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KERKDIEN'TIN
ProtestantsegemeenteKantens-Stitswerd
Kantens,Antoniuskerk
2 sept, 10.00uur ds.G A. Schoonheim,
Drachtstercompagnie
vieringHeiligAvondmaal
9 sept. 10.00uur, ds.P.C.'t Hooft,Harderwijk;
(koffiena de dienstin Salem)
16 sept. 10.00uur de heerH.J.Dijkstra,
Gasselternijveenschemond
wintenrverk,
m.m.v.
TenBoer
Startdienst
Gospelkoor'Spirit',
23 sept.10.00uur ds.G.A.Schoonheim,
Drachtstercompagnie
Winsum
30 sept.10.00uur . mevr.J. Prins-Pestoor,
(koffiena de dienstin Salem)
kerk vriigemaaktte Kantens
GereÍormeerde
2 sept. 9.30uur
16.30uur
9 sept. 9.30uur
1 4 .3 0u u r
16sept. 9.30uur
14.30uur
23 sept.11.00uur
16.30uur
30 sept.11.00uur
14.30uur
7 okt.

ds.ï. Groenveld
HeiligAvondmaal
ds.H.J.J.PompuitAduard
leesdienst
d s .M .E .B ui tenhuiuistB afl o
leesdienst
M.A.Dronkers
uit Helpman
ds.L.S.K.Hoogendoorn
uitUithuizermeeden
leerdienst
ds.W.L.de GraaÍfuit Middelstum
ds.L.S.K.Hoogendoorn
uit Uithuizermeeden
leerdienst
ds.J.T.Oldenhuis
uitGroningen

11.00uur ds.L.S.K.Hoogendoorn
uitUithuizermeeden
leerdienst
14.30uur ds.H.W.vanEgmonduitTenBoer

Chr.GereÍ.Kerk Kantens
(wijzigingen voorbehouden)
2 sept. 09.30uur
14.30uur
9 sept. 09.30uur
14.30uur
16sept.09.30uur
14.30uur
23 sept.09.30uur
19.00uur

ds.P C de Lange
leesdienst
ds.P C de Lange
leesdienst
ds.P C de Lange
leesdienst
leesdienst
ds.P C de Lange,Jeugddienst
dienstmetbelangstellenden
HA.
30 sept.09,30uur ds.P C de Lange,voorbereiding
14.30uur leesdienst.
DorpskerkRottum
Alle dienstenbeginnenom 19.00uur
9 sept. ds.W.F.M.
de Lepper H.A. (organist
dhr.EdzoRozema)
30 sept. br,AntonGoldberg
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\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10europ.min.)
Tandartsen:
1/2sept. Tandartsenpraktijk
...0596
Loppersum
57 28 18
B/9sept. Tandartspraktijk
Fledderus
Winsum........0595
44 1545
& Commies,
15/16sept. M.J.denEngelse-Boelkes,
Ezinge
..........,..0594
62 21 21
22123
..059540 20 15
sept. G.J.Heuvink,
Ulrum
29/30sept. C.J.Conradie,
Bedum
.....,..........050
30123 37
L.G.Jager,Bedum
....050
6/7okt.
30154 62
13/14okt, Tandartspraktijk
Bruining-Gelderblom,
Winsum...........0595
44 1740
15/16okt. Tandartsenpraktijk
Loppersum,
loppersum..........,......0596
57 28 18
17l18okt. Tandartsenpraktijk
Loppersum,
10ppersum.,...............0596
57 28 18
...........0595
20121
okï. D.L.W.
de Graaf,
Eenrum
49 1949
41 36 84
27128
okl. A.M.vanWaes,Uithuizermeeden
.,.............0595
Op zaterdagen zondagis er om 11.00 en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandarts telefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet 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.
Koks Herbergb.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:Tel.551084.
VerloskundigenpraktijkEVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595557131
voor dringendevragenof voorde bevalling:06 13731172

BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

Ledenadministratie:
G.S.OMTA-ARKEMA
tel.:059555 26 23

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

VAN DE REDACTIE
De zomervakantie
is weerten eÍnde.De kofferszijnweeruitgepakt,
de kinderenweernaarschoolen de meestemensenzittenalweerin de sleurvan
alledag.Voor velen is de zomer fantastischgeweest.Veel gezien,veel
gedaanen heerlijktot rust gekomen.Je kunt er weer helemaáltegenaan.
Vooranderenwas het een zomermet een zwarterand.Er waren-inonze
omgevingeen paar sterfgevallen
die de zon deden verbleken.Soms
gebeurdehet erg plotseling,
somsna een (lang)ziekbed.Maarhet gemis
is altijdgroot.Hoe verwachtof onverwachtde dood ook komt.De reàactie
wil hen daaromvanaf deze plek heel veel sterktewensenom de draad
weer op te pakkenrondomde lege plek in hun middenen hooptdat voor
hen de zon ook weerzal schijnen.
De redactieis na de zomerstopweervolopaan de slaggegaan.U treftop
uw deurmatdan ook een goedgevuldeLougnijsaan.Wat h-ebben
we allemaalvoor u in petto?Als eersteeen paarverslagenvan enkelezomeractiviteiten,
zoalshet verslagvan de Kinderspeelweek
Kantens,de vleermuizenexcursie,
het spellenspektakel
en barbecuebij het KantsterJeugdhonk
en de theatervoorstelling
op Eissingeheem
in Zandeweerwaaraan-enkele
dorpsgenoten
meededen.Verdereen interviewmet HennyBaron,Jorian
Walsverteltoverzijn hobbywielrennen,
RobinWevertreffenwe aan in de
rubriek"ff chatte"en natuurlijkzal Fredhet één en anderweerop de korrel
nemen.
Verderwordt u op de hoogtegebrachtvan allerleinieuweinitiatieven
die
plaatsgaanvindenin de diversedorpshuizen,
o.a.cursusyoga,bridgeen
Grunnegertoal en vindt u diversejaarprogramma's
aan vool het nieuwe
seizoen.Het verenigingsleven
begintweer en dat zult u in deze editievan
't Lougnijs
merkenook.Veelleesplezier
gewenst!
FrouwkeDoornbos, eindredactíe
Binnengekomengiften
Advendo& De KaansterVlinthippers
PKN Kantens-Stitswerd
M.B.te R.
N.B.v.P.
Geref.KerkVrijgemaaktte Kantens
Begrafenisvereniging
Kantens
Hartelíjkbedankt voor uw bijdrage!

