgenvoor de dorpenKantens,Rottumen Stitswerd.
Wij willenu hierbijoproepenom te latenblijkendat u het nieteens bent met
de voorgenomen
bezuiniging
op de subsidievoor't Lougnijs!Van 1 tot en
't
met 15 oktoberzullenwij handtekeningenlijsten
ophangenbij Schienvat,
Broodjes& KadootjesIneke's,K.R.C.-voetbalkantine,
de hal van de peuterspeelzaalPoppedijn/o.b.s.
Klinkenborg,het Jeugdhonk,dorpshuis't
KloostersteeRottum.Wij vezoeken u om uw medewerkingte verlenen
d.m.v.het plaatsenvan een handtekening
op deze lijst.
U kuntook per e-mailreagerenen dezezendennaar:annaholtman@hotmail.com
U kuntook schriftelijk
reagerendooronderstaandstrookjein te vullenen in
te leverenbij een van onze redactieleden.
Wij zullenervoorzorgendat alle
reactiesen handtekeningen
bij de Gemeenteraad
zullenkomen.

vindenhetonverstandig
lkA/Vij
dat de gemeente
voor'tLougnijs
Eemsmond
de subsidie
wil korten!
Wij zoudenhetbetreuren
alsde dorpeninformatiekrant
't Lougnijs
voorKantens,
Rottumen Stitswerd
hierdoor
zou moetenverdwijnen!

Naam:

Handtekening:

h

oo

ONTVANGENGIFTEN
In de maand septembermochtenwij de volgendegift op onze bankreken i n go n t v a n g e nC: . M . - S .t e K . € 1 5 , Wij dankenu voor uw bijdrage.

AAN ALLE KANTSTERS.
In het lichtvan de zon
kan de GoudenLeeuw
op de kerktorenalles
van de Kantenszien en horen.
-

Hoe de kinderenhun dromenkunnenspelen.
Hoe de jeugdzich in het Jeugdhonkkan vermaken.
Hoe de jonge mensenhun huizenkunnenverbouwenen verfraaien.
Hoe iederzich inzetzodat de verenigingenkunnenbloeienen iedereen
kan genieten.
- Hoe wij hier 7 jaren fijn hebbenkunnenwonen.

Veel dank voor de vele warmeontmoetingen.
Joop en Gea Geukema-Smit.
COLLECTEN.
NederlandseBrandwondenStichting
In de week van '10t/m '16oktobergaan weer ruim 50.000vrijwilligers
van
de NederlandseBrandwondenStichtingop pad om te collecteren.Dankzij
deze collecteblijvenonderzoek,preventie,maar vooral ook nazorgvoor
mensenmet brandwondenmogelijk.
De collecteis voor de BrandwondenStichtingde belangrijkste
inkomstenbron voor deze'strijdtegende littekens'.Daaromgaan de vrijwilligers
van
de Stichtingin de collecteweeklangs de deuren.Wie de collecteheeft
gemist,kan ook geld stortenop giro 20 21 22, NederlandseBrandwonden
Stichting,Bevenvijk.
KWF
in Kantens,Rottum en Stitswerd
De collectevoor KWF Kankerbestrijding
heeft€ 681,74opgebracht.Wie de collectantheeftgemistkan alsnogeen
gift overmakenop giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding,
Amsterdam.
De KWF-afdeling
Kantensdanktiedereenvoor zijn of haar bijdrageaan de
collecte.
Dierenbescherming
Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen. Daarom zet de
Dierenbescherming
zich al ruim 100 jaar op vreedzamewijze in voor het
welzijnvan alle dierenin Nederland.Van zondag3 t/m 9 oktoberkomen
onze collectantenbij u aan de deur. Mogenzij namensde dierenook dit
jaar weer op u rekenen?
Uw gift komt directten goedeaan de opvangvan hondenen kattenin de
asielenin Zuidwoldeen Winschoten,
de dierenambulances
in Noord-en
Oost-Groningen,
het inspectiewerk
en het gevenvan voorlichting.

BERNLEFTHEATER
Usquerderweg23, Helwerd-Rottum.
Programmavoor oktober:
Zo. 10 oktober.14.30uur: Middagconcert.
Zang door het koor 'Pavane',afgewisseldmet een verrassendinstrumentaal intermezzo.
Pavane is een koor met Stitswerdals thuisbasisen brengtliederenten
gehoreuit de tijd van de Renaissance
en de EngelseRomantiek.
Zo. 24 oktober.15.00 uur: Toneelvoorstel
Iing.
'Zomerdag'
van SlawomirMrozek.
Spel:Ger Westra,Theo Dellebarreen IngerGeerts.
Regie:Henk Veenstra.
Korteinhoud:Wee en Wel proberenbeidenzelfmoordte plegenom tegengestelderedenen.Bij Wee is alles in het leven mislukt;alleen hoop laat
hem nog verderleven.Bij Wel is alles gelukt;hij vraagtzich af wat de zin
van het bestaanis. Op het momentdat het besluitis gevallenom daadwerkelijkzelfmoordte plegenkomteen Damelangsdie een sjaaltjelaatvallen
Entreebeidemiddagen:€ 7,50.
Reserveren
: 0595-425221.

