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KERKDIEN'TEN
lrotestantse gemeenteKantens-stitswerd
Kantens,Antoniuskerk
1 0 .0 0u u r d s.G. S choonhei m,
D rachtstercompagni e
1 luli
8 juli
10.00uur de heerH.J.Dijkstra,Gasselternijvèeàschemond
't
têntdienst
op hetÍeestterrein
1s ju!! 14.00uur ds. E.C.van Foort,Enschede;
22 juli 11.00uur de heer F.Venema,Onderdendam
9_"rg. 19.00uur de heerH.J.Dijkstra,Gasselternijveenschemond
12 aug. 10.00uur ds. K.M.Zwerver,Uithuizen
1 9 a u g . 1 1 .0 0u u r m evr.N .C .Mei hui zen,
K antens
!6.aug. 10.00uur de heerH.J.Dijkstra,Gasselternijveenschemond
Stitswerd,Georgiuskerk
29 juli 19.00uur ds. E.J.struiÍ,oostenruolde,
GrunnegerDainst
Gereformeerdekerk vrijgemaaktte Kantens
1 juli
9 .3 0u u r l eesdi enst
14.30uur ds.A. van der SlootuÍt Bedum
8 juli
9.30uur leesdienst
14.30uur ds. S.W de Boeruit Haren
15 juli
9.30uur ds. E.L.van 't Foortuit Enschededienstte Middelstum
14.00uur ds. E.L.van 't Foortuit Enschedetentdienst
te Kantens
19.00uur ds. E.L.van 't Foortuit Enschede
22 juli 9.30uur leesdienst
dienstin Middelstum
1 4 .3 0u u r l eesdi enst
29 juli
9.30uur leesdienst
dienstte Middelstum
14.30uur ds.ï. Groenveld
5 aug. 9.30 uur leesdienst
dienstte MÍddelstum
1 4 .3 0u u r l eesdi enst
1 2 a u g . 9 .3 0u u r l eesdi enst
14.30uur leesdienst
19 aug. 9.30 uur ds.A. van der Slootuit Bedum
1 4 .3 0u u r d s.J.M.A Groenevel
.
d t B edum
ui
26 aug. 9.30 uur leesdienst
1 4 .3 0u u r l e esdi enst
2 sept. 9.30uur ds.T. Groenveld
1 6 .3 0u u r d s.H .J.J.P ompui t A duard
Chr. GereÍ.Kerk Kantens (wijzigingen voorbehouden)
1 juli
9.30 leesdienst
14.30 ds.N V enni k.
I juli
9.30 ds. P C de Lange
17.00 ds.D J S teensma.
1 5j u l i
9 .3 0 d s .P C de Lange
14.30 leesdienst
22 juli
9.30 ds. P C de Lange
14.30 leesdienst
29 juli
9.30 ds. P C de Lange
14.30 leesdienst
5 aug.
9.30 ds. P C de Lange
14.30 leesdíenst
12 aug. 9.30 ds. P C de Lange
14.30 leesdienst
1 9 a u g . 9 .3 0 d s . P C de Lange
14.30 leesdienst
26 aug. 9.30 ds. P C de Lange
14.30 leesdienst
porpskerk Rottum Alle dienstenbeginnenom 1g.00uur
29 juni dhr.P.Ketting
ds.A. Lagendijk(organistdhr.EdzoRozema)
9 juti
29 juli
br. R. Schripsema
7? ^rg. ds.A. Lagendijk(organistdhr.EdzoRozema)
26 aug. ds.A. Lagendijk
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\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- g22g(0,10europ.min.)
Tandartsen:
30-611-7 J.D.Buwalda,
Bedum
05030139 94
7l B juli
D.L.W.
de Graaf,Eenrum
...........0595
49 1949
1 4 / 1 j5u l i C . Hd. e L a n g eL,e e n s
. . . . . . . . . . . . . . . .507519452 7
juli C.J.Conradie,
21122
g0129 97
Bedum
................050
juli L.G.Jager,Bedum
28129
....0S0
30154 62
4/5aug.
Tandartspraktijk
Fledderus
& commies
winsum.........0595
44 1s 4s
11l12aug.Tandartspraktijk
F.H.Bennink,
TenBoer......................050
30221 20
. . . . . . . . . . .0. .So9Í S
4 64 4g g
18/19aug. Tandartsenpraktijk
Loppersum
...0596
57 2g 1g
25126aug. P.Brouwer,
Uithuizen
05gS43 1642
1/2sept. Tandartsenpraktijk
Loppersum
...059657 2g 18
op. zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandarts telefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerín Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R.Boelema.Praktijk:Groensingel
3g, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma.t/m vr.tusseng.00-8.15uur.
tel. 06 - 51255926.
Koks Herbergb.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - g1 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.SS1084.
Verloskundi genpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 05g55SZ191
voordringendevragenof voorde bevalling:06 19731172
BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Uitvaartverzorging:
Ledenadministratie:
BOERSEMA
G.S.OMÏA-ARKEMA
tel.:059542 28 05
tel.:059555 26 23
Gelieve wijzigingenbij huwetijk,samenwonen,geboorte en/of verhuizingen
ctoorte geven aan de ledenadministratie

VAN DE REDACTIE
De zomerstaatweervoorde deur.Velenvan u zullenhet Hogelandverlaten om enigewekenin een andereomgevingdoorte brengen.Dit kan ver
weg, maarook dichtbijzijn.Op de fiets,met de auto,bootof het vliegtuig.
Actiefen sportiefof juist luierendop het strand.Wat u ook gaat doen en
waar u ook heengaat,de redactiehooptdat u genietvan een welverdiende vakantie.De meestezijn daar inmiddelswel aan toe.
Voor lezersdie misschienniet op vakantiegaan, heeftde redactiegoed
nieuws.Dit zomernummer
staat namelijkboordevolleukedagtochtjesen
uitjesdie in onzeeigenomgevinggemaaktkunnenworden.Misschienleuk
vooreen regenachtige
dag,als u zelflogeeshebtof leukom evenbij langs
te fietsen.Vooriederwat wils.Wij hopendat u er wat aan heeft.
Naastdezezomertipstreftu natuurlijk
de columnvan FredFlinthipper
aan,
die uiteraardde zomerin zijnbol heeft,MarkEisingalaatvan zich horenin
De Penen u komtte wetenwie de mensenzijn achter"Oskamtimmerwerken"aan de Pastorieweg
in Kantens.Zijstellenzich voor in Nij ien t loug.
Verderpresenteerthet KansterJeugdhonkzich en zijn er diverseverslagen te lezenvan activiteiten
(o.a.jubileum
die net hebbenplaatsgevonden
KRC en het speeltuinfeest).
De redactieleden
nemenin de zomermaanden
ook vrijaf.In de maandjuli
zult u het dan ook zonderons moetendoen.Na de zomer(donderdag
30
De redactiehooptdat u
augustus)ziet u het gelekrantjeweerverschijnen.
een mooievakantiehebten dat u allenweerveiligen vol prachtigeverhalen thuiszult komen.Eenfijnevakantiegewenst!
FrouwkeDoornbos, eindredactie
BinnengekomengiÍten
Plaatselijke
commissievan de Stichting
.....25,=
OudeGroninger
Kerkente Stitswerd......
vv KRC..
............25,Speeltuinvereniging
t Spruddernust. ...30,..........35,Chr.Geref.KerkKantens
Woningstichting
De Delthe
........25,NN...
..............15.=
J.S.......
..........25,ift..
..........5,=
C o l l e c t e z a kgj e
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Oud papier
4 juli zal er weer oud papierwordenopgehaaldin
Op woensdagavond
Rottum,Stitswerden Kantens.Het oud papiergraagom 18.00uur bij de
weg. Voor vragen/klachtenkan men terecht bij Peuterspeelzaal
"Poppedijn",
HarriêtWassink(0595-434644).
contactpersoon

