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KERKDIEN'TEN
PROTESTANTSE
GEMEENTEKANTENS.STITSWERD
Stitswerd,Georgiuskerk
1 mei 10.00uur ds. R.P.Oosterdijk,
Haren;Hemelvaartsdag
Kantens,Antoniuskerk
4 mei 10.00uur mevr.M. in der Maur-vanAchteren,Appingedam
11 mei 10.00uur ds. E.J.Struif,Oostenruolde;
Pinksteren.
GrunnegerDainst
18 mei 10.00uur de heerH.J.Dijkstra,Gasselternijveenschemond
2 5 me i 1 1 .0 0u u r .m e v r.N.C .Mei hui zen
KERKDIENSTENCHR GEREFKERK KANTENS
1 mei
4 mei
1 1 me i
12 mei
18mei
25 mei
1 juni

9.30 uur
9.30 uur
9 .3 0u u r
9.30 uur
9 .3 0u u r
9.30 uur
9 .3 0u u r

ds. P C de Lange.
ds. P C de Lange 14.30uur ds. P C de Lange.
d s .P C de Lange 14.30uur Leesdi enst.
ds. P C de Lange,Pinksterzangdienst.
d s .J Brons
14.30uur ds. J B rons.
ds. P C de Lange 14.30uur ds. P C de Lange.
d s .P C de Lange 19.00uur ds. P C de Lange,
dienstmet belangstellenden.

GEREFORMEERDE
KERKVRIJGEMAAKT
TE KANTENS
1 mei
4 mei

9.30 uur
9.30 uur
16.30uur
11 mei 9.30 uur
14.30uur
18 mei 11.00 uur
16.30uur
25 mei 9.30 uur
14.30uur
1 juni

leesdienst
Hemelvaart
leesdienst
ds.W.L.de GraaÍf uit Middelstum
Pinksteren
leesdienst
leesdienst
ds. L.S.K.Hoogendoorn
uit Uithuizermeeden
ds.A. van der Slootuit Bedum
ds. L.S.K.Hoogendoorn
uit Uithuizermeeden
ds.T.Groenveld
uit Roodeschool

11.00uur ds. M.O.ten Brinkuit Roodeschool
leerdienst
14.30uur ds.J. Oosterhuis
uit Sauwerd

DORPSKERKROfiUM
Alledienstenbeginnenom 19.00uur.
27 april
11 mei
25 mei
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ds. J. den Admirant.
1" pinksterdag
dienst.
dienst.

WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
30139 94
Bedum
,..............050
26127
apr. J.D.Buwalda,
F.H.Bennink,
TenBoer....,...............050
3022720
2Bl29l3A
apr. Tandartspraktijk

1t2meii;;il;i;;,ËËra,rtlilóffi;,tiló;ffi
::::::::ffi33
t?ii13

314mei
5 mei
61718
mei
9/10mei
11mei
12mei
13mei
14/15
mei
17l18mei
24125
mei
31-5/1-6

..05030154 62
L.G.Jager,Bedum
.........0596
59 23 34
Tandartsenpraktijk
Spijk,
Spijk.........
44 1545
Tandartspraktijk
Fledderus
Winsum.......0595
& Commies
4227 23
....0595
J.F.Perdok,
Baflo
43 17 16
Tandartsenpraktijk
Timmerman,
................0595
Uithuizen
422723
....0595
J.F.Perdok,
Baflo
431716
TandartsenpraktijkTimmerman,
Uithui2en................0595
. . . . . . . . . . . . . . . . 40 0529051 5
G . JH
. e u v i nU
k ,l r u m .
Tandartsenpraktijk
1oppersum..............0596
57 28 18
Loppersum,
43 1642
P.Brouwer,
...............0595
Uithuizen
49 1949
............0595
Tandartspraktijk
Eenrum,
Eenrum

Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
tandarts teleÍonischte
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
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,
t e l . 0 6- 5 1 2 5 5 9 2 6 .
Koks Herbergb.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595557131
voordringendevragenof voorde bevalling:06 13731172
KANTENS
BEGRAFENISVERENIGING
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.
Het winterseizoen
komttot zijneinde;dat betekentdat veelverenigingen
in
de zomermaanden
stoppen.Als redactiehaddenwe eerst maár ieinig
copy voor deze Lougnijs.
Maarde laatstepaardagenhebbenwe tochnogveelnieuwsbinnengekregen.
Voor u ligt dus weer een goed gevutdeLougnijs,met o.a weer veel vaste
rubriekenzoals in gesprekmet RonaldWérkmanover zijn
schilder-en
-dorpsbelangen
aÍwerkingsbedríjf,
ff chattenmet Rick Reifers,nieuwsvan
Kantens,dauwtrappen
op 2e pinksterdag,
nationalemolendagop 1o riei,
columndoor Wally,en een verslagvan ons redactielidErik de klerk zijn
yrou.wover mijn be_1oeping.
Als redactiehebbenwe míjn beroepingveranderd in Vakwerk.Nieuwsover een te houdenvleermuiientocht'belin
luni.
En in dezeLougnijsleestu het eerstedeel van Anna Holtmandie-met de
rugzakop reisging naar Ecuador. En verderveelmeernieuws.Veelleespleziertoegewenst.
GeradWerkman,eindredactie.
BINNENGEKOMEN
GIFTEN.
Vereníging
dorpsbelangen
Kanten€50,Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

OUD PAPIER.
op. woensdagavond
14 mei wordtweer oud papieropgehaaldin Rottum,
Stitswerden Kantens.Het oud papiergraagom 1g.oouur bij de weg.Vooi
vragen/klachten
kan men terecht bij o.b.s. Klinkenborgóchool
losss551788).
Zet uw papier tiidig en voor de ophalerszichtbaarbij de weg.Papier en karton gebundeld of in dozen bij de weg zetten. Lege kartonnen dozen zelf
even los scheuren en bundelen.Geen rommel meegevenzoals plastic,
piepschuim of hout. Dit moet er allemaal door de ophalers uitgehaald en
opgeruimd worden.

HARTSTICHTING.
OPBRENGST
NEDERLANDSE
Afgelopenweek is de collectegelopen,inKantens,Stitswerd
en Rottum.
Totaleopbrengstvan de collecte€ 557,56.
ledereenbedanktvoor de gift,Enalle vrijwilligers
bedanktvoor het lopen,
met nameJolandaHuising,Nel
v/d Klei ,MariaWerkman,Mw Oudmanen
jaar voorde hartstichting.
EsterHovenkamp
zij lopenal resp,S,10,15
Bedankt
AstridBlaauwwiekel
Coórdinatorhartstichting.
Bestedorpsbewoners,
Zoalsin het vorigeLougnijsis aangegeven
is er op 28 april'OBweeronze
jaarvergadering
en wij willendit nogmaalsbij u onderde aandachtbrengen. Op deze avond zal de nieuwewebsitevan Kantensworden gelanceerd.Op dezevergadering
zullenwe ook aÍscheidnemenvan JannyDijk
die 6 jaar langdeelheeftuitgemaakt
vande VDK.MarjoleinKromhoutheeft
gesteldom dezeplekop te vullen.
zich beschikbaar
Op dit momentzijn we in overlegmet de provincieover de tijdelijkeextra
drukte die ontstaat door het vernieuwenvan de asÍaltlaagop de
Eemshavenweg.
Daarnaastzijn we ook bezig met de evaluatiedie gaat
Tijdensde verover de aanpassingvan de Middelstumerweg/Langestraat.
gaderingvan 12 maartzijn hierovereen aantal zakenaan de orde gekomen. Geziende snelheiddie door een aantalmensenals erg hard wordt
ervaren,werd er een voorstelgedaanom het hele trajecteen 30 km zone
te latenworden.Hierzittenechternogalwat hakenen ogen aan.Ook moet
de weg dan ietsaangepastworden.Daaromhebbenwij de volgendestellingbedacht:

Het hele dorp Kantens moet een 30 km zone worden
Graagwillenwij dat u op deze stellingreageert.Wij komentussen12 en
17 mei bij alle huizenlangsom u meningte vragen,in de vorm van ja of
nee.
Wij zien u graag op 28 april om 20.00 bij onze jaarvergadering
in 't
Schienvat.
groet,
Met vriendelijke
Vereniging
Dorpsbelangen
Kantens

