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KERKDIEN'TEN
Protestantse gemeente Kantens-Stitswerd
Kantens, Antoniuskerk
1 apr. 19.00uur ds.T.J.Edelman,Zevenhuizen;
Palmzondag
6 mei 10.00uur mevr.J. Tuma,Winsum;Jeugddienstm.m.v.
'Spirit'
Gospelkoor
uit Ten Boer
13 mei 10.00uur de heerH.J.Dijkstra,Gasselternijveenschemond
k
20 mei 11.00uur mevr.N.C.Meihuizen,
Kantensk
27 mei 10.00uur ds. E.J.Struif,Oostenrvolde;
Pinksterenk
Stitswerd, Georgiuskerk
17 mei 10.00uur de heerH.J.Dijkstra,Gasselternijveenschemond;
Hemelvaartsdag
k = kindernevendienst
GereÍormeerdekerk vrijgemaakt te Kantens
6 mei 11.00uur ds.T. Groenvelduit Roodeschool
14.30uur leesdienst
13 mei 9.30 uur ds. L.G.Boonstrauit ten Post
14.30uur leesdienst
17 mei 9.30 uur leesdienst
Hemelvaart
2 0 m e i 1 1 . 0 0u u r d s .A . G .B r u i j nu i t U i t h u i z e n
16.30uur ds. H.J.J.PompuítAduard
27 mei 9.30 uur leesdienst1e Pinksterdag
14.30uur ds. J. Oosterhuisuit Sauwerd
28 mei 2e Pinksterdag'savondsJongerendienst
3 juni
9.30 uur J.P.van de Wal uit Leek
14.30uur leesdienst
Chr. GereÍ Kerk Kantens
(wijz igingen voorbehouden)
6 mei
09.00en 14.30uur
13 mei
1 0 . 3 0e n 1 4 . 3 0u u r
17 mei (hemelvaartsdag)
09.30 uur
20 mei
09.00uur
14.30uur
27 mei
10.30en14.30uur

leesdienst.
leesdienst
leesdienst
ds. H J Th Velema
leesdienst.
leesdienst.

Dorpskerk Rottum
(alle diensten beginnen om | 9.00 uur)
29 april
ds.WM.F.de Lepper
13 mei
ev.K. Hof (organistdhr.Edzo Rozema)
27 mei (Pinksteren) ds.W.M.F.de Lepper(H.A.)

\ryEIKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900 - 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
28,29apr. C.H.de Lange,Leens
..........0595
57 14 27
Tandartsenpraktijk
Loppersum,
Loppersum........0596
57 28 18
30-4,1-5
2,3 mei
TandartsenpraktijkTimmerman,Uithuizen...........0595
43 17 16
H. Meursing,
Middelstum
.....0595
5,6 mei
55 22 92
Tandartsprak.
Winsum.....0595
12,13mei
Bruining-Gelderblom,
44 17 40
14,15mei
Tandartspraktijk
F.H.Bennink,
TenBoer.............050
30227 20
. . . . . . . . . .0o5f 9 54 6 4 4 3 3
16,17mei
L.G.Jager,Bedum
050 301 54 62
P .B r o u w e U
r ,i t h u i z e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
1 9 , 2 0m e i
53
9 51 6 4 2
25,26mei
Tandartsprak.
Bruining-Gelderblom,
Winsum.....0595
44 17 40
27,28,29mei G.J.Heuvink,
Ulrum
.............0595
40 20 15
M.J.den EngeÍse-Boelkes,
Ezínge
......0594
30,31mei
62 21 21
Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
tandartsteleÍonischte
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
consulteren.
Dierenartsen:
Beflenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R.Boelema.Praktijk:
Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma. t/m vr. tussen8.00-8.15uur,
t e l .0 6 - 5 1 2 5 5 9 2 6 .
Koks Herberg b.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:Tel.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595 557131
voor dringendevragenof voor de bevalling:06 13731172

BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS

Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

Ledenadministratie:
G.S.OMTA.ARKEMA
tel.:0595 55 26 23

Gelieve wijzigingenbij huwelijk, samenwonen, geboorte en/of verhuizingen
door te geven aan de ledenadministratie

VAN DE REDACTIE
Het lijktwel zomer....Met de huidigetemperaturen
waanje jezelfal ergens
juni...,
in
maarhet is nog maareindapril.Vooru ligthet meinummervan't
Een bewoner
Lougnijs.Met daarinde eerstecolumnvan Fred Flinthipper.
uit één van onze3 dorpendie ons vanaÍdit nummerelke maandwil betrekken met zaken die hem bezighouden.Zijn eerste column gaat over "het
gevoelvan leven".De redactiewenstFredveel succesmet zijn maandelijkse columnen hooptdat dit nieuweinitiatiefeen succeswordt.De werkelijke naam van Fred Flinthipperis bij de redactiebekend.Het is maar even
dat u het weet.
Van 7 t/m 12 mei zal de vrijwilligebijdragevoor't Lougnijsweer bij u opgehaaldwordenin het bekendeLougnijszakje!
Wij hopendat u ons weer net
zo steunt (financieelgezien)als in 2006 en dat de collecteeen succes
wordt.Wij rekenenop u.
U treÍt in dit meinummereen interviewaan met de bewonersvan de voormalige borg "KlinkenboÍS",die wel op een heel mooi plekje op het
Hogelandwonen.VerderinÍormatieoverde activiteiten
rondomkoninginnedag, de op handenzijndewandelvierdaagse,
De Pen van Wimjan Rietdijk
uit Rottumen een verslagoverde dorpsvisieKantens.lk wens u, zittendin
de zon, veel leesplezier!
Frouwke Doornbos, eindredactie
Oud papier
23 mei zal er weer oud papierwordenopgehaaldin
Op woensdagavond
Rottum,Stitswerden Kantens.Het oud papiergraag om 18.00 uur bij de
kan men terecht bij OBS Klinkenborg(0595weg.Voor vragen/klachten
551788).
Zet uw papier tijdig en voor de ophalers zichtbaar bij de weg. Papier en karton gebundeld of ín dozen bíj de weg zetten. Lege kartonnen dozen zelf
even losscheuren en bundelen. Geen rommel meegeven zoals plastic,
píepschuim of hout. Dit moet er allemaal door de ophalers uitgehaald en
opgeruimd worden.
Moederdag, zondag 13 mei
La Mamma
De tuin is wit, en ook het gras
staat spríeterig te treuren
maar rood en rijk staat in het glas
de rijpe wijn te geuren.
Zonder jou verliest de wijn
zijn kleur in't kleurengamma
de koffie zelfs zou kleurloos zijn
zonderjou. . ...la mamma.