Zet uw papier tijdígen voor de ophalerszichtbaarbij de weg. Papieren karton gebundeld of in dozen bij de weg zetten. Lege kartonnen dozen zelf
even losscheurenen bundelen. Geen rommel meegevenzoals plastic,
piepschuimof hout. Dit moet er allemaaldoor de ophalersuitgehaalden
opgeruimd worden.

ZSMÊKTíPS
Door Anje van der Hoek en Anneke van de Graaf
Niet iedereen'gaat dit jaar ver weg naar het buitenland, maar gelukkig
hoeft niemand zich te vervelen want wat is er een heleboel te beleven
in onze mooie provincie! Her en der in dit zomernummer van 't
Lougnijs vindt u tips voor jong en oud; voor elk wat wils.
DE STAD GRONINGEN
Een leuke en gezellige dagtocht is bv met de bus naar Groningen.Er is
srnds vorigjaar het EURO-kaartjeen daarmee kunt u gemakkelijknaar de
stad. Het kost 3.00 Euro per persoon, enkele reis.Vanaf9.00 uur's morgens is het kaartje te koop. U kunt daar de Martinitorenbeklimmen:deze
hele zomer is de toren van maandagt/m zaterdagopen van 11-17 uur.
De entreebedraagt2,80 en voor kinderenvan 6 tot 12jaar is het 1,80.
Daarna kunt u uit diverse musea in de stad kiezen. Er is natuuiljk het
bekende Stripmuseum.Het ligt in het shoppingcentreWesterhavenen de
openingstijdenzijn: van dinsdagUmzaterdagvan 10.00-17.00uur. Entree
bedaagt-kinderenvan 3 tot 11jaar 6,25 en volwassenen7,50.
Een ander gezellig museum is het Natuurmuseum. Vlakbij het
Stripmuseum aan de Praediniussingel59. Er is van alles te bewonderen
wat met onze natuur te maken heeft en vooralde insecten,míneralenen
fossíelenzijn de moeite waard. Openingstijden:dinsdag Um zondag van
13.00tot 17.00uur.Entree is: 1.85 voor kinderenen 4.00 voorgrote mensen.
Wilt u ietsheel andersbelevendan is her GrafischMuseumeen aanrader.
Het is gevestigd in de Rabenhauptstraat65 (vlakbij het Hoofdstation)en
daar kunt u van alles bekijken wat met het drukken te maken heeft. Van
heel oud tot de computervan nu en vaak wordt er gedemonstreerd hoe
het drukken op papier in vroeger tíjdengedaan werd.
Entree:3.00 voor volwassenen 2.25 voor kinderen.Het museum is open
van dinsdagt/m zondag van 13.00tot 17.00uur.

Ew c;clhil,^A,
deorTr rzdTïi,Mrtpp
w
VAKANTIE
Hallodorpsgenoten,
Alweereen nieuwnummervan uw favorieteblad 't Lougnijs,ditmaalhet
laatstenummervoor de vakantie.Heeftu allesal geboekt?Of blijftu lekker thuis?Het is wel lekkerom na een hectischjaár weer eensflink bij te
tanken,onder het motto:"Dit hebbenwe wel verdiend."
Vakantieis een
leukeperiode,het ís net of de mensendan veelvrolijkerzijn.ln de eerste
plaatsis er nog wel iets van stresste bespeuren,alles inpakkenen in
gereedheidbrengenvoor het vertrek.Maarals men dan vertrektis dat al
gauw over.Behalvedan de woordenwisselingen
tussenoudersen kinderen,die op de achterbank
van de auto steedsvervelender
wordenvan het
langerijdenen je metde woorden"zijnwe er al"spreekwoordelijk
het bloed
onderje nagelsvandaanhalen.Ook de meningsverschillen
tussenman en
vrouwoverde route,het kaartlezen
zijn nog steedseen hekelpunt.Dit kun
je voorkomendoor een TomTomaan te schaffen,dan is dat weer 1 stresspunt minder.Je wordt door een vriendelijkestem naar je bestemming
geloodstin plaatsvan afgesnauwd
te wordendoorvrouwlief.
Aangekomen
op de plekvan bestemming
beginthet pas echten denkje heerlijkvakantie. Nietsis minderwaar.Eerstnog evende tent opzetten,alles inruimen
en dan na een paaruur eindelijkde campingverkennen.
Dan pas volgthet
echtegenieten.Lekkertot rustkomen,evenniksmoeten,alleskan.Je hebt
immerstijd aan jezelf.De eerstedagengaatde tijd lekkerlangzaam,maar
hoe verderde vakantievordertdes te snellerkomthet eindeweer in zicht.
Voorje hetweetbenje weerdrukin de weerom allesin te pakken.Waarna
je weer in de auto stapten de terugreisweer aanvaart.Dan krijgje weer
een herhalingvande heenreis.
Bijthuiskomst
wordtweerallesopgeborgen
en denkje bij jezelt,ik ben alweeraan vakantietoe. De auto ziet er niet uit
van binnenmet al die chipskruimels
op en tussende achterbank,
om over
al die snoeppapiertjes
nog maarte zwijgen.Goedhet hoorter allemaalbij
en daarbijis dit ietswat ons allemaaloverkomt.
We hebbendan één gelukje: overeenjaar mogenwe weer.lk wensjullieallemaaleen fijneen leuke
vakantietoe.
BALLONNENWEDSTRIJD
VV KRC
gehouden.
Op hetjubileumvan vv KRC hebbenwe een ballonnenwedstrijd
Er werdenheelwat ballonnende luchtin gelatenen inmiddelszijn er al 3
gevonden.Eén ballonwerd in Ten Boer gevonden(14,3km), één in Den
Ham (29,5km) en de verstetot nu toe is in Oldekerk(36,2km) geland.Van
wie dezeballonnen
zijn,verklappen
we nog niet.Er kunnennogsteedsballonnenterugkomen,
dus de uitslaglaat nog evenop zich wachten.Na de
zomervakantie
misschienmeerballonnennieuws.
Bestuur w KRC
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BIJZONDERE
TENTDIENST
IN KANTENS
zondag 15juli, 14.00uur

Thema:'Vrijom te geloven'
Ter aÍsluitingvan de feestweekin het kader
van de BV ROD activiteitenzal ook dit jaar
weer een tentdienstwordengehoudenop het
ijsbaanterrein.
Was dezedienst
vanafhet beginin handenvan de Protestantse
gemeenteKantens-Stitswerd:
dit jaar
zal de dienst onder verantwoordelijkheid
vallen van bovengenoemde
gemeente,samenmet de plaatselijke
kerkvrijgemaakt.
Gereformeerde
De voorganger
is ds.van 't Foortte Enschede;
er is muzikalemedewerking
van de familieWelfinguit Rottum. Ze zullenzorgdragenvoor het muzikale
aspectvan de samenkomst.
van de Wilde
Er zal een collectewordengehoudenvoor het weekproject
Ganzen.
Wanneeru zekerwiltzijnvan een zitplaats,neemtu dan zelfeen klapstoel
mee.De aanvangvan de dienstis 14.00uur. Een liturgieontvangtu aan
de ingang.Na afloopis er koffieen thee om nog evenna te praten.
gemeenteKantens-Stitswerd
De kerkenraadvan de Protestantse
en
de kerkenraad
van de Gereformeerde
kerkvrijgemaakt
te Kantenshetenu,
namensde CommissieRODvan hartewelkom!