DANSGROEPHEARTBEATVAN ANNA DE KUYER
brengtbewegingstheater:
"Ademtocht"
Adem is het koorddat de ziel bindtaan het lichaam.
"Ademtocht"is een voorstelling
die gaat over de bron van leven:adem.
Adem geeftenergie.Als de ademstopt,vertrektde ziel.
De ademis de verbinding
binnenhet lichaam,maarook tussende verschillendelichamen.
Ademverbindtmensenmet elkaar.
Een bewegingstheater
voorstellingin het Bernleftheater
op
16 mei om 20.30uur en 18 mei om 15.00uur.
Entree€ B,gewenst:06-11083127 I adekuyer@heartbeat-dans.nl
Reserveren
Bernleftheater,Usquerderweg23, Rottum.

AGENDASCHIENVAT
3-17-24-31
6-13-20-27
20-27
14-28v.a.
14
19
28
7-14-21

18.00u
20.30u
19.30u
13.30u
20,00u
20.00u
19.30u
19.30u

KaansterVlinthippers
IÍ
Climaxvolleybaiheren
,, ,, , gllnn dames
sporteen spel
vergadering
C.S.C.W+gezvereningingen
vergV.D.K
bridge
Roelfcombifit

Zaterdagmenubij Rita in het Schienvat
3 mei
10 mei
17 mei
24 mei

shoarmaschotel(gebaard +salade)
€ 4,75
geb aard boontjes + gehaktbal
€ 4,75
Bamischotel(gebei)
€, 4,75
Kipschotel (blokjes kip/geb aard / groente) € 4,75

Nu ook ijssorbet(vruchten)klein€ 1,75 grool2,25
Geopendv.a 17.00u/ 20.00uook vooraÍhaalpatatenz
Tel.bestellen551280
Totziensin 't Schienvat

OmrUaUJ
Breek open die brievenbus!
Van een saai,kleurloosbelastingformulier
tot een roze,met de meestdure
Italiaanseparfumdoordrongenliefdesbrief.
Van een saaiestandaardcomputerlettertypetot de meest prachtigehandgeschreven
teksten.Van het
nuttelozekaartjedie 'toch maar een keer de deur uit moet'tot de meest
belangrijkebrief.Het komt allemaalsamenin de Kantsterbrievenbus.
Al
jaren het vertrouwdeadresvoor de hopelozeromanticusen de achterstallige betaler.Al jaren op het vertrouwdeadresdoor mensenvan dichtbíjen
ver weg bezocht.
Wat er in een envelopverborgenzit weet niemand.Misschienis die stoere
machodie met dure auto en zonnebrilbij de brievenbusaankomtin het
echtwel iemandmettorenhogeschulden.Misschien
zit die blonde,slungeligejongenmet gemakkelijke
kledingwel bij een geheimepolitieorganisatie. Het zal zomaarkunnen.De brievenbusweet het. De brievenbusis op
de hoogte.
Criminelenzoudenin plaatsvan een bank te berovenof afgezaagdeen
juwelierovervallen
eenseen brievenbus
openmoetenbreken.Breekijzer
in
de rugtas,jutenzak mee,een goedevermommingen gaan.Dan stiekem
om je heen kijkenof niemandje ziet,de breekijzerin de brievenbuszetten
en openbreken.
Kalmte werk gaan,niette veelopvallenen dan weer rustig wegsluipen.
Wat een buitzeg.Allegeheimenvan de brievenbus
ontrafeld.
Niksgeenemail, hyvesof msn. Brievenzijn toÍ. Brievenvertellenmeer over mensen
dan wat ook. Over hun humor,hun handschrift,over hun gevoel voor
romantiek,over hoe mensenmet geld omgaanof juist niet omgaan.Zelfs
welk geurtjeze het lekkerstvinden.Brievenverdwijnen
of directin de prullenbak,of onderhet bed van iemandom opnieuwen opnieuwgelezente
worden,totdatze helemaalkapoten verkreukeld
zijn.Om zelÍs dan nog
nietweggegooid
te worden.
Razendinteressantom gewooneens bij de brievenbuste zitten.Kijkenwie
er langskomen.
Fantaseren
overde briefdie sneldoor de gleufgeschoven
wordt.Gewoonzitten,onopvallendop een bankje,zien hoe de brievenverdwijnen.
Die brievenblijveneerstin het donkerin de bus liggen,wachtendtotdatde
postbodeze komt halen.Brievenbewarenhun geheimtotdatze bij de ontvangeraangekomenzijn. Een zakenmandie tevredenover zijn veel te
dikke buik wrijft.Een jong meisjedat begintte huilenbij het zien van de
rozebrief.Die dolgelukkig
zelf een antwoordschrijftof directde jongenop
8