Toon Hermans Uit: 24 rozen

OP RAANDVAN DORP
Aan de noordoostkant van het dorp Kantens wonen Sieds en Louis op de
voormalige borg 'Klinkenborg'. Hoe komen deze twee mensen, die voorheen in hartje Amsterdam woonden, toch terecht in een dorpje als
Kantens. Om hierachter te komen reis ik op één van de eerste lenteavonden af naar de boerderij aan de Klínkenborgerweg5a.
Buitenleven(en aÍfiniteit)
Siedswerd als boerenzoongeborenin Westenryijtwerd.
Hij brachteen groot
deel van zijn leven door in Amsterdamen voeldezich daar prima thuis.
Zoals hij het zelÍ omschrijÍt:"het voeldeals mijn dorp".Louisdaarentegen
werd geboren in Breda en groeideaan de rand van de stad op. Ondanks
dat hij geen'boerenachtergrond'heeft,
voeldehij zich al op jonge leeftijd
verbondenmet'het land'.Hij weet zich nog te herinnerenhoe hij op klompjes en met een overalletje
aan elkeweekdriÍtigin de grondgroefom te zien
of er al aardappeltjesgroeiden.Zijn radijsjesdeden het beter.Vakanties
brachthij vaak door op een boerderijin Beilen.En verderdan Beilenwas
hij eigenlijknooitgekomen,totdathij Siedsleerdekennen.Sieds had vlak
gekocht.De boerderijwas
daarvoor,in 1999,de boerderij'De Klinkenborg'
toentertijdaan onderhoudtoe en Sieds beslootde boel enigszinsop te
knappen.Alleenop dat momentnog niet met de intentiedaar ook ooit werkelijkte gaan wonen.
Buitenhuis(en omgeving)
Op een bepaaldmomentbeslotenzij samende schuurvan de boerderijte
benuttendoor er een "schuurhuis"
in te bouwen. Het resultaatis prachtig;

ramenlot op de grond,zodatje het dauw's ochtendsop het gras kunt zien
liggen.Doorde openslaandedeurenkunje overde grotevijvórver overde
veldenuitkijken.
Louisen Sieds proberende omgevingweer in ere te herstellen,zoals het
in de tijd van de borg was, voorzoverdat mogelijkis. Dit geldt voor de
gracht,maar ook voor de fruitboomgaard.
Beschrijvingen
hieivanhalenzij
uit het boerderijenboek
en van internet.Voorde tuin zijhde bomen,geptani
door hun buurmanTon van der Stap, zeerbepalenden ook staanér'heel
wat verrassendeplantenvan hun vroegerebuurvrouwHanny de Vries.
Verderlaten ze het graag half wild. Cultiverenis ook maar gedeeltelijk
mogelijkaangeziende reeëndol zijn op alleswat net gepootis.2e kunnen
ervan genietenom zomersjam te maken.Het grootstegedeeltevan de
vruchtenkomtnog bij een kwekeruit de naburigeomgevingvandaan.Toch
is het strevenop een bepaaldmomentde vruchtenvah de óigenbomenen
plantenhiervoorte gebruiken.
Buitenlucht
(en natuur)
De schoonheidvan de natuurtoontzich in vele Íacetten.Steedsweer veranderendeluchten,daar heeÍt Sieds,zoals hij zelf zegt, veel mee.Vooral
de overgangvan donkernaar lichtspreekthem aan.Vánuitzijn werkkamer
kan hij de zon op zien komen.Louis'favorieteplekjedaarentegenis een
'aftands'
tweezitsbankje
waarvandaanhij de zonsondergangeÀ
1Bgnkan
aanschouwen.Een vertrouwdkenmerkis een gedeeltevah de schoorsteenvan de oude steenfabriek.
Ook de diversiteitaan dierenis zeer groot;ransuilenbroedenvoor de deur,
zevenreeënwetende boerderijook al zeerdichtte naderenen slaan niet
meer op de vlucht als men met de auto de lange reed op komt rijden.
Daarnaastzijn aalscholvers,fazanten,op doortóchttrekkendezwanen,
maar ook roofvogelszoals een buizerden een vatk gesignaleerd.
Hazen
die met elkaar'dansen'in het veld, maar ook woelraftenvoelenzich thuis
in dezeomgeving.
Bij het vernieuwenvan het dak kwam men een kopjevan een ree en afgeknaagderestenvan anderedierentegen.De kans is zeer groot dat een
marterheeftgehuisd.De 'zoete'geurdie vaak in de boerderijhing,wijst
hierook op.
Buitenvolk
Louis en Sieds hebbenondertussenvolledighun intrekgenomenin de
boerderij.Hiermeeziin zij buitenvolkgeworden.Tijdensheigesprekvroeg
ik mij af hoe wij als buitenvolk,
ook wel plattelanders
genoemd,ons bewus-t
zijn van de natuurom ons heen.De rusten de ruimte.De schonelucht,die
niet is aangetastdoor vele uitlaatgassen.Zien
wij de mooiekleurenvan de
planten?Horenwij de zangvan de vogels?Genietenwij daarvanof is het
allemaalzo gewoongeworden?Het geeÍtondergetekende
in elk gevalhet
gevoeldat wij bevoorrechte
mensenzijn dat wij in deze omgevingwonen.
A.Y.H.

Het gevoel van leven

Ew cehn^r,,deer
TICT 0tM*ppw
Kennen jullie dat gevoel, het gevoel van leven. Voelen van bepaalde díngen, liefde, houden van, verdriet en pijn. Dit zijn de extremen van het leven.
Natuurlijk hoort hier eeiljkheid en oprechtheid ook bij. Zonder dit gevoel
heeft het leven ook niet zoveel zin. Menig mens zal dit beamen. Oké, er zíjn
natuurlijk uitzonderingen, mensen die niets voelen. Of niets willen voelen.
Deze mensen staan over het algemeen ook nergens voor open. Ze zijn
moeilijk te benaderen en als je al tot ze doordringt, dan wordt het alsnog
een probleem om door deze muur heen te prikken. lk ben blij dat de meeste mensen die ik ken dit niet hebben.Mensen die dit wel hebben camoufleren dit met een giote mond en tonen daarbij veel lef, maar ondertussen zijn
ze alleen en kwíjnen eenzaam weg. Dit doet me denken aan een ex-collega die stak ook zo in elkaar. Weetje wel, zo'n lefgozer.ln het Groníngszouden ze zeggen een "bloazer".Dit was zo'n persoon van, ik kan alles, ik weet
alles en ik heb alles al beleefd. En dan zijn ze nog maar 22. Het is niet prettig om met deze mensen te werken.Dit soort mensen valt bij mfi heel snel
door de mand. Nee, geef m| al die oprechte gevoelens maar, dan weet je
waar je aan toe bent. Ben jezelf, ilirt jezelf en durt je gevoelens te tonen.
Bij het leven horen natuurlijk ook de geneugten des levens. Daar bedoel ík
een wijntje en Treintjemee. O ja en lekker eten vanzelf.Af en toe eens uit
de band springen en eens lekker gek doen. Dit verruimt de geest en geeft
een gevoel van ontspanning, behalve de volgende dag want dan wordt de
ontspanning, gelijk inspanning. Na een avond flink stappen is het een
drama om al aan opstaan te denken. Elk gevoel van leven is dan even
zoek. Oak dit is een gevoel van leven. Ouders zijn van kinderen. Een goed
gevoel. lk mag wel zeggen een heel goed gevoel. ln het begin moet je ze
leren leven. lk bedoel hiermee, alle bagage van het leven meegeven. Je
zíet het kind groeien en zelfstandiger worden.En als het dan uiteindelijk op
eÍgen benen gaat staan en het nest verlaat.Dan denk je, dit is toch het
ultieme gevoel van leven.
KONINGINNEMARKT
2AO7
Ook dit jaar is er op 30 aprilweer een markt rondomde Antoniuskerk in
Kantens.Er zal dit jaar weer een keur aan productenaan de man/vrouw
wordengebracht:van olieboltot gebruiktegoederen.De markt zal om 10
uur geopend worden door samen het Wilhelmuste zingen en de
Nederlandse driekleur te hijsen op de hoek van de KerkhofswegPoelestraat
bij de ÍamiliePoppema,De marktduurttot 13.00uur.
Tijdensde markt is er voor de kindereneen luchtkussenop het schoolplein, gratis limonadeen kunnen er suikerspinnengekochtworden.We
zien julliegraagterug op de markt!

