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KERKDIEN'TEN
PROTESTANTSE
GEMEENTEKANTENS.STITSWERD
Kantens,Antoniuskerk
6 apr.
10.00uur ds. G.A.Schoonheim,
Drachtstercompagnie
k
13 apr.
9.30uur mevr.N.C.Meihuizen k
20 apr.
10.00uur ds.D. de Boer,Middelstum;
bevestiging
ambtsdragersk
(na de dienstkoffie/thee
in Salem)
10.00uur de heerH.J.Dijkstra,
Gasselternijveenschemond
k
l7 apr.
Stitswerd,Georgiuskerk
1 mei
10.00uur ds. R.P.Oosterdijk,
Haren;Hemelvaartsdag
KERKDIENSTEN
CHR.GEREF.KERK,KANTENS
(wijzigingen voorbehouden)
6 april
13 april
20 april
27 april
1 mei

9.30 uur ds P C de Lange,19.00uur ds p C de Lange,
dienstmet belangstellenden.
9.30uur leesdienst,
14.30uur ds N Vennik.
9.30uur ds P C de Lange,14.30uur ds p C de Lange.
9.30uur ds P C de Lange,14.30uur leesdienst
Hemelvaartsdag
9.30uur ds p C de Lange.

GEREFORMEERDE
KERKVRIJGEMAAKT
TE KANTENS
6 a p ri l
1 3 a p ri l
20 april
27 april
1 mei
4 mei

1 1 .0 0u u r
1 4 .3 0u u r
1 1 .0 0u u r
14.30uur
11.00uur
14.30uur
11.00uur
14.30uur
9.30uur
9.30uur
1 6 .3 0u u r

d s.A .G.B rui j nui t U i thui zen
l eerdi enst
d s.A . B al kui t D etfzi j l
d s .T. Groenvelui
d t R oodeschool
ds.T. Groenveld
uit Roodeschool
ds.A.G.Bruijnuit Uithuizen
leerdienst
ds.W.Wieringauit Midlaren'
ds.A.G.Bruijnuit Uithuizen
leerdienst
leesdienst
leesdienst
Hemelvaart
leesdienst
d s.W L. de GraaÍÍui t Mi ddel stum

DORPSKERKROTTUM
Al l ed i e n s te nb e g i n n e n
o m 19.00uur.
30 maart de heer P.Ketting
1 3 a p ri l d s .W .M.Fd. e L epper
27 april ds. J. den Admirant

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
0900- 9229(0,10europ.min.)
Groningen:
Tandartsen:
26127
maart C.H.de Lange,
Leens.......
.....0595
57 1427
maart H.Meursing,
29130
Middelstum.......... ..............0595
55 2292
5/6april
L.G.Jager,
Bedum...
..............050
30154 62
12113
april
Tandartspraktijk
Fledderus
& Commies
Winsum
....0595
44 1545
19/20
april
H .M e u r s i nM
g ,i d d e l s t u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055592 52 9 2
26127
april
J.D.BuWalda,
...,........050
Bedum
30139 94
28129130
F.H.Bennink,
april Tandarispraktijk
TenBoer..................050
3022720

1t2mei r;il;;Ë;;;ki;ik
i.pp.;;;;,
L;àËil' ::::::lffi3:t?2i13

314mei
5 mei
mei
61718

L.G.Jager,
Bedum...
..............050
30154 62
Tandartsenpraktijk
Spijk..,,....
.......0596
Spijk,
5923 34
Tandartspraktijk
Fledderus
& Commies
Winsum
,...0595
44 1545

Op zaterdagen zondagis er om 11.00 en 17.00uur een spreekuur.
Buitendeze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
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.ím vr.tussen8.00-8.15uur,
tel.06 - 51255926.
Koks Herbergb.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595557131
voor dringendevragenof voorde bevalling:OO13731172
B E G R A F E N I S V E R E N I GK
I NAG
NTENS
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.
Nou deze't Lougnijsin de brievenbus
ligt is het bijnaapril,
De lente is begonnenmaar daar hebbenwe tijdenshet paasweekeinde
maarweinigvangemerkt.Hagel,nattesneeuwen een koudenoordenwind
maaktehet er nietallemaalvrolijkerop. Het echtevoorjaarsweer
laat echter nog evenop zichwachten.
Als redactiehebbenwe weereen krantjeklaarmetveelnieuwsvan verenigingen,een cultuuragenda
met evenementen
en tentoonstellingen,
doorgevenvande pendoorSteÍanWildeboer,
in Nij ien 't Lougsteltdè fam Smit
zich voor , interviewover het Bernleftheater,
weer eeÀ verhaaltjeuit de
oude doos,nieuwsvan kinderspeelweek,
de te houdenkoninginnemarkt
op 30 april,verslagvan de toneelavond
in Rottum,verslag
van néutnschaiI"n wedstrijd en het eerste artikel van onze nieuwe rubriek: Mijn
beroep(ing).Fred Vlinthipperheeft aangegevendat hij met vakantieis
gegaan en Wally heeft zijn werk overgenomen.
Veel leespleziertoegewenst.
GeradWerkman,eindredactie.
Binnengekomengiften
DamclubKantens
€25,00
Peuterspeelzaal
Poppedijn€1 S,OO
H . K .v . D t. e K .
€15.00
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Oud papier.
9 april zal er weer oud papierwordenopgehaaldin
QP woen^sdagavond
Rottum,Stitswerden Kantens.Het oud papiergraagom 19.00-uurbij de
y9g^_V99rvragen/klachten
kan men terechtbij peutórspeelzaal
Poppedijn
(0595-434644)
?t y* papier tijdig en voor de ophaterszichtbaarbij de weg.
Papier en karton gebundeld of in dozen b[ de weg zetten.
Lege kartonnendozen zelf losscheurenen bundélen.Geen rommel meegeven zoals platic, piepschuim of hout. Dit moet er allemaal door de ophalers uitgehaalden opgeruímdworden.

"Eén nachtsneeuu)
en windstil weer,
brengtal te gauw dezwaluzDu)eer".

BERNLEFTHEATER
Pal naast de oudstewierde
uit onze provincie,Helwerd
geheten, (tussen Kantens
en Usquert) ligt het
Bernleftheater.
Het is een
mooie boerderijwaar de
schurenachteromgetoverd
zijn in eenfoyer,kleedruimte
en een toneelzaal,
die ruimte biedt aan 70, mensen.
Vooralde toneelz.aal
is indrukwekkend;
uitgebreid
een grotetoneelvloer,
lichtplanen comfortabele
zieter ook primauit met
stoelen.De kleedruimte
spiegelsvoor de acteursen o a een gezelligerondetafel om even bij te
kletsen;kortomallesademteen sfeervan aandachten professionaliteit.
In 1999werd deze plek aangekochten kon een langgekoesterde
droom
van Zwaantienen Albertvan Ham uitkomen.Met name Albertdie in het
verledeneen opleidingtot regisseurhad gevolgden ook veel op de planken stond,kon nu zijn plannengaan uitvoeren.
Eerstmoest er veel verbouwdworden;een bevriendearchitectontwierp
het toneelgebeuren
en een aannemeruit de buurtvoerdehet uit.Hetduurvoordatde eerde nog zo'n kleine2 jaarvan verbouwingen
en wijzigingen
ste voorstellingin 2002 plaatsvond.Nu 6 jaar later zijn de verwachtingen
gemiddeldis er 1 keer per maandeen
en dromenmeerdan uitgekomen;
voorstelling
te zien uit het betereamateurtheatercircuit.
Dezevoorstellingen wordengevondenin de omgevingen het netwerkvanAlbertis ook van
belang.
Verderkomende voorstellingen
ook naar hen toe o a uit de stad of soms
maarde
via het GrandTheatre.Het publiekkomtveel uít Groningen-stad,
laatstejaren neemthet aantalbezoekersuit de omliggendedorpentoe;
een verheugende
ontwikkeling,
leder jaar is er een eigen, grote productiedie diverse malen wordt
gespeeld.De keuzevan dit stukwordtbepaalddoorAlbert;de teksten thewordengezocht
matiekmoetenhem aanspreken.
Spelersen medewerkers
en gevondenen Albertvoertde regie.De repetitiesbeginnenmeestalin
septemberen in het voorjaarvan het jaar daaropzijnde uitvoeringen.
Ditjaar is het OBLOMOVvan FranzXaverKroetzen het stuk is zo succesvol dat zelfsde extravoorstellingen
al zijn uitverkocht.
De takenzijn hierbij
mooi verdeeld;Albertvoert,zoals gezegd,de regie en Zwaantienzorgt
voor publiciteit,
neemtde kaartverkoop
voor haar rekeníngen doet vaak
dienstin de foyer.
Niet alleentoneelvoorstellingen
wordenin het Bernleftheater
opgevoerd;
ook dansen muziekkomenaan bod.
geworden?Er is een websitewaar u meer informatie
Bent u nieuwsgierig
kuntvindenoverdit mooietheateren waarde komendevoorstellingen
aangekondigdstaan.
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Het adresis www.bernleftheater,nl
en ook de telefoonis altijdte
gebruiken:
0595-425221
.