ZSMÊRTTPS
NOTOARESTOEN
Als u er even op een mooie middag op uit wílt, ga dan eens kijken in de
Notoarestoenin Eenrum. Veertigjaar geleden heeft notaris Smit op 2 hectare land een rododendrontuinaangelegd.Samen met zijn vrouw heeft hij
600 soorten rododendronsgeplant en daarnaast400 uitheemse boomsoorten.
De laatstejaren was de tuin verwaarloosd,maar in 2005 is hij met subsidie opgeknapt en in 2006 heropend.Schoolkinderenmochten bij de opening stoeptegels beschilderen,die in groepjes in de tuin zijn neergelegd.
Omdat er verschillendebloeiperiodenzijn, kunt u van mei tot september
van de bloesems genieten. Er zíjn keurige asfaltpaden,dus ook geschikt
voor rolstoelenen rollators.
Hoe komt u er? Neembij Baflo de afslag naar Eenrum.Als u Eenrum binnenrijdt staan er rechts enkele bejaardenwoningenen heel snel daarna
wijst een wit bordje u de weg. Aan het Ernstheemsterpadziet u een mooi
hek met daarachterde tuin.
En het is helemaal gratis!
Wit u nog ín Eenrum blijven, dan is er een Klompen- Mosterd- en
Kaarsenmakeríj.Genoeg te zien en heel dichtbij!
8
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1. Evenvoorstellen.
Mijn naamis Mark Eisingaen ik woon in Rottum
2.Waar komje vandaan?
lk ben_
geborenin Groningenen op anderhalf
jarigeleeftijdmet mijnouders
naar Stitswerdverhuisd,vervolgensheb ik in 1995een huis ge-bouwd
in
Rottum.
3. Hoe benje in Kantens/Rottum/Stitswerd
terechtgekomen?
Aan de randvan het.dorp Rottumheb ik destijdseen stuk grondkunnen
kopen,aan hetwatermet eengeweldiguitzicht,dus dit was dó plekom ons
huis te bouwenwaar we nooitspijtvan hebbengehad.Intussenhebben
we ons huisafgelopenwinternog maareensverbouwd.
4. Doe je mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp?zo ja, waaraan?
lk ben lid van de toneelvereniging
"Kloosterspeulers"
waar ik met veel plezier één avondin de week tijdensde winterperiodedoorbreng,ook kuh je
me op de eerstevrijdagavond
van de maandvindenbij de klaverjasclub
van Rottumwaar heel fanatiekgekaarten nagekaartword.
5. Omschrijtjezelfin 5 woorden.
Eerlijk,socíaal,hulpvaardí9,
eigenwíjs,
6. Met wie zou je een dagjewillenruilen?Waarom?
Met niemand,ik ben zeertevreden.
7. Wat is je favoríetegerecht?
lk vind heel veel lekker,maarvoor een stukjevleesof vis kunnenze me
aftíjdwakkermaken.
B. ln welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen
willen worden?
Waarom?
Maaktniet uit wat voor sport als het maar op karakteren doorzettingsvermogenaankomt.Bijvoorbeeld
geen rondjesschaatsenmaarwel de ótfstedentochtof met de motorParijsDakaruitrijden.
9. Aan wie zou jij graag een rondleidingdoor je dorp willen geven?
Waarom?
Aan iedereendie in Rottumgeïnteresseerd
is omdat het een geweldige
plek is om te wonen.
10.Wat vindje het leukstom te lezenin het Lougnijsen wat zou je willen
veranderen?
Alleswat er in de drie dorpenleeften speelten ik zou daar nietsaan willen veranderen.
11.Totslot,aan wie geefje de pen door?
Aan JannyKooistrauit Rottum.

,t-

FIETSTO(CIIT
Op donderdag30 augustus organiseert
C.S.C,W./Feestcomite
een
gezelIige Íami l ieÍietstocht.
Dezefietstochtis voor alle leeftijden
(kinderen
tot 11 jaar onderbegeleiding).
De tochtzal ongeveer25 km langzijn.
Onderwegzullener enkelestopszijn met verrassingen.
Zoalsdrinkenen wat lekkersen ???????.
Voorde kinderenis er nog een extratraktatie.
We vertrekkenvanaÍ't Schienvatvanaf
18.00uur tot 18.30uur.
De kostenvan dezefietstochtzijn€ 2.00 p.p.
Opgaved.m.v.naamen aantaldeelnemers
en het geld in een gesloten
envelopínleveren
bíj:
EstherHovenkamp(Kooistraat34) of
MartenMiske(Langestraat
13) te Kantens.
Opgavevoor 23 augustus.

VERSLAGMIDDERNACHTSVIERING
OP HELWERD
21 juni- op de wierdevan Helwerdis een groot
De middernachtsvieringwarenprachde wolkenluchten
succesgeworden.Het waaidenauwelijks,
scheerdenoverhet publiekheen,korttig, zwaluwenen latervleermuizen
om een idealesituatie.De vele bezoekerswerdenverwelkomden toegezongendoor het koor Pavaneuit Stitswerden om 21.30uur begonhet programma.Er was een keuste makentusseneen klankvertelling
van Ernesto
Arrendellen KeesVelthoven,
die je dankzijvele bijzondereinstrumenten
meenamenop een muzikalereis.Aan de overkantvan de wierdestond
van de wierdevanaÍ
ThomasDresscherdie verteldeoverde geschiedenis
2500jaar geledentot nu. In 3 fasenkreeghet publiekdat te horen.En weer
daartegenoverstondde vertelsterAnnekevan de Graafdie een sprookje
vertelde.De mensenkondenvan de ene plek
overde Míddernachtssteen
naar de anderelopenen kregenzo steedseen anderverhaalte beluistemuziek.Er
ren. In de pauzespeeldede groepTriefelmooieMiddeleeuwse
was heerlijkspeltbrood
en honingwijn
en de meestemensenwarengehuld
in grijzepijen.Het was heelbijzonderom dit meete makenen veel bezoekershebbendan ook volopgenotenvan muzieken verhalen.
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Vakantiegedicht
Mooi wéér
Nu wil ik zon zijn met de zon
niet denkenen nietsdoen
maar licht zijn als in luchtballon
en groen zijn met het groen
en wat ík voor belangrÍjkhou
dat leg ik naast me neer
nu wil ik blauw zijn m.ethet blauw
mooi wéér zijn met h.etwéér
ToonHermans