AGENDASCHIENVATOKTOBER2004.
Voor de maandoktoberzijntot nu toe de volgendeactiviteitenbekend:
Vanaf6 oktoberis er weer wekelijkssjoelen,aanvang20.00uur.
5 , 1 2 , 2 6o k t .
9.45 uur Volksdansen.
6 , 1 3 , 2 0 , 2 7 o k t . 1 9 . 3 0u u r B r i d g e c u r s u s .
6, 20 okt.
19.30uur Handwerken.
7 okt.
19.30uur Vergadering
V.D.K.
1 1o k t .
19.45uur Vergadering
Gemeentebelangen.
1 1o k t .
20.00uur Vergadering
WD gemeenteEemsmond.
13okt.
19.30uur VergaderingSchienvatbestuur.
13okt.
19.30uur Gem. Eemsmondinspraakavond.
22 okt.
20.00uur Jaarvergadering
B.V. R.O.D.
28 okt.
(bijvoldoendedeelname).
19.30uur Naaicursus
29 okt.
20.00uur LezingHistorische
Kring
30 okt.
t 13.00uur Vogelmarkt.
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cazodeF.&t...

Even voorstellen.....
lk ben KlaasKnoten getrouwdmet NeliWiersma.We hebbentwee kinderen, genaamdKarin (19 jaar) en Arnold (17 jaar). lk ben part-timewerkzaam bij Timmerfabriek Oomkens als computertekenaar/werkvoorbe
reider.
Waar kom je vandaan?
lk ben geborenin Ens,dat is een kleinplaatsje3 kilometer
van Emmeloord,
de Noord-Oostpolder.
Hoe benje in Kantensterechtgekomen?
Mijn ouderszijn daar in 1959naar toe gegaanomdathet werk daar beter
betaalde.
Wij zijn in 1962weer naar Kantensgegaanomdat mijn moederdaar niet
kon aarden.Sindsdienwoon en leef ik in Kantens.
Doe je mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp? Zo ja, waaraan?
lk ben sinds 1992 penningmeester
bij voetbalclubKRC en voozitter van
de activiteitencommissie
van de club en ik ben lid van de biljartvereniging.
Omschrijfjezelf in 5 woorden.
Laat ik aan anderen over (iedereenheeft daar vaak toch een andere
meningover).
Met wie zou je wel een dagje willen ruilen?
lk zou het echt nietweten,dus met niemand.
Waarmogen ze je's nachÍs voor wakkermaken?
Voor een knalfuif,ik hou van gezelligheid.
Wat staater altijd in de koelkast?
De gebruikelijke
dingen.
Wat neemje mee naar een onbewoondeiland?
MijnvrouwNeli,maaralleennaareen tropischeiland,de kinderenredden
zichwel.
Wat vind je het leukst om te lezen in 't Lougnijs en wat zou je aan 't
Lougnijs willen veranderen?
lk lees 't Lougnijsmeestalhelemaal,het is leukom te lezen.Misschienis
het wat om er meerfoto'sin te plaatsen.
En tenslotte,aan wie geef je de pen door?
lk geef hem door aan AstridBlaauwwiekel
te Kantens.