€
€
€
€
€
€

30,=
25,=
25,=
10,=
25,=
50,=

Oud papier
13 oktoberzal er weeroud papierwordenopgehaald
Op zaterdagmorgen
in Rottum,Stitswerden Kantens.Hetoud papiergraagom 09.00uur bij de
weg. Voor vragen/klachtenkan men terecht bij Peuterspeelzaal
"Poppedijn",
HarriëtWassink(0595-434644\.
contactpersoon
Zet uw papÍer tijdig en voor de ophalerszichtbaarbij de weg.Papieren karton gebundeld of in dozen bij de weg zetten. Lege kartonnen dozen zelf
even losscheuren en bundelen. Geen rommel meegeven zoals plastíc,
piepschuimof hout. Dit moet er allemaaldoor de ophalersuitgehaalden
opgeruimd worden.
COLLECTENIERSTICHTING
voorde nierstichVan 16 tot en meI22septemberis het weercollecteweek
de deumet een collectebus
ting.Tijdensdezeweekgaanveelvrijwilligers
wantje
ren langsom geldin te zamelenvoorhet werkvan de nierstichting,
vooreen gezonden vitaalleven.
nierenzijn essentieel
nodigen willenu
Wij hebbenvoordezecollectenog een paarvrijwilligers
vragenmee te doen!
Heeftu in de derdeweekvan septembereen paaruurtjesvrij en wilt u voor
neemdan alstublieft
contactmet ons op.
collecteren,
de nierstichting
voorKantensen omgevingis:
Contactpersoon
LammertBaron
Pastorieweg
38
9995 PN Kantens,
0595-552803
home,nl
lammerthenny@
of maakkansop een
ook eensop www.nierstichting.nl
Kijkvoor informatie
of één van de andereprijzenop www.spiraalheerlijkverwenweekend
spel.nl.U kunt ook een donatiedoen op giro 88.000t.n.v.Nierstichting
Nederland
I N G E Z O N D ESNT U K . . .
geleMet heelveelplezierheb ik net het boek"Kantensen zijn bewoners"
(JannyPostmais mijnnaam)volgik de wederwaarzen.Als "oud-Kantster"
Als we een
nog met veel interesse.
dighedenvan mijn geboorteplaatsje
fietstoermakenover het plattelandmaakt mijn man vaak de opmerking
"We gaan zekerover Kantenshé" en is mijn antwoord"Ja"!
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lk ben geborenop wat nu Kerkstraat2 is en waar de fam. Prinswoont.
Later"achterom"Pastorieweg
23, waarvande bewonerhelaasniet meedeed,Als ik in Kantenskom,is het altijdeen beetjethuiskomenen komen
de herinneringen
aan mijnjeugd boven.Bij bakkerDijk waar ik soms de
beschuiten
mochtomkeren,bijsmidPluisterwaarje urenstondte kijkenbij
het beslaanvan de paardenetc.Bij alle middenstanders
kwamje overde
vloeren dat warener nogalwat in mijnjeugd(1939geborenen Kantensin
1961 verlaten).De grote kermisin het dorp,gymclubClimaxwaar bijna
iederaan mee deed,in het mandolineclubje
van kapperSprengerwaar ik
de "theekist"
bespeeldeen zo kan ik nog wel evendoorgaan.
Fijn om te zien en te lezendat er zoveelmensenvan elderszijn neergestrekenin Kantensen toch ook nog heelveelvertrouwdenamen.Hierwil
ik nog wel evenmemorerenaan het velewerkwat Geertde Boermet zijn
boekenof medewerking
aan,voorKantensheeftgedaanen ook Carolienis
altijdactief geweest.Dezebeídegeweldige
mensenzullennietalleendoor
hun kinderenen kleinkinderen
wordengemistmaar ook in de gemeenfoto is gemaaktbij overhandiging
van het eerste
schap.Onderstaande
van de GemeenteKantens".Dezewildeik u niet
boek van "Geschiedenis
onthouden.
groet,
Met vriendelijke
Holwierde
JannyKasel-Postma,

-'',+#,

SPEELWEEK
2007...EEN MAGISCHSUCCES
Van 13 tot en met 17 augustusvondweer de jaarlijksespeelweekplaats.
Dezekeerstondhet in het tekenvan de toverschool.
De deelnemers
werden gedurendede weekomgetoverd
tot heusetovenaarsen tovenaressen.
Op maandagwerd er fanatiekgebouwdaan de toverscholen.
De kinderen
hebbenflinkh'unbestgedaanen hebbenprachtigetoverscholen
gebouwd!
Op dinsdagvolgdende tovenaarsin spé tovenaarsworkshops.
Er werden
toverdrankengebrouwen,magischeschilderijengemaakt,de kinderen
maakteneen maskeren werdengeschminkt.En als klap op de vuurpijl
maaktenalle kindereneen magischkleed,waarvoorze een stuk stof in
gekleurdwatermoestenkoken!Ooktovenaarshebbenwel eenseen dagje
rust nodig,vandaardat we op woensdagmet elkaarzijn afgereisdnaar
Groningen.De jongstekinderenhebbenzich heerlijkuitgeleefdin de
Apekooi.De oudstekinderenhebbengezwommenin Kardinge.'s Avonds
vond er een super enge,geweldigespooktochtplaats,nadateen aantal
kinderenhun kunstenhaddenvertoondop de bonteavond.Ook mochten
de kindereneen nachtjeblijvenslapen.Nouja, slapen...dat
gebeurdede
volgendeochtend,want 's nachtswas het veel leukerom lekkerte keten.
Maar...'snachtseen man, dan ook's ochtendseen man! Petjeaf voor
iedereendie fanatiekmee heeftgedaanaan de groepsspelen
van de donderdagochtend!
Donderdagmiddag
hebbende kleine kinderengenoten
van een poppenkast.De oudste
kinderen hebben een spel
gespeeldin het bos. Ook heeft
iedereen nog een stokbroodje
gebakkenop het magischevuur.
Vrijdagwerd de week afgesloten
met een optochtdoor het dorp en
een gezellig samenzijnop het
speelweekterrein.
We willenallekinderenen vrijwilligers bedankenvoor hun inzet en
de supergezellige
week.
Ookvondenwe het erg leukdat de
ouders's middagseen kijkjekwamen nemen!Tot volgendjaar allemaal!
Het speelweekbestuur
(Lizanne,Harriët, Liesbeth,
Miranda, Lammert,Jan, Bert-Jan)
Benieuwdnaaralleanderefoto's?
Kijkdan op
www,kinderspeelwee
k.nI

JORIANWALSVERTELTOVERZIJNSPORT:WIELRENNEN
De redactíevan het Lougnijsheeft mij, naar aanleidíngvan mijn deelname
aan het NederlandsKampioenschapTijdrijden,gevraagd een artikel over
mijn sport, het wielrennen,te schríjven.
Over het wielrennenin het algemeen...
Al op jonge leeÍtijdbleek dat voetballenniet aan mij was besteed.
Waterskiën,
warensportendie ik veel leukervond,
skiënen snowboarden
maarhelaaskun je dezeniethet helejaar beoefenen.
Op mijn 11e ontdekteik de ouderacefiets
van mijnvaderop de garagezolder. Dit was het begínvan mijn liefdevoor de wielersport.
Nadatik eerst
een paarjaar voor mezelfheb getraind,werd ik 2 jaargeledenlid van de
NWVG(Noordelijke
waarnaik ook directben
Wielervereniging
Groningen),
gestartmet het rijdenvanwedstrijden.
Dit leekaardigsuccesvol,
tweeachjarenwistik, naasteenaantalanderesuccessen,
tereenvolgende
het clubkampioenschap
op mijnnaamte schrijven.
Maarhoewelik dachtdat ik al een aardigeindjeweg kon rijden,bleektoch
wel dat ik nog heel veel wedstrijdervaring
moest opdoen.Naast uithoudingsvermogen
en techniek,is ook de tactiekvan belangen met namewat
dit laatstebetreft,valt er voor mij nog veel te leren.De trainersvan onze
opleidingsploeg
schenkenhier dan ook ruimschootsaandachtaan. Met
inbegripvan het rijdenvan wedstrijden
train ik gemiddeldzo'n 15 uur per
week,verdeeldover6 dagen,De 7e dag,meestalde maandag,heb ik een
rustdagom te herstellen.
De normalewielerwedstrijden
variërenin afstand
van zo'n 45 km in een Criteriumtot zo'n B0 km in de Klassiekers.
De wedstrijdenwordenverredendoor het hele land,daarnaastheb ik inmiddels
ook al een aantalwedstrijden
in Duitslanden Belgiëverreden.
Tijdrijden
Tijdrijdenis een apartedisciplinebinnende wielersport,
waarbijrenners
individueel
zo snelmogelijkeen relatiefkortparcoursaf moetenleggen.De
rennersvertrekken
apartvan elkaarmettussenposes
van één minuut.Voor
het rijdenvan tijdritwedstrijden
is het noodzakelijk
een aparttrainingsprogrammate volgen,dat niette vergelijken
is met de trainingenvoor'gewone'wedstrijden.
Daarnaastspeelteen goedeaërodynamíca
een hele belangrijke
Íactortijdens een tijdrit.lmmers,het parcoursis kort en er moet in kortetijd'volle
bak'geredenworden,waarbijje zoveelmogelijkgebruikmoet makenvan
alletoolsom zo snel mogelijkte finishen.Daaromdragende rennersvaak
speciale,gestroomlijnde
helmenen rijdenze op specialegestroomlijnde
fietsen,de zogenaamde
tijdritfietsen,
waaropze een aërodynamische
houding aannemen.Ook het stuurvan dit soortfietsenis vollediggestroomlijnd.