Uit: Ontbíjtenmet jou

GRATISZANDAFHALENOBS KLINKENBORG
Op zaterdag14 juli van 10.00 tot 12.00 uur worden de ínwonersvan
gesteldom gratis zand
Rottum,Stitswerden Kantensin de gelegenheid
op te halenuit de zandbakvan OBS Klinkenborgin Kantens.Men moet
uiteraardzelÍ zorgenvoor schep,kruiwagenen kar.Wees er snel bij, want
oP = oP!
TeamOBS Klínkenborg
DAINSTIN STITSWERD
GRUNNEGER
Op zondagavond29 juli zal er in de Georgiuskerkvan Stitswerdeen
GrunnegerDainst worden gehouden,uitgaandevan de Protestantse
gemeenteKantens-Stitswerd.
Voorganger
is de bekendedomineeStruifuit
Het orgel wordt bespeelddoor Martin Sprenger.Het aanOosterwolde.
vangsuuris 19.00uur en iedereenis van hartewelkom!
OPROEP
in Uithuizenis op zoek naarnieuwevrijwilligers.
De voedselbank
Het gaat
o.a.om administratieve
en inpakwerkzaamheden.
Voormeerinformatie
kunt u contactopnemenmet:
A van Dijk-Jansma
tel: 551862.
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JUBILEUMWEEK
VV KRC
In de weekvan 1 Vm 9 juni vond de vieringvan het 75 jarigjubileummet
tal van activÍteitenplaats.Zo haddenwe op de eerstedag het stratenvoetbaltoernooimet 6 deelnemende
teams.De winnaarvan dit toernooiwerden de Kooitrappers.
De dag daarnawas het de beurtaan de jeugd met
een jeugddag.Op dezedag werdenallerleiactiviteiten
georganiseerd
die
te makenhaddenmet het voetballen.
Ook kwam Grobyde mascottevan
FC Groningeneven langsom het feest met de jeugd te vieren.Voor de
lunchkonde jeugdhotdogseten.De echtejubileumdag
wasdinsdag2 juni.
De verenigingheeft toen alle leden een jubileumshirtgegeven.Na een
rondritdoor het dorp werdener ballonnenopgelaten.
Toenwerd het tijd
voor het ludiekevan die dag. Het levendtafelvoetbal.
Dit leverdekomische
taferelenop omdatde mensendie het spel speeldennamelijkvast zaten
zoals bij het echtetafelvoetbal.
Op de woensdagwas eigenlijkeen avond
waaropnietsgeplandstondtotdatde d-juniorennog een inhaalwedstrijd
moestenaÍwerken.Het was een belangrijke
wedstrijd:ze kondennamelijk
nog kampioenworden.Om kampioente wordenmoestde wedstrijdmet B
doelpuntenverschilgewonnenworden.Na de eerstehelft toen het nog
maar 3-1 stond,leek dit een onmogelijke
opgavemaar nietswas minder
waar.Na het eindsignaal
was het 12-1en de d-ersdus kampioen.
Jongens
en meisjesvan hartegefeliciteerd.
Het is natuurlijkgeweldigom kampioen
te wordenin eenjubileumweek.
Dit is ietsdat waarschijnlijk
nooitweervoor
zal komen. Een mooier jubileumkun je je dan ook niet voorstellen.
Donderdag7 juni werd er gelopenvoor KRC.Dit was in de vorm van een
sponsorloop.
De vrijdagstondweer in het tekenvan de jeugd met gekos-

12

tumeerdvoetbalen een jeugddisco.DJ Elingbrachtleukemuzieken er
werd ondanksde warmtelekkergedanst.Zaterdagzijn onzekampioenen
op victorieritmet trekkeren wagen door het dorp gegaan.Waarnade
's Middags
oudershet tegen de jeugd opnam in een voetbalwedstrijd.
stonder een wedstrijdtussenhet KRC van toen en het KRc van nu op hét
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program.'s Avondswas er een receptieen ter afsluitinghet jubileumfeest.
Tijdensdit feest kreeg Kees Siccemaeen oorkondeuitgereiktvoor bewezen dienstenbinnende club.De muzikaleomlijstingwas in handenvan
Duo Die 2. Het feestduurdetot in de late uurtjes.Hiermeekwam er een
einde aan deze leuke en gezelligejubileumweek.
Van de geheleweek
wordt een Íoto-DVDgemaakt. Deze DVD is te bestellenvia de site
www.wkrc.nl.Langsdezeweg willenwe dan ook iedereenbedankendie
dezejubileumweek
tot een grootsucceshebbengemaakt.

ZSMÊRTTPS
Ewsum
Ewsum in Middelstum,wíe kent het niet?Zo dichtbijen toch bent u er misschiennog nooitgeweest.Weleens de donjonuit 1472,een overblijfselvan
de borg, gezien? Lopend of op de fietsis Ewsum langs het nieuwe fietspad
te bereiken.Met de auto mag je niet over de oprijlaan.Parkerenen dan te
voet verder.Er wordt regelmatig iets georganíseerd.ln het Koetshuis zijn
t/m 26 augustus Groninger landschappente zien van kunstschilder Huib
van der Sfe/Í uit Toornwerd.Op zaterdag 14juli ís er een Fransemarkt met
wijnproeverii.ln het koetshuis verzorgt Herberg in de Valk de catering.
Geopendvan woensdagUmzondag vanaf 13.00uur.
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Eenae.yewi.gi4g,
presenLeeyt
ztcl1....
FF voorstellen

K.J.H.

Kantens

De stichting Kantsterjeugdhonk
(K.J.H.)werd opgerichtop 26 september1997.
De stichting-heeft
als doelonderdakte biedenaanjongerendie samenwillen komenvoor een drankjeen muzieken vele andereactiviteiten.
Het
K.J.H.heeftaltijdgestreeÍdnaareen eigengebouw,maardat was natuurkijk erg moeilijkvoor elkaarte krijgen.Tot het zoverwas werdende feesten
gehoudenin gebouw Salembij de Sint-Antoniuskerk
in Kantens.
Sinds 22 tebruari2OO2hebbenwe ons eigen pand aan de pastorieweg
gebruiktde ijsbaanvereniging
35a.ln de ijsperiode
het pand.In het pandis
allesaanwezigwat je nodighebt in een jeugdhonk.
Het K.J.H.wordthelemaalgerunddoor de jeugd uit Kantens.Het bestuur
betstaatuit 13 personenen verderzou het K.J.H.nietkunnendraaienzonder hunvrijwilligers
die elkeavondtoch maarweerklaarstaanvoorde bardienstenen het schoonhouden
van het honk.
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Financieeldraait het
honkop de inkomsten
van diverse acties,
donateurgelden,
subs i d i e g e l d e nv a n d e
gemeente en voor
een zeer belangrijk
deel op de inkomsten
van de bar.
Het K.J.H is de plek
waar de jeugd uit
Kantens& omstreken
elkaarontmoet!
Openingstijdenzijn:
Woensdagen Donderdag:
Vrijdagen Zaterdag:

19:00uurtot 21:30uur
19:00uur tot 23:30uur

Verderwordt er iederelaatstezaterdagvan de maand een thema (Íeest)
waar iedereenwelkomis (dusook de 25 plussers!).
avondgeorganiseerd
De eerstvolgende
feestavondis op 30 juni en heeftals thema"Proud to
be fout"
gewordenhoe het honker van binnenuitziet,kom dan
Bentu nieuwsgíerig
gerust eens langs voor een kopje koffieof kom eens een keer op een
thema(feest)avond.U bentaltijdwelkom.
Kijk voor meer infoop onzewebsite www.kjhkantens.tk
Graagtot ziensin het KantsterJeugdhonk.