CULTUURAGENDA
NABIJELANDSCHAPPEN
IN ROTTUMER
KERK
Vossestein(1947),beeldendkunstenaaruit Gouda,exposeertin de zaalHet gaat om schetsmatige
vergekerk van Rottum'Nabijelandschappen'.
zichtendie zichin de directeomgevingkunnenbevinden,warehet nietdat
ze vetzonnenzijn,Zijn schilderijenzijn expressieÍ,maar met behoudvan
kleuren..Net
als in de werkelijkheid
het gevalis, laatnietalles
de natuurlijke
zich directduiden.Vaakwordthet landschapweerop zijn landschappen
"Een landschap
gegevenin vogelvluchtperspectief.
Wat is een landschap?
Dit laatstesluit wonderwelaan bij de
de wereld",zegl KeesVossestein.
plaatswaar de tentoonstelling
is. De kerk van Rottumstaat
te bezichtigen
is onderdeelvan een oude kwelop een hogewierde.Dezevluchtheuvel
derwal.Vanuitde kerkheeftmen een grootsuitzichtop de wijdeomgeving.
"Alsiemanddoor mensenhanden
VoorKeesis "tekenenbetekenen".
neergezettelijntjesziet,beginthijze vanzelfte duiden:zijnhet lettertekens,
een
afbeelding,
zijn ze liefdevolen met aandacht
bevattenze een boodschap,
gehaastof in razernij?Niemandontkomtaan het duidenen de
neergezet,
lijntjesverradenaltijdwatJ'
De tentoonstelling
duurtvan 17 maarttot en met 11 mei.Anderwerk van
Vossestein
is te zien op de websitehttp://keesvossestein.blo$;pot.com.

TOCHTOM DE NOORD
Bestewandel-en cultuurliefhebbers,
Zaterdag1 maartis de inschrijving
op de tochtom de Noordvan 2008van
start gegaan.De tocht om de Noord is dit jaar één weekendnaar voren
geschovenen wordtin het laatsteweekendvan de GroeneMaand,27 en
28 september2008 georganiseerd.
Aarzelniet te lang met inschrijven,
want het maximumaantalvoor2008 is op 2500deelnemersgesteld.
Tocht om de noord
Organisatie:
Postadres:
Postbus3104,9701DC Groningen
Tel:050-85090 23 I 06-22 397 307
e-mail:info@TochtomdeNoord.
nl
website: www.TochtomdeNoord.
I

DAMCLUB"HET LEERTVANZULF''
Uitslagenonderlingkompetitie:
1 4 Í e b r u a n: 2 8 Í e b r u a r i :
- J.Wierenga 2 - 0
R.M.Wijpkema
K . O o m k e n-sJ . v a nD i j k
2-0
: K.Broekhuizen
R.J.Wíjpkema
0-2
- P.Hoogwerf
M.Holtman
2-0
J.R.deWinter-W.Helmus
0-2

- R.M.Wijpkema 0 -2
A.B,Ritzema
2-0
K . O o m k e n-sJ . Z w e r v e r
M.Holtman- J. van Dijk
1- 1
- R.J.Wijpkema O-2
P.Hoogwerf
- J.R.deWinter 2 -0
K.Broekhuizen

6 maart:
- J.Wierenga
0 -2
J.Zwerver
- R.J.Wijpkema
2-0
R.M.Wijpkema
P.HoogwerfA.B.Ritzema 0 -2
-W.Helmus 2 - 0
K.Broekhuizen
Stand onderlingekompetitieper 6 maart:
R.M.!

x x

2

K.Oomkens

0

0

K.Broèkhuizen

0

0 0

A.B.Ritzema

0

2

2

2 2

2

0

2

2

2

0

í

0

2 2

x

x

0

2

1

1

Í

0

u

2

0 0

2
0

I

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

I

0

0

J.ZwerveÍ

0

0

M.Holtman

0

R.J.Wiiokema,sr

0

0

0

P.Hooowerf

0

0 0 0

0

van Diik

0

W.Helmes

0

0

J.R.de Winteí

0

0 0

totaal:

0

2

x

x

2

x

í

2

0

0

1

2 0t 6tst sllt9l

X

2

2

2

0

2

2 2
2 2

2

2

2 2

I

2

1

2

2

2

2

x x
1

2

ranglijst

2

í

1

2

2 2

1

2

1

0

0

0 x

x

5Í2t7t9

0

x
0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

1

2

2

2 1

2

2

2 2

2 2

0

0
0

1 2 1 1 01 ' t 7l #

x x

1

1 7 24

z
3

1 í9

24

í

1 16

23

22

18

0 17

17 6

2 0

0 16

í5

7

2

0

17

í5

8

1

1

20

11

t0

2

0

16

6

1

1

2 0

15

4

12

14

2 í3

2

x x

37

í

x x

2 2

x

2 19

0 x

I

x

6 1 2 0 18 l 7 l s l

lzta

KompetitieN.N.D.B.
De thuiswedstrijd
op 21 februaritegenMunnekezijl
werd met 7 -11 verloren.
Op 25 februariwerdtegende koploperNoorddijkgelijkgespeeld.
B

Dry

(Hnt dep&o.,.

1 . Even voorstellen
Moi ik ben StefanWildeboermelkveehouder
in Rottum,getrouwdmet
Petraen samenhebbenwe drie kinderenFabbiene,Rik en Jasmijn.
2.

Waarkomje vandaan?
lk ben geborenen getogenin Kantens.

3.

Hoe ben je in Kantens/Rottum/Stitswerdterecht gekomen?
In 2003zijnwij op de boerderijaan de J Tilbusscherweg
20 in Rottum
komenwonen.

4.

Doeje mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp? Zo ja, waaraan?
Nee nietmeer(hollands
drukha ha ).

5.

Omschrijfjezelf in 5 woorden.
Een levensgenietende
full-timehobbyist.
christelijke

6.

Met wie zou je een dagje willen ruilen? Waarom?
Een straaljagerpiloot,
is eenswat anders.

7.

Wat is je favorietegerecht?
Maaktnietzoveeluit als er maarvleesin zit.

L

ln welke tak van sport zou jij wel wereldkampioenwillen worden?
Waarom?
Formule1, de mooistehobbywaarje ook nog eensje broodmee verdient.

9.

Aan wie zou jij graag een rondleiding door je dorp willen geven?
Waarom?
Aan niemand,anderskomenze allemaalhierheen.

10. Wat vindje het leukst om te lezen in het Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
goedzo als het
Doorgeven
van de pen,het bladis leuken informatief
is.
1 1 . Tot slot,aan wie geef je de pen door?
Aan mijnkammeraadJoostHofstede.