gaat bellen.De relatiedie eruitvoortkomt,de kinderendie ze krijgen,het
25-jarighuwelijkdat ze vie.ren.
Allemaaldoordie ene brief.En latenwe de
schimook nietvergeten,die tevredenzijn geheimeboodschapdoorleest.
Mensenvan Kantens,blijfbrievenschrijven.De wereldheeftze nodig.

Op woensdag9 april hebbende kinderenvan groep7 en 8 van de o.b.s.
Klinkenborg
een theoretischen praktischjeugd-EHBO-examen
afgelegd.
"Slachtoffers"
uit groep5 en 6 werdenmet verschillende
verwondingenop
deskundigewijze verbonden.Bewustelozeslachtofferswerden in de stabiele zijhoudinggelegden iedereenwist op de juiste maniereen mitella
hebbenallekindereneen diplomakunnen
aan te leggen.De examinatoren
uitreiken.Dit gebeurdetijdens een feestelijkeavond in het bijzijnvan de
ouders.Waarderende
woordenwarener voor de examinatoren
en vooral
voorjuÍ FrouwkeDoornbosdie veelvrijetijd heeftgestokenin het aanleren
van allevaardigheden.
GRUNNEGER
IN ANTONIUSKERK:
PINKSTERDAINST
'Aale zegen komt van boven'
(zondag11 mei) zal er in de Antoniuskerk
te Kantens
Op 1e Pinksterdag
een GrunnegerDainstwordengehouden.
Voorganger
is ds. Struifuit Oosterwolde
en het themais:'Aalezegenkomt
van boven'.De dienstbegintom 10,00uur en bijzondere
medewerking
verlenen:
Annet Feitsmaen UkelienReisigeruit Bedum,die samen het zangduo
'Toalschatten'vormen.
LeniOtte is organist.ledereenis welkom!

CSCW.FEESTCOMITE
ORGANISEERTDAUWTRAP.MORGEN
MET
ONTBIJT
Tochtvoor vroeoevooels!
Wie wil luisterennaar het lentegezangvan de vogelsmoet vroegopstaan.
Bij zonsopkomstbarst het vogelkoorlos! Het is bijzonderom dit mee te
makenin een stil natuurgebied.
Bij Kantensaan de Oosterueg,ligt zo'n stiltegebied.Het lijkt ons fantastischom er onderleidingvan een echtevogelkenner
door heente lopenin
de vroegemorgen.
Menko-Jan
Alsemavan het IVN kan ons er allesoververtellen
Wij nodigeniedereenuit om maandagmorgen,2e
Pinksterdag,
12 mei
met ons mee te wandelen!
We mogendoor de veldenvan de fam.VanVeldeen de fam.Goldhoorn,
dus laarzenaan want de padenzijn nietverhard.Wie een verrekijkerheeft:
hang hem om en wie een vogelboekjeheeft:stop het in je jaszak!
Na de tocht staat er voor iedereen een lekker ontbijt klaar in de
Theaterwerkplaats.
Start:5.45uurbij de Theaterwekplaats
aan de Oosterweg4 te Kantens
Kosten€ 2,50 p.p.Opgavevoor B mei bij MartenMiske,Langestraat13
Kantenstel.0595-5521
37 oÍ:m.miske@
hetnet.nl

KRC ZOEKTLEDENVOORSENIORENELFTAL
De voetbalvereniging
heeftop dit momentnog 1 seniorenelftal,en heeft
hiervooreen ruimeselectie.
Onder dezeselectiezitteneen aantaloudereleden.
Wij willen graag proberenom een Veteranenelftalop te gaan zetten,en
zijn op zoeknaarmensendie zin hebbenom op zaterdagmiddag
een balletjete gaan trappen.
Een veteranenelftalis een elftalmet "oudere"spelers(35+),die spelenin
een competitiemet andereveteranenelftallen.
Dus,heb je zin om je conditieeen beetjeop peilte houden,en lijkthet je
leuk om met leeftijdsgenoten
een balletjete trappen,meld je aan bij w
KRC.
Aanmeldingen
kunnendoorgegeven
wordenaan K. Hamming,tel: 0SgS551277, via mail:kevin.hamming@gmail.com.
w KRC
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Word3 wekengastgezin!
Bel orr8.627974
wl,\rw.europaki
nderhu lp.nl