ZSMERTTPS
FOTOTE NTOONSTE LLING ROTTUM
Even op de fiets over Stitswerd en Rottum? Stop dan eens bij het kerkje
van Rottum.Eerstkunt u zien hoe mooi allesgerestaureerdis, maar daarnaast is er tot 24 augustus een fototentoonstellingvan de fotograaf Kees
van Essenuit Zuidhorn.Foto'smet oog voor detail, van het Groningerlandschap en de natuur zijn er te bewonderen,zoals koolzaad bij LoppersrJm,
zonsondergangbij Oldehove.
De tentoonstelling is alle dagen gratis te bezoeken!
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INTERNATIONAAL
BEZOEKOP MOLENGROTEGEERT.
Op donderdag7 juni jl. stond koren-en pelmolende GroteGeert in het
middelpuntvan de belangstelling.
Op deze dag werd er door het
Internationale
molensymposium,
welkedit jaar in Nederlandwordtgehouden, een excursiegeorganiseerd
door NoordNederland.
Op dezedag zijn
geweestmet de organisatie
er een aantalbijeenkomsten
en de molenaar.
Het moester allemaalperfectuit zien,in en rondomde molen.
De eerstegroep zou komenlunchenom half een, maar halverwegede
morgenwerd er al gebelddat ze een halÍ uur vertraginghaddendoor
oponthoud.De molenaarsvrouw
en een aantalvriendinnenhaddeneen
geweldigelunchvoorbereid.Gesmeerdebolletjes,kippensoep,
tomatensoep, koffie,thee, fris, bier en echte ouderwetsekrentjebrij,
waar echte
gepeldegort in verwerktwas. Geweldigecomplimenten
voor de dames
voorde organisatie
van de lunchen de bediening.
De tweedegroepkwam
om halfvier,voor hun was er koffie,thee,cake,fris e.d.en weer de krentjebrij.
Hetwaaideharddie donderdag,
maarhet was eenwarmewinden daarzit
geenkrachtin om gersttot gort te pellen.Gelukkigkon een pelsteenmeedraaienmet zeef en de waaierkast.
De molenwerd door de deskundigengeheelontleed.Er werdenvragen
gesteld,Íoto'sen tekeningen
gemaaktdoorde mensendie echtoveralweg
kwameno.a.Zuid Afrika,Canada,VerenigdeStaten,Engeland,Frankrijk
en Denemarken.
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De excursiedoor NoordNederlandgingvan Onnen,waar men de poldermolen"de Biks"gingen
bekijken,naar Pelmolende "GroteGeert"Kantens
(lunch),oliemolen"Woldzicht"
in Roderwoldeen tenslottede zaagmolen
"De Rat"inlJlst(Friesland).
"De Rat"en ging lunchenin
De tweedegroepstarttebij de houtzaagmolen
Roderwolde.
Al met al een
De twee groepenwerdenvervoerdmet luxe touringcars.
geslaagdedag bij de molen.Langsdezeweg willenwe iedereendie meegeholpenheeftom dezedag tot een succeste makenhartelijkbedanken.
HetGroningermolenweekend
dat er op volgdewaswarmen benauwd.Het
openíngsfeest
was op vrijdagavond
I juni bij de "Widdemeuln"inTenBoer,
waar een toneelstukwerd opgevoerd.Het stuk ("De kluchtvan de molenaar"vanBredero)gingoverhet levenvan de molenaarin de 17ê eeuwen
speeldezich at bij Amsterdam.Gelukkigkwam er op zaterdagen zondag
nog redelijkveelbezoekin de warmemolen.Hetwas een geslaagdmolenweekeinde.
De molenaar

USMERTTPS
MOLENS
ln het Groningerlandschapnemen de molens een bijzondereplaats in. Ze
waren en zijn een baken voor veel mensen en u kunt deze zomer dan ook
vele molens bezoeken.lk noem er enkele.
De molen Goliath in de EemshavenHij staat daar tussen de windmolens
heel eigenwijsz'n gang te gaan en is te bezoeken iedere zaterdag van 2
tot 5 uur. lJ kunt ook bettenvoor een afspraak:0595-412724.
ln de gemeente Eemsmondstaan nog meer molens o.a. in Usquert - de
molen Eva -(open op zaterdag), Zandeweer - de molen Windlust - (open
op donderdagmiddag)en natuurlijkonze eigen Grote Geert (open op zaterdagmiddag).
ln Garsthuizen staat een koren- en pelmolen, samen een boerderij, die
prachtig gerestaureerdzíjn en waar u op de zaterdag en zondag van harte
welkombent. Vooralle zekerheidgeef ik ook een
telefoonnLtmmer:0595-552223.De molens zijn over het algemeen gratis
en vaak zijn er productente koop die met het molenbedrijfte maken hebben.
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HELpNÉ Ms-pATrËureru
DoNEREN!
DooR MAAR2 uuR coLLEcTERENTE
Onderhet motto:"ActieVASTEWEEK"hoopthet NationaalMS Fondsin
novembera.s.5.000collectanten
te hebben.Het NationaalMS Fondswil
jaarlijks een vaste week krijgen waarin zij collecteren.Jaarlijks stelt
StichtingCollectenplan,
op voordrachtvan het CBF,een collecterooster
vast. De collecterende
organisatiesop dit roosterhebbenjaarlijkshun
eigenvasteweek.Eén van de criteriaom op dit roosterte komenis het
inzamelenvan minimaal500.000euro.Het NationaalMS Fondsheeft in
2006met bijna2000collectanten
het bedragvan 214.000euroopgehaald.
Het strevenis om in 2007minimaal5.000collectanten
te kunnenvinden.
Het NationaalMS Fondszet zich in om de kwaliteitvan levenvan mensen
met MS te verbeteren.Dit doet zij doorvoorlichting
te verstrekken,activiteiten en vakantieste organiseren
en onderzoekte verrichten.
MultipleSclerose(MS) is een aandoeningvan het centralezenuwstelsel.
MS is de meestvoorkomende
invaliderende
onderjongemenaandoening
sen in Nederland.
Het is een chronischeziekte,dat wil zeggen:een ziekte
die niet meerovergaaten ook nog niette genezenis. Daaromcollecteert
het NationaalMS Fondsin november.
Wilt u meerinformatie?
Neemcontactop met het NationaalMS Fonds,tel.
(010)591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl
, "ds
**Ë;ti'5:'\
EEN BERICHTVAN HET KANTSTERJEUGDHONK
Op zaterdag30 juni organiserenwij een ProudTo Be Foutparty.Dit houdt
in dat iedereenvan hartewelkomis en dat iedereenin zijn of haar meest
foute,gekke,lelijksteof leukstekledingmag komen.Nietsis raar of gek
genoeg!We willener een leukeavondvan maken.ledereenmag komen
(ook de ouderejeugd en de jeugdigeouderen!).
Neem je vriendjesen
vriendinnetjes
mee en het Íeestkan beginnen!
Hier volgtnog een overzichtvan alle activiteiten
die we dit jaar nog gaan
organiseren:
30 Juni: ProudTo Be FoutParty
Juli: in de maandJuli hebbenwe geenactiviteitop het programmastaan,
maar natuurlijkis iedereenwelkomin het KJH op woensdag/donderdag
van 19.00uur-21.30uur en vrijdag/zaterdag
van 19.00uur-23.30uur.
25 Augustus: Een heelgrootZomerfeest
29 September:HardcoreParty
27 Oktober: Bierfeest
24 November:ApresSki Party
01 Januari 2008:Oud & NieuwParty
Bezoekook eens onzesite:www.kjhkantens.tk
Graagzienwe u op 30 juni
in het KJH!
Met vrienddijke groet, het bestuur van het KJH
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Verveling
Grote vakantie!Maandenlang!
Nog eén keer door die hoge gang,
dan was je vríj.
Maar na een week had je geen zin
en leek de blijdschap van't begin
voorgoedvoorbij.
Verveling,heel de middag lang,
je zwiert van,straatnaar huizengang,
waar konje heen?
In bikkelhardezonneschijn
schenen de huizen leeg te zijn,
het gras van steen.
Je hele stad had zwaar het land,
alsof het oud vertrouwdverband
verbrokenwas.
Je slenterde,zo loom en sloom,
langs't schoolpleÍn,de kastanjeboom,
de lege klas.
Willem Wilmink