FAIRZANDEWEER
zaterdag 3 mei is er op Eissingeheemaan de onnemaweg 49 in
Zandeweeropnieuween Fair.
Wij zijn op zoek naarjong talent,nieuwebedrijven,
ambachtelijke
initiatieven,vriendelijke
producten,
leukecursussen,
djverseverenigingen
enz om
zich daarte presenteren.
Kinderenkunnenhun spulletjeskomenverkopenop een rommelmarkt.
Dezefair kenmerktzichdooreen vriendelijke
sfeer,vooralle leeftijdenmet
kindertheater,
dansoptredens,
mozaikmaken,lekkerehapjesen íun alles
uitproberen.
Vorigjaar werdde fair bezochtdoor650 mensen.
V-oor.opgaveen meer informatiegraag contact opnemen met fngrid
Koetzier059543 42 47.
GEZELLIGEKINDERDISCO
EN PROUD28 FOUTPARTYIN HETJEUGDHONK.
Op 1 maartjl. werder in het Kansterjeugdhonkeengezelligeavondgehouden.
Eerstwerd er een.kinderdisco
gehoudenvooronzejongebewoners.
!ate1 op de avondvondde proud2b fout party plaats.
Ook hierkwamennog een stelmensenop af ih ioutekleding,en met foute
muziekwerd het.tochnog een gezelligeavond.op 29 maárt organiseert
het Kansterjeugdhonk
een kinderdiscómet een mini playbackiledstrijd,
van 19.00uur tot 20.30 uur.Alleenbij voldoendedeelnamegaat de mini
playbackwedstrijddoor.
voor de oudereieugden 25+ wordtdie avondeen karaokepartygehouden.
Aanlvgng21.00uur. Dus kom op 2g maart voor een gezelligeavondnaar
het Kansterjeugdhonkbij de Íjsbaan.
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Miinberoep(ing).
Doorons eindredacteur
GeradWerkman.
Na 15 jaar als reparatiemannetjewerkzaamgeweestte zijn bij een groot
carrosserie
bedrijf,werd het eigenlijkwel eenstijd om ietsanderste gaan
doen.
Altijdwas het viesen stinkendwerkaan kadaveren visafvalvrachtwagens
en opleggers.
Zo kwam ik na een sollicitatieterechtbij een apparatenfabriek
aan de
industrieweg
in Bedum.
Vroegermaaktenze hjer mengsmeringpompen
voor brommerbenzineen
olieopvangbakken
voergarages. Doorde jarenheenheefthet bedrijfeen
marktveroverdin de sausenindustrievoorde horeca,Als groteklantenvan
ons bedrijfzijno.a.Goudasglorie,
Remiaen de oliehoorn
hierin Nederland.
Op dit momentwordenonzeproductenwereldwijdgeleverd.
Wat makenwe zoal? Roestvrijstalen
dekselsvoor mayonaise,ketchup
en
pomp,ook voormosterden
curryemmerscompleetmeteen roestvrijstalen
siropenhebbenwij pompen,lederklantheeftzijneigenemmers10literof
5 literen in onzeterm hebje A-dekselsen B-deksels.
Alleswat maarmet saus pompente makenheeft
komteigenlijkuit Bedum.
Ook sausenbar 4 delig,3 delig,2 en 1 deligkomt
voor,net als rvs cilindervormige
ketelsmet roestvrijstalenpomp.
worOok de ras patatmachines
den bij ons gemaakten wordenzelÍsgeleverdaan
Japanen China.
Drukste tijden zijn voor de zomervakantieen
kerst,dan wordter vaaknog eensovergewerkt.
Ons bedrijfis altijdte vindenop horecabeurzen
in
Nederlanden de laatstetijdveelin het buitenland,
om zoveelmogelijkordersbinnente halen.
Als personeelmakenwe ons het zelÍ gezelligop
het werk door regelmatigtussende middageen
hamburgeren frikadellente eten.Ook speciaal,
dan wordende "siepels"
tijdenseen sanitairestop
geschilden gesneden.
wordt
Op de vrijdagmiddag
er nog wel eens een ras patatmachine
uitgeprobeerd.Op dit momentzijnwe maarmet 9 werknemers.

G.W.
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AGENDASCHIENVAT
1-8-15-22-29 9.45 u
1-8-15-22 19.30u
1-8-15-22 20.30u
1-8-15-22-29 20.00u
'19,30
2-9-16
u
19.30u
2
2-16 13.30t/m 15.30u
3
20.00u
3-10-17-24 19.30u
18.00u
5-12-26
19.30u
14
14
20.00u
15
20.00u
19.30u
18
19.00u
19
21
22
23
23
23
28

10.00u
20.00u
20.00u
20.00u
19.30u
20.00u

B.V.OVolksdansen
ClimaxDamesGym
Volleybal
Heren
TaíChi
R o e lC o m b iF i t
Handwerken
Sporten Spel
lnÍo Diabetes
Dammen
KaansterVlinthippers
HighTheevr.raad
VergDorpsbelangen
JaarvergaderingAdvendo
Vlinthippers
Generale
korenavondo.a. koren uit Uithuizen,
Meedhuizenen Kaanstervlinthippers
Vervoerdienst
N.B.v.P
vrouwen
verenigingen
VergC.S,C.W+ gezamenlijke
Bestuursvergadering
Schienvat
Bridge
JaarvergaderingDorpsbelangen

Bent u hier net komen wonen,kom gerust eens langs en maak zo
kennis met onze verenigingenen info avonden
B.V.:
3 april,20.00uur: InÍo avond over Diabetes(iets wat steeds meer
voor komt, bij jong en oud)
19 april, 19.00uur: Korenavondm.m.v.een koor uit Meedhuizenen
Uithuizenen de KaansterVlinthippers.
En wist U dat er:
Zaterdag5 apriltussen17.00uur en 20,00uur Bruinebonenschotel
wordt geserveerd voor €4,75
Zaterdag12 apriltussen17.00uur en 20.00uur Pannenkoek(met spek
of zonder) wordt geserveerdvoor €1,75 per stuk
Zaterdag19 apriltussen17.00uur en 20.00uur Nasi + geb.ei en kipsate wordt geserveerdvoor €4,75
Zaterdag26 apriltussen17.00uur en 20.00uur Rita'swokschotel(geb.
aard., kip, groente)wordt geserveerdvoor €,4,75
EVT kunt u het ook afhalen
Tel. bestellenzowel maaltiidenals snacks 551280
TOT ZIENSin het Schienvat
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INFORMATIEAVOND
DIABETESMELLITES
Donderdag3 aprilwordter in het Schienvateen informatieavond
gegeven
overdiabetes-in de volksmondsuikerziekte
genoemd.Omdatdiabeteszo
langzamerhand
volksvijand
no.één wordtgenoemdis het belangrijkom te
wetenwaarU op moetletten.De heer Rob,van de DVNkringEemsmond,
zal U via diversedia'saantonenwaar U op moetlettenen ook zal hij er verder op ingaan,wat op dit ogenblikde mogelijkheden
zijn om met diabetes
zo goedmogelijkom te gaan.Men hoefthet nietmeerhelemaalzondersuiker te doen,maarwel moet er op de vettenwordengelet.Er zijngenoeg
mogelijkhedenom zonderal te veel beperkingen
door het levente gaan,
want KWALITEITVAN LEVEN is het belangrijkste
voor een diabetespatiënt.Er wordttijdensde avondgenoegtijd gereserveerdom vragente
stellenen als U het lievereen beetjepersoonlijk
wifthoudendanzijner verschillendeDippers( DiabetesInformatie
Posten)die ondervierogenU vragen willenbeantwoorden.
Kom donderdag3 april naar het Schienvat.
ook als U nog geen Diabeet
bentis het een leerzameavond.Aanvang20.0 uur en de toegangis gratis.
KAANSTERKERMISNIEUWS!
De organisatievan de Kaansterkermisis, zoalsu al eerderkon lezenin
vollegang!Een grootteamvan vrijwilligers
is druk bezigom alleszo goed
en feestelijk
mogelijkte latenverlopentijdenshet kermisweekend
22tlm 24
Mei 2008op het sportparkte Kantens.
Met een gezelligekermis,een mooienieuwefeesttent,de braderie,een
dart en sjoeltournooi,
de kinderdisco,de tropicalnight en vele andere activiteiten
voorjong en oud,beloofdhet een geweldigweekendte worden.En dande verloting,
metals hoofdprijs.......één
minuutgratiswinkelen
bij PlusTuitmanMiddelstum!
Ja ja, u leesthet goed!Maarook de restvan
de te winnenprijzenis natuurlijknietmis!De opbrengstvan dezeverloting
is bestemdvoorde aanschafvan de feesttent,die dan ook andereverenigingenin het dorp kunnengebruiken.
De vrijwilligers
komenbeginMei bij
u langsom de lotente verkopen!
Tot zovereersthet laatstenieuwsover de Kaansterkermis!
Kijkook voor informatie
op www.kaansterkermis.tk