I

Mededelingvoor autobezitters van de KerkhoÍsweg: Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw voertuig vanaÍ 8.30 uur op een andere plaats te
zetten? De KerkhoÍsweg en de parkeerplaatsen bij Salem worden
namelijk gebruikt voor de markt.We danken u voor uw medewerking.
CSCWFeestcom.

K.J.Hr

Kantens

30 april 2007 Koninginnedag
zal er een ORANJEPARTYwordengegevenin het jeugdhonk.
Dit wordteen gezelligfeestjeVOORIEDEREENmet muziekuit de jaren70
I 80 I 90 tot nu tevenszullener voor de lieÍhebberseen paar KARAOKE
momentenzijn, kortomvoor iederis er wat.
Wij rekenenop uw komst,dan wordt het vast een geweldigeavond.
Aanvang:20:00uur
Entree: GRATIS

DORPSVISIEKANTENS
Hieronderzietu een verslagvan het overlegvan de VDK met de gemeente over de dorpsvisieKantens.De gemeenteraad
zal in 2 sessiesover de
dorpsvisiespreken.De eerstesessiezal plaatsvinden
op donderdag3 mei
om 19.30uur in het Gemeentehuis
in Uithuizen.
De dorpsvisieKantensis
een onderdeelvan de normaleraadsvergadering.
De behandefinghiervan
vindt plaatstussen 19.30en 23.00 uur.Het is niet mogelijkeen exactetijd
aan te gevenwaaropde dorpsvisieaan de orde komt.
Verctag vnn lrr:t overle6 tussen de vercniging DorpsbelangenKanlsns en het college ven
burgenreeeterel wnthouders van de gameênte Ecmtmond
.

3 opril 2OO7 in h€t grmcentohuir van U:thurzen

Annwezig n€mêng de Vereniging Dorpsbolangcn Kantens: de herrr H. de Gruiller.
nsnrgÍr$(lo 0emoeÍÍe Eemsmond: de hctan J. van Otlk (waarnenre,rl lnrrlpmeesterl,
,Aanr.vezig
J. Dobrna lwethouder), H. Siarrot lrvrtlrourlar! en mcvrouv"'A. Boektrout (',vethoudefi, de lreer
H. Grrxrthrrir(0emeenlesecretarir)€n mêvÍouw J. Baar (arnbterraarl.
OFenlno
Dn trear Van Diik opcnt de biieenkomsr en spÍe€kt ziin wsardering url ovur de dorpsvisie Kantens.
ntomst hortoeld is om het concÊpt raadsvoorstel door lc rremenwoarin
Hij geeÍt aan dat de br,;ee
het college haar mcning gcíormuleerd heeft over rlc uil tft.:dorpsvísie voortvlcelende wons€n.
Dc ivetnouder-6govÈn daàírra rritleg over cle ondervverpendie bËtrckking hcbben op hlrl
trcrrteÍeuille.
Nieuribouty
Dn heer de Gruiirer geeít aan dat woningbouw momsnle€l hel lnlangrijkste onderwerp is dat de
bcwoners cn de tlereniging DorpsbelangenKantcns bczlghoudt.
De lreer Dobma zcgt dat hier gean algemeen nígr:ronrloordeel oveí gegevrn kan wordprrr.De
Stitswerderlaen is volgebouwd, Voor de periode 2002-2008 zal gr:r,;nniaun'bouw als u:tbreiding
worden gerealiserrrtl.Wel kan er nicuurbouit worden geraliscerd waar geslooprlv/ordt. Het
huiCigewoonplan bi€dt op korte termip gerrr verdere o'f ondere mogclijkhedon mter.
De idenrÍlt:iissturlieKantens, vastEêstêld op. 6 oktob€Í 2OO5, lrierlt mogoliikheden voor
nie,,rwbouw,Oc wetho!der regt [orr rlal de Verenlging Dorpsbcltngen Karrtcrrswordt bctrokken
bii dn plnnnen.
Jonqeren
Mevrouw Eorkhoudt z€gt hierovêr dat er rcgelmatig conlaot is tussr:r' het beiluur van het
Jeugdhonk en de Jorrgrrerrwerker. Er is o.;erleg geviêcsl over dc inriclrting <lvr:rhet terÍelntjc
echter het Jcugdhonk. Dc garneente EarrisrrxrndElolt hfervoof € 8.000,00 bcecrikbaar. In
ovsÍlog rrx:Lrlrr .lunqerenwerker cn hct bestuur van het .lerqdtnnk zullen de planncn vorder
wordcn uitgewerkt,
oud6í6n
Mevrouw Boekhoudt geoft aan dat in ean dorp als Kanteng niet allc vootzteningÈfleanu,rezig
kunnÊn rijn, ln het oomcentehuis is cen WMo-loket. Als lnsírgrrnniet in staat ziln orn nàar lr€t
gcnrceotehuis te konren karr nr oen afsprook g€maakt worden veor huislx:zor.:k.
De gemeenle heefi helaas geen irrvloerJrrJrhet op pail houden van voorzrEningenzoirls rnrinkels,
eon bank oí pinarrtomaat. l\Gl staan lve opên voor suggesties vanuit de Vereniging
Dotpsbclcngen Krntens over vnrtreteri.n6r'on de gerneenteliikedianstverlenin1;
't

Schionvtl
De heer Slenot mc*,t op dat er op rlit zroment gÍcÍe tË'./fedenteidbestÈat ovcr 'r Schienva'ten
drt rlu gomeentc dit standpunt álle6n maaÍ kan onilersr:lrriilcn.
Vr:rvggr
Dc heer Sienot zr:gt hiero'.rer.dat bii een 30 km, aons de weg 2o zoLrmoêtên rrin ingerrcht dat
men zich lrcudt arn een snelheirl vsn 3O km. Elrvordt nict oxtre gecorrtrrileerdop snclheid, \\íel
is hol nrogeliil dar dc gemeents metingen vsrrich:. Er wordt dan g€ÍnËlen op .srl.:lheiden ranial,
Dg rcsuhaten vnrr cisze metingcn v;ordan besprtrknnrrat de politie,

10

Groenvoorziening
Ovef lEr[ algl:rntlr:nis men 0Oedte spreken OvCrdê gfOenvOOeiening.Bil prcblerrrerrken altijd
contact '*ordon Opgonomon met de gÈnleet't(:
Recteatiet,c

vottÍlrHÍriÍlgHIl

De heer de Gruijrer gee.ri aan dat een van d€ aànlggstoigeÍssluk is cn moet r.rorden nagekeken.
De wethoJdeÍ ze0t toc dct hier eandachr 6an rvoÍdt g€schonken

Narrrirtrrilr:irlitrgv;-rn€en vÍBag van Mevrouw van Dilk van VeÍ€nigitrg Oorps[relarrgírÍlKanrens
ovor o€n zgn. "romm€larl'' bii de etrltr:r':vtr'| h|jt dorp meldt de hecr Sicnot hel volgondei
handhoving hceft dc zaak tsr plekkc bokekan;
er is *proke van een íommelige situatiê, maar hct geaÍt geen ovarlast vorrr het milieu en
ho! lovort gean gsvaar op;
- de auto's SroangepgÍk6erdop plekkonvr'aardrt is toegrestaóÍr
{:Ír sÍ is geer,
pal kaervnrlrorl;
mede vanwege hot ontbrekerr vau regels tinnenkort tvordt oen nothl€ Romír,rlorv€n
lx,rsproken- ziet de geÍnecnto op dit momcnt g€en áan!siditrgnraatrcgelen te trcffen.
Slu,rino
De heer v;rn Dijk shrit de vergadering.