Uit: Nog één keer door die hoge gang.

ZSMÊRTTPS
BIJZONDEBE TUINEN
Wílt u meer genieten van mooie tuinen en de natuur dan is een bezoekje
aan de Hortus in Haren de moeite waard. Er zijn daar zoveel verschillen
soorten tuinen te bekijken, van woestijntuin,rotstuinen,kruidentuintot aan
een schitterende Chinese tuin. DÍt is echt een plek om uren rond te dwalen. Op mooie plekjes staan bankjes zodat u rustig de tijd kunt nemen om
alles te bewonderen.U vindt de Hortus in Haren, Kerklaan 34. Parkerenis
gratisen gaat u met de bus dan kunt u de líjnen50, 51,58 nemen.De borden wijzen u de weg.
Ook op het plattelandzijn mooie en bijzonderetuinen te vinden: wat dacht
u van de beeldentuin De Boog. Een fraaie aangelegde tuin met beelden
van diverse kunstenaars.De openíngstijdenzijn zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur. Het adres is Dirk Wierengastraat44 te Westernieland.
Een andere tuin vlakbÍj is de tuin van Els de Boer, Smeltenspad 10 ín
Wartfum.U kunt een wandelingmaken en de diverse soorten tuinen bekijken. Open woensdagt/m zaterdag.Entreeis 2,50.
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NiiienI loug
Jan Willemen Lianne wonen aan de Pastorieweg31 te Kantens.ln dit huis
woonde voorheende familieDíjk, die zolang ondergetekendezich kan herinneren, de kranten maar ook het dorpsblad in de omliggende dorpen
bezorgde. Jan Willem kocht de woning in juní 2005. Na anderhalvejaar
klussenzijn hij en zijn vriendin Lianne in het huis getrokken.

Wie zijnjullieen hoe komenjulliein Kantensterecht?
Jan Willemis opgegroeidop een boerderijaan de Warffumerweg
tussen
Warffumen Bedum.Hij heeftzijn vakdiploma's
voortimmermanbij aannemerVanWijnengehaald.Alsjongetjetimmerdehij er al lustigop los en was
hii gek op hutjesbouwen.De keusom het
in te gaan lag voorde hand.Na zevenjaar bij voornoemtimmermansvak
de aannemerte hebbengewerkt,is hij sindsÍebruaridit jaar als zelfstandige begonnen.
Lianne(22) groeideop in Adorpen heeftde laatstedriejaar in Winschoten
gewoond.
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Als ik haar vraagwat ze wilde worden,antwoordtze dat haar droomwas
bij de landmachtte werken. Dit is er helaas niet van gekomen.
Tegenwoordig
werktze als oproepkracht'helpende'
in een verzorgingshuis
in Haren.Medeomdathet verzorgingshuis
in Harenmoetbezuinigen,
is zij
op zoeknaareen leukebaanals'helpende'
in de omgeving.
Sinds kort hebbenze gezelschapvan twee jonge katjes;Swiebertjeen
Joty.En als het huis helemaalaf is, willenze graagnog een hond.
Waaromeen woningin Kantens?
Jan Willemwas al tijdenop zoek naareen opknapperin de omgeving.Na
enkeleanderewoningendie voorzijn neus'weggekaapt'werden,
kwamhij
het huisaande Pastorieweg
tegen.Eenwoningop een mooieplekmet een
goedcasco.Een ruimekavelwaaropnog een schuurmetwerkplaats
wordt
gebouwd.Hij is van planstraksin zijn eigenwerkplaatsonderanderezelf
kozijnente maken.Daarnaastgeefthij aan dat hij graag:"de dorpstimmerman wil worden,zoalser ook een dorpsgarage
is".Op dit momentheefthij
al enigeklussenin het dorp.
Een eigenbedrijf.
Na jarenbij VanWijnenin loondienst
te hebbengewerkt,kreegJanWillem
de kans om als zelÍstandigeaan de slag te gaan. Zijn zus en haar man
zochteneen aannemerom een woonkeuken
in de boerenschuur
te maken.
JanWillemnam de klusaan en dat is hem primabevallen.
Met zijn bedrijÍjebiedt hij alle denkbareonderhoud-en verbouwklussen
betaalbaar
aan.Vooreenafspraakkunje bellenmet06 - 18293051 of per
gaateveneensde webe-mailtimmerwerk-oskam@
live.nl.Zeerbinnenkort
site online:www.oskam-bouw.
nl
Doenjulliemee aan activiteiten
in het dorp
JanWillemen Liannevindenhetjammerdat er zo weinigactiviteiten
in het
dorp georganiseerd
wordenvoor hun leeftijdscategorie.
Ze haddengraag
meegedaanaan de nieuwjaarsduik,
alleenkwamenze te laat achterdit
evenement.Ze hebbenmij verzekerdvolgendjaar zekervan de partij te
zijn.Daarnaastzou de ijsbaaneen primaplekzijnom anderente ontmoeten. Of een volleybaltoernooi.
A.Y.H.