"Eén nachtsneeuwen windstil weer,
brengtal te gauw de zwalwp u)eer".
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OP 20 DECEMBER2OO8
KERSTWANDELING
in Kantens,
Aan de verenigingen
Het lijktons een leuk idee om op zaterdag20 december2008 een kerstDezekan dan bijvoorbeeld
wandelingdoorons mooiedorpte organiseren.
uur.
21.00
en
uur
tussen17.00
plaatsvinden
ïtet is dan de bedoelingdat de verenigingendie meedoenergens in
Kantensietsverkopenof ietsten gehorewillenbrengen.En dan natuurlijk
in de kerstsfeer.
Ook willenwe de inwonersvan Kantensvragenof ziibij hun eigenhuisiets
chocolademelk
willenverkopen.Hierbijdenkenwij dan aan kerstspullen,
etc.Hiervooikomtnog een opgaveformulierin het Lougnijste.staan.
komen,wantanderskrijgje een heleweléen intekênlijst
Er moetnatuurlijk
boel dezelfdesoort dingen.Om dit verderuit te werkenhebbenwe hulp
en vrijwilligers'
nodigvan een aantalverenigingen
We ilitten daaromwoensdàg 23 april om 20.00uur vergaderenin het
Schienvat.Graag van te vóren even opgevenbii Esther Hovenkamp'
0595-551242
Telefoon:
groet,
Met vriendelijke
C.S.C.WÍeestcomité
KANTENS
NIEUWSVAN DE KINDERSPEELWEEK
van de Kinderspeelweek
We zijn er bijnaklaarmee....Met het programma
2008!
van 4 augustusVm B augustus
ln de laatsteweek van de zomervakantie
in en rondomde basisschool
plaats
vinden
weer
zal de Kinderspeelweek
"de Klinkenborg".
We vertellennóg nietsoverons thema,maarbelovenwel weerwat verrassingen.
't
hebwillenwe de lezersvan Lougnijsvragenof zij schoenendozen
Hie-rbij
Je kuntze brengennaarde mensenvan het
ben vóorde Kinderspeelweek.
bestuur.
zijn we van de parij!
Ook op de Koninginnemarkt
Alle vadersmogenevennietmeermee lezen!
(Eveneen gehéimpje:vorigjaar hebbenwe de moedersverrastop moederdag.Dit-jaarné6Oenwó jets bedachtvoor de vaders.Meer inÍormatie
en daarkunje ookje vaderopgeven'
kunje krijgenop de Koninginnemarkt
je vaderook
je na Koninginnedag
kun
dan
Als we eÍÈaardaar niettrèffen
vaderdag
wij
op
komen
Dan
thuis.
bestuursleden
van
de
eén
bij
opgeven
bij hem langs!)
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Op 9 april komenvrijwilligers
en kinderenvan Kinderspeelweek
weer bij
iedereenaan de deurom te collecteren
sporters.Dit
voorde gehandicapte
doen we alweereen aantaljaren.Een deel van de opbrengstis voor de
Kinderspeelweek.
Zo probeerthet bestuurvan de Kinderspeelweek
allerleimanierente vinden om extra'geldin het laatjete krijgen.We krijgenwel subsidievan de
gemeenteen ook vragenwe inschrijfgeld
alsje je komtaanmeldenvoorde
Kinderspeelweek,
maardat is nog nietgenoegom alleste kunnenbetalen
om een Kinderspeelweek
te organiseren.
Daaromzijn we ook erg blijmee met de mensendie donateurzijn van de
In de maandmei komenwe dan ook weergraagbij hen
Kinderspeelweek.
langsom het geldop te halen.Ditjaar willenwe alle mensende mogelijkheidgevenom donateurte wordenen houdenwe een deur-aan-deur-actie,
dus je ziet ons wel verschijnen.
Nietsis verplicht,maar je maakter veel
kleineen grotemensenblijmee.
Dus we zullenelkaarnog veelzien de komendetijd,leuk!
Groetenvan het bestuur,
LizanneGroeneweg,Jan Frankruyter,
Lammert Baron, LiesbethMars,
Charlottevon Hebel,Bert-JanZigtermanen harriëtWassink
KONINGINNEDAG
2OO8
Op woensdag30 april organiserenwij een Braderie en Priegelmarkt
rondomde N.H.Kerkte Kantens.De marktwordtgehoudenvan 10.0013.00uur. Verenigingen
en bedrijvendie een plaatsjewillen,kunnenzich
opgevend.m.v.onderstaande
strook.Ook als u uw hobbywilt demonstreren of eigen gemaaktespullen wilt verkopen,kunt u zich opgeven.
Deelnameis gratis.U moet wel zelf voor een eigen kraampjezorgen.
KinderenUm 14 jaarkunnenzichopgevenvoorde priegelmarkt.
OpgaveBraderie/ Priegelmarkt
Naam:
NaamBedrijf:
NaamVereniging:
A c t i v i t e i.t.:. . .
lnleverenuiterlijk20 april.Bij MartenMiske,Langestraat
13, tel:55 21 37
16

DAGTOCHTMET DE BOOTNAAR SIMONSZAND
19 APRIL
OP ZATERDAG
met de bootvan Louisde
We gaanop zaterdag19 aprilnaarSimonszand
om ongeveer11.00uur en komenom circa22.00uur
Jong.We vertrekken
's avondsweerterug.
U moet zelf brooden drinkenmeenemen.Denkaan kleding,We gaan bij
van boorden kunnendaar een aantalurendoorbrengen.
Simonszand
Aan boordkunt u ook altijdnog koffieof. i.d.kopen.
Bel gauw,vol is vol.De prijs€ 25,00.
Informatieen opgavekan bij LidekeBierema, tel.422946.
GraagvooraÍ en contant betalen,OPGAVElS BINDEND

"En wie beginmaartzijn mutsaf wil,
die hoestnogdoortot half april".

Beaatysafu,
Chopam
o gezicfrts\efran[efingen
freren).
vanaf20 euro(oofrvoor
speciafíste
A fft gezicfrts6efraníefingenwor[en[o or onze scfroonfreids
afgestem[
op uw frui[type.
. epiferen
enwimpers
enveruenwenfrírauwen
. ficfraamsmossage
. frandíefran[efingen
. frarsen
. paftfringen
. 'uerí"oop
cosmetica
enveefmeer

íI

aJvvr

i
*- . í

--níà-;n,i;;;F;ítffiíti;
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Gii gezicfrt1efrandefing
veríenwtmpers

ii

.::v::í!:vv-::.gyyf . i

Openingstijíen:[i. t/mrtr. 18:00- 22:00'ultr,za. op afspraafr
(BeautysafonQfeopatra,Lanqestradt23, 9995{KD lQtntens,
Íet 06 1s 42 3s 40 / 0595 55 23 05
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NIEUWSVAN DEVROUWENRAAD
KANTENSZANDEWEER.
Nordic walking.
Vorigjaar bleekdat er graagmensenmee wildendoen,maar's middags
nietkondenomdatze aanhet werkwaren.Daaromorganiseren
we nu een
van 19.00- 20.30uur.Netals vorig
avondcursus
en wel op de vrijdagavond
jaar is PietWinkelaaruit Delfzijlbereidom in 5 lessende techniekaan te
leren.
Kosten:5 lessenvoor € 40.00 met gebruikvan poles ( stokken) die de
leraarmeeneemt.
U kuntdan eerstkijkenof dezesportietsvooru is, voordat u zelÍ stokkenkoopt,
Volwassenen
van alle leeftijdenkunnenmeedoen.
Als er in Zandeweerook belangstelling
is, dan is het mogelijkom de ene
week in de omgevingvan Zandeweer
te wandelenen de volgendeweekin
Kantens.
Er moet minimaaleen groepvan 6 personenmeedoen,maar lievermeer
natuurlijk.
Starthalfmei,datumin onderlingoverleg.
U kuntzich aanmeldenVm zaterdag19 aprilbij:
Kantens:mevr.Groenhof,tel.551228en mevr.Steendam,tel.551633.
Zandeweer:mevr. van der Hoek, tel. 432307 en mevr. Penninga,
Zevenhuizen.te1.464423
Uniek uitstapje
voor het hele gezin!
Op zaterdag31 mei organiseert
een familie-uitde Vrouwenraad
stapje. We rijden naar EetcaÍé
Veldzicht in Oosterwijtwerd,
waar u eerst een kop koffie of
thee met gebak wordt geserveerd,bij mooi weer op het terras en andersin de zaal.
Daarna gaan we met de overen het Damsterdiep
dekte rondvaartbootvia het Oosterwijt-werdermaar
naarAppingedam
waarwe een rondjedoor het centrummaken.
Onderwegkunnenwe genietenvan de beroemdehangendekeukens,historischepandenen van de Nicolàikerk.
Daarnazettenwe weer koersnaarOosterwijtwerd,
waarwe na ongeveer2
tot 2 112 uur varen voet aan vaste wal zetten.
De príjsvan dit arrangement
bedraagtvoor volwassenenen kinderen€
9.50 per persoon.Vertrek:14.00uur.
Mensendie geenvervoerhebben,kunnendit meldenbíj hun aanmeldíng.
De kostendienenvan te vorenwordenbetaald.
Aangezienwij een maandvante vorenmoetenzeggenoÍ wij genoegdeelnemershebben(min.25 pers.), kunt u zich tot 30 april aanmeldenbij
dezelfdepersonenals onderNordicwalkingvermeld.
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High Tea
Wegensziektevan BirgitFlugis de HighTeaop 1Omaartnietdoorgegaan.
Dezeavondwordtnu gehoudenop màandag14 april,aanvangtg.gó uur
in 't Schienvat.
Nog evenin het kort het programma:
Zoete.vullingen
voormuffinsof scones,marsepeinen
roosjes,zelfgemaakte salades voor sandwiches,bonbons en verrassenderecepienvoor
eieren.
Meenemen:uw favorietemes,snijprank,
lepel,mengkomen een paarbakjes om de zelfgemaakte
lekkernijen
in mee naarhuiste nemen.
Kosten:€ 8.=, receptenboekje
€ 1.50
Er waren8 aanmeldingen.
Het zou leukzijn als er nog enkeledeelnemers
bij kwamen.
AanmeldenVm 7 aprilbij mevr.Groenhofof mevr.Steendam. ( zie onder
Nordicwalking)
WANDELEN
L A N G SD E G R O N I N G E O
RMMELANDEN