STICHTING
EUROPÁKI
NDERHULP
Het aantalgastoudersis de laatstejaren afgenomen.Dit heefttot gevolg
dat er steedsminder"kansarme"kinderenvan een onbezorgdevakantie
kunnengenieten.Kinderendie om welkeredendan ook als "kansarm"
aangemerkt worden. Kinderendie deze vakantie hard nodig hebben. In
Drenthe,Frieslanden Groningenkomenkinderenuit Nederland,Bosnie,
Duitsland,
Engelanden Frankrijk.
Gun deze"kansarme"
kinderen,in de leeftijdvan 5 tot 12 jaar,de vakantie
van hun levenen nodigeen kind uit voor 3 wekenin de zomervakantie.
Vooralvoor de kinderenuit Frankrijken Bosniezoekenwij nog vakantieadressen.
De twee Fransekinderreizen
zijn in de periodevan 2 tot 23 juli en 19 juli
tot 9 augustus.
De Bosnischekinderenkomenvan 28 juli tot 15 augustus.In totaalkomen
150 kinderen uit het voormalige oorlogsgebied,rond de steden
Tuzlaen Travniknaar Nederland.
Screbrenica,
van henwoontnogsteedsin de aanwezigevluchtelingkamHet merendeel
pen.Vandeze 150kinderenis voornog maarzo'n 80 onderdakgevonden.
Als er te weinigkinderengeplaatstkunnenworden,lopenwe het risicodat
dit jaar de reis aÍgezegdwordt.De kinderenuit Bosniëwordenover het
algemeenper 2 geplaatst.De gastouderskrijgeneen woordenlijsten de
vakantiekinderen
een pictogrammen
boekje.Verderkomener een aantal
tolkenmee naarNederland.
De ervaringleertdat dit voldoendeis om deze
3 wekenop een plezierigemanierdoorte brengen.
De Fransekinderenkomenvooral uit de voorstedenvan de grote Franse
stedenwaarhet onveiligis om buitente spelenen het levenuitzichtloos
is.
Al dezekinderenwetennietwat vakantieis.
Voor informatiekunt u contact opnemen met: voor Drenthe mevr. E.
Bergmantel. 0591-354447,voor Frieslandmevr. J. de Vries tel. 0582573612en voor Groningenmevr.A. Hommestel. 0598-446356
Ook kunt u kijkenop www.europakinderhulp.nl
De kans dat een "kansarm"kind met vakantiegaat Ís net zo groot als de
kans dat u nu belt.
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UAKWERK
Evenvoorstellen:
Mijn naam is Dedade Klerk,ergocoachvan Stichtingde
Noorderbrug.
Een stichtingvoor mensenmet een lichamelijke
handicap.
De ergocoach (aandachtsfunctionaris
fysiekebelasting)is een adviseur,
die in probleemsituaties
van medewerkers
kan adviserenen analyseren,
om verantwoord
te werkenmet cÍiëntenen materialen(tíllíft,glijmat,rolstoel
om fysiekeoverbelasting
en douchestoel),
tegente gaan.
Om een hulpmiddelgoed en veiligte gebruikenmoet je weten hoe dat
moet.Vandaardat ik twee maalper jaar,op 18 verschillende
locaties,een
tilcursusgeef.Na deze cursusbenje goed getraindin het gebruikvan tilen transferhulpmiddelen.
gebruikende juistetechnieken.
Nietallezorgverleners
Ze gebruikensoms
een techniekdie cliëntenonnodigpassiefmaakt,terwijleen anderetechniekde cliëntjuistwel zou stimuleren.
De een praatde cliëntde stoeluit,zonderhem bijnaaante raken.De ander
gaat sjorrenmet een zwaretiltechniek.
Dit houdtin dat wij de cliêntenniet
moetengaanhospitaliseren.