INBRENGWINKEL
DE JUNGLEOPENTOP 28 APRIL HAAR DEUREN
Na een periodevan hard werken is het dan zover!We hebbenons best
gedaanom van onze garageeen leuk winkeltjete makenen willen aanstaandezaterdag(28 april)voor het eerstopen gaan.U bent van 14.00tot
16.00 uur van harte welkomen ook op maandag30 april zullen wij van
10.00tot 14.00uur openzijn.
De vasteopeningstijden
van de winkelzullenzijn:
Woensdag-en vrijdag morgen van 9.00 tot 11.30uur
Woensdagmiddag van 13.00tot 16.30uur.
Als deze tijdenvoor u niet uitkomen,kunt u altijdbellenom een afspraak
te maken.
groeten,
Met vriendelijke
KristelJansen
"de Jungle"
Inbrengwinkel
Middelstumerweg
14
Te|.552321
JAARVERGADERING
VDK
Op maandag4 juni 2007 is de jaarvergadering
van de Verenigingvoor
Dorpsbelangen
Kantens.Alle ledenzijn van harte uitgenodigdom de jaarvergaderingbij te wonen.De aanvangvan de jaarvergadering
is om 20.00
uur en vindt plaatsin het Schienvatte Kantens.
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TE KOOPAANGEBODEN:
Ligfiets,merk Sinner Demon 1620,
met derailleurshimano 7 speed C|01 met 2 voorbladen
Maart 2001 aangeschaft, maar nog geen 500 km mee gereden.
Vraagprijs:€ 895,00(nieuw:ca €-t.tSO1
WillemienGiethoorn
JacobTilbusschefweg
13, Rottum,tel:0595-552838
e-mail:willemgiethoorn
@hotmail.com
GEZOCHT:STALLINGEN WEIDEVOOR PONY
Sindsongeveereen jaar woon ik (Karinade Boer)nu in Kantensen ik heb
gezien dat hier veel paardenlieÍhebbers
wonen.Bij mijn ouders had ik 3
pony'sen één van die pony'szou ik wel graaghierin Kantensof in de buurt
van Kantenswillenhebben,zodatik wat meertijd aan haar kan besteden.
Daaromzoek ik een plek om mijn pony te stallenen in de wei te laten
lopen.lk hoop dat er iemandis die mij kan helpen.
Karinade Boer. Kooistraat7. Kantens,tel: 06-20773575
JEUGDDIENSTIN KANTENS
Thema: Spirit
Waar:
Geref.Kerk.Vrijg.
Pastorieweg
21a
Hoelaat: 19.30 uur
Datum: Maandag28 Mei 2007
Spreker: Ds.JasperKlapwijkuit Winsum
Er zal op deze avond veel aandachtzijn voor zang, muzieken gebed.We
zuffeno.a. opwekkingsliederen
zingen.Ds. Jasper Klapwijkzal spreken
deze avond.
Na afloopis er gelegenheidom na te pratenen wij zorgenvoor een hapje
en drankje.Er zal deze avond een collecteworden gehouden.
ledereenis van harte welkom!!!!!!!!
Heb je nog vragenje mag
me gerustbellen
Ineke Veldman 0595-552424
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'Je weet het dondersgoed!'- THEMA JEUGDDIENSTlN KANTENS
te Kantenszal op zondag6 mei een Jeugddienst
ln de oude Antoniuskerk
wordengehouden.
Daarinzál mevr.JannyTuma uit Winsum,pastoraalwerkerte Groningen,
voorgaan.Het
n.a.v.een gedeelteuit
themávan de dienstis'Je weet het dondersgoed!',
het BijbelboekAmos. Bijzonderemedewerkingverleenthet Gospelkoor
'spirit'uitTen Boer.De aanvangis 10.00uur en een liturgieontvangtu aan
de ingang.Jongerenén ouderenzijn van hartewelkom!
JONGERENWERKEEMSMONDSTELTZICH AAN U VOOR...
Hallobewonersuit Kantens,
actieÍ in verschillende
JongerenwerkEemsmondis alweeranderhalfjaar
'jongerenwerk
Eemsmond'
kernln in deze gemeente.Onder de noemer
jongerenwerk
uit
het
De
Haan'
en
Barkema
voerthet bedrijflongerenwerk
in de gemeente.
Voordegenedie nog niet van het/dejongerenwerk(er)heeft gehoordwil ik
in
lk ben RogierEikenhout,jongerenwerker
mij graagbij deze vóorstellen.
de gemeenieEemsmond.lk ben 26 lentesjong en woonachtigin de stad
Groningen.Al enkelejaren ben ik actieÍin het jongerenwerkop het plattein (gemeente)Zuidhorn.Na 3
land. lÈ Uen begonnenals jongerenwerker
jongerencentrum
kreeg ik de kans om in deze
jaren
Avalon
prachtige
1n
gemeeáteaan de slag te gaan. Na mij verdieptte hebben zag ik voor
árezelfen de jongerenprachtigekansenliggen.Vervolgensben ik aan de
slaggegaan.
De afgelopenperiodehebbenveel al jongerenons getroÍfenop straat op
waar wij, naastde reedsbestaandejeugdde veischillendehangplekken,
honken,ook contactieggen met jongeren.Dit contactis belangrijkomdat
we graagzichtwillenhebbenop het geenwat er onderde jongerenspeelt.
WaÀneeier behoeÍtenlevenonderde jongerendan spelenwe hier op in.
Vaakvindenjongerenhet saai in hun dorpskern.Samen met de jongeren
kijkenwe dan wat we hier aan kunnendoen. Regelmatigontwikkelenwe
dán ook activiteitenin de bestaandejeugdhonkenoÍ in de dorpshuizen.
Naast het organiserenvan verschillendeactiviteitenuiteenlopendvan
verzorgenwij ook het:
paintballent/m bingo(om vleespriezen!)
AmbuIant io ngeren werk:
- Het gevenvan begeleidingen ondersteuning
aan jeugdhonkenen georgroepen.
ganiseerde
--Het opzoeÈenvan jongerenop straatom zo een duidelijkbeeldte krijgen
13

van wat er zich op straatafspeeltin het dorp.Eventueelwordener dan vervolgstappengezet.Het jongerenwerkzou dan bijvoorbeeldkunnenÍunctionerenals bemiddelaartussenjongeren,gemeente,buurt oÍ anderepartijen.
Jongerenwerk + (voorheen Randgroepjongerenwerk:)
- Het bieden van .een informatiebaken/netwerk
aan jongeren die hierbij
gebaatzijn.
- Jongerenmet een hulpvraagtoe leiden naar de (jeugd)hulpverlening.
terechtkomendan blijfthet
Mochtde jongerein een hulpverleningstraject
jongerenwerkdit procesvolgen(coachenlangsde zijlijn).
Mocht u vragen hebbenoÍ op de hoogtewil blijvenvan alle ontwikkelingen
op het gebied van jongerenwerkin de gemeenteoÍ uw dorp neem dan
eens een kijkjeop www.jongereneemsmond.nl
Hopendeu voldoendete hebbenge'Ínformeerd,
groet,
Met vriendelijke
Rogier
rogier @jongerenwerk.com