SINTANTHONIUSCONCERT.
Op 23 oktoberkunt u in de Grote Kerk te Kantensweer genietenvan het
'Het
jaarlijkseSint Anthoniusconcert.
Dit keer treedt voor u op het koor
mengeling
voormaligklein koortje'uit Groningenmet een alleraardigste
leden,die
van liederen-oud en modern.Het koor bestaatuit enthousiaste
de muziekmet veel plezieren gemak onder de aandachtbrengen.De
ledenkunnenons een avondvol met mooiemuzikalemomentenbeloven!
De entreebedraagt4 euro per persoon.Kinderenhebbengratistoegang.
Bij de entreeprijszijn de koffieen limonadeinbegrepen.
Wij hopendat u allen komt luisteren.Het concertbegintom 20.00uur.
CSCWi Feestcomité.
NIEUWSVAN DE KOREN.en PELMOLENDE GROTEGEERT.
De zomervakantieligt alweer geruimetijd achter ons. Maar tijdens de
vakantieis de molenaarzelf ook nog op molentochtgeweestin het mooie
Overijssel.De moeitewaard!!
Voorde vakantieheeftonze mooiemoleneen groteverfbeurtgehad.Daar
is de molen behoorlijkvan opgeknapt.
Heel jammer is dat veel mensen denken
dat bij de stookhuteen verzamelplaatsis
van takkene.d. Dit is nietzo!! De molenaar
krijgthet op z'n brood,maar het is niet van
gooi dit bij de ijsbaan,of bij
hem.Alstublieft,
het voetbalveldneer, want daar ruimt de
gemeentehet op, maarbij de molenniet.
Op donderdag 9 september kreeg de
molen bezoek van + 40 studenten uit
Polen, Turkijeen Oostenrijkin het kader
Een groep
van een uitwisselingsproject.
van 20 personenin de molen en een groep van 20 personenmet dhr.
Holtmanin de Ned. Hervormdekerkvan Kantens.Deze middagwas weer
een succes!
wistental van buitenlanders
de
11september,
Ook op de Monumentendag,
Op zaterdag18 sepmolente vinden.Deze dag ongeveer40bezoekers.
gefietstvanuit Grijpskerk
tember heeft de molenaareen molenfietstocht
door de VerenigingVrienden
over 43 km langs 8 molens,georganiseerd
van de Groningermolens.
maar wel een goedewind voor de
Jammergenoegmaar 8 deelnemers,
molensdie we bezochten.Een geslaagdedag.
De molenaar,G.W.
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BESTESCHAATSLIEFHEBBERS,
In het komende schaatsseizoenvinden er in lJsstadion Thialf te
Heerenveenweer enkeleschaatsevenementen
plaats.Door bemiddeling
van het GewestGroningen,kunnenjulliehiervoorbij het bestuurvan de ijsclub Kantenskaartenbestellen.Dit dientte gebeurenvóor 10 oktobera.s.
door middelvan bijgaandbestelformulier
en het benodigdegeld.
Opgaveformulieren
en het geld kun je afgeven bij Sikke van Dellen,
Pastorieweg22, Kantensen Ge Hoekzema,Usquerdenrueg
17, Rottum.
Hetbetreft
devolgende
wedstrijden:
WorfdCup(1)27en28november
2004.
Heren:1500(zo)en10000
(za),demonstratie
meter
(zo)(o.v.b.).
marathon
Dames.
1500(za)en5000meter
(zo)(o.v.b.).
EKAllround,
7 Um9 januari
2005.
Heren.500(vrij),
1500(za),5000
(vrij)
(o.v.b.).
en10000
meter(zo)
Dames:
1500(za),3000(za)en5000meter
500(vrij),
(zo)(o.v.b.).
WorldCup(2)í8 Um20februari
2005.
Heren:100(zo),500(vrij/zo),
1000(za),1500
(zo),5000(vrij)en10000
meter(za)(o.v,b.).
Dames:
(vrij/zo),
100(zo),500
1000(za),1500(vrij),3000
(za)en5000meter
(zo)(o.v.b.).
BESTELFORMULIE R SCHAATSEVENEMENTEN 2OO4I2OO5
Naamvereniging:
Naam.
Adres:
Postcode/woonpl:
Telefoon.
WORLD CU

Datum
Soort
Zaterdaq2711112004staanplaatsen
Zaterdaq27111/2004 zitplaatsen(west)
Zondaq 2811112004staanolaatsen
Zondaq 2811112004zitplaatsen(west)
EK ALLROUNI)
Datum
Vriidaq71112005
Vriidaq7l1l2OOs
Zaterdaq 81112005
Zaterdaq 8l1l20}s
Zondaq 91112005
Zondag 91112005
WORLD CUP

Zaterdas 191212005

Soort

Priis
€ 8.50
€ 17,00
€ 8,50

€ 17,00

Priis
€ 20.00
zitplaatsen(west) € 35,00
staanplaatsen
€ 20.00
zitplaatsen(west) € 35,00
staanplaatsen
€ 20.00
zitplaatsen(west) € 35,00
staanplaatsen

Aantal

Aantal

OUD EN NIEUWJAARIN KANTENS.
Dit jaar geen Nieuwjaarsvisite,
maar een bijeenkomstop 1 januari, die
afschietenen oliebolleneten.
begintna het vuunruerk
Schienvaten het Jeugdhonkwerken samen om er iets gezelligsvan te
maken.
Let u op de volgendeLougnijs,waarinnadereberichtenhierovervolgen.

CSCW/ Feestcomité.
SPEURTOCHT.