Maakze actief.Laatcliëntenzelf meehelpen.
Dit houdtin dat je als hulpverlener
weerstanden tegenwerking
kan krijgen
van de cliënten.Die hebbengewenningstijd
nodig.Als hulpverlener
ben je
daar al mee beziggeweest.Maarop wie je het overbrengt,
heeftook tijd
nodig om aan b.v. een tilliftof douchestoelte wennen.Probeerzoveel
mogelijk(alshet kan)de cliënthet meestewerkte latendoen.Bijvoorbeeld:
cfiënt zelf naarvorenbuigen.Nietdat jij de cliëntnaarvorenbuigt.Vraagof
de cliëntzelf kan gaanstaan,nietdat je hem al gaat helpenterwijlhij zelÍ
best kan gaan staan.
Wat is nu eigenliikfysieke belasting?
Het tillen en dragenvan zwareof onhandigelasten is één van de voornaamstevormenvan fysiekebelasting.Maar het gaat om meer.
Duwenen trekken, bijvoorbeeld
van zwarecontainers,rolstoelen,tilliften,
kunnenzeer belastendzijn.Ook ongunstige
werkhoudingen
kunnenallerlei klachtenveroorzaken.
Denk hierbijaan langdurigzittendwerken( b.v.
achterde computer),
aan gebuktwerken,werkenmet een gedraaiderug of
aan het staandwerk bij de kapper.
Vaakis het zo, dat handelingenbelastendzijn dooreen combinatievan factoren.Het gaat dan niet alleenom de krachtdie een hulpverlener
moet
gebruiken,maarook om de houdingwaarinhij dit moet doenen de bewegingendie hij daarbijmoet maken.Zo is tillenop zich al belastend,maar
het wordtnog veel zwaarderals je daarbijslechtsop één been kunt steuje de last bovenje hoofdmoet neerzetten.
nen tenrvijl
Het is vooralde rug die hetals gevolgvan langdurige
lichamelijke
belasting
zwaarte verdurenkrijgt.Doorsteedsterugkerende
verkeerdebewegingen,
houdingenoÍ belastingenkan slijtageoptreden,met als gevolgdat de
medewerker
volledigarbeidsongeschikt
wordt.
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In de prakijk betekentdit dat het tillenvan onze cliëntensteedsmeertot
het verledenmoetgaanbehoren.Allecliëntenen ook de meestekinderen
zittenbovende grensvan 15 oÍ 23 kilo.Als we in staatzijn onze cliënten
zoveelmogelijkte activeren,
scheeltons dat nietalleenkilo's,maardragen
we ook bij aan de zelÍredzaamheid
van de cliënt. Als dat niet (meer)mogegebruikenvan tilliftenen anderehulpmiddelen
lijkis, wordthet consequent
noodzakelijk.
SAMENZINGENVOORDE KONINGIN!
Op Koninginnedag,
30 april, willenwe graagde koningintoezingen.
Dat doenwe bij het openenvan dezeochtend,bij de kerk,als om 10 uur
de marktmeester
MartenMiskede vlag hijst.
Daaromroepende gezamenlijke
korenvan Kantens:"Deo Dicatus"en "De
Vlinthippers"
iedereenop met ons het Wilhelmus,het GrunnigerLaid en
wellichtnog een enkelandervaderlandslievend
liedmee te zingen,
Totziensop Koninginnedag,
10 uur!
De korenvan Kantens
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o
o
a
o
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vanaf 20 euro(oo{voor freren).
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epiferenen'uelvenwenfrírauwenen wimpers
ficfrnnmsmassage
franí6efraníefingen
frnrsen