I
I

De wandelsportbond,
KNBLO-NL,bestaatdít jaar 100 jaar.Ter gelegenheidvan dit jubileumorganiseert
de KNBLO-NLin elkefrovincieéenfubileum-wandeldag.
Voorde provincieGroningengebeurtdit in UithuizeÁ
op
zaterdag5 april.
In en rondUithuizen
zijndie dag wandelroutes
uitgezetdie in afstandvariëren van 5 tot 40 km. Alle routeszijn bewegwijzerd,
maar de deelnemers
krijgenook een duidelijke
routebeschrijving
mee.De start-en tevensfinishplaatsis het gebouwDe Kandelaar,
Hoofdstraat-Oost
18 te Uithuizen.
Afstandenen starttijden:
40 km 08.30-09.30
uur
30 km 08.30-10.00
uur
2 5 k m 0 9 . 3 0 - 1 1 . 0u0u r
20 km 09.30-12.00
uur
1 5 k m 0 9 . 3 0 - 1 4 . 0u0u r
1 0 k m 1 0 . 0 0 - 1 4 . 0u0u r
5 km 10.00-14.00
uur (tevensrolstoelvriendelijk)
Inschrijven
vooreenvanbovenstaande
wandeltoóhten,
kan op 5 aprilbij de
startlocatie
of bestellenvia www.wandel.nl
Kosten:
€2,50 voor ledenvanaf 12 jaar,per wandeldag(vm 12 jaar €1,2s)
€3,00 voor niet-leden
vanat 12 jaar,per wandóldag(vni 12 jaatei ,so;
Langsde routesen bÍj de startplaatswordendiverseattractiesvoor kinderen aangeboden.
wilt u meerwetenoverde jubileum-wandeldag
of overde KNBLo-NL,dan
vindtu dat op: www.wandel.nl
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"Echt nieuw zijn wij,
Catharine
en
Rob
Smit, respectievelijk
69 en
71 jaar oud, al' lang niet
meer,want wij kochtenons
huis,de Oude Pastorieaan
de Kerkhofsweg van de
familie Gankema, enige
jarenterug.Hetduurdetoen
even voordat wij met de
nodige opknapwerkzaamheden konden beginnen
omdat de verkoopvan ons
huisin Den Haagnietwilde
vlotten.De werkzaamheden
aan het huisnamenvervolgens
een maandof
negenin beslag;daarnakondenwij het huisgaanbewonen,maarhetwerk
- hield ons daar nog vast, zodat het
in Den Haag - scheepsfinancieríng
pendelenwerdtussenDen Haagen Kantens.Doorde week in Den Haag,
de weekendsaf en toe in Kantens.Een onrustigbestaan.Maardaar komtnu een
eindeaan.Vanaf1 aprillatenwij Den Haagachterons en vestigenwij ons
permanentin Kantens.Wij verheugenons daarop.De pastoriewas voor
ons de belangrijkste
drijfveerom in Kantenste gaan wonen.Wij hebben
van de aankoopgeen spijt. Integendeelwij vinden het heerlijkom in
Kantenste wonenen genietenvan huis en tuin. In de zomer is het huis
nagenoeggeheelverscholen
achterde prachtigerodebeukin de voortuin,
's wintershebbenwij een grandioosuitzichtop de Antoniuskerk.
De oorspronkelijke
indelingvan het huisdat in 1805werdgebouwdis nog
grotendeelsintact,hetgeeneen wondermag heten geziende bewogen
geschiedenis
van het huis.Bovende deurenvan de bedsteein eetkamer
van de domineeis op een plankenwandeen fraaiebloemschildering
aangebrachtdie hoogstwaarschijnlijk
nog stamt uit de bouwperiodevan het
huis.Het oudehuisheeftzijncharmesen daartekendenwij voor,maarhet
heeft,naar wij inmiddelsontdekten,ook de nodigegebreken.Wij hebben
daaral eenflinkeportievan meegekregen.
Tijdenseen aantaltropischeregenbuienin augustus2006 - Uithuizenen Usquertstondenblank- begaÍ
de afvoervan het plattedank van de dakkapelhet waardoorhet regenwater een weg zochten vond naar binnen.Tottweemaaltoe resulteerde
dat
in forselekkagesin de zitkamer,met groteschadeaan de plankenvloer
en
de meubels.De vloerwas tentvormignaar bovengekomen!Ook de vloer
van de schuurheeftenigekerenonderwatergestaanen in de badkamer
kwamop een kwadedag het rioolwater
naarboven.Meestalspeeldendeze
was dan nietaltijd
kleinerampenzich af in onzeafwezigheid.
Thuiskomen
evenprettig.
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De rust en stiltein Kantenservarenwij als een grootgoed.ln Den Haag
woondenwij aan een racebaanmet onnoemelijk
veelgeluids-en stofoverlast.En dan de schoonheidvan het Hogeland!
Wij genietenvan het landschapdat nog nietbedorvenis door reclameborden,
lelijkeindustrieterreinen en ontsierende
hoogbouw,
vande prachtigekerken,borgenen molens
en de mooiedorpenom ons heen.
wij stellenong voor hier veel te lezen,te wandelenmet onze honden( een Curacaoseasbakis nu nog alleen,maar krijgtzondertwijÍelbinnenkort gezelschap
van een schapendoes),
te fietsenen in de tuinte werken.
Wij lezenmet plezier'tLougnijsdat ons op de hoogtehoudtvan alleswat
er op cultureelen sociaalterreingaandeis in Kantensen omgeving.Wij
verbazenons er nog steedsover dat zo'n kleinegemeenschapzoveelen
zo uiteenlopende
activiteiten
op touwweette zetten.
ONTMOETING
MET DS.NORTIER
op zaterdag19 april,'s middagsom 14.30uur,zal er een bijeenkomst
wordengeorganiseerd
in de Antoniuskerk
met ds. Nortier.Ds. H.C.Nortier
was predikantvan de HervormdegemeenteKantens-Stitswerd
van 19501958.Hij was nietin de gelegenheid
om bij de orgelingebruikname
aanwezig te zijn in oktobervorigjaar.Maar in plaatsdaarvanzal ds. Nortiernu
op19 aprilletterlijkop de praatstoel
gaanzittenen ervaringen
/ belevenissen / anekdotesvertellen,opgedaanin die moeilijkejaren,van wederopbouw,zo kort na de oorlog.Hoe was het gesteldin de gemeentemet het
bijgeloofvan oude mensen,hoe kwam de grotekerkrestauratie
tot stand
en kan de kerk in Kantensniet vergelekenwordenmet de tocht van de
lsraëlietendoor de Schellzee?Al deze verhalenzijn opgetekendin het
fotografischgeheugenvan deze predikant,die nog zo zeer betrokkenis
met het wel en wee van zijn eerstegemeente.Hij is helaasbijnageheel
blind, vanwegeeen oogziekte,ooit opgedaanin Ned. lndie. Maar het
geheugenen de aanstekelíjke
verteÍtrant
is nog uitstekend!
De míddagis
toegankeliijk
vooralle belangstellenden.
Er zullenoud gemeenteleden
en
kerkenraadsleden
te gast zijn en natuurlijkkinderen(nog geborenin de
pastorieaan de Pastorieweg)
en kleinkinderen
van ds. Nortier.Als afsluiting van de middagzal er een kortevieringwordengehouden,waarbijhet
orgelals instrument
voorde gemeentezang
te horenzal zijn,maarook als
concertinstrument.
Ds.Oosterdijk
zal in de vieringvoorgaanen ds. Nortier
zal daarbijeen gebeduitspreken.
GebouwSalemis die middagingericht
voor het nuttigenvan drankjesen hapjes.Opgaveis gewenst,in verband
met de organisatie.Neemtu evencontactop met de voorzittervan de kerkenraad,de heerSprenger,