Eikenhout

- Mei
AGENDASCHTENVAT
20.00 uur
3
7-8-9-10
15.30uur
10-17-24-31
1 9 . 3 0u u r
7
16
13.30uur
14.30uur
1 9 . 3 0u u r
24
1 9 . 3 0u u r
30

Schienvatbestuur
Wandelvierdaagse
Kinderkunst
VDK
Sporten Spel - groep3 Vm 8
Sporten Spel - groep1 en 2
CSCW
Bridgen

OMMETJE
Enkelewekengeledenstonder in het Dagbladvan het Noordeneen stukje over het mooisteommetjevan Groningen.De krant is helaasbij het oud
papier gekomenen ik moet een beetje in mijn herinneringgraven.Een
groep mensen was bezig om korte wandelingetjesuit te zetten en het
mooisteommetjewas in Uitwierde.Nu mogenwij heel graag met de auto
eveneen ommetje( rondje) rijden.Dat hoefthelemaalnietver te zijn.Over
het Hogelandtoerenis altijdleuk,maar mooieris het als je een doel hebt.
Als er ietsin de krantstaatdat de moeitewaardis, onthoudik het even.Dat
kan van alleszijn.
De kamelenvan circusRenz in het weilandvan Boerma'sAntiekhoevein
Uithuizen,de vier gouden duiven van kunstenaresMarthe Róling bij
15

Dingewold,de parkbegraaÍplaatsin Ten Boer en zo ook het ommetje in
Uitwierde.Vooralde Íoto bij het artikeltrof mij. Een smal pad leiddenaar
een kerk,waarvanje alleende torenzag, want het schipvan de kerk ging
schuilachtereen enormepastorie.Een hoog vierkanthuis met omrankte
ramen,prachtigom te zien.
Uitwierde,wel van gehoord,in de buurtvan DelÍzijl,maarwij warener nog
nooitgeweest.Evenminals in Biessum,dat er vlak bij ligt.Na wat verkeerd
rijden,is het achterafmakkelijkuit te leggen.Het Delfzichtziekenhuis
aanhouden.Niet naar het ziekenhuisrijden,maarde tegenoverliggende
aÍslag
nemen,onderde spoorlijndoor en dan wordenUitwierdeen Biessumaangegevenop een wit bordje.Tweeheleschilderachtige
dorpjesop een wierde, die je niet bij industriestadDelÍzijlvenruacht.
De plaatsvan de foto hadden wij snel gevonden.Het leekof de tijd er had stil gestaan,wat nog werd
versterktdoor het oude mannetjein zwart pak, zwartepet op, die heerlijk
in een rietenstoeltegende gevelvan zijn huisvan de zon genoot.Hij kwam
directin de benenom te kijkenwelkevreemdeauto daar wildedraaien.
Toenwe toch in de buurt waren, hebbenwe Biessummeteenmeegenomen. Bekendvan de jaarlijksepruimenmarkt.
Met de auto moeilijkte berijden. Smalleweggetjesmet een mooi rondjeonder de wierdelangsterug
naar de doorgaandeweg.Jammerdat het oprukkendeDelfzijlje daar met
nieuwbouwaan een grotewaterpartijopwacht.Ook kwamenwíj nog voorbÍj een grootvolkstuinencomplex
met heel veel tuinhuisjes,net een camping.Daartuiniertde DelÍzijfster
dus.Langswinkelcentrum
Kuilsburgreden
wij terug naar DelÍzijl.Voordatwe naar huis gingen,natuurlijkevenover de
zee turen,dat hoorter bij.De gevolgenvan de hogewaterstandwarenhier
en daar nog zichtbaar.
Wilt u er op een verlorenzondagmiddag,Koninginnedag
oÍ Moederdag
even op uit, dan kan dat ook dichtbij.Doe het niet zoalswij met de auto,
maar als u er toe in staat bent, parkeerde auto en geniette voet van de
ommetjesin deze beidedorpjes.
A.E.v.d.H.-L.
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Het Íietsseizoen
komter aan.Op woensdag16 mei kunnende fietsershun
hart weer ophalen,ledereendie Íietsen leuk vindt, verwachtenwe om
13.30uur bij 't Schienvat.
Vaakrijdter een lid van de Vrouwenraadmee.Er
wordengezelligeroutesgeredenen soms wordt er op een mooie locatie
evengepauzeerd.Nieuwedeelnemerszijn welkom!
LANDELIJKECAMPAGNEHUISELIJKGEWELD
Voor Groningenis het telefoonnummer:
050 3180011. In de gemeente
Eemsmond zijn er in 2006 13 meldingengeweest.Ter vergelijkingin
Loppersum4, De Marne10, Bedum5.
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Herdenking
't vele jaren
ls
reeds geleden,
op d'avond van de vierde mei,
dat de oorlog werd beëindigd
op de Lunerburgerhei.

NaasÍ de vreugde der bevrijding,
heerste droefheid, rouw en pijn
over al die vele doden,
die voor't land gevallenzijn.

En op zaterdag de vijfde
werd toen,'s morgens klokslagacht,
d'overgave van de nazi's
hier in Nederland van kracht.

Ter heilnn'ring aan die avond
op de L*nerburgerhei,
gedenken w'onze oorlogsdoden
op de avond van vier mei.
Rik J. Vrijman
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OPBRENGSTCOLUECTEREUMAFONDS
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Kantens:€320.56, Rottum: €62.15, stitswerd:€ 69.03,Totaal:€ 4s1.84.
Met dit geld kan het fonds nog meer onderzoekdoen naar de bestrijding
van reuma, zeket nu uit onderzoekin samenwerkingmet TNO blijkt dat
reuma een 'volksepidemie'
dreigt te worden.Eén op de vijf mensen in
Nederlandbovende twintigjaar heeft last van een vorm van reuma.Alle
vrijwilligersdie hebben meegeholpentijdens de collecte bedankt het
Reumafondshierbijhartelijk.
C.G. Steendam-Kruidhof.