Mijntijdritfiets,
eenTrekEquinox9.5, is handgemaakt
in Amerika.Hij is volledigvan carbonen weegtslechts7,3 kg.
Het NederlandsKampioenschap
Tijdrijdenvond dit jaar plaats op 15
augustus,decorvoor dit evenementwas Zaltbommel.Plaatsingvoor het
NK vindt plaats door het rijden van speciale kwalificatiewedstrijden.
Vervolgens
wordende 35 besterennersdoor de KNWUgeselecteerd
en
uitgenodigd
om aandit kampioenschap
deeltenemen.lk wasdanookheel
blijdat ik mijzelfbinnendit selectegezelschap
had wetente rijden.
De wedstrijdgingovereen afstandvan 17,5km bij,voormij,idealeweersomstandigheden,
nl. droogmet een hardewind.Het deelnemersveld
was
zeerster( maaruiteindeliik
finishteik tochop een 22steplaats.Hierbijwist
ik mijn persoonlijkrecordte verbeteren,
mijn gemiddeldesnelheidlag op
42,5 km p/u met hierinuitschieters
tot 60 km p/u. Al met al kijk ik dan ook
met een tevredengevoelterugop een geslaagdedag!
Jorian Wals
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VERVOLGCURSUS
GRUNNEGER
TOALIN KANTENS!
- Komendewinter een nieuwecursus Grunnegertoal in Kantens!
- Plaats:'t Schienvat,Kantens
- Start: maandag19 november2007
- Organisatie:StichtingGrunnegerToal i.s.m.VrouwenraadKantensZandeweer
De Vrouwenraad
afd.Kantens-Zandeweer
heeftal tweekeermetveelsucces een cursusGroningsgeorganiseerd.
Telkensbleekdat zodrahet einde
graagverderwildenmet een vervan zo'n cursusnaderde,de deelnemers
volgcursus.
StichtingGrunneger
Toalen het Huisvan de GroningerCultuurspringenin
gestart
op dezevraag.Vanaf19 novembera.s.wordter een vervolgcursus
in Kantens.Getrachtwordtzo veelmogelijkaan te sluitenop de cursussen
die in Kantensreedszijn gegeven.
Deze vervolgcursus
bestaatuit 10 wekelijkselessenen wordt gegeven
door oud KaansterPiet Kruizinga,docentGronÍngs.In de lessenwordt
ruimaandachtbesteedaan de Groningerliteratuur,
maarwordtbovendien
voortgeborduurd
op de stofzoalsdie in de beginnerscursussen
is gegeven:
spelling,zinsbouw,woordkeusenz. Daarnaastworden met behulpvan
enkele gastdocentenandere aspectenvan de taal behandeld:b.v. de
geschiedenis
van de Groningertaal en de Groningertaal en mentaliteit.
ln de cursusprijs
van € 98,50zijn tevensenkelecursusboeken
berekend:
Goidag en Kiek aís hier van Siemon Reker, en Toal,aans bekeken van
docentenvan het Huis van de GroningerCultuur.Tevenswordtper les 1
kop koffieaangebodendoor St.Grunneger
Toal,2e kop voor eigenrekening.
De cursusin Kantenswordtgegevenin dorpshuis't Schíenvat,
op maandagavond,19.30uur.Opgaveis mogelijkvanafheden.Uiteraardworden
deelnemers
aan eerderecursussenin Kantensvan harteuitgenodigd
deel
te nemen,maar cursistendie ooit elderseen cursusGroningshebben
gevolgd,of die reedsaardigthuiszijn in het verstaan,spreken,lezenen
schrijvenvan de streektaal,ziin eveneensvan hartewelkom.
Informatie
en opgavebij:
Cursuscoórdinator
RiemkeBakkervan StichtingGrunnegerToal,tel. 050
3012404oÍ email:riemke_bakker@
hotmail.com
Opgaveis ook mogelijkbij de Vrouwenraad
voor21 septembera.s.
Mevr.Steendam,
tel.0595551633of mevr.Groenhof,
te|.0595551228.
Ook kan men eenskijkenop de website:www.grunnegertoal,nl

12

D I C H T B I JB E K E K E N
ln het vorigenummerhaddenAnnekevan de Graafen ik voorde vakantie
low-budgetverzameld.
Als je íets aanprijstmoet je
en dichtbij-uitstapjes
Zo togenmijn man en ik op een mooie
het zelf ook eigenlijkonderzoeken.
te bekijzondagmiddag
naarde kerkvan Rottumom de fototentoonstelling
ken. Dan woonje al zo langin Kantensen dan heb je de kerkvan Rottum
nog nooitvan binnengezien.Overhet betonpaadje
lopenwe naarde kerk,
ln het sobereinterieurhangenmooie
waarde deur uitnodigend
openstaat.
Íoto'svan het Groningerlandschap.
Het KleinsteHuisjenemenwij direct
lopenwij erheen.Wie verzorgt
maar evenmee,Langshet kerkhoÍmuurtje
de randmet bloemenvóórhet muurtje?Prachtig,
metop de hoekhet borstbeeldvan Jan Boer,die tevredenzijn dorp inkijkt.ln het huisjenemenwe
een stencíloverhet orgelen het verhaalvan Ol Joaptjemee.Hoe kon men
toch met een gezinin zo'n kleinhuisjewonen?
Weer in de auto rijdenwe naarStitswerd,hoewelwe wetendat de kerk niet
geopendis.Maarop het picknickplaatsje
rechtsvan de kerkis het prachtig
Thuisop het terrasleesik de beidestencilsuit
uitkijkenoverde landerijen.
Rottum.
Op zaterdag 14 juli bezoekenwij de Franse markt op Ewsum in
Middelstum.
Mooi weer,maar het haar waaitje bijna uit de kop door de
hardewind.We treffener veel Kaanstersen het is er heel gezellig.Ook
daar was ik nog nooitgeweesten ik zie voor het eerstde donjon.Er staan
kraampjesin de Fransestijl, 14 juli is immersde nationalefeestdagin
Frankrijk.Er is een jeu de boulesbaanen een prachtigebloementuin
met
snijbloemenvoor de verkoop.In het koetshuisdrinkenwe een kop thee.
( tuinbonen), gekochtbij wetMet een boeketen een kilo'olwievetonen'
houderJan Dobmavan Eemsmondgaanwe naarhuis.
Op een anderedag gaan we naar MuseumDe Buitenplaats
in Eeldeom
van KeesVerweyte zien.De schilderijen
van zijn vrouw
de tentoonstelling
JeanneTilbusscher
bekijkenwe natuurlijkmet extraaandacht.De tuinvan
maaktveel indrukop ons. Zoalsmen daar de buxus in
De Buitenplaats
pastbij
vormgesnoeidheeft,zieje bijnanergensdenkik.Hetmuseumcafé
van het geheel.
de architectuur
De aanbevolenterrasjestegenoverhet museumvieleniets minderin de
smaak,maarde appeltaartviel er lekkerin.
naar
Op de eerstedrogedag na alle regenrijdenwe naarWesteremden,
HenkHelmantel.
Oef,wat veelgeparkeerde
auto's!Na bezichtiging
van de
expositiedrinkenwe thee in de boomgaard,onder de Groningerzoete
kroon.Het koekjebijde theeis heerlijk,nietzo'ningepaktdingetje.Hetdoet
me denkenaan de zelfgebakken
koekjesuitde antiekekoekjestrommels
bij
bakkerDijk.Inekeheeftde trommelssomsnog in de etalagestaan.En dat
allesvoor€ 3,= (expositie+ consumptie
is,dan
). Als dat geenlow-budget
weet ik het niet meer.
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Annekehad leukeuitstapjesin de stad Groningenuitgezocht,
maar ik wil
fkea zo graag een keer zien.Of dat door gaat, staat nog te bezien.Mijn
chauffeurroepter niethardvan.
gaatwel door.We
Hetjaarlijkseuitstapjenaarde tuinvande Menkemaborg
nemenfamiliemee en lopendoorde rozentunnels
die helaasal niet meer
Natuurlijk
bloeien.Er hangenop 7 augustusal perenin de perentunnel.
gaanwe PallasAthene,het nieuwetuinbeeld,
zoeken.ln de krantkonje er
over lezen.We vindenhet op een heel mooiplaatsjein de tuin rechts.Het
interieurvan de borg latenwe voor wat het is, maarachternahebbenwe
spijt.Hoe langis het geledendat we dat hebbengezien?De volgendekeer
gaanwe naarbinnen.
Als laatstebezoekenwij "Sluitertijd1900"
historische
foto'svan Noord-Groningen
in
h e t H o o g e l a n dM u s e u m i n W a r f f u m .
Eerstbekijkenwe de nieuweentreevan
het museum.Daarnanaarde zalenmet
oude foto's. Er zijn ook Íoto's van
Kantens,Rottumen Stitswerdte zien uit
de collectieGeert de Boer. Deze keer
We
drinkenwe geentheein het museum.
gaan naar het terras van Hotel
Spoorzichtbij het haventjevan Warffum.
Zoekt u dichtbijeen restaurant,het staat
keuken,Veel,
bekendom zijn uitstekende
lekkeren niet duur.Na 1 septemberop
zondagen maandaggesloten.
Zo valï er dichtbijgenoegte genieten.lk zou nog wel even door kunnen
gaan,maarhet is eerstoveren sluitenmaar!
A .E . v . dH. . - L .
rfr<'-D
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Zwemmen.
gaan
Na sluitingvan het bad in Appingedam
we in het nieuweseizoennaar
hetzwembad'DeBeemden'in
Bedum.Onzezwemclub
kandaarop vrijdag
7 september
De tijd is: 12.30- 13.00uur,
a. s. beginnen.
Bij 25 personenwordtde prijs€ 3.50per persoon.Bij 20 personenzou de
prijs € 4.= zijn. Bij deze prijs is het vervoerinbegrepen.
We hopen dat
iedereenhiermeeakkoordkan gaanen verwachten
u op 7 septemberbij 't
Schienvatin Kantens.Graagruim een half uur van te vorenvoor de reistijd,dus om 11.50uur,aanwezigzijn.Nu er een anderedag en tijd is, kan
het zijndat er meermensenmeewillenzwemmen.Nieuwezwemmerszijn
van hartewelkomen kunnencontactopnemenmet mevr.Groenhof.Tel.
551228.
15