cscw/ Feestcomn;l
op
j"jiilf# orsaniseert
een speurtochtvoorjong en oud.
Startin het Jeugdhonkom 19.00uur.
Na afloopis er soep of pannenkoek.
Voor opgave:Let op uw brievenbus.
Nieuwsvan de Vrouwenraad.
Gymclub.
voorde nieuwegymclubdruppelenbinnen,maarwe zitDe aanmeldingen
ten nog nietop 20, zoalsbij de gymclubvan enkelejaren geleden.Er hebben zich vooraljonge vrouwenaangemelden als het goed is, is de eerste
les op 28 septembergeweest.
Jongevrouwenzien elkaarook veel bij het van schoolhalenvan de kinderen. Maak elkaarer een beetjewarm voor,zoudenwe zeggen.
Mond-tot-mondreclame
helptook!
U kuntzich nog aanmeldenop tel.nr.551228of 551633
Handwerkclub.
De handwerksters
komenweer bij elkaarop maandag11 oktoberom 14.45
uur in het huis van mevr.Cleveringa,KerkstraatI te Kantens.
Leidster:Hannyde Vries.Techniek:Assisischborduunryerk,
waarvaneen
kussen,kleedgemaaktkan worden.
Nieuwehandwerksters
zijn welkom!
Naaicursus.
Er werd al gevraagdwanneerde naailessenweer begonnen.Op donderdag 28 oktoberstartende lesseno.l.v.mevr.de Brockuit Zandeweer.
T i j d :1 9 . 3 0u u r
Kosten:€ 3.= per avond.
't
Plaats: Schienvat.
Nieuwecursistenzijn welkom!
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Kookavond.
Eind november.
Kerstschikken.Vrijdag10 dec. kunt u in uw agenda noteren. We
maken dan een guirlande.
Verschillende
activiteitenmoetenwe nog nader uitwerken.ledere maand
zullenwe u in 't Lougnijsop de hoogtehouden.
Tafeltje dek je.
gebruikwillenmaken,kunnencontact
Mensen,die van deze voorziening
opnemenmet Hannyde Vries,tel. 431749
VervolcursusGronings "Kiek ais aan".
De vervolgcursusis gereed.Op maandag10 januari2005 start deze cursus o.l.v.Cees Reindersen Fre Schreiberin 't Schienvatte Kantens.De
heer Reinderszal in het eerste uur de geschiedenisen cultuur van
Groningenbehandelen( een verdiepingvan de stof uit de eerstecursus).
In het tweedeuur zal Fre Schreibertaallessengeven.
Mensen die de eerste cursus niet hebbengevolgd,kunnen meedoen.
Voonruaarde
is wel dat u Groningsmoetkunnenlezen,pratenen verstaan.
Deze cursusis namelijkgeheelin het Gronings,ook de huiswerkvragen.
Start:maandag10 januarivan 19.30uur tot 21.30 uur.
Plaats:dorpshuis'tSchienvat,benedenzaalen bovenzaal.
Duur:16 keer en daarnaeen schoolreis.
Aantaldeelnemers:40 ( 20 bovenen 20 beneden). Nietzo mobiel? Kies
dan de benedenzaal.
Kosten:geen cursusgeld,maar u moetwel het lesmateriaal
à € 25.=aanschaffen.
Als tegemoetkomingin de kosten voor zaalhuur,administratiekosten,
attentieleraren,vragenwij een eenmaligebijdragevan € 3.= per persoon.
Beide bedragen€ 25.= en € 3.= willenwe graag in de eersteles met u
afrekenen.
2 koppenkoffie/theevoor eigen rekening.
voor deze cursus.Voordatwe
Aanmelden:Er is erg veel belangstelling
gaan publicerenin regionalekranten,willenwe eerstonze eigeninwoners
de gelegenheidgevenom zich aan te melden.U kuntdaarvoortot 12 oktober contactopnemenmet mevr.Groenhof,tel. 551228of mevr.Steendam,
te|.551633.
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"Ga je gang in Groningen".
Dit boekjemet route is te koop bij de VW in Groningen,naar aanleiding
van een nieuwetoeristische
wandelroutein de stad Groningen.De afgelopen 2 jaar zijn er 34 gangen/stegenopgeknapt.Aan deze gangen waren
vroegervaak bedrijvengevestigd,denk maaraan de Brouwersgang.
ln 20
gangenzijn informatiepanelen
opgehangenmet uitlegwelke bedrijvigheid
je daar vroeger kon vinden.Verder zijn de bestrating,waar nodig vernieuwden er zijn nieuwenaambordjesaangebracht.
Lijktme een interessante
wandelingvoor de komendeherfstvakantie
van
16 Vm 24 oktober.
A.E.v.d.H.-1.

,

Vruchten.

I

Afs je in de afgelopenzomermet mensenpraattedie ook vruchtenbomen/
struikenhadden,dan hoordeje steeds vertellendat iedereeneen rijke
oogsthad. Heel mooi natuurlijk,maar het is ook veel werk.
De kruisbessenwaren bij ons als eersteaan de beurt.Misschienraar om
te zeggen,maargelukkighad ons boompjemeeldauwen de kruisbessen
werddus niks.Je kunter ook nietveelmee.Jam makenof invriezen,
maar
er zat nog een zak vol in de vriezer.
Daarnakwamende morellen.Onzemorellenboom
had enkelejaren geleden al de geest gegeven,helemaalvermolmd,maar hij had zoveelafleggers gemaaktlangsde slootkant.Nog nooitwaren er zoveelmorellenals
ditjaar en wat heelraarwas, de spreeuwenkwamennietom ze op te eten.
Of zijn er geen spreeuwenmeer? Dus, dat was uitdelenen zelf gelei
maken.
Toen Roakeldaisvoorbijwas, moestenwe aan de rode bessenpluk.Een
net beschermdede bessenen zo werd het een hele vracht.Bessensap
maken,invriezenin doosjesvoor over "dikkeries en griesmeel"( hoe zeg
je dat in het Nederlands
?)
Wel oudenruets
mensen,maarwel lekker!Bessengeleiin flesjes.Die glimmende flesjesstaan zo mooi in de kelder,maar wij zijn geen jameters.
Geen nood,afnemersgenoegen het is ook een aardigcadeautje.
Een paar jaar geledenhebbenwe op het zuiden een doornlozebraam
tegen het houtenschuurtjegeplant.Een hele leukevruchten makkelijkte
verwerken.Heerlijkin de kwark.
Eind augustus ging er even een zomerstormpjedoor de boomgaard.
De boomwas al een beetGevolg:er waaideeen tak uit de pruimenboom.
je gekrent,want de takkenwaren zwaarbeladenmet pruimen.Wij konden
er nietaan eten,dus zakkenvullenen er mee op pad langsfamilieen kennissen.De aangestokenexemplarenwerden verwerkttot pruimenmoes
voor in de yoghurt.
Nu komenin de herfstnog de appelsen peren.De bomenzijn al heel oud
en het stormpjehad ook een dikke tak uit de zoete appelboomneerge15