Voormeerinformatie
Jeanette
vanDiiken,
Tilweq17,gg83spRoodeschool
jhvandijken
@home.rit
of bet osós-412974
www.weethoejeeet.nl
Kenmerk
begeleider:
Jeanette.dijken
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FEESTELIJKEOUDERAVOND
OBS KINKENBORG
Op vrijdag30 maart vond de feestelijkeouderavond van OBS Klinkenborgin Kantensweer
plaats.Alle groependedenmee aan het avondvullendprogiamma.In een overvollezaal van
het dorpshuis't Schienvatwerd het publiekdoor de groepen1 t/m 4 vermaaktmet zang,dans en toneel.Groep5 en 6 had een Klinkenborgquiz
in
elkaargezeten testtede kennisvan een aantaloudersvan de groep.
Na de pauzebrachtgroep7 en 8 de musical"Giftigezaakjes".Een aantal
kinderenwas blauw gewordendoor het in aanrakingkomenmet een vat.
Deze mysterieuze zaak moest worden opgelost. De oude man Van
Velzenvoort
blijktde kinderente kunnenhelpen.Hij brengthen naar Vullis
Loos BV.Zij wistenmeer van dit milieuproen Prullisvan het milieubedrijf
bleem,waarvoorde burgemeesterdoor zijn drukkewerkzaamhedenzelf
toestemminghad gegeven.De verstrooideburgemeesterwerd ingeschakeld om alsnogsamen met Van Velzenvoorten de kindereneen einde te
makenaan dit milieuprobleem.
Aan het eíndevan het programmawerdeneen aantaloudersdoor middel
wordenop
van een bloemetjebedanktvoor hun inzeten kon teruggekeken
een geslaagdeavond.
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NIEUWSVAN KOREN.EN PELMOLENGROTEGEERTKANTENS
Na een rare periode achter de rug te hebben, zijn we toch weer bezig om
de dagelijkse dingen op te pakken. De ene keer gaat dat gemakkelijker dan
de andere keer.Zowel privé als het werk op de molen, hoort daarbij. Op dit
moment is het gewoon lekker bezig zijn met de molen en andere dingen,
wat niet tijdgebonden is. Gewoon doen waar je zelf zin in hebt.
Het jaar 2007 is in Nederlanduitgeroepentot "Hetjaar van de molens"en
is in januarial begonnen.Voor de GroteGeert wordtdit jaar ook een speciaal iaar. In de eerste week van juni wordt in Wageningen het
(Tims)gehouden,met molendeskundigen
Internationaal
Molensymposium
vanuit de hele wereld.Op donderdag7 juni houdt het symposiumeen
excursiedoor NoordNederland,met ook een bezoekaan de koren-en pelmolen hier in Kantens.Men bezoektde Grote Geert vooralom de unieke
completepellerijdie hieraanwezigis. De voorbereidingen
zijn inmiddelsin
vollegang.
Ook zijnwij de laatstetijd bezigmet allerleiklusjesbij de molen:snoeiwerkzaamhedenzodat het stookhutjebeter in het zicht komt,het opschilderen
(zie foto) en de pellerijzo comvan de gedenksteenin het onderachtkant
pleet maken zoals het vroeger was. Bij de gemeenteis een aanvraag
gedaanom de omgevingbij de molen er goed te laten uitzientijdensde
excursie.
Op zaterdag21 april werd door molenwerkgroepOost-Groningeneen
(ik had geen keus, ik moest
excursiegehoudennaar de Alblassenruaard
mee). Na een hele lange reis in de bus kwamen we in het wereldje
"Alblassenruaard
en de vijfheerenlanden"
terecht.Een wereldjewaar je als
vrijwillige
molenaaren leerlingennog heel veel kunt leren.We bezochten
de molensdie nog steedsactieÍzijn om de polderdroogte houden:de 8poldermolen te
kante
Goudriaan, Wipmolen "de
Westermolen"te Langerak
(ziefoto),de stenengrondzeiler "de kerkmolen" in
Molenaarsgraaf,
de
"Wingerdse Molen" te
Bleskensgraaf,
een wipmolen
en als laatste(en de enigedie
daar in de buurt staat) een
ronde stenen stellingmolen
"De Hoop" bij Oud-Alblas.In
deze laatste molen, welke De opgeschilderde gedenksteen aan de
privé bezitis, wordt nog iede- westzijde in het onderachtkant doet herinre dag gemalen.
neren aan de verhoging van de molen in
A1 die watermolensworden 1852.
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bewoond door de molenaar en
hun familie.Dat is de eis van het
polderbestuur.
Als je wordt aangesteldop een poldermolen,
dan
benje verplichtom in de molente
gaan wonen. Dat zijn regelsvan
vroegeren die bestaandaar nog.
Gelukkigzijn deze molens vandaag de dag van alle gemakken
voorzien.Na een lange dag arriveerdenwe omstreeks18.30
uur
weer op het hoofdstation in
Groningen.
Op zaterdag12 mei is het weer
n a t i o n a l em o l e n d a g e n i s d e
Grote Geert de gehele dag
geopendvoor bezoek.Tijdenshet
in juni
Groningermolenweekend
zullener weer activiteiten
zijn in
en rondom de molen. Nader
berichtvolgt.
De molenaar

Gerad Werkman bij de wipmolen "de
WestermoIen" te Langerak.
,'ï
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NATIONAALMS FONDSZOEKT ORGANISATIETALENTEN .r.u+r;r,
in
Het NationaalMS Fondszal voor de 1e keer huis aan huis collecteren
de gemeente
Eemsmond.Naastcollectantenzoekenwij één of meerderecollecte-coórdinatoren.Dezespil van de plaatselijke
collecteorganisatie
vormt het aanis verantwoordelijk
voor het verspreiden
spreekpuntvoor de collectanten,
van de collectebussen
Ben je creatief,
en maakteen wijk of straatindeling.
inventieÍ,
houdje van regelenen organiserenen hebje goedesocialevaardigheden,neemdan contactmet ons op!
Het NationaalMS Fondszet zich in om de kwaliteitvan levenvan mensen
met MS te verbeteren.
te verstrekken,
activiteiDit doet zij door voorlichting
ten en vakantieste organiserenen onderzoekte verrichten.
Het NationaalMS Fondscollecteertvan 19 t/m 24 november.
coórWilt u meerinformatie?
Neemcontactop met PamelaZaat,landelijke
dinatricevan het NationaalMS Fonds,tel.(010)591 98 39 of via www.nationaalmsÍonds.nl
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VERENIGINGDORPSBELANGEN
ROTTUM
Dorpshuis"Kloosterstee",
Rottum

Old Niis oet Róppen
TweedePaasdagwerdener eierengezochtdoorde kinderen.Opde eieren
warengetallengezeten 3 kinderenmet het hoogsteaantalpuntenkregen
een chocoladepaashaas.
Voor de volwassenenen de kinderenwas er neutenschaiten.
De junioren
gingenspelenom de eierenen noten,de seniorenspeeldenmet geld.Er
werd fel gestreden.Naarmatede wijsheidin de kan verdween,werd de
concentratiebij.sommigenwat minder.Onze oudste deelneemsterdeed
nog goed mee en heeÍt menig noot van de baan geschoten.De jarige
onder ons was de topper.Later in het spel was er een junior die ook
behoorlijkscoorde. Het was een geslaagdemiddag.
NIJS - Kinderactiviteit
Vooruitlopend
op de komendemaanden:het bestuurwil in juni nog een kinderactiviteit
organiseren.
Wat en hoe leestu in de volgendenieuwsbrieÍ.
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KIK is "Kunsl In Kodo", een winkel met originele
hodo's von Zus&ik en ondere kunsfenoorsen
vormgevers.KIK verhoopt schilderiien,prenfen,
sieroden, tossen, obieclen, boekies, koorlen en
nog veel meer.Kom dus kiiken bii KIK vqn Zus&ik.
Koopfu bliKlK op 19 mei,don kriigt u von Zus&ik
een leukeollenlie,

'oi,-'t.
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openrngsillaen
donderdog10r00-17100
vriidog
l0:00-17:00
zolerdog l0:00-17:00a