Naaicursus.
We zijner in geslaagdom een nieuweleraresnaaiente vinden.In het boek
van Kantenslazen we dat Tanjade Jong, Kooistraat25 te Kantensook
Om
hiervooropgeleidwas en zij is bereidom de naailessen
te verzorgen.
voor de herfsten winternog wat klerente kunnenmaken,wil zij graag
vroeg beginnen.Op woensdag3 oktoberstaatzij voor u klaar.We doen
eerst10lessenvan 19.30- 22.00uur,€ 5.- peravond.Plaats:bovenzaal
van't Schienvat.
U kuntzich tot zaterdag15 septemberaanmeldenbij mevr.Groenhof,tel.
551228of bij mevr.Steendam,tel.551633.
Nordicwalking.
Dezesportstaatde laatstetijd heel erg in de belangstelling.
Je kunt niet
zomaarmet de stokkenop pad gaan, daar hoort echt les bij. LeraarPiet
Winkelaaruit Delfzijlis bereidom 6 lessenin Kantenste geven.Hij wil
graagop woensdag12 september
starten,'smiddagsom 13.30uurvanaf
de bankjesaan de Bredeweg/ Pastorieweg.
Kosten:6 lessen€ 40.=met gebruikvan poles( stokken), die de leraar
meeneemt.
U kuntdan eerstkijkenof dezesportietsvoor u is.
Volwassenen
kunnenmeedoen.lnfo:Hannyde Vries,tel.
van alleleeftijden
431749.
Aanmeldentot zaterdagB septemberbij mevr.Groenhof,tel. 551228of
mevr.Steendam,tel.551633.
Vervoershulpdienst.
Nu de vakantiesvoorbijzijn, herinnerenwe u nog evenaan deze dienst.
huisartsoÍ anderemediHebtu vervoernodigvoorbezoekaan ziekenhuis,
sche instelling,
wij helpengraag.U kunt contactopnemenmet Charlotte
Funken,tel. 551084.Tevensvoor bezoekernstigzieke,bijwonenbegraÍeboodnis of crematie,het halenvan medicijnenof anderenoodzakelijke
schap.Begeleiding
voor in de deeltaxikan ook gevraagdworden.
School.
Wie vroegervierjaar oud was,ging
naarschool.Zolag het feit.
En raaktedan, een droevigding,
zijn moe een beetjekwijt.
Nu kenthet schoolkind
dat nietmeer.
Zijn moe blijftaan zijn zij
en hij krijgtzelfsnog ongeveer
zo'n moe of tien erbij.
Een rekenmoe,een stencilmoe,
een moe vooroverblijf,
een moedervoorhet kerstgedoe
en voor het schoongeschrijf.
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Eenfluormoe,een moevoorzang,
een knutselmoeder
toe,
een moederin de overgang,
die is klaarovermoe.
Die moederszijn voorschoolgewis,
een hele grote bof.
WantjuffrouwEls zit thuis,die is
met zwangerschapsverlof.
MarjoleinKool.
Uit:Nog één keerdoordie hogegang.
OP DE KLINKENBORG
STOETBOMEN
Maar liefst 16 (l) nieuwe leerlingenmocht het team van de OBS
Klinkenborg
te Kantenshet afgelopenjaar en bij aanvangvan het nieuwe
Dit gebeurdetraditiegetrouw
door het uitreiken
schooljaarverwelkomen.
gemaaktdoorde oudersvan de activiteitenvan een prachtigestoetboom,
raad van de school.De leerlingenwaren er zichtbaarblij mee en deden
zich tegoedaan broodjes,snoepgoeden een cadeautje.
De nieuwe leerlingen zijn: Chantal Vissia, Ferry Jansen, Wessel Pol,
Caroline Vriezema, Marnix Hartlief, Nienke Kijlstra, Jurjen Blaauwwiekel,
Jan Blaauwwiekel, Jamila Biemeijer, Hugo Frankruijter, Mart de Vries,
SaskíaRobbe, Kelly van den Berg, SiebrandVeenstra,Else Veenstraen
Michiel Dijkstra.
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ÍÍ chottG...
Rubriekvoorjongeren tussende 10 en 20 jaar
1. We chatte ff met.. ..
Robin Wever,15jaar oud en ik woonin Kantens.lk zÍt op het AOC Terraín
Wínsumen ik voetbalnatuuiljk bÍj w KRC.
2. Wat is je favorietemuziek?
Heb ik niet. lk vind top 40 muziek wel leuk.
3. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen
willen worden.
Waarom?
Voetbalnatuurlíjk.lk ben al wel eens kampioengeweestmet mijn voetbalelftal, maar nog nooit wereldkampioenen dat zou ik best wel willen.
4. Waarkunnenwe je in hetweekend(overdagof 's avonds)tegenkomen?
BI míjn beste kameraad Gijs en op het voetbalveld.
5. Wat is je favorietevakantiebestemming?
lk ben nog lang niet overalgeweest,maar Engelandlijkt m| heel leuk.Daar
ga ik in novemberook heen.
6. Voorwat voorgerechtkunnenwij jou 's nachtswakkermaken?
Aardappelen met spruiten en een zelfgemaaktegehaktbal van mijn moeder.
7.Op welkesite benjij vaakte vinden?Waarom?
Op trotsvanhetnoorden.nlDaar kun je fotoverslagenvan FC Groningen
zien en lezen.
B. Hoe zietjouw toekomstdroom
eruit?
lk wil net als mijn vader brandweermanworden, maar niet vrijwillig maar
beroeps.
9. Aan welkeactiviteiten
in het dorp doe je mee?
lk voetbal bij KRC en ik ben vrijwilligerbij het Jeugdhonk, BVROD en dit
jaar voor het eerst bij speelweek.
10.Wat zou jij in het dorpwaarinje woontwillenveranderen?
Waarom?
Dat er meer kínderenbij w KRC komen voetballenen dat meer ouderen
zich aanmelden alsjeugdleíder.
11.Totslot,met wie chattewe de volgendekeer?
Met mijn matí Matthijs van der Molen
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ln de kermisweekvan BV ROD kom ik op de
braderietoevalligterechtin de speelgoedkraam
van HennyBaron.Ondanksdat Hennyzegt al
11 yaarin Kantenste wonen,kennenwij elkaar
gebruik
niet,maar ik maakvan de gelegenheid
om haar uit te nodigenvoor een interview.
Ze
stemt directtoe als ze ook iets mag vertellen
over het zwartehondjedat naasthaar stoelligt.
"Mijn kaartjeligt vooraanop tafel,zegt ze, dan
heb je mijntelefoonnummer
om een afspraakte
maken".Op het kaartjestaatdat ze ook nog iets
met tupperwaredoet,een bezigebij dus.
Op een middagals haarman en zoonbij de speelweekzijn,komtze snel
evenbij mij.Ze woontmetman Lammerten zoonAnkoaande Pastorieweg
38. Bij het huis hoorteen helegroteschuur.Genoegruimteom het tweedehandsspeelgoedop te slaan.
Op mijnvraaghoeze op het ideekwamenom daarietsmeete gaandoen,
verteltze dat ze altijdal graagnaarrommelmarkten
gingen.Mensendoen
veel mooie spullenweg en ze kondenvoor een prikjegoed speelgoed
kopen.ToenI jaar geledenhun zoon Anko geborenwerd, ontdektenze
hoe duur nieuwspeelgoedin de winkelwas,dus kochtenze voorhemveel
De verzameling
tweedehands.
werd steedsgroter.Het speelgoedis helemaal iets van Lammerten haar samen.Het wordteerstgoed schoongemaakt en zonodiggerepareerden bv.van nieuwebatterijenvoorzien.Al
zo'n 6 à7 jaarwerkenze zo samen.
Ze hebbenhoofdzakelijk
speelgoedvoor kinderentot een jaar of vijf.Veel
garagesen serviesjeslopenook goed.
babyspeelgoed,
maar keukentjes,
Knuffelsniet,die zijn van stof en daar zijn mensenvies van, daar zijnze
mee gestopt.
Maarer moetnatuurlijk
verkochtworden.Het speelgoedmag nietnat worden. Daaromstaan ze op de Vlooienmarktin de Op Roakeldaishal
in
Warffumof in de Martinihalop de Stadjersmarkt.
Verderorganiserenze
een paarkeerperjaar een schuurverkoop
bij henthuis.Afhankelijk
van het
seizoen,bv,met Sinterklaas
wil dat heelgoed.Naastin't Lougnijsmaken
ze dat bekendvia de OmmelanderCouranten dan komener ook veel
kopersvan buitenKantens.
Hennymaakttijdensdezeverkoopdagen
ook altijdeen tupperwarehoekje,
waar naastde nieuweartikelen,koopjesop tupperwaregebied
te krijgen
zijn.
Sinds twee en half jaar werkt ze voor tupperware.Haar rayon loopt zo
ongeveertot Assenen Finsterwolde.
Ze wil voor een afspraakniet verder
rijdendan 1 uur en wil er nietvakerdan 1 x per weekvoorop pad.Men kan
bij haar afsprakenmakenvoor een party,maartevensvoor kapotteonderdelen bellenof langskomen.
Regelmatiggaat ze naar het distributiecentrum in Sebaldeburen
om bestellingen
op te halenen voorcontacten,
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Nu gaan we nog evenover het zwarlehondjepraten.
lzaa is een zwartelabradorpup
en is eigendomvan de KNGF.De familie
Baronis voor een jaar pleeggezinvoor dit hondje,dat opgeleidwordttot
blindengeleidehond.
Het is vrijwilligerswerk,
alleenkostenvan voer en de
dierenartswordenvergoed.De hondmoetheelconsequent
wordenopgevoeden mag nietafgeleidwordendoorde omgeving,
wanteen blindemoet
ergensveiligkunnenkomen.Dat is somswel eens lastig.lzaa moet haar
behoeftein de goot doen en als Hennymet haar op het trottoirstaatom
haardat te leren,zijn er wel eensmensendie dat lievehondjeevenwillen
aaien,maardat mag niet.Na eenjaar gaalzeweerterug.Er volgtdan nog
een intensievetrainingvoordatze geplaatstwordt bij een blinde.Dus
dorpsgenoten,
als u Hennymet lzaa ziet lopen,laatde schattigepup met
rust.
"Doeje nog meerdingen,"vraag
ik. Heelvlotantwoordtze dat ze al15 jaar
berenmaakt."Ja,bij vlagenhoor,maarop dit momentben ik er actiefmee
bezig".ze zijnnietvoorde verkoop,het is gewooneen hobby."schrijfmaar
even dat ik in de herfstmisschieneen workshop'berenmaken'geef bij
Diana Koningvan Brokantens".
Belangstellenden
kunnener alvastrekeningmee houden.
Namens'tLougnijsbedankik Hennydat ze in de vakantieperiode
tijd heeft
willenvrij makenvoordit gesprek.
Heelveelsuccesgewenstmet al je activiteiten!
A.E.v.d.H.-1.
WEGENSGROTEBELANGSTELLING
nogmaalsdansvoorstelling:
"verbinding - Verbroken"doordansgroepHeartbeatvan Annade Kuyer.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Entree:
Reserveren:

Zondag23 september
1 5 . 0 0u u r
Bernleftheater,
Rottum
€ B,=
Annade Kuyer
(06 110 831 27)
of
Bernleftheater
(425221)

Een bijzondereen ontroerende
dansvoorstelling,
met 6 dansers,over de
ziektevan Alzheimer,
weerspiegeld
in de belevingswereld
van iemanddie
dezeziekteheeft.De vertwijfeling
overwie nu op de verkeerdeplek is; zij
of de wereld.Koorddansend
door het leven;een steedswankelerevenwicht.Herhalendgedragversusveiligheidzoeken.Eindelooszoekennaar
een jas die niet meerherkendwordt.
Wachtentot de klokde tijd aangeeftvoor.....waarvoor?
Contactproberen
te makenvia de zintuigen.
Vallenen opstaanen vallenen opstaan.Alleen
achterblijven.
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NIEUWEHORECAPACHTER'T
SCHIENVAT
Per 1 septemberzal dhr. O. Pakes zijn functie als horecapachter
(medebeheerder)
van ons dorpshuis't Schienvat
neerleggen.
Wij zijn
jarenen wensenhem dan
hemzeererkentelijk
voorzijninzetde aÍgelopen
ook een fijnetijd toe zonderde beslommeringen
van 't Schienvat.
Gelukkighebbenwe een waardigeopvolgergevonden.RitaPoolzal per 1
(medebeheerder)
septemberde functievan horecapachter
van 't Schienvat
op zich nemen.Wij wensenhaar veel succesen hopen dat u allen uw
gezichteenslaatzienbij de veleactiviteiten
die er in ons dorpshuisplaatsvinden.
't Schienvatis telefonischbereikbaarop nummer0595-551280.
lndiener
niemandaanwezigis, kuntu uw boodschapachterlaten.
Wilt u lieverrechtstreekscontactmet RitaPool,dan is zij telefonisch
te bereikenop nummer
0595-551
856.
Met vriendelijkegroet,
Pian Nomden, namens Stichting Sociaal Cultureel Werk 't Schienvat
JAARPROGRAMMA
VAN DE VROUWENVERENIGING
MONICA
l3september
11 oktober
9 november
20 december
17 januari
21 februari
20 maart
17 april

Startavond
Jubileumavond
Kerstviering
Paasviering
Jaarvergadering

1 9 . 3 0u u r
1 9 . 3 0u u r
1 9 . 0 0u u r
1 9 . 3 0u u r
1 9 . 3 0u u r
1 7 . 3 0u u r

Onzebijeenkomsten
zijn in Salem.
G. Bos-Vos.secr.
UITBREIDING
30 KM ZONEIN KANTENS?
Binnenkort
zullende Provincieen de Gemeentein overleggaanmetbewoners van de Middelstumerweg, Langestraat, Usquerderweg,
Bredewegstraat,
Bredewegen Oosterwegover de mogelijkheid
tot invoeringvan een30 km zone.Naarverwachtíng
krijgtu hieroverz.s.m.persoonlijkberichtín de brievenbus.
Komtallenen laatuw stem horen!
Tevens zal dhr. Sienot van de Gemeentesamen met dhr. Holst de
Oosterwegen Bredewegonderzoekenop nieuwe uitwijkmogelijkheden
voor automobilisten
zodatmen elkaarbeterkan passerenen zal in week
41 de drempelbij de Middelstumerweg
wordenherzien.
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B R I D G E N . . .o. .o k i e t s v o o r u ?
De bridgeclub'tHogelandte Uithuizen
organiseert
in samenwerking
met
het Nutsdepartement
Middelstumweer een beginnerscursus
Bridge.De
cursusbestaatuit 10 lessenen een afsluitende
driveen staatonderleiding
van de heerStef Nijholten mevrouwHannieMizee.
Leslocatie:
Aanvang:
Tijdstíp:
Kosten:
Opgave:

't Schienvatte Kantens
woensdag26 september2007
19.30uur tot 22.00uur
zaalhuuren exclusieÍlesboek)
€ 70.00(inclusief
vóor 14 septembera.s.