o
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en veefmeer
verfotopcosmetica

11 mei 2008tuIoeíerdag
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(Bijzoníeremoeders
ver[íeneneeníijzon[er cadeou
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23, 9995cFDI(antens,llef 06 15 42 35 40
Langestraat
Cfeopatra,
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ÍÍ chottG...
Nieuwe rubriek voorjongeren tussen de 10 en 20 jaar
1. We chatte ff met.... (stel jezelt voor: naam, leeftijd,waar woon je,
school,hobby's,enz)
fk ben RickReiffersik ben 14 jaaren ik woon ook al 14 jaar in Kantens.
lk zit op het HogelandCollegein Warffum.Mijn hobby'szijn: klusjes
doen op de boerderij,waterskiên,op de trampolinespringenen nog
veelmeerdingendieje buitendoet.Verderbrengik op woensdagkranten rond en ook in de vakanties.
2. Wat is je favoríetemuziek?
Eigenlijkheb ik geenfavorietemuziek,ik vind bijnaalleswel leuk...
3. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen
willen worden.
Waarom?
In waterskiën,
omdatdat een hele leukeen bestwel moeilijkesportis.
4. Waar kunnenwe je in het weekend(overdagof 's avonds)tegenkomen?
Thuisof bij de familievan Velde.
5 . Wat is je favorietevakantiebestemming?
Mijnfavorietevakantiebestemmingwaar ik al een keerben geweestis
Italiëmaarik wil heelgraagnog een keernaarAustralië.
6 . wat voor gerechtkunnenwij jou 's nachtswakkermaken?
Als je mij wakkerkan krijgen,mag je me wel een bordvol met raspatat
geven.
7 . Op welkesite ben jij vaak te vinden?Waarom?
lk zit niet zo vaak op het internetmaar meestalzit ik op: vvww.hyves.nl
8 . Hoe ziet jouw toekomstdroom
eruit?
lk wil graagna mijnstudienaarAustraliëen dan wil ik doorhet landreizen.
9. Aan welkeactiviteitenin het dorp doe je mee?
lk heb op voetbalgezeten,ik help mee met de spelletjesinstuiÍ
en ik
loop soms collectevoor de kinderspeelweek.
10. Wat zou jij in het dorp waarinje woontwillenveranderen?Waarom?
lk wil graagwel een grootPoolCentrumin Kantenshebbenwant ik doe
dat wel eens met mijn neef en ik vind dat vet cool.
11. Tot slot, met wie chattewe de volgendekeer?
Matthijsvan Velde,
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O P R E I SM E T D E R U G Z A K . . . .
Herkent u deze titel? ln 2001-2002 schreef ik onder deze naam over mijn
belevenissentijdens mijn wereldreís.Toenik de redactie in december van
mijn plannen vertelde om te gaan backpacken door Ecuador, werd ik
gevraagd híervan een reisverslagte schrijven.Dat dit een hele bíjzondere
reiszou gaan'worden,wist ik toen nog niet.
De reis begintmoeizaam.Op LondenHeathrowbesluitAmericanAirlines
dat Hélènehaarpaspoortnietvoldoetaan hun nieuweregelgeving
met als
gevolgdat ze niet door mag reizen.Zij moet nieuwereispapieren
bij de
Ambassadein Londenregelenen op dat momentkan men niet vertellen
hoelangdat gaat duren.Mijn ticketomzettennaar een latertijdstipis niet
zondergrotefinanciëleconsequenties
mogelijk,dus reis ik alleenverder
via Miami naar Quito.Met dank aan het mobieletijdperkkunnenwe in
Miaminog met elkaarsmsenen komthet goedenieuwsdat Hélènena een
drukkedag haar papierenin orde heeftgemaakt.Maar ook na uren hard
werk mijntas op het vliegveldbij verlorenbagageheeftopgepikt.De grondstewardessop Schipholblijktbij het incheckennamelijkeen Íout te hebben
gemaakten heeftonzetassenverwisseld.
Gelukkigkan ik zonderproblemen haartas in Miamioppikkenen we wisseldennog onzecijferslotcodes
van de vliegtassenuit voor het gevalwij deze moetenopenenbij de douane. lets meer dan een dag na mijn aankomstin Ecuadorzet ook Hélène
voet aan grondop het vliegveldvan Quito
Omdat Hélèneen ik beídenzeer avontuurlijk
zijn ingesteld,hebbenwe
maandenvoorvertrekeen elfdaagsetrektochtgeboektin een uniekgebied
dat amperdoortoeristenwordtbezochten bij weiniggidsenbekendis.We