haald.De vormvan de boomwordtsteedsraarderen het is de vraagof we
nog "hetebliksem"kunneneten. En dat is zo lekkerin de winter.
Voordathet goede fruit gepluktkan worden,ligt er eerst veel klein spul
onderde bomen,dat opgeruimdmoetworden.De woelmuizenkomenop
de vruchtenaf en gravengaten,waarje lelijkdoor kuntvallenals je in zo'n
gat gaat staan.Oppassengeblazen.
Na de appelsen de perenkomenals laatstede walnoten.Datwordtdit jaar
ook wel een wasmandvol.
Leuk,al die vruchtenrond het huis.Je voeltje net een eekhoorn.De winter kan komen!
A.E.v.d.H.-1.

4 oktober Dierendag.
Geef de hond nog maar een pootje
Geefde goudvismaareen zoen
Geef de aap nog maar een nootje
Het konijnwat extra groen
Bestejager,stop nou even
Met dat eeuwigegejaag.
Refrein:
Geef het paardnog maarwat haver
Geef de geit wat extra hooi
De dolfijnmag even rusten
Nee,er is vandaaggeenshow
Laatde muggenlekkervliegen
Ook al zijn ze soms een plaag.
Refrein:
Het is dierendag
Het is dierendag
Het is dierendagvandaag
Het is dierendag
Het is dierendag
Het is dierendagvandaag.
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ZICH
EEN COMMISSIEPRESENTEERT
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DE VROUWENRAAD.

Na de Tweede Wereldoorlogwerd er in heel veel gemeenten een
VrouwelijkeHulpverlening
opgericht.Er was behoefteaan een permanent
aanwezigkaderin alle Groningergemeenten,dat bij rampenen nationale
acties snelle doorverbindingzou garanderennaar nog meer vrijwillige
medewerksters.
een commlssiegevormd,
Daaromwerd uit diversevrouwenorganisaties
waren. Meestal
waarin alle gezindtenzoveel mogelijkvertegenwoordigd
presidentevan de commissie.
was de burgemeestersvrouw
zich in de beginjarentot een bejaarIn Kantensbeperktende activiteiten
(goederen
denavond,assistentieverlenenbij de jaarlijksebejaardenreis,
in 1953),een vakantieweekvoor verinzamelenbij de Watersnoodramp
moeide huisvrouwenen het organiserenvan een kookcursusof een
bloemschikcursus.
verIn 1975 in "Hetjaar van de vrouw"ging de VrouwelijkeHulpverlening
der onder de nieuwnaam Vrouwenraad.
Het vignetvan de Vrouwenraadbestonduit 3 pijlers,te weten: maatschappelijkedienstverlening,
vormingen veiligheidin en om huis.
De Vrouwenraadhield zich in de 70/80-erjaren hoofdzakelijkbezig met
met als doelgroepde ouderen.
maatschappelijke
dienstverlening
In diejaren hadje in Kantenseen bloeiendesoos van wel 40 personen(zie
foto,s), die wekelijksvan septembertot april bijeen kwam in Gebouw
Salem.