Opgaveen informatie
bij:De heer E. Kuipers(551245),
MevrouwA. Veenstra(412667),MevrouwA. Pit (551703)
DANSSCHOOL
HEARTBEAT
VAN ANNA DE KUYERORGANISEERT:
Cursus Dansexpressiein het dorpshuis in Stitswerd
In de dans geefje uitdrukking
aan dat waarje altijdal vrij was en dat wat
eigenis aan jou in de bewegingvan je lichaam.In de dans spreektons
geïnspireerdop thema's,een
lichaam een eigen taal. Dansexpressie
muziekstuk,
een woord,emotie,etc.
Vanaf21 september,
vrijdagochtend
van 10.00-11.30
uur
DorpshuisStitswerd,14 x voor€ 220,=
Opgaveen info:Annade Kuyer06-11083127
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weer
Sinds februari 2006 is het hoekpand Molenweg/Pastorieweg
bewoond.Met verbouwplannen
en een babyop komstzijnwe eringetrokken en op 2 april 2006 is op de benedenverdieping
een nieuweechte
Kantsterbabygeboren:MerelVisser,zusjevan MaartjeVisser.Vande verbouwingis nog niet veel terechtgekomen.WilÍredVisser is vooralsnog
vooraleldersaan het verbouwen,
o.a.op het schip"de Frisia"van vriendin
JitskeHoekstra.Dat is de 20 metertjalkdie afgelopenwintermet kerstverlichtingaan de voet van de oude molen lag afgemeerd.Het wonen in
Kantensbevaltons goed.Veelkinderenvoorde meisjesom mee te spelen
We hopenvan ons huisin de toekomstietsmooiste
en aardigebewoners.
maken.
Groeten,Wilfred,Jitske,Maartjeen Merel
. 2OO8
PROGRAMMA
NUTSDEPARTEMENT
MIDDELSTUM
SEIZOEN2OO7
27 sept. Versteende
welvaart.Amsterdamse
Drs.A. Reenders,
Bedum.
schoolop het Hoogeland.
29 sept. Excursie:
Amsterdamse
schoolin
13.30uur,vertrekEwsum.
Middelstum,
o.l.v.R.Wobbes.
25 okt. Het werk van het RodeKruis.
Dhr.W. Smith,
Muntendam.
22 nov. Een halfjaar alleenin een
in Ghana.
Mevr,drs.A. Holwerda,
boerendorp
Groningen.
10 jan. Nieuwjaarsvisite
in het Schienvatin Kantens.
Mevr,dr. M. Buitelaar.
21 tebr. Levenmet Moslimvrouwen.
Warffum.
Mevr.E. Kool,Loppersum.
27 mrt Bollenop het Hogeland.
24 apr. Leesmaar,wij hebbenbestaan,
Mevr.M. de Vos.
Toornwerd.
Allelezingenbeginnenom 20.00uur in Herbergin de Valk,alleende eers t e o m 1 9 . 3 0u u r .
Voormeerinformatie
kuntu zichwendentot het secretariaat:
Mevr.A. Mekel-Dik
Brouwerslaan
4, 9991AH Middelstum,
t e l .0 5 9 55 5 1 6 1 1 .m e k e l @ h e t n e t . n l
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"DE ZWARTEMAAN
THEATERVOORSTELLING
Buitenspektakel over tijdloos vuur en de wil van het water
Het beeldend theater "Auth & Tiek"
"De Zwarte
speelt na zonsondergang
Maan"rondomboerderijEissingeheem
aan de Onnemaweg49 in Zandeweer.
Een prachtigsamenspelin de duisternis tussen spelers, sfeervol licht,
m u z i e k e n d e p r a c h t i g ea m b i a n c e
maken "De Zwarte Maan" tot een
indrukwekkend,
magisch schouwspel
met een bijzondere
onderliggende
thematiek.Het publieklaatzichin het donk e r r o n d l e i d e nd o o r h e t k o n i n k r i j k
Eissingeheemen ontdektde verschillendevolkendie er samenleven.
Hetlijkt
alsofalleenvredeen geluker na zonsondergang heerst, of is dat slechts
schijn?Voorallendie eens een bijzondere theaterproductie mee willen i,l:,=.
makenop een prachtigeplek,gespeeld
door mensen (jong en oud) uit onze
\
e i g e n o mg e v i n g ,m o e te ner snel bi j zi j n, i :* :
want dit mag je gewoon niet missen! ; i"

Per voorstelling
wordenslechts40 mensentoegelaten.Kijk dus snel op
www.buitengewoonleven.NU
of bel lngridKoetzier(06 - 255 355 38) voor
reserveringen
en inÍormatie.
Hier kan men zich ook aanmeldenvoor de
nieuwsbrief
en dan op de hoogtegehoudenwordenvan de komendeper"De ZwarteMaan"zal nog 2 keeropgevoerd
formancesen voorstellingen.
wordenen wel op vrijdagavond
14 septemberen zaterdagavond
15 september.Beideavondenbeginnendirectna zonsondergang,
om 19.58uur.
Weeser snel bij wantvol = vol!
VAN UWWIJKVERPLEEGKUNDIGE:
OVERONBEKENDEN
Ze kon er net doorheenkijkenals ze op haartenenging staan.Gelukkig
had Renéhet evenvoor haargemaakt;een spionnetjein de voordeurom
te kijkenwie er zo laatnogvoorhaarbelde.Geenbekendgezicht.Maardat
gebeurdewel vaker,er werktenzoveelmensenbij de thuiszorglZe was al
gezichten
heel lang geledenopgehouden
met de namente onthouden,
onthieldze vaakwel.Dezedamewas hiernog nooiteerdergeweest.
'Wachteven'riepze'wiebenjij?'Devrouwmeteenmodieuze
petop klonk
heelvriendelijk
ben Petravande thuiszorg!'Ja,
dat zal
toenze terugriep'lk
wel,dachtze.Eerstziendangeloven.Eenpaarwekengeledenhadze zo'n
25