OP ROAKELDAIS:
"OP GOEDGELUK"
woensdag 27 juni Um zondag 1 juli
Over ruimtwee maandengaat één van de grootsteÍolkloristische
dansfestivafvoor 6" 42ste keer vai start.Van woeni dag27 juni tot en met zondag
1 juli latendansgroepenuit letterlijkallewindstrekenhun stukjecultuurzien
in Warffum.Eén van die groepenwordt in het verspreidingsgebied
van 't
Lougnijsgehuisvest.'
De voorbereidingen
voor dit Íestivalzijn al in volle gang. Er zijn al landen
bekenddie zo goedals zekerkomen.Dat zijno.a.Bulgarije,
de Filippijnen,
India,Venezuelaen Indonesië.Natuurlijkzullenook de regionaledansgroepen"De GrunnegerDaansers"en "Het Hogeland"tijdensdit festival
hun bestebeentjeweer voor zetten.
In totaal zullen er ongeveer 14 buitenlandsedansgroepennaar Op
Roakeldaiskomen.Dit betekentdat er ongeveer550 beddenbeschikbaar
moetenzijn en die vind je natuurlijkniet alleenin Warffum.Als gastgezin
zorgje in principevoor een bed en voeding.Het vervoervan en naar een
danslocatie(dat kan naar het Íestivalin Warffum,een schooloÍ een tehuis
zijn)wordtverzorgddoor Op Roakeldais.
Tijdenshet verblijfin het gastgezinontstaanin zo'n week vaak nauwebanden die dikwijlsvan duurzameaard blijkente zijn.Of zelfs een vakantieadresopleveren
. Dezemaniervan huisvestenvormteen wezenlijkebijdrage tot het ontwikkelenvan wederzijdsbegrip,verbroederingen vriendschap.In Kantens,Stitswerden Rottumzijn wij nog op zoek naar enkele
gastgezinnen.
Aarzelniet,vraagvrijblijvend
informatieaan en kijkvoor een
impressievan het festivalin WarfÍumop www.oproakeldais.nl.
Groetjesen tot ziens,
Martenen ZwannyMiske-Hofman
Langestraat13, Kantens
Tel.552137oÍ E-mail:m.miske@hetnet.nl

Pedicure: Aafke de Winter
komtbiu thuis
In bezit van aantekeningen:
- Diabetischeen ReumatischeVoet
- Tevensook nagelregulatiemogelijk
Hoogdestraat
33. 9988RN Usqucrt
Tel.:(0595)42 23 87, b.g.g.06 20 74 67 02.
Afsprakentussen12.00en 13.00utu".
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PEUTERSOP DE BOERDERIJ
De peuters van peuterspeelzaal
"Poppedijn"zijn weer op bezoek
geweestop de boerderijvan de Íamilie Doornbosaan de Usquerderweg.
Naast de vète dieren (lammetjes,
koeien,kalÍjes)en de trekkers,was er
van alles te zien, te ruiken en proeven.
Een paar mooieuitsprakenvan enkele peuterswilden we u niet onthouden.
Twee glundere koppies achter het
grote stuur van de trekker.,., "Waar
gaan jullie naar toe?" Antwoordt de
peuter: "Naar lkea"
En hoe noem je nou zo'n man die
hier werkt? Een boerderijmeneer....!
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1.Evenvoorstellen.
geboren
lk benWimjanRietdijk,
in mei1963te Nijmegen.
Sinds3 jaargetrouwd
met
Paulien
Ros.lk bensysteem/netwerk
beheerder
op hetNoorderpoortcollege.
2,Waarkomje vandaan?
Zoalsik al zei,benik in 1963geboren
in Nijmegen,
in 1974benik naarLeekverhuisd
metmijnoudersen tweebroers.
In 2001hebik na mijnscheiding
eenappartement
inGroningen
betrokken
2006woonik samenmetPaulien
ensindsfebruari
opdeJacob
Tilbusscherweg,
gekomen?
3. Hoebenje in Rottum
terecht
Paulien
en ik woonden
2 hoogin de stad,uitkijkend
We
op deA7 en hetJulianaplein.
naareengrotere
meteentuinbuitendestad,Naeerst
besloten
te gaanuitkijken
woning
gezocht
na hetkijkennaarïV
tenzuidenvande stadte hebben
kwamen
webijtoeval,
Noordwoonjournaal,
op het Hoogeland
terecht.
VanFundazo'n40 huizenin deze
gaanrondkilken.
omgeving
uitgeprint
entoeneenaantalzaterdagen
Onshuisin Rottum
warenwe bij onseerstebezoekal helemaal
zatdaarooktussen.Enja, eigenlijk
verkocht,zowelhetdorpalsde buitenkant
vande woning.
De makelaar
heeÍtdaarnade
restgedaan.
4.Doeje meeaanbepaalde
in hetdorp?Zo ja,waaraan?
activiteiten
lk klaverjas
lk maggraagvoorde Íunkaarten
elkemaandin hetdorpshuis.
en datkan
daar,ookis hetnakaarten
eengezellige
bezigheid.
Verder
zit ik sindsjanuariin het
bestuur
vandedorpsvereniging.
in 5 woorden.
5.OmschrijÍjezelÍ
Sociaal,
teamplayer,
computer,
scouting,
Donar.
Waarom?
6.Metwiezouje eendagjewillenruilen?
Ion Boot,decoachvanDonar,
debasketbalclub
in Groningen.
Hetlijktmeechtmieters
(endanwinnen
omeenseenwedstrijddag
eenproÍessioneelteam
te mogenaansturen
wenatuurlijk
wel)
gerecht?
7.Watisje Íavoriete
Denasimaaltijden
vanmijnmoeder
meteengehaktbal
vanmijnvader.
oÍ eenstampot
B.Inwelketakvansportzoujij welwereldkampioen
willenworden?
Waarom?
Hetis eengeweldig
Basketbal.
snelenflitsend
spelletje
waarteamwork
absoluut
nodig
is.
doorje dorpwillengeven?
Waarom?
9.Aanwiezoujij graageenrondleiding
Aaniedereen
in Nederland
metkranten
is dichtdiedenktdatdewereldnaGroningen
geplakt.
latenzienmaarde heleomgeving.
lk zouzenietalleenhetprachtige
Rottum
10.Watvindje hetleukst
omte lezenin hetLougnijs
enwatzouje willenveranderen?
Nijien'tLoug,je leertzo de mensen
beterkennen
11.Totslot,aanwiegeeÍje dependoor?
MarkEisinga
uitRottum.
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VAN UW WIJKVERPLEEGKUNDIGE:
TECHNOLOGIE
OVERTEAMTHUISZORG
Als wijkverpleegkundige
werk ik veel samen met het team thuiszorgtechnologie(TTTeam)van onze thuiszorg.Zij verrichtenmedischeverpleeghoeÍt
technische
handelingen
thuis,zodatje daarvoornietin het ziekenhuis
te blijven.
Dat is prettig,want het is fijn om niet in het ziekenhuiste hoevenzijn,maar
noodzakelijk
thuisde zorg kunt ontvangendie medischen verpleegkundig
is.
Als mensenthuiswillenstervenkan hetTTTeamondersteunen
als er spraZodra iemandzelf niets meer
ke is van pijn, misselijkheid
of verwardheid.
worden,waardoorconkan innemen,kan er een kleinpompjeaangesloten
tinu medicijnentoegediendworden.Eventueelkan in gevalvan extra pijn
op een knop gedruktworden,zodater extratoegediendwordt.Dan houdt
de patiëntzelf de controleover de pijnklachten.
Dit soort handelingenwordennatuurlijkaltijdmet toestemmingen op voorschriftvan een arts uitgevoerden in goed overlegmet de cliënt.Als wijkverpleegkundige
werkenwij veel samenmet artsenen met het team thuiszorg technologievan de thuiszorg.Samenzorgenwe ervoordat de cliënt
een juiste en prettigeverzorgingkrijgt,afgestemdop wat de cliëntwil. En
dan is er veel mogelijkthuisin je eigenomgeving.
HetTTTeambeschiktoverde deskundigheid
om medischeverpleegtechnische zorg thuiste leveren.Zij startende zorg op om dan gezamenlijkmet
de wijkverpleegkundig
en het wijkteamer zorg voor te dragendat u ook in
specialistezorg kunt ontvangen.
de thuissituatie
deze verpleegkundige
Wilt u ook meer weten over thuiszorgen het team thuiszorgtechnologie?
Bel dan met het klantencontactcentrum
0900-8615(lokaaltarief).
Met vriendelijke groet,
de wijkverpleegkundigevan Thuiszorg Groningen
RS
GESLAAGDEUITVAARTBEU
Kantensin verbandmet haar
Zaterdag14 april had begrafenisvereniging
De eerin 't Schienvatgeorganiseerd.
100 jarig bestaaneen uitvaartbeurs
ste bezoekerskwamenom 10.00uur binnenen kondenop hun gemak,
onder het genot van een kopje koffie,de standhoudersbezoeken.De
standhoudershaddengoed hun best gedaanen er was dan ook van alles
te zien:
" Veenstranatuursteen"
had een paar prachtige(loodzware)grafstenenen
andertoebehorenmeegenomen.
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" Krijgsheld"
fleurdede zaal op met prachtigebloemstukken
en andergrafwerk.
" Robbe" stond hoog en droog op het podiummet een zeer gevarieerde
collectiegraÍkisten,
van klassiektot modern,hout,riet oÍ anders... en buiten stondde volledigin authentiekestijlhersteldekoets,waarmeehet vervoergeregeldkan worden,afhankelijk
van de wensenvan de mensen.....
" Sikkema" had een mooie stand met fraai drukwerk,waarbij heel wat
ideeënopgedaankondenworden
" Twenthe"gavende nodigeinÍormaOok notarisHuitsingen verzekeraar
tie aan de geïnteresseerde
bezoeker.
Een speciaal woord van dank ook aan onze uitvaartverzorger
Chris
geregelden georganiseerd
Boersema,die alles.keurig
had.
Om 16.00uur kondende standhouders
hun spullenweer inpakken.Het
was een mooiedag geweesten veel mensenhaddenvan de gelegenheid
gebruikgemaaktde beursevente bezoeken.Al met al kon iedertevreden
zijn.De begrafenisvereniging
kan terug kijkenop een geslaagdedag.
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WANDELVIERDAAGSE
2OO7
7-8-9EN 10 MEI
Maandag7 mei is de startvan de wandelvierdaagse.
Dit jaar kan er elke avond5 km. gewandeldworden
en bij voldoendedeelname(minimaal10 personen)zelfs10 km.
De start is vanaÍ het Schienvatin Kantens.
lnschrijven
voorde 10 km.vanaf17.30uur.
fnschrijvenvoor de 5 km. vanaf 17.45uur.
Vertrek1Okm is om 17.45uur.
V e r t r e k5 k m i s o m 1 8 . 1 5u u r .
Inschrijfgeld
is €3.50.
NamensCSCWFeestcom.
Marten Miske