USMERTIPS
POPPENHUIZENIN SLOCHTEBEN
Houden uw kinderen van poppen? Ga dan eens in de vakantiemet ze naar
de Fraylemaborgin Slochteren.ln het Koetshuisstaan heel veel poppenhuizen opgesteld. Heel leuk om te zien, vertelde de fam. J. Werkman uit
Kantens me. Vooropeningstijdenen entreegeld,bel tel. nr. 0598-421568.
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SPEELTUINFEESTT
SPRUDDERNUST
16 JUNI 2OO7
lederjaar wanneerhet speeltuinfeest
wordtgehoudenzijnde weersgoden
ons goedgezind....Geenwolkjeaan de lucht,zon "alloverthe place"....
T o t1 6 j u n i 2 0 0 7 . . . . .
Op dezedag kwamom 12.00uur het speeltuinbestuur
bijeenin de speeltuin,terwijlde regenmet bakkenuitde hemelkwam....Alsnel kwamhet
unaniemebesluitom het feestaf te lasten.Het weer was twijfeÍachtig
die
middag. Een bordje "Íeest aÍgelast door weersomstandigheden"
werd
opgehangenbij de speeltuin.Als bestuurvondenwe dat het feest zich
moestbevindenin de speeltuinen dus zoudenwe een nieuwedatumgaan
prikkenvoor het feest.
Zaterdagmiddag
13.00uur.De regenhieldop en de zonnestralen
prijkten
bovenKantens....
Enkelebestuursleden
vernamendat de speeltuinalsnogvol was gelopen
met veelkids& hun ouders.Enigeimprovisatie
van het bestuurwas geboden:snelkoffiezetten,chips/ijs/ranja
en de muzieknaarde speeltuinbrengen en een ponynaarde speeltuinsturen.Waarwe andersvaakenigetijd
nodighebbenom een dergelijkfeestgoedvoorte bereiden,was nu in een
mum van tijd gebeurd.De kinderenhebbenzich des ondanksgoed vermaaktin de speeltuin,met ritjesop een pony,grabbelenbij de dame met
een grabbelrok
vol kadootjesen natuurlijkheerlijkspelenmet vriendjesen
vriendinnetjes.
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"Zo zie je maarweer,waareen kleindorp grootin kan zijn!!"
Totvolgendjaar!,
Speeltuinverenigingt Spruddernust

USMÊRTíPS
SLUITERTIJD 19OO
Als u van fotograferenhoudt, kunt u van 7 juli Um 4 novemberhistorische
foto's uit Noord-Groningenbekijkenin Het HoogelandMuseum in Warffum.
En reken maar dat ze er vroegerook wat van konden,al hadden ze niet de
moderne apparatuur van tegenwoordig.Voorde kinderen zijn de ingerichte huísjesen de woonwagenop het museumterreinleuk om te bezíchtigen.
Voorinfo: te|.422233.
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KANTENS. 13T/M 17 AUGUSTUS
SPEELWEEK
In de week van 13 Vm 17 augustusvindt de jaarlijksekinderspeelweek
weer plaatsvoor kinderenvan 3 tot en met 14 jaar uit Kantensen omgeving.ledereenis welkom!Hetfestijnvindtplaatsop het pleinbij de peuters p e e l z a a l . O pm a a n d a g1 3 a u g u s t u sv a n 1 0 . 0 0t o t 1 1 , 3 0u u r k u n j e j e
inschrijvenvoor deze fantastischeweek.Wat het thema is, blijftnog even
geheim.Alle donateurszullenin de zomervakantie
het programmaboekje
thuisontvangen.
Bent u helaasnog geen donateur,dan krijgenuw kinderen het programmaboekje
bij het inschrijven.
De indelingvan de heleweekis dit jaar andersdan anders,maardat mervan 15.30
kenjullievanzelf.Op maandag-,dinsdag-en donderdagmiddag
tot 16.00uur mogenouderskomenkijkenbij de speelweek.
Op vrijdagmorgen zijn alle ouderswelkomom de week gezelligaf te sluitenmet een
hapjeen een drankje.De jongstekinderenzullende oudersvan huisophalen. Dezefeestelijke
afsluitingduurttot ca. 13.30uur.
Belangrijk
voorkinderendie mee willendoen:zorg ervoordat je tijdensde
speelweekeen lichtgekleurde,
oude kussensloop
meeneemt.
Waarvoorje
die nodighebt?Dat merkje snelgenoeg!Totziensop 13 augustus!
KínderspeelweekKantens
TE KOOPAANGEBODEN
Computermet printer
1 computer:merkpackerdbellen een lexmarkprinter
Alles in zeer goedestaat.De computeris voorzienvan een extragrafisch
geheugen.
Vasteprijs€ 200,Tel.552673 (graagbellen na 18.00uur 's avonds)
Computermet printeren scanner(evt.computermeubel)
Pc met windows98 (gekochtin 1999)met motorolasm 56 PCI modem,
Pentiumll processor,
64.0 MB ram,VoodooBansherDriver.
InclusiefLexmarkprinteren scanner,met bijbehorende
software.
Functioneert
nog goed,primavoorspelletjesof tekstverwerking.
Vraagprijs€ 60,=
Bijbehorende
computermeubel
is bij te kopenvoor€ 10,=
Fam. van der Bijl (tel. 552057)