raarverhaalgehoordbij het winkelcentrum.
Burenhaddeniemandbinnengelatendie zei van de thuiszorgte zijn,maardie kennelijkanderebedoelingenhad.Een enquêteafnemenzondervragenlijst
en toen ze weg was,
mistedie mevrouwhaarportemonnee
en sieráden.
Met een vriendelijke
glimlachopendeze de deur om te kijken.Naar het
p39j9vragen,schooter ineensdoor haar hoofd,dat moet-en
ze altijdbij
zich hebben!De damekeekhaarvriendelijk
aan en rommeldein haartas.
MevrouwBakkerobserveerde;
Thuiszorg-fiets,
Thuiszorgrugzak
en ja daar
kwam ook het pasjetevoorschijnmet een foto en naam van de medewerker die haar vandaagging helpenmet de verzorgingvan haar man.ze
zuchttevan opluchting;
hij was vandaagweer in go-eoóhanden!
Helaashorenwe vakerdat mensenmet slechtebedoeÍíngen
zich uítgeven
voorthuiszorgmedewerker
om zo bij kwetsbare
ziekenof óuderenhuá slag
te slaan.Mochtu ooittwijfelenvoordatu de deuropentom iemandbinneÁ
tg.lqten,vraag dan of de medewerkerzich kan legitimeren.
Dan weet u
altijddat het goedzit.Twijfeltu daarnanog, belt u dán met de zorgcentraÍe vía nummer 0900-8615(lokaaltariefl. De zorgcentralekan voor u
nagaanwelke medewerkerhoe laat bij u komt.Zo bent u altijdin goede
handen!
Met een vríendelijkegroet van uw wijkverpteegkundige
BESTEWANDEL.EN CULTUURLIEFHEBBERS,
Nog anderhalve maand en de 2e editie van de Tocht om de Noord (van
Lauwerszeetot Dollard tou) ís een feít.Op dit moment wordt in samenwerklng met de 21 wierdendorpende laatstehand getegd aan een avontuurIijk wandelevenement.
Hetoverkoepelende
themavan de Tochtom de Noordis wandelendoorde
huiskamervan Groningen.
Dit betekentdat de wandelaarnietlangs, maar
dwars door musea,kerken,molens,borgenloopt.
U kunt zich inschriivenUm 1 oktober 2007.De inschrijving
zal (eerder)
sluitenals 2500 deefnemers
zich hebbeningeschreven.
U kunt zièh aanmeldenvia de websitewww.TochtomdeNoord.nl,
ook kuntu een inschrijfformulier, telefonisch (050-850 go 29) of via de e-mail
(inÍo@TochtomdeNoord.nl)
opvragen.wíj sturen u dan z.s.m. een
inschrijfformulier
per post.
Op de websitevindt u verderonder de knop deelnamealle befangrijke
informatiezoals: vervoer,afstanden,reglement,training en uiteiaard
inschrijven.
Hierleestu welkeafstandenerie lopenzijnen Èoehet metvervoernaarde startplaatsen
is geregeld.
Onderde knopaccommodatie
vindt
u welkeovernachtingsmogelijkheden
het Hoogelandte biedenheeft.Wij
wensenu veel plezierbíj het bekijkenvan onze (foto)websíteen uíteraard
veelsuccesin de voorbereidingen
op onze najaarstocht.
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"NIEUWEBEZEMSVEGENSCHOON"
NIEUWSVAN 'T SCHIENVAT:
Zoals u weet en ook elders in 't Lougnijsvernomenhebt, heeft het
Er is het nodige veranSchienvateen nieuwe horecapachter/beheerder.
derd,zoalsde prijzen.Ditwas al, in overlegmet Otto,eerderovereengekomen."Nieuwseizoen,nieuweprijzen".De prijzenzoudendus al verandegaanvan€ 1,=flaar€ 1,25.Hetwordtbezoekers
ren.De'consumpties
verplichttenminsteéén consumptie
te nuttigen.
Namens het Schienvatbestuu
r,
Rinie Meihuizen(voorzitte)
OTTOBEDANKT!
BesteOtto,
Het bestuur,vrijwilligers,
verenigingen
en een iederdie betrokkenis bij het
Schienvatwillenjou hartelijkbedankenvoorje inzetin ons Dorpscentrum
't Schienvat.
Zes jaar geledennam jij de taak op je schoudersom, samen
met vrijwilligers,
Wilmaen het bestuur,het gebouwdraaiendete houden.
gegaanis. Na zes jaar hebjij beslotenom te stoppenen
Wat voortreffelijk
neemtRita(jouwdochter)het stokjeover.lk houdaan de afgelopenjaren
goedeherinneringen
overen wensjou in de toekomsthet besteen goede
gezondheid.

o
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Namens het Schienvatbestu
ur,
Riníe Meihuizen (voorzitter)
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AGENDASCHIENVAT
4-11-18-25
5-13-20-27
5
12
13
24
26

09.45uur
20.00uur
20.00uur
1 9 . 3 0u u r
2 0 . 0 0u u r
10.00uur
19.30uur

Volksdansen
Dammen
Schienvatbestuur
NNDambond
CSCW
Vervoershulpdienst
Handwerken

.ERZIT MUZIEKIN DE KERK,:THEMASTARTDIENST
ANTONIUSKERK
wordengeopend
Op zondag16 septemberzal het nieuwewinterseizoen
gemeenteKantens-Stitswerd.
van de Protestantse
Datgebeurtmet een bijzonderekerkdienstom 10.00 uur in de Antoniuskerk,
waarin de heer
Dijkstrauit Gasselternijveenschemond
voorzal gaan.
Het themais:'Er zit muziekin de kerk'endie muziekzal te horenzijn in
2B

TenBoero.l.v.JuliaZubar.Het is de
koorzangvan het Gospelkoor'Spirit'uit
2e keer dat het koor de Antoniuskerk
aandoet,wegensgeweldigsucces!
Maar ook de gemeentezang
zal bijzonderzijn: al enkelewekentevoren
hebbenkerkgangers
hun favorieteliederenop kunnengevenen daaruitis
voorde diensteen selectiegemaakt.Er is een liturgieen na de dienstis er
koffie in Salem en aansluitendzal er een maaltijdworden genuttigd.
ledereenis van hartewelkom!
Gezamenlijketentdienstgroot succes
Het is alweerevengeleden,maartochwillenwe nog eventerugblikken
op
zondag15 juli.Wantwat daargebeurdein die tentop het ijsbaanterrein,
ter
van de Buurtvereniging
RondomDorp,was
afsluitingvan de activiteiten
geensinecure!Voorhet eerstin de geschiedenis
koner namelijkeengezamenlijkevieringwordengehoudenvan de gezamenlijke
kerkenvan ons
gemeenteKantens-Stitswerd
en de Gereformeerd
dorp, de Protestantse
Vrijgemaakte
kerkvan Kantens.De commissiedie de diensthad voorbereid,was in elk gevalhooggestemd
en ziedaar.meerdan 150 belangstellendenzalenop de aanwezige
stoelen,al dan nietzelÍmeegebracht,maar
ook de tafelsblekeneen welkomezitplaatste bieden.Ds. van 't Foortuit
Enschedehad een overweging
over het thema:'Vrijom te geloven'ende
familieWelfingwistde aanwezigen
muzikaalte begeleiden
metverschillenin
de instrumenten.
De collectevoorde WildeGanzen(projectOpvanghuis
Nigeria)bracht€ 284,34op. De koffieen thee, aangebodendoor de
Buurtvereniging,
werdenzeergewaardeerd
en zorgdenvooreen informeel
contactna afloop.De kerkenkunnenterugzienop een geslaagdeactiviteit
en dat is toch vermeldenswaard!
SPELMIDDAG
EN DORPSBARBECUE
GROOTSUCCES
(KJH)
Zaterdag25 augustus2007 organiseerde
het Kantsterjeugdhonk
een spelmiddagvoor de kinderenen een dorpsbarbecue.
Voor de jeugd
was er "pensglijden":
op een specialebaan,metje blotebuikdoorde groene zeep en maar kijkenwie er het verstekon glijden.Verderwas er een
"Pannaknock-outkooi"voorde voetbaljeugd
en een megagroteluchtkussen (in de vorm van een flipperkast)voor alle jeugd van 3 tot 17 jaar.
Kortomde jeugdkon zich helemaaluitleven.
Om 17.00uur begonde barbecue,waarzo rond de B0 mensenaan deel
hebbengenomen.Tijdensde barbecuewerder nog een wedstrijd"sponszitten"gehouden(ziefoto).Menkreeghiervooreenspecialebroekaan met
Hiermeemoestmen uit een grote
daaropeen aantalsponzenbevestigd.
vat waterziente krijgen,daarnanaareen specialestoelrennenen dan het
water uit de sponzenzien te persendoor er op te gaan zitten.Wie het
meestewaterhad verzameldbinneneen bepaaldetijd,ging door naar de
volgenderonde.Uiteindelijk
bleefer 1 winnaaroveren dat was NiekOmta.
Hij kreegvan de voorzitterNielsJanZarkde Íelicitatiesen een mooiebeker
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overhandigd.
Na afloopvan de barbecuewas er nog gelegenheid
vooreen
dansjeof bleefmen gewoonop het terrasbij één van de vuurkorvennog
lekkerevenna zitten.om 23.30uur kwamer dan een eindeaan de dorpsbarbecue.Het KJH kan terugkijkenop een zeer geslaagdemiddagen
avonden wil dan ook iedereenbedankenvoor hun komst.Hopelijktot een
volgendekeer(oudejaarsnacht
misschien??).