I
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Verkleedpartíjop de soos met koekhappen
v.l.n.r.:Postema,K. Berghuis,H. Bruin, mevr. Bultena,J. Koopman.
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De bejaardensoosdoet mee aan de S-meioptochtin 1980.
gezelligeavonden,
Daaruitvloeidenvoorteen kerstbijeenkomst,
uitstapjes,
Beter bewegen voor Ouderen. Verder ziekenbezoek,uitzendingvan
gehandicapten
en suikerziekennaar vakantieweken
en zo nu en dan een
in
cursus.Ook hielpenwe mee met het oprichtenvan de peuterspeelzaal
Kantensen Zandeweer.
September/oktober
was de periodevan de Herfstcollecte,
bestemdvoor
Wat haddenwe als commissieeen hekel aan
bovenstaandeactiviteiten.
voor ouderenwerkten,sprak de
deze collecte.Doordatwe hoofdzakelijk
collectebij jonge mensenniet aan. Nadatwe een kleinesubsidievan de
gemeentekregen,kondenwe gelukkigstoppenmet collecteren.
Onze werkzaamhedenveranderdenin de jaren die volgden. ledereen
kreeg een auto, ook veel ouderen.Mensenkregensteedsmeer vrije tijd.
De behoefteom ouderenbezigte houden,verdween.
Vooren na de herindelingkregenveelVrouwenraden
het moeilijk,ook door
Velenhievende commissieop, ook de
concurrentievan Ouderenbonden.
provincialeVrouwenraadverdween.
In Kantensbestaatde Vrouwenraadnog altijd.Wij zijn ons in de achterons
liggendejaren steeds meer gaan richtenop vormingen activiteitendie
bestemdzijn voorjong en oud.
Om een greepte doen,Engelseles, geheugentraining,
cursusGronings,
voor 55+, verkeersles,spellingNederlands.
computercursus
Verderveel creativiteitscursussen,
aquarellezoalspergamano,kalligrafie,
maken.
ren, naaicursus,handwerken,kerststukjes
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De S5-plussers
wordennatuurlijknietvergeten.We hebbeneen zeer actieDe behoeftein
ve zwemclub,fietsclub,Tafeltjedekje, Zonnebloemtochten.
ln Zandeweerhebbenze een bloeiendesoos en
de dorpenis verschillend.
fietsclub,activiteiten
die in Kantensnietzo goedwillen.Een gym/dansclub
wil in Zandeweerniet.
We proberenals commissiede krantgoed bij te houdenom in te kunnen
voor meisjes).
springenop nieuwedingen(zelfverdedigingscursus
Het is zaakom bij te blijven,anderslukt het niet in deze tijd.
Op frontenwaar het alléénniet meerzo goed lukt,proberenwe samente
in het dorp,denkaan een lezingof modewerkenmet andereverenigingen
show.
't
Het is fijn dat we maandelijksonze activiteitenkunnen aankondigenin
Lougnijs.Zolang er nog positief op onze activiteitenwordt gereageerd,
hopenwe nog even door te gaan met ons vrijwilligerswerk.
Onze commissiebestaatuit de volgendepersonen:
Hannyde Vries,presidente,
Anje van der Hoek,secretaresse,
Caroliende
Boer, Jantje Groenhof,CatrienSteendam,CharlotteFunken,Wilma van
Zanten,HennieHomanuit Rottumen uit StitswerdGinyWibbens,penningmeesteresse.

qJ

De Kantstermeiden laten zien hoe je je met schoppen kunt verdedigen,
Jantien Lindeboomhoudt heÍ kussen sfevis yasÍ.
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DE EENAKTERVAN ADVENDO,SEIZOEN2OO3I2OO4.
OPTREDENí1 SEPTEMBER,PRINSENTHEATER
TE GRONINGEN.
De 4e en laatste uitvoeringvan de eenakter"Hondjes"metals spelers
FrouwkeDoornbosen LizanneGroenewegen de hondjes(poppen)
Robbie
en fans maakteeen
en San San was weer een succes.Een rij familieleden
kwartvan de toeschouwersuit.Zo groot is het zaaltlein het Prinsentheater
dus niet, maar een 35 man shantykoorpaste op het podium;de twee
dames met hun hondjeszatenin luie strandstoelen
in deze ruimte,in de
verteruistede zee, een eenzamemeeuwvloog langs.
gemaaktdoor regisseuseGea Smit,kwamentot leven
De honde(poppen)
door de handvan de speler.Vooralde reu van gemengdekomafliet spectaculaireacties zien; het pekineesjeverlietde bekakteschoot van haar
"Nietwaar,San San?"Koppie
baasjevrijwelniet en toondedankbaarheid.
omhoog,bek een beetjelos en wat zeurderiggeluid,een prachtigemanier
om het beschrijvenvan hondengedrag
een beetjeaan te vullenen te verhevigen.De eerste try out werd van dit hulpmiddelnauwelijksgebruik
gemaakt, een paar voorstellingen
later merkje dat de spelersboven het
"strandniveau"
uitkomen.De hondjesen hun spelerswaren typetjeselitaire lady met schoothond,volksvrouwmet bastaard, geworden;moeiteloos
pagina'stekstal improviserend
wistenze een aantalovergeslagen
te overbruggen. Spannendbleefvoor mij de laatstescène,waar de dames een
luidruchtigeindeaan de kluchtgeven;nog steedsweet ik niet wat er met
het schoothondje,
als strafvoor het vreemdgaan op het strand,geschiedt.
lkzal het nooitweten,dit was de laatsteuitvoering,
waar veel mensenmet
pleziernaar gekekenhebben.
Bart ten Hallers.