29

oKE......
ls het u ook wel eens opgevallen
dat onzetaal en taalgebruikenormveranderdis de laatstejaren?Afkortingen
en kortevreemdeuitdrukkingen
zijn
aan de orde van de dag. Het kortetaalgebruikis waarschijnlijk
ontstaan
doorde invoeringvan de computer( computertaal
) en doorhet verzenden
van sms'jes.
Om maarmeteenmet de deur in huiste vallen,de laatstetijd is allesoké,
let er maareensop. Het slaatsoms helemaalnietop wat je zegt.Vroeger
betekendehet dat iets in orde was, maartegenwoordig
reageertmen op
iederemededeling
met oké.Vertelje datje een dagjenaarGroningenbent
geweest,dan wordter nietgevraagdof je een leukedag hebtgehad,maar
het is oké.Zelfs.prinses
Maximavindtallesoké.
Hebt u gemerktdat het ook nog besmettelijk
is en dat er na enigetijd een
populairis? En de klemtoondoetook nog mee.
nieuweuitdrukking
Een heleoudeafkortingis'bieb'voorbibliotheek
en 'buuf'voor buurvrouw.
In de jaren'80 toen Kantensnog een bibliotheek
had in't Schienvat,kregen wij een nieuwemedewerkster
uit een anderdeel van het land en die
had het steedsoverde'bieb'.Wij als nuchtereGroningers
blevennatuurlijk
bibliotheek
zeggen.
Een nieuwerwoordvan nu is'tig'. lk heb hem al 'tig' kerengevraagdom
mijncomputerte repareren.
En Cie voorcommissielas ik laatst.
De volgendeuitspraken
zijn ook leuk:'Zingenis niet mijnding'of'Klussen
is nietmijnding'.Nogmooier:'Jeeigendingdoen'.Welkding?Je kunttoch
gewoonzeggendat je nietvan klussenhoudt.
Mijn poëziealbumis kwijtgeraakt.Kwijt zijn en zoek raken worden door
elkaargehaald.
jam of cake.Je maakthet zelf,dus zelfgemaakte
Eigengemaakte
cake.
'graag',
En dan dezetwee.Wilt u een kopkofÍie?Eerderzeije 'alstublieft'of
maar nu hoorje vaak'lekker'.Je moetafwachtenof het lekkeris, hoewel
een kop Senseo-koffie
in onzemodernetijd meestallekkeris.
Een helerarevind ik'moeders'.
Waaromzegtmen dat in het meervoudals
er maar één moederwordt bedoeld?Groetenaan 'moeders'.'Moeders'
heefthet druk.ls het een koosnaampje?
fn het beginzei ik al dat het besmettelijk
was en dat de uitdrukkingen
elkaar
afwisselen.
Een tijdlangwas alles'perfect'of'correct'enmen wist het ook
allemaalzeker.'Zekerweten',in het levenis helaasnietszeker.
Heelergwas'isgoed'.Je beldeiemandop en alsje hetgesprekwildebeëindigen,hoordeje'is goeóeóed,'met
helelangeuithalensoms.Het neemt
weer een beetjeaf, maarwaar komt het vandaan?
Nog ergerwas / is:'ls dalzo?'Tweejaar geledenhaddenwij iemandbij het
huisaan het werk en onderhet koffiedrinken
wordter wat gepraat.Wij verteldenof vroegeniets en dan was het steeds:'ls dat zo?'Je begonbijna
aan jezelfte twijfelenof je de waarheidsprak.En ik kan u vertellendat
manliefhet al overnam.Wij aten bamien ik maaktede opmerkingdat het
evenduurdevoordater weer bami op tafel kwam.Zegt mijn man:'ls dat
zo?'Nou,ik had het nietmeer.
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Het nieuwstewoordhoordeik vorigjaar in het ziekenhuis.
Als mijn buurvrouwtelefoneerde
verteldeze steedsdat het toppiemet haarging.Enige
tijd laterwas het nietallemaalzo toppie,maargelukkigwerd het wel weer
toppie.Nou,bestelezers,zo kan ie welweer,dachtik.De redactiegaateen
maandmet vakantie.Oké.hè? Doei!
A .E . v . d . H . - L .

VLEERMUIZEN
IN KANTENS!

\
Op zaterdag7 juli a.s. zal er weer een excursiewordengehoudenover
vleermuizenin Kantensonder leidingvan (batman)Bart ten Hallers.
Tijdensdeze excursiezult u ze niet alleenzien,maarook d.m.v.speciale
apparatuurhoren. De avond begint om 21.30 uur bij Marten Miske
(Langestraat
13 in Kantens).De kostenvan dezeexcursiezijn € 1.50p.p.
Opgavevoorvrijdag6 juli bij MartenMiske(Tel552137).
De groepenzullenbestaanuit maximaal15 personen!
Weeser snel bij wantvol is vol!

USMPRÏTPS
MAïSDOOLHOF
lets heel anders is de Mai'sdoolhofin Saaxumhuizen.U kunt heerlijk dwalen in de doolhof en als de opdrachtengoed zíjn uitgevoerd,wacht er het
mai'sdiploma.Er is ook een parcours aangelegdom te kunnen klootschieten. Dit is echt een actieve tuÍnbezíchtiging.Open tijdens de vakantíe van
maandagtot zaterdag van 10.00tot 17.30en zondag van 12.00tot 17.30
uur.
Het adres is:Dikemaweg10 in Saaxumhuizen.
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oPBRENGST
coLLEcrEASTMAFoNDS

gt

In de week van 20 Um 26 mei is de collectevoor het Astmafonds tffi
geweest.De opbrengstwas € 323,52.Alle vrijwilligecollectanten lgtrrl
en gevers,bedankt.
Wilma van Zanten

'

t ?

OPBRENGST
EPILEPSIE
FONDS

EpitepsÍe

De collectevoor het NationaalEpilepsiefonds,
gehoudenvan 4 llm 9 juni
in Kantens,Rottumen Stitswerdheeftopgebracht
€ 451,92.Allenheelhartelijkbedankt.
Janny Holtman
ZOMERTOETJE
Het heerlijkezomerfruitis er weer.Aardbeien,kersen,frambozen,aalbessen, bramen,noem maar op. En wat is het lekkerom daarmeeeen zalig
toetjete maken.
Vruchtensurprise:
15 bitterkoekjesof lange vingers
enkele eetlepelssinaasappelsap,rum of aardbeienlíkeur
1 doosje frambozenen 1 doosje aardbeien
1/2 I koude vanillevla
Verkruimelde koekjes. Sprenkel er sap of iets sterkers over. Verdeetde
kruimelsover 4 schaalties.Maak de vruchtenschoon en snijdgrote vruchten íetskleiner.Schik de vruchten op de koekkruimelsen schenk er de vla
over. Garneer met een framboosof aardbei en eventueeleen toef slagroom.

USMERÏrPS
OPENINGSTIJDEN
VVV
De vvv's zijn in het algemeenopen van's morgens 10.00 tot 16.00uur
van dinsdag tot en met vrijdag. ln Uithuizen en Middelstum kunt u voor u
vragen en folders daar terecht. Er worden trouwens ook nog vrijwittigers
gevraagd voor de VVV-Míddelstum.
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Gemeentehuis:
E EIVI
Bezoekadres: Hoofdstraat
West 1
AA
9981
Uithuizen.
Postadres: Postbus11
9980AA Uithuizen.
Tel.nr.:
0595-437555
Fax.nr.:
0595-437666
email:
algemeen
@eemsmond.nl
internet:
www.eemsmond.nl

gcmecnt(

SN/IOND

@

\'

Openingstijden:
Het gemeentehuisis voor het publiekgeopendop maandagvan 8.3019.00uur,dinsdag,
woensdag
en vrijdagvanB.3O-16.00
uuren op donderdag van 8.30-12.00
uur.Sindsjuni 1999werktde gemeenteEemsmond
met een publieksbalie.
U kuntzichvooralle zakeneerstbij dezebaliemelden. Veelalwordt u dan directgeholpendoor de baliemedewerker.
Vergt
het antwoordop uw vraag meer specialistische
kennis,dan wordt een
medewerkervan de desbetreffende
vakafdelingingeschakeld
om u van
dienstte zijn.Ook voorSocialeZakenkunt u zich bij de publieksbalie
melden.Tijdensde avondopenstelling
op de maandagzijnalleende medewerkersvan de publieksbalie
aanwezig.
Voorde aanvraagvan een reisdocument,een rijbewijs,een uittrekseluit het bevolkingsregister,
aangiftevan
geboorteof overlijden
eenverhuizing,
of informatie
oversocialevoorzieningen, subsidiesen dergelijkekunt u dan ook terecht.De publieksbalie
is
doorlopendgeopend.De overigeorganisatiekent het systeemvan variabele werktijden.Daardoorbestaatde mogelijkheid,
dat 's morgensvoor
09.00uur of tijdensde lunchtijdmedewerkers
nietaanwezigzijn.
Inleveringplatglas:
Platglaskan iederewerkdagingeleverdworden aan de TalmawegBa te
Uithuizen,
van 9.00- 12.00uur en van 13.00- 16.00uur.
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