DE VLEERMUISTOCHTEN
IN KANTENS
In 't Lougnijsvan juni en juli/augustus
stondenuitnodigingen
om d.m.v,een excursiewat meerte wetente komenover de
vleermuizenin Kantens.Er waren2 datumsgeplandwaarvoormen zich
kon opgeven.
De eersteavondwas op zaterdag16 juni.Er warentoen B belangstellenden, Na een consumptieen een zelfgemaakte
vleermuiskoekje
vertelden
Bartten Hallersen MartenMiskehet één en anderoverde vleermuisin het
algemeenen overde Laatvlieger,
Dwergvleermuis
en de Watervleermuis
in het bijzonder.
Ook de zogenaamdebat-detector
kreegveel aandacht,
omdatje eigenlijk
alleenmet dit apparaatde vleermuizen
kunt'horen'.
We
zorgdenervoordat we voor zonsondergang
(ongeveer22.00 uur) bij een
huis in Kantenswaren, waarvan bekend was dat daar een kolonie
Laatvliegvleermuizen
zal.Ongeveereen half uur na zonsondergang
kon31

den we de eerstevan de uiteindelijk
bijna30 vleermuizen
zien uitvliegen.
Daarnagingenwe het bos in en via de Kooistraatlangshet dÍerenpark
naar het Boterdiep.
Op deze plekkenhebbenwe door middelvan de batdetectorsteedsmaar een paar vleermuizenwaargenomen.
Op zaterdag
23 juni zou de volgendeexcursieplaatsvindenmaar door onvoorziene
omstandigheden
werddat uitgesteld.
Vrijdag3 augustuswerdalsnogde tweedeexcursiegehouden.Dezekeer
waren er 14 belangstellenden.
Door het mooieweer kondenwe met z'n
allenop het terraszittenom daar een consumptieen natuurlijkde zelfgebakkenvleermuiskoekjes
te nuttigen.
Na de inleidinggingenwe rond 21.30
uur op pad.Dezekeergingenwe naareen anderelocatie,omdatwij in de
tussentijd êr achter waren gekomen dat daar een kolonie
Laatvliegvleermuizen
zal van minimaal60 exemplaren.
Helaaszagenwij
maarweinigLaatvliegvleermuizen
uitvliegen,
dus liepenwe via het dierenpark naar het Boterdiep. Gelukkig troffen we daar nog de
Watervleermuizen
aan.Vooralop de brug naarde Oosterweghoorden(via
de bat-detector)
en zagen wij nog heel wat Watervleermuizen
onder de
brug door vliegen. Op een gegeven moment zagen wij steeds 2
Watervleermuizen
achterelkaaraan vliegen.
Zaterdag4 augustuswas er wegensgrotebelangstelling
nog een derde
excursietoegevoegd.
Op dezeextraavondwarener 12 belangstellenden.
Na het gebruikelijk
begingingenwe naar dezelfdelocatieals waar wij op
16 juni haddengekeken.Jammergenoegis het blijkbaarte laat in het
vleermuisseizoen,
wantveelkolonieszijnal uitgevlogen.
Tochhoorden(via
de bat-detector)en zagen wij wel de Laatvlíegvleermuis
en de
Dwergvleermuis
vliegen.Op de brug naar de Oosterwegwas het deze
avondal nietveelbeter,er warenmaareen paarWatervleermuizen.
Daaromgaanwe in juni2008opnieuween excursieorganiseren,
omdatde
kansdat je een kolonieziet uitvliegen
dan het grootstis.Er komtweereen
oproepin 't Lougnijste staanwanneeren waarmen zichkanopgevenvoor
dezeexcursie.
Totslot,waaromdezeexcursies?
Het is een stukjenatuurdat dichtbij huis
is, maarfiguurlijkver van je af staat,omdathet zich letterlijkin het donker
afspeelt.Het doel van deze excursiesis het binnengaanvan de duistere
wereldvan de vleermuizen,
waarbijhet resultaatis dat veel menseniets
gezienen gehoordhebben.Hopelijkkunnenwij de volgende
leuks/nieuws
keerweer/meerbelangstellenden
mee op excursienemen.
Bart ten Hallers, Marten Miske en Zwanny Hofman
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VROLIJKESTARTNIEUWSEIZOENVAN HET ZANGKOOR
..DE VLINTHIPPERS''
Het zangkoorkan weer opgewektzingen,dit nieuweseizoen,want er is
een nieuwedirigent.
HildeMulderen haar man komenhet koorbegeleidenen dat belooftveel
zangplezier!
Vrolijkeliedjesvoor jong en oud, in 't Nederlandsen in 't
zullen
weerelkezaterdagavond
Gronings,
tussen6 en B uur te horenzijn.
ledereen,die het koorwil horen,of misschien
dan ook wel mee wil doen,
is voor ons een welkomegast!Wij zijn dan ook blij met iedereendie mee
wil zingen!
We zingenniet alleenvoor ons zelf,maarook met veel liefdevoor anderen.Veelvreugdebelevenwe aan het zingenvoormensenin verzorgingsWij bezorgenhen met ons programmaeen
tehuizenof bejaardenhuizen.
heleprettigeavond,wat goedte merkenis.Meestalal bij het beginvan de
avond,zingenzij al uit volleborstmee.Het is voorons dan ook een groot
genoegenom dat te doen.Ook het zingenop een braderieof anderefeest
is erg leuk.
De Vlinthippers
hebbener weer zin in. U ook? Doe met ons mee en kom
zaterdagB september
om 18.00uur bij ons kijkenen meezingen!
De Kaanster Vlinthipper
Gemeentehuis:
Bezoekadres:
HooÍdstraat
West1,9981AAUithuizen.
Postadres: Postbus
11,9980AAUithuizen.
9(r'rccnrt
Tel.nr.:
0595-437555
E
E
N
{
S
I\4ON
n
*
F a x .n r.:
0595_437666
'Wr:,,--r.
email:
algemeen@eemsmond.nr
\,internet:
www.eemsmond.nl
Openingstijden:
geopend
Hetgemeentehuis
is voorhetpubliek
van8.30-19.00
uur,dinsdag,
woensopmaandag
juni1999werktde
van8.30-16.00
van8.30-'12,00
dagenvrijdag
uurenopdonderdag
uur.Sinds
gemeente
Eemsmond
meteenpublieksbalie.
U kuntzichvoorallezakeneerstbijdezebaliemelgeholpen
den,Veelal
wordtu dandirect
Vergthetantwoord
doordebaliemedewerker.
opuwvraag
meerspecialistische
kennis,
vandedesbetreffende
vakafdeling
ingedanwordteenmedewerker
schakeld
omu vandienst
Zakenkuntu zichbijdepublieksbalie
melden.
tezijn.OokvoorSociale
Tijdens
zijnalleende medewerkers
vande publieksbalie
de avondopenstelling
op de maandag
aanwezig.
Voordeaanvraag
vaneenreisdocument,
eenrijbewijs,
eenuittreksel
uithetbevolkingsgeboorte
register,
vaneenverhuizing,
voorzieninaangifte
of overlijden
oÍ informatie
oversociale
gen,subsidies
geopend,
endergelijke
kuntu danookterecht.
Depublieksbalie
is doorlopend
De
overige
organisatie
kenthetsysteem
vanvariabele
werktijden.
Daardoor
bestaat
demogelijkheid,
dat's morgens
voor09.00uurof tijdens
medewerkers
zijn.
delunchtijd
nietaanwezig
platglas:
Inlevering
Platglas
kaniederewerkdag
ingeleverd
worden
aande Talmaweg
8a te Uithuizen,
van9,001 2 .0 u0 u re nv a n1 3 .0-01 6 ,0u0u r.
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