"Zo gauw hetzonnetjegaat sto,'uen,
homtrazendsnel
de sneeu?J)klok
bouen".
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Om,AaUg
Scholierenzijn ook maar mensen die naar hun moeder willen
Regenin overvloed,aan wind ook al geengebrek.Geen prettigeomstandighedenvoor een wandeltocht
van Middelstumnaar Kantens.Het is een
rampvoor elkescholiervan het voortgezet
onderwijs.
Maarmet de inhoud
van mijnneusdruipendovermijngezicht,mijntongop mijnvoetenen met
mijn lijf diagonaaltegende wind in waagdeik het erop.Een avontuurlijke
tocht lag voor me. Stiekemhoopteik erop door één van de vriendelijke
Kantstersopgepiktte worden.Vergissing,
wantal die automobilisten
lagen
waarschijnlijk
te gierenvan het lachenachterhet stuur.Ze gavenvast extra
gaswanneerze mij zagenlopen,zodatik helemaaldoorweektwas van het
opspattendewater.
fk gaf ze geenongelijk,ze zoudenwel denkendat ik plezierhad in de wandeling.Elkeautobegroetteik met een glimlach,en dat doe ik andersnooit.
In werkelijkheid
was mijn gezichthelemaalstijf en was mijn mond open
gewaaid."Wie loopter ook in de regen,die moetwel gek zijn.En in mijn
auto geen gekken,al helemaalniet wanneerze zo lelijkzijn"zullenveel
mensengedachthebben.Logischhoor,mensenvan Kantens.Maardit verhaal type ik voor de mensendie dat dachten.Die in weer en wind hun
auto'sniet stil wildenzetten.Dit verhaaltypte ik voor de Kantsterscholieren met durf en conditie,die zich niet af latenschrikkendoor een paar
regendruppels.
Weetéén ding,dezecolumnistleeftmetjulliemee.Hijweet
hoe het is, lopendtussenMiddelstum
en Kantens,
En dan kunje nogzo'n stoerekerelof meidzijn,wanneerje voetenstompjes zijn geworden,je hele lijÍ kletsnatis en voor de gel-lieÍhebbers
onder
ons, wanneerje mond vol zit met dat plakkerigegoedje,dan piep je wel
anders.Danbenje in één keernietzo trotsmeerop jezelf.Dandenkje nog
maar aan twee dingen,douchenen overleven.
Wat zijn we dan toch een
stoereboerenmet zijn allendat we toch doorzetten.
Dat we de deur openen en schreeuwen'."maaam,
ik benthui-huis!"
Datwe ons uiteindelijk
kunnen stortenop de stamppotof snert.En wanneerje dan latermetje vrienden gezelligaan het pratenbenthebje weereen stoerheldenverhaal,
dan
hangtiedereenaan je lippenmet de mondopenvan verbazing.
En wat julliebetreft,inwonersvan Kantensen omstrekenmet auto's.Denk
heb medelijden.
aan die armescholieren,
Ook al kijkenze kwaaden agressief met de mp3-spelersin de oren.Bedenkdat ze, hoe raar ook, maar
gewonemensenzijn.Net als julliezelf.Dat ook zij gevoelhebben,dat ze
de liefdevanjulliehardnodighebben.Bedenkdat,en strijkoverjulliegrote,
goedeharten.Danku wel alvast.
Wally
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Net als in 't Lougnijsstondener in "Kontakt"
ln de eersteafleadvertenties.
veringvan "Uitde oudedoos",verteldeik u al dat er rond 1962nog zoveel
bedrijvenwarenin Kantens.Daaromdezekeereen greepuit de advertenties en de mooietekstendie daarinsomsstondenvermeld.
"Kantens"begintmet een wijzeraad.Koopeldersniet,wat
De Handelsver.
eigendorp u biedt.
En de redactiezegt:Als uw advertentiehier had gestaan,was hij door tenminste300 gezinnengelezen.
Om mensendig hiernietaltijdhebbengewoondeen ideete gevenwaarde
winkels waren gevestigd,gaan we op het rijtje af, te beginnen bij
Langestraat
43, manufacturier
H. Bruin.
KuntU zich nog redden,
met ledikantenen bedden?
Laat Uw matraseenskontroleren
of ga een betereproberen.
De bestedie U kunt begeren,
heeftBruin-de tijd zal'l leren
'n Baby-uitzet,
gans kompleet
die is er ook, als U 't nietweet.
Ook kousen,sokkenzijnvoorhanden
een keuzeom te watertanden
En hebt u ietste verven,stomen?
daar kunt u ook gerustmee komen,
- We stekenovernaarde molen,waarmolenaarP.Nienhuisin het molenhuiswoonde,Hij handeldein veevoeders
en kunstmeststoffen.
- Op nr.39 was levensmiddelenbedrijf
F.S.van der Weg gevestigd.
Hij verkocht tevens Rook- en Drogisterijartikelen,
klompenen
Borstelwaren,
laarzen,Chocolade-en suikerwerken.
- ln het huisvan MarjoleinKromhoutop nr.37 zaI in de jaren'60 groentezaak R. Tuitman.
De natuurgeefthet en Tuitmanheefthet,zegtde groente-en fruitspecialist.
- In het huis van Kor Moorlagnr 33, woondeVivo-kruidenier
Lourens
Huizinga,maar hij verkochtook anderedingen,zoals breigaren.Geeft
nuttigecadeaux,o.a,pyama's,overhemdenenz.enz.enz.
- Bert Bultenawoontin het huisvan opa,latervader.Gediplomeerde
elektro-installateur,
H. Bultenaen Zn..Velenzullenzichde benzinepomp
nog
wel herinneren.
waarmoederHil het naastde winkelmetverf-en behangattributen,
druk had met benzineverkoop.
- Ineke'sbroodjesen kadootjesis één van de laatstewinkelsdie gesloten
is. Haar vader zegt:Het adresvoor al uw bakkerswaren,
M.J.Dijk.
- Het huisaan de Langestrat19, waar kapsalonGroenendal
was gehuisvest,is afgebroken.
Er staannu twee bejaardenwoningen.
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Vooreen goed verzorgdkapsel.Ruimesorteringin rokersartikelen.
De
originele"Kaptainblack".
Marten en Zwanny Miske wonen in het huis van Marten'souders,
Langestraat
13.
VoorEssopetroleumnaarJ. Miske.Natuurlijkkentu: Caltex-edel-haardolie.Kristalzuiver...l
U roepten wij komen!
Bij Tina en WillemKnotkun je goedzien aan het groteraamdat er een
winkel was, nl. Rund-enVarkensslagerij
H. Ploegman.1e Kwaliteit.
Vleessoorten-Worst,
Bredewegstr.
6.
Dan evennaar mijneigenÍamilieaan de Middelstumerweg
10.
Heel Kantensbrandtmet kolenvan Linstra.
Terugnaar Poelestraat
11 naar Drogisterij
en WarenhuisB.E.Tiemens.
B.E.Tiemens.
Met de duimomhoog,Beleefdaanbevelend,
Gazelle-en Magneetrijwielen
en vele anderezakenkon je in een ruime
32.
sorteringkopenbij M. Holst,Pastorieweg
Op nr. 38 een tweede brandstofzaakmet eerste kwaliteitbrandstofÍen
van H. Visser.
We duikende Kolpendestraat
in en komenop nr. 7 terecht bij de altijd
goedlachseAndriesvan der Horn,Als hij bij je kwamvervenen behangen,hadje plezier.Maarlevertsteedsglansrijkwerk,zegthij en dat was
waar.
We makeneveneen uitstapjenaar Rottum.Daarzat aan de Smidsweg8
het bedrijfvan Hero en Jantje Hielkema.Trekkersen landbouwwerktuigen,tevensfabricagevan Anti-slipen kooiwielen,
Evenverderwas het caféllevensmiddelenbedrijÍ
van Arie Sprenger.Van
het kleinste suikerbeestjetot de meest verÍijnde dranksoorten,
Hooghoudtop het etiket,geeÍtaan de zaakcachet!
1, KapsalonAppie
We rijdenterugnaarKantens,naarde Usquerderweg
Sprenger,broervan Arie.De heer Sprengerwas altijdcreatiefbezigop
het gebiedvan zang en toneelen rijmenen schrijvenwas hem ook wel
toevertrouwd.
Wilt U moderngekniptvoortaan,
dan moetge naarde vakmangaan.
Wassen,Íóhnen,enzovoort,
gebeurtvakkundigin zijn soort.
Tevensgasaanstekers
van f2.95- Í180.=(gouduitv,)
KapsalonSprenger.
We eindigenin het caféop nr 2 vanWed.S. Wieringa,nu DickStukkien.
Zij zegt in haar advertentie:
Vlek'scitroen- in elk seizoen!
Latenwe het daar maarop houden.lk zou zeggen,neem er maar één
op!
Anjevan der Hoek
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Stoeptegelsgezocht!! !
De organisatievan de Kaansterkermis is op zoek naar stoeptegels
(30x30).De Íeesttentkomt namelijknaast de voetbalkantine
van KRC te
staan, daarom moet het bestaandeterras groter worden! Heeft u nog
tegels voor ons over, neemt u dan a.u.b. contact op met Reinder
Blaauwwiekel
0595 552265.
We hebbenveeltegelsnodig,dus ook alle kleinebeetjeshelpen!
m.v.g.Organisatie
Kaansterkermis
Traditie?
Het is weerPasen.Was het nietaltijdde traditiedat het neutenschaiten
om
en om in Stitswerden Rottumwerdgehouden?Uw reporterwas vorigjaar
echtin Rottumdus wildehij dit jaar graagnaarStitswerdmaarwat schetst
zijn verbazing,hij moestweer naar Rottum.Zoudenze in Stitswerdbang
zijnom te verliezen.
Dantoch maarnaarhet dorpshuisvertrokkenen daar
bleekal sneldat het een gezelligeboelwas.Voorde kleinstenonderons
had de paashaasheel veel eieren verstoptin de tuin van de familie
Herweijer.
De ouderekinderenkondeneen paasspeurtocht
lopen.Aan de
warenzelfspaasprijzen
speurtocht
verbondenen dat maaktede jeugdlekker fanatiek.In het dorpshuiswarentwee banenuitgezetvoor het neutenschaiten.Eén voor de volwassenen
en één voor de kinderen,Het ging er
maarwat Íanatiekaan toe op beidebanen.Al wildende notenniet van de
baanwijken.Op het momentdat de volwassenen
een drankjenamenwas
het snel gedaanmet de notenen werdener door menigeenwat stuivers
gewonnen.De kinderenspeeldenom paaseierenen die gingenook grif
van de hand.Uw reporterheeft zich kostelijkvermaakten volgensmij de
aanwezigenook. We denkenin Rottumdat er in Stitswerdheel hard is
geoefendom volgendjaarvan de Rottummers
te kunnenwinnenen de traditieweer in ere kunnenherstellen.
Uw ReRo
Kinderen.
lk zie ze gaan, mijn kinderen
hun eígen leven in
Een huisje met een tuintje
wat houdt dat allemaalin?
Wat hebben ze om te strijden
geen degen of geweer
Hun handen en hun hersens
gewetenen hun eer?