a
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HEARTBEAT
School voor vrije dans, dansexpressieen danstherapie
Anna de Kuyer
06-11083127 - adekuryergg@freeler.nl
Programmaoverzichtdansdagen najaar 2004
Pl aats: Dorpshuis Sfifswerd
Vindje het leuk om te dansen, ben je nieuwsgierig
naar wat er te ontdekken valt in vrijedansen expressie,wilje op een speelsemanierjezelfmeer
lerenkennenen vindje het een uitdagingom te improviseren;
geef je dan op voor de cursus of dansmiddagen!!
*Maanenergie
Zaterdag23 oktober, 13.00-16.00
uur
Maanenergiewordtvaak met het vrouwelijkegeassocieerd,
zon met het mannelijke.
Je eigen maanenergie
/ maankracht(her)ontdekken
en dansen!
€ 3 0 , -p . p .
*Winterdansmiddag
Zaterdag11 december,13.00-16.00
uur
we dansende winterthema's
zoals:stilte,rust, bezinning,wiVzwart,kou,
angst,ijspret,terugtrekken,
venruachtingsvol.
€ 3 0 , -p . p .
*Doorlopendecursus (is al begonnen)
10 x op dinsdagavond,
19.30-21.30
uur
startdinsdag7 september,€ 140,-p.p.
Vooruitgebreidere
informatieover de dansdagenen cursusof aanmelding
daarvoorkun je contactmet me opnemenvia mobieletelefoonof email.
Dansweekend"Bewegingin Oprechtheid"
voor vrouwen op 27 en 28 november 2004
t

Heartbeatschoolvoor vrijedans,dansexpressie
en danstherapie
Anna de
Kuyer organiseerteen dansweekend"Bewegingin oprechtheid"voor
vrouwenop 27 en 28 november2004 in Zeerijp.
Oprechtheidis een kwaliteiten heeftbetrekkingop iets: bijv.oprechtheidin
wat je zegt,in wat je laat zien van jezelt,in je kontaktenmet anderen,in de
manier waarop je beweegt, in je humor en in je lach. Beweging in
gaateigenlijkoverje eigenheiden deze in de danstot uitdrukOprechtheid
king brengen,naar jezelfen anderen.Dit lijkt misschienmoeilijkom vorm
te geven,maar door de werkvormendie ik aanbiedzul je merkendat het
vanzelfgaat en dat het je energieen plezieroplevert.Kortom:een week-
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end om je volledigaan de dans overte geven,je te latenverzorgenen verwennenop een prachtigepleken helemaalvoor jezelfte gaangenieten.Je
danstvanuitje eigen mogelijkheden
dus danservaring
is niet vereist.
Plaats:Boerderijde Diek'nin Zeerijp
Aankomst:zaterdag27 november,tussen09.00-09.30uur;
ontvangstmet koffieen thee.
ln het weekendwerken we op zaterdag3 dagdelenen op zondag2.
Vertrek:op zondagrond 16.30uur.
Prijs:€ 200,-per persoon(incl.verblijf),voor mensenmet een gezinsinkogeldtde prijsvan € 175,
men op bijstandsnivo
Opgaveen info:
Anna de Kuyer,tel. 06-11083127,email:adekuijer99@freeler.nl
Nieuws van PARADOX
Theaterfestival
Op vrijdag 8 en zaterdagg oktoberorganiseertTheaterstichtingParadox
een JONGERENTHEATERFESTIVAL.
Tijdens het festival is de laatste
voorstellingvan de Paradox-productie
KiPPvelte zien en zullen diverse
andere projectenop het gebied van dans, muziek en theatergepresenteerd worden.Bovendienkunnenjongerendeelnemenaan verschillende
workshopsof zichzelfop het open podiumpresenteren.Het festivalwordt
afgeslotenmet een afterparty.
Wil jij tijdenshet festivalweekend
latenzien wat je kan (zingen,toneelspelen, dansen,rappen,dichtenof ietsanders)?Geefje dan zo snel mogelijk
op voor het open podium en/of de workshops!Opgeven kan via tel.nr.
0595-551200of mail naar paradox33@zonnet.nl
Je kunt natuurlijkook
bellen of mailen als je meer informatiewilt, of kijk op onze website
rrwvw.theaterstichti
ngparadox.nI
Workshops
Verder organiseertParadox op zaterdag2 oktober vanaf 12 uur in de
Theaterwerkplaats
in KantensWORKSHOPSdramaen dans.Een presentatievan de workshopszal plaatsvinden
tijdenshet festivalweekend.
Protest
Paradoxis momenteelbezigmet een protestactie.De ProvincieGroningen
is namelijkvan plan de subsidievan Paradoxte stoppen.Voor Paradox
betekent het stoppen van deze subsidie vrijwel zeker het einde. Wij
vrageneen iederdie ons werk belangrijkacht een protestte latenhoren.
Ga naar de websitewww.theaterstichtingparadox.nl
en downloadhet protestformulieren stuur het naar Paradox Oostenrueg4 9995 VJ Kantens
e0595-551200of faxnummer0595-552695,
Of stuurons een uitgebreide
mail op paradox33@zonnet.nl
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TWEEDEHANDS
SPEELGOEDIN KANTENS
Op zaterdag2 oktoberopenenwij voor de eerstekeer onze schuurdeuren
voorde verkoopvan gebruiktspeelgoed.Wij zijn Hennyen LammertBaron
en wij wonen samen met onze zoonAnko van vijf jaar aan de pastorieweg
38 in Kantens.Hierwonenwij sindsapril1996,dus alweerachtjaar. Henny
komtoorspronkelijk
uit Ulrum,en werkt parttimebij "Herbergin de Valk"in
Middelstum.
Lammertkomtuit Winsumen werktsinds1998bij autobedrijf
Terpstrain Winsum,bij velenbekendals Mazdaen Daewoodealer.
Wij zijn in Kantensterechtgekomenomdatwij van vriendenhoordendat
hier een mooi huis te koop stond; een degelijke"steenklomp"met een
ruimeschuur.Wij wistennauwelijkswaar Kantenslag, maar hebbengeen
spijtvan de beslissing
om hierte gaanwonen.
Onze hobby is eigenlijkbegonnennadatAnko geborenwerd. We vonden
het altijdal leuk om rommelmarkten
te bezoeken,maartoen ontdektenwe
dat je heelveel leukspeelgoedkunt kopen.Op een gegevenmomenthadden we zoveel speelgoedwaar Anko niet meer mee speelde,dat we
bedachtenom dit weer te gaan verkopenop de vlooienmarktin de "op
Roakeldais"hal in Warffum.In plaatsvan alleenons eigen spul te verkopen, kochtenwe ook weer speelgoeden dergelijkein. We kregensteeds
op de markt in
meerspullenen groeidenuit tot vrijwelvastestandhouders
Warffum.
'il*.ir*fmf
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We hebbenook veel babyspullenverkochtzoals:buggy's,kindenruagens,
boxenen bedjes,maar hierwillenwe nietactiefmee verder(somshebben
we nog wel eens het een of ander).Naastonze eigen spullenhebbenwe
ook veel inbrengvan anderemensen,voor wie wij het verkopenop 50/50
basis.We bezoekenin het voor- en najaarveel rommelmarkten
op zoek
naar mooi speelgoed,en 's winters staan we op de vlooienmarktenín
Warffum.Alle spullendie wij te koopaanbiedenzijngecontroleerd,
schoongemaakt,zonodiggerepareerden voorzienvan batterijen.
Omdat het goed loopt en we een enorme hoeveelheidmooi speelgoed,
puzzels,spelletjesetc. hebben,willenwe een "huis"verkoophouden.In
oktoberen novembergaan we een paar keer de schuurinrichtenals winkelruimte,zodat iedereenuit Kantensen omstrekeneens vrijblijvendkan
komen kijken.U kunt op deze dagen ook speelgoedinbrengen,mits het
heel,compleeten schoongemaakt
is.
Graagtot ziens,
Hennyen LammertBaron.
VERKOOPVAN TWEEDEHANDS
SPEELGOED
Pastorieweg38 Kantens
Telefoon:0595-552803
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Woensdag