Klain Jopke zít in groepain van Erondschoul.
As hai om middagnoar hoestou zel helpt Juftaauw Stientjehom zien
steveltj es aantrekken.
't Gait aldernoaststoerJuftaauw, Stientjekomt
der zowat bie in 't
swait.
baidesteveltjes om voutjeszirten z*gf Jopke:
f* 'Jufhaauq zai zÍt'nom rry1[6916p
vout.?]
Juftaauw z.tgl't ooh mit veul muite kxrgstze steveltjesïyeer om
Jopke's voutjes vout. Mit veul wrngerij kriegen Jopkeenjuftaauw
steveltjeswe€r aaq dit moal baideom gob vout.
* Dit binnenmien stevehjes
nait! " regtJopke.
Juftqauw Stieotjebit zich op lip om nait oet te vaalntegen 't jonkje.
Aans steveltjesweer oet binnenzsgfJopke: " Dizrle stevehjesbinnen
van mien bnriertje,'rnormien moe wol hemn dat ik ze aandee.
" Juftaauw Stienje wait nait of ze lageuof schraienmout. stare$es
goanweer sBrLó'Woar biren dien hanskes?'
\irdgÍ juftaauw Stientje.
Klain Jopke:
* Dii heb ik in tonenvan steveltjesstopt..."
Schrieverienjoen aigen toal
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ufnl((nl(
Gemeentehuis:
Bezoekadres:
HooÍdstraat
West1,9981AAUithuizen.E E M S N { " U 4 p _
Postadres:Postbus
11,9980AAUithuizen,
\..,Tel.nr,:
0595-437555
Fax,nr.: 0595-437666
email:
algemeen@eemsmond.nl
internet: www.eemsmond.nl

0peningstijden:
geopend
Hetgemeentehuis
isvoorhetpubliek
opmaandag
van8.30-19.00
uur,dinsdag,
woensdag
en
vrijdag
van8.30-16,00
uurenopdonderdag
van8.30-12.00
uur.Sindsjuni1999werktdegemeente
Eemsmond
meteenpublieksbalie.
Veelal
U kuntzichvoorallezaken
eerstbijdezebaliemelden,
wordt
u dandirectgeholpen
Vergthetanlwoord
doordebaliemedewerker.
opuwvÍaagmeerspecialistische
ingeschakeld
kennis,
danwordteenmedewerker
vandedesbetreÍÍende
vakafdeling
omu vandienstte
kuntu zichbijdepublieksbalie
Tijdens
zijn.OokvoorSociale
Zaken
melden,
deavondopenstelling
op
demaandag
demedewerkers
vandepublieksbalie
vaneenreiszijnalleen
aanwezig.
Voordeaanvraag
geboorte
document,
eenrijbewijs,
eenuittreksel
uithetbevolkingsregister,
aangiÍte
vaneenverhuizing,
oÍoverlijden
voozieningen,
kuntu danookterecht.
De
oÍinÍormatie
oversociale
subsidies
endergelijke
publieksbalie
geopend.
isdoorlopend
vanvariabele
Deoverige
kenthetsysteem
werktijden.
organisatie
Daardoor
demogelijkheid,
voor09,00uurof tijdens
medewerkers
bestaat
dat's morgens
delunchtijd
nietaanwezig
zijn.
platglas:
Inlevering
Platglas
kaniedere
ingeleverd
worden
van9.00- 12,00
uur
werkdag
aandeTalmaweg
8ate Uithuízen,
- 16,00
envan13.00
uur.

6
die ['ij
De scirooniwidssAeciaiisre
u thuisko'md,

De helemeimoond
octiemoond!!!
noor
15%kortingop een behondeling
keuze.
Je kunt bU mUterecht voor o.o:
t
o
o
e
.
e
.

Epileren
Vervenwinpers/wenkbrouwen
Harsen
Hotstone mosscge
v.o,2pers.
Verwenqrrongementen

Kelly
Schoonheidsspecialiste
5
Kolpendestraot
trs
9995PgKqnïe
ïel: 0ó23971285
E-moi
l:k-stoffens@home,nl

Ontspanningbehandeling
Natuurlijkegezichtsverzorgingsproducten
von plontesysten
informoÍie
Bal gerustvoor vrr..lblrjvende
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