Vaakzet dan het klammezweet
zich in mijn handen vast
Als alles wat hen overkomt
maar in hun straatjepast
Ach, het zijn zo van die zorgen
die vallensnelin't niet
Alsje ze somsbezoekt
en dan hun blijheídziet!
Schrijveronbekend.
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ZaterdagI en 9 maartwas er
de gelegenheidvoor mensen
uit dezeomgevingom kennis
te maken met het Zweeds
dansen.Er werd een cursus
gegevenvoor beginnersen
gevorderden
en de docenten:
ïcrbjorg Sjoberg en Yvonne
Hansen waren speciaal uit
Zweden gekomenom workshops te geven. Het zijn
gezelligeen muzikaledagen
geworden,die volop in het
teken stonden van de
werkt.
die heelaanstekelijk
Zweedsedansmuziek
Voordatdat je het weetben je aan het draaienen zwierenop mooievioolmuziek.Het is evenwennenomdathet ritmeandersis danje gewendbent,
maar zodrajehet een beetjedoor hebt,kun je al gauw een echte" poska
genotenvolopen vooralop zaterdagavond
" dansen.De deelnemers
was
te beluisteren
omdatdiversedeelnemers
er mooieZweedsevolksmuziek
en dat gaf weeraanleiding
om
haddenmeegenomen
ook hun instrumenten
nog eenseen rondjete dansen!
KIJKTEVENTERUG
DE VROUWENRAAD
Wist u dat een veulenper dag ongeveer24litermelkdrinktbij de merrie?
Cor de Winter3 of 5 keerper dag melkten dan 1 liter
Dat paardenmelker
per keervangt,dus 3 of 5 literper dag, maardan moeter nietsbijzonders
zijn,geenstressof bezoek,wantdan komter geen melk.
Dat een merrie2 tepelsheeften geen4 zoalsbij een koe?
waren er mooie beeldente
Naast deze en anderewetenswaardigheden
zien.Ook werd er gretiggebruikgemaaktom de productente bekijkenen
te kopen.
ook goed schijntte zijn voor allerleikwalen,hadden
Omdatpaardenmelk
De LageWierdeverwacht.
voorPaardemelkerij
wij ietsmeerbelangstelling
Die was tweedagenlaterop zaterdag15 maartbeterbij de
Groninger Avond met TheatergroepWaark.
programmaonderdelen.
Een vollezaal genootvan de verschillende
AnoukWerkmanbeet het spitsaf met een gedichtjeover de WitteWieven
van Eelswerd.
Rick ReifÍersverteldeeen Groningermop en JorianWals las een zelfgeschrevenverhaalvooroverhoe hij een crossdagbeleefdein België.
zongvóór en na het toneelstukenkeleGroninger
Het koorDe Vlinthippers
liedjes.
Waarkaan bod met LaiveSiebrand.
Om half9 kwamTheatergroep
ln 23 kortescènesgundenze ons een kijkjeuit het levenvan drie zusters.
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Liefde,haat,nijd,jaloezie,humor,allemaalherkenbare
menselijke
trekjes.
Of je inhoudelijk
wel of niet van dergelijkestukkenhoudt,is een kwestie
van smaak.Het acteertalent,
de perfectetiming,een genoegenom naarte
passende
kijken.Driemooiejongevrouwenverzorgden
op de achtergrond
muzieken mededaardoorwerdhet een sfeervolle
voorstelling.
Kantensmag best een beetjetrots zijn dat zo'n proÍessionelegroep,die
ook in schouwburgen
speelt,op 't Schienvattoneel
te zienwas!
gastvrouwte zijn!
Rita Poolbleekweer een uitstekende
ReumaÍonds.
Het Reumafondsheeft in Kantens,Rottumen Stitswerd€476.36 opgehaaldtijdensde jaarliiksecollecteweek.
Het Reumafonds
danktallecollectantenen comitéledendie in de regioKantenshebbenmeegeholpen
tijdensde collecte,
C.G.Steendam-Kruidhof.