2 oktober
1 0 : 0 0t o t í 6 : 0 0u u r
6 oktober
14:00tot 20:00uur
13 november 10:00tot 16:00uur
17 november 14:00tot 20:00uur

Komend seizoen natuurlijk ook weer op alle
vlooienmarktenin de "op Roakeldais"halin Warffum

(k
Zin in leuke gezelligeavond sportieveontspanning
Kom dan dinsdagavondnaar't Schienvat!
S.V.Climaxheeftvoor u de volgendesportactiviteiten:
Aerobic.
19:00- 20:00
V o l l e y b aDl a m e s : 2 0 : 0 0- 2 1 : 1 5
V o f l e y b aHl e r e n : 2 1 : 1 5- 2 2 : 3 0
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IVN.AGTIVITEITEN
een theOp zaterdag9 oktoberorganiseertde lVN, afd. Noord-Groningen
voor een
in het Bedumerbos.Belangstellenden
madagover paddestoelen
van
op het parkeerterrein
wandelingkunnenzichom 10.00uurverzamelen
dit bos.
georganiseerd.
Kinderen(en hun
Om 13.30wordter een kinderdoemiddag
ouders)kunnenaan deze wandelingmeedoen.Voor kinderenvan IVNleden is deelnamegratis.Kinderenvan niet-ledenbetalen € 1,50.
Aanmeldingen nadereinformatie.tel. 425117of 552573.
OPHALENOUD PAPIER
16 oktoberom 18.00uur bij de weg klaarzetten.
Zaterdagmorgen
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
Oud papieren kartongraag inleverenin dozen of papierenzakken. Bij
klachten kan men zich wenden tot de contactpersoonpeuterspeelzaal
"Poppedijn",
HarriëtWassink,tel.nr.434644.
AFVAL/KLEINEELECTR.APPARATEN
OPHALENKLEINGHEMISCH
1 novemberkunt u bij het personeelvan de chemoOp maandagmorgen
kar uw kleinchemischafualinleveren.Heeftu kleinchemischafvalaan te
biedendan kunt u dit, in de week voorafgaandaan de inzameling,telefonischdoorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.U kunt ook een emailsturennaar:algemeen@eemsmond.nl.
Uw afualwordtvanafuw huis
meegenomen.Ook afgedanktekleineelectrischeapparatenzoals koffiezetapparaten,
broodroosters,
boormachines,
haarfóhns,electristrijkijzers,
mixersetc.kuntu gratismeegevenaan de chemokar.
schetandenborstels,

27