VOORJAARSMARKT
Op obs Klinkenborgis de projectweekafgeslotenmet een voorjaarsmarkt.
De geheleweek waren de kinderenop allerleimanierenbezig met het
"Voorjaar".
geproefd,geschilderd,
gezononderwerp:
Êr werdgestempeld,
gen,geschreven,
er werdenproefjesgedaan,gekokkereld
en de kinderen
trokken erop uit om foto's te nemen.Tijdens de voorjaarsmarktkonden
oudersen belangstellenden
de eindproducten
zienen kopen,zoalszelfgemaaktepaaseieren,
schilderijtjes,
voorjaarsbloemen,
beschilderde
bloempotjesen zelfgemaaktebonbons.Verderwarener kraampjesmet bloemen,
soep,lekkerebroodjes,speelgoeden leukehebbedingetjes
verzorgddoor
de oudersvan de activiteitenraad.
Het was geslaagden erg gezellig.
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WAT EEN PIJP KAN VEROORZAKEN?
1 maart,kwartoverzeven,de koffiewas nauwelijksklaar,warende eerste
nieuwsgierigen
al aanwezig.Wat zou de jaarlijksetoneelavond van de
Kloosterspeulersdit jaar weer brengen? Dit jaar zou de éénakter
"Hozeveling"
vanJan Boerwordenopgevoerd.
De zaalliepal snelvol en er
moesteneên hoopstoelenwordenbijgeplaatst.
Nadatiedereenwas voorzienvan kofÍie,theeof watÍrisginghet lichtuit en de toneelgordijnen
open.
Er ontroldezich een geweldigspelvooronzeogenovereen boerdie jarig
was en waarvaniedereenin zijn omgevinghet vergetenwas. Alleende
marskramer
niet!Na eentientalminutenwas uw reporterde tel al kwijtvoor
wat betreÍthet aantalpijpendat er van de handging,Volgensmij had de
boer uiteindelijk
voor elkedag een anderepijp.Ruimeen half uur en veel
lachsalvo'slaterkon het publiekapplaudisseren.
En dat werddan ook langduriggedaan,want iedereenwas het er over eensdat het weer een zeer
geslaagdoptredenwas (helaaswat kort),Na het uítreiken
van de bloemen
was het voor het bestuuren de vrijwilligers
evenaanpotenom de zaalle
verbouwenin een dansgelegenheid.
Want.......na de jaarlijkseverloting
met ook dit jaar weergrandiozeprijzenkwamer een livebandspelen.De
band"lmport",die muziekuit de jaren70 en B0 speelt,had er zinin.Al snel
warende eerstedans liefhebbers
al op de dansvloerte vindenen er ook
nietmeeraf te halen.De bandvondhetzo gezellígdat ze zelfseen uur langer speeldendan aÍgesproken.
Nadatde band had opgeruimdblevenze
nog een tijdje hangenom samenmet wat Rottumersnog een afzakkertje
te nemen.uw reporterging laat, maar zeer voldaanweer naar huis om
terug te kijkenop een zeer geslaagdeavond,Volgendjaar zal ik er zeker
weer zijn,alleenhoop ik op een langertoneelstukzodatik nog meer kan
lachen, maar vooral genieten van het geweldige spel van de
Kloosterspeulers.
Uw RERO
ZE STAANERWEER,U TOCHOOK?
2008 wordteen mooijaar voor KRC.Ook dit jaar zal er in het hele dorp op
zaterdaggeschreeuwen gejuichte horenzijn.Ook dit jaar zullener weer
doelpuntengescoordwordenop het groenegras van Sportparkde Kooi.
De seniorenzijn het nieuwejaar begonnenmet een doelpuntenfestijn,
tegenhekkensluiter
Poolster4 scoordede blauw-witte
delegatiemaarliefst
zes keer,6-1.En als het aan de spelersligtzal het aantaldoelpuntenelke
wedstrijdminstenszo hoogzijn.
Veelgejuichín het níeuwejaar dus,maarnietalleenvanafhet veld zelt.Er
wordtook weer heel wat van de supportersverwacht.De mensendie de
spelersvleugelsgevenen vertrouwen
hebbenin de club,ook wanneerhet
misschienwat mindergaat.Dat zal geenprobleemmoetenzijn dit jaar,de
dagenzullenlangerwordenen minderkoud,zodathet aanmoedigen
dragelijkerwordt gemaakt.Natuurlijkzal de kantineook weer opengegooid
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worden,zodat er na elke wedstrijdgenoegmogelijkheden
zijn voor een
hapjeen een drankje.
En natuurlijk
zijner de C'ers,fanatiekals altijdzullenze er weerstaan.Elke
wedstrijdgaan ze er weer tegenaan,hun ogen enkelen alleenop de bal
gericht.Misschienniet altijd even zachtzinnig,maar altijd eerlijk.En laten
we de drie pupillenteams
nietvergeten,ook zij zijner weer klaarvoor.De
ontspanningen gezelligheid
staan voorop,dat is bij onze club altijd zo
geweesten dat zal ook altijdzo blijven.
Dus wanneeru op een zaterdagnikste doenhebt.Ren,fiets,step,hinkel
of rijd naar het voetbalveld.
Laatje nietteveelafleidendoor de lammetjes
in de wei of de aardigemensenin het dorp.Volghet geluiden treedbinnen
in Sportparkde Kooi.Zie de vrolijkegezichtenom je heen,het gelachdat
je al van ver tegemoetkomt.De voetballers,
het kantinepersoneel,
de ballenjongens,
Jan en de supporters,
ook in 2008zullenze er weer staan,ln
het zomerzonnetje,met de bal aan de voet en een lach op ons gezicht
makenwe er weer het bestevan.U. ik en iedereen.
Wv.D.
BesteDorpsbewoners
ln de afgelopentijd bereiktenons toch wat berichtendat men te weinig
merktvan de VDK.Tochzijn wij als bestuurvaakop de achtergrond
bezig
in het belangvan ons dorp.Wij hebbenons de laatstetijd dan ook bezig
gehoudenmet de volgendezaken:
1. Het bestemmingsplan
Kantens.We zijn hieroverin gesprekmet de
gemeente,We willennamelijkwetenwat de toekomstplannen
voor Kantens
zijn en of de gemeentezich houdtaan de eerdergemaakteafspraken.
2. De verkeersmaatregelen
op de Middelstumerweg
en Langestraat
heeft
nog steedsonze aandacht.ln het volgendeLougnijszal uw meninghierover gevraagdworden.Naar aanleidingvan uw meningzal er weer een
gesprekplaatsvinden
met de provincie.
3. Het onderhoudvan het Kantsterbos.
Waar het kappenen zagenvan de
bomenin het eerstejaar goedbezochtwerddoorde vrijwilligers,
liepdit in
jaartochwatterug.Dit is eenactiviteit
het afgelopen
voorbijnaiedereenen
iedereenis welkom.
4. Op dit momentzijn we in overlegmet de provincieom tot een veilige
oplossingte komentijdenshet grootonderhoudvan de Eemshavenweg.
De verkeersdrukte
zal in die periodevermoedelijk
behoorlijktoenemenin
ons dorp.
5. We hebbende afgelopentijd de notulenop de websitegezet.
6. Plaatsingvan de kerstboombij 't Schienvat,
7. Bemoeienissen
met het dierenparkje.
We hebbenals bestuurbeslotenom u via't Lougnijseen aantalkerenper
jaar op de hoogtete brengenvan de activiteiten
waarmeewe bezigzijn,
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Op de jaarvergadering
die dit jaar wordtgehoudenop 28 april 2008 om
20.00 uur in 't Schienvatwordt onder het genot van een hapje en een
Schrijfdaaromdeze
drankjede nieuwewebsitevan Kantensgelanceerd.
datumin uw agendaen kom naarde jaarvergadering.
-let bestuurvan de VDK
Oproep voor verenigingen, stichtingen,bedrijven,kerkgenootschappen enz.
Bij de VDK is het plangerezenom allenieuweinwonersvan Kantensdoor
middelvan een kennismakingsmap
op de hoogtete stellenvan de diverse
mogelijkheden
die ons eigendorpte biedenheeft.Uw vereníging,
stichting,
bedrijf,kerkgenootschap
enz. krijgtdaardoorde mogelijkheid
om zich te
presenteren
bij de nieuweinwoner.Bij voldoendebelangstelling
zullenwe
hierdan ook graagmee aan de slaggaan.Middelsdit stukjedoenwij een
oproepaan de diverseverenigingen,
stichtingen,bedrijven,kerkgenootschappenenz.om zichaan te meldenindienzij willenwordenopgenomen
in de bedoeldekennismakingsmap.
Graagontvangenwe uw reactievoor
1 5j u n ia . s .
NamensVereniging
Dorpsbelangen
Kantens:
42b, 9995 PZ Kantens, hennyhoHenny Homan, Middelstumerweg
man@hotmail.com
Maandagavond
10 maart vond er een vergadering
van de VDK plaatsin
het Schienvatte Kantensmet o a het ondenrverp
30 km. Er was een vertegenwoordiger
van de provincieGroningenuitgenodigd
om een toelichting
te gevenen vragente beantwoordenvan diversebewoners( een ambtenaarvan de Verkeersbeheersing).
Er gaannl stemmenop om
eigenlijkhet geheledorp tot 30 km zonete maken.De provinciestaat
daar in eersteinstantienietgeheelafwijzendtegenovermet dien verstande dat het merendeelvan de bevolkingvan het dorp achterdezeverandering dientte gaanstaan.
De provinciewil best het een en anderuitvoerenmaarheeftgeen zin om
onverwachtop tegenstandte stuiten.
Vandaarhet idee om een enquetete houdenom zodoendete stemming
onderde mensente peilen.Het is nietalleenmaarsimpelweg30 km borden plaatsenmaarer komendan ook verkeersmaatregelen
om die 30 km
Het gevolgis dan wel dat het heledorp een verkeersvriente stroomlijnen.
delijkezoneis waaroud en jong veiligoverstraatkunnengaanen dat is in
dezedrukketijd zeer belangríjk.
De bewonersvan Kantensontvangenin de komendemaandende enquete en de VDK hooptop een grotebereidwilligheid
onderde bevolking.
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Gemeentehuis:
Bezoekadres:
HooÍdstraat
West1,9981AAUithuizen.
Postadres: Postbus
11,9980AAUithuizen.
9(nrt(nr(
Tel.nr.:
0595-437555
EEIvrsÀ4oND*.
Fax.nr,:
059s-437666
ffi,'
email:
algemeen@eemsmond,n,
internet:
www.eemsmond.nl
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Openingstiiden:
geopend
Hetgemeentehuis
is voorhetpubliek
van8.30-19.00
opmaandag
uur,dinsdag,
woensjuni1999werktde
dagenvrijdag
van8.30-16.00
uurenopdonderdag
van8.30-12.00
uur.Sinds
gemeente
Eemsmond
meteenpublieksbalie.
U kuntzichvoorallezakeneerstbijdezebaliemelgeholpen
den.Veelal
wordtu dandirect
doordebaliemedewerker,
Vergthetantwoord
opuwvraag
meerspecialistische
kennis,
danwordteenmedewerker
vandedesbetreffende
vakaÍdeling
ingeschakeld
tezijn.OokvoorSociale
omu vandienst
Zaken
kuntu zichbijdepublieksbalie
melden.
Tijdens
de avondopenstelling
op de maandag
zijnalleende medewerkers
vande publieksbalie
Voordeaanvraag
aanwezig.
vaneenreisdocument,
eenrijbewijs,
eenuitlreksel
uithetbevolkingsgeboorte
register,
vaneenverhuizing,
aangifte
ofoverlijden
of inÍormatie
oversociale
voorzieningen,subsidies
geopend.
endergelijke
kuntu danookterecht.
Depublieksbalie
is doorlopend
De
kenthetsysteem
overige
organisatie
vanvariabele
werktijden.
Daardoor
bestaat
demogelijkheid,
voor09.00uurof tijdens
dat's morgens
delunchtijd
medewerkers
nietaanwezig
zijn.
platglas:
Inlevering
Platglas
kaniederewerkdag
ingeleverd
worden
aande Talmaweg
8a te Uithuizen,
van9.00- 16,00
12.00
uurenvan13.00
uur.
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