hebbenal de nodigevoorbereidingen
achterde rug als we vertrekken;twee
maandenlanggemiddeldtweemaalper weekvierà vijf uur wandelen.
Voor onze reisleidsterMaike, een Nederlandsegetrouwd met een
Ecuadoriaanse
sjamaan,wordthet een tweedetry-out.Een belangrijketryout omdatwe de junglereismakenin het regenseizoen.
Vantevorenís niet
duidelijkhoe het gebiederbij ligt en hoe zwaarde tochtwordt.Het klimaat
in Ecuadoris (zekerdoorde invloedvan El Niflo)onderhevig
aan veranderingen.In de wekenvooraÍgaandaan de reis is er sprakevan overstromingen en daarbijzijn ook mensenomgekomen.
Vlak na aankomstreizenwe naar het startpuntvan de tocht;PuertoQuito.
gidsenen bezoeken
We makenhier kennismet onze Spaanssprekende
een kruidentuin
waarwe uitlegkrijgenoverdiversekruidenen we proeven
daar o.a.de vruchtenvan de cacaoplant.
Een vroegenachtvolgt....zoals
zo vele daarna.
Bepaktmet hoognodige
kleding,onzeetenswaren
en met een stel nieuwe
regenlaarzen
rijdenwe de volgendeochtendnaar het Bilsa-gebied.
Het is
een regenachtige
zondagals we het dorpjeLaY binnenrijden,
Rondomhet
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marktpleinstaan mensen te schuilenonder afdakjesvan de huizen.
want dezevallenin de piramidevan Maslowtoch
ledereenin regenlaarzen,
Verschillende
wel onder de categorieeerstelevensbehoeÍten.
tafereeltjes
vallenons ten deel;kindjedat op straatwordtgewassen,de was doen met
niet meerdan een betonnenbak, water,zeepen een houtenplank,met je
paardboodschappen
halen,een kuddekoeienop het pleinetc. Nadatde
grondlegger
van deze tochtde paardenheeftgeregeldvoor de volgende
dag,vervolgenwe de autotochtnaar LagunaEncantada.
In de omgeving
startenwe onzeeerste,lastigetochtlangseen modderigeweg naarboven.
Tijdenshet lopen komt het moddertot bovenaanonze laarzen.Een voorproefjeop de rest van de tocht.We lopen vervolgensdoor een prachtig
groenen heuvelachtig
gebiednaarde vleermuizengrot.
Kruipenddoor een
waterstroompje
kome.nwe via een nauwe ingangin een ruime,prachtige
grot.Je voeltde vleermuizen
vlaklangsje vliegen.Alswe onzezaklampop
een vleermuisrichten,laat hij zijn tandjeszien.Na de tocht door de grot
gaanwe verderdoor de dichtejungleop pad voor onzetweedehighlight;
de verlorenstad. Het wordt verlorenstad genoemdomdat de rotspartijen
zo perfectuitgelijndzijn dat dit niet natuurlijkkan zijn ontstaan.Veelarcheologenzijn er nog dagelijksom dit vreemdeverschijnsel
te onderzoeken.
gebrul.In het Bilsa-gebied
Op een bepaaldmomenthorenwe angstjagend
wonenveelbrulapen.
We naderdende groeptot vrijdichtbij,het gebrulvan
het mannetjevan de groep wordt steeds heftiger.Hij ziet er angstaanjagendgrootuit.We besluitende groepapen met rustte latenen vervolgen
de schitterende
tocht.

De dag ernawordenwe bij het kriekenvan de dag gewektdoor het geluid
van de brulapen.Dit geluidis zelfs op 5 km afstandte horen.We rijden
terugnaarLaY waarwe op onzepaardenstappenvooreen vier uur durende tochtoverwederomeen modderigeweg naarboven.De mensenuit het
Bilsa-gebied
moetenvaak een dag door de diepemodderlopennaar het
dichtstbijzijnde
dorpvoorhun boodschappen.
De paardenlopenhet grootste gedeeltetot hun middeldoor de modder.Zonu en dan passerenmensen te paard ons, soms met boodschappen,anderekeren om de koeien
naareen anderstukgrondte verplaatsen.
Ook vrouwente paardmet zeer
jonge kindjesin draagdoeken.
Rond het middaguurkomenwe op onze
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makenkennismet de
lunchplekaan.We etenonze laatsteboterhammen,
lokalegidsvan het gebieden vervolgenwandelendmet onzeponcho'saan
in de stromenderegende tocht.Zo nu en dan passerenwe mensente
paardmet een grootbananenblad
bovenhun hooÍdtegende regen.Eén
van de passantenverteltons dat de tocht naar onze slaapplaatsDogola
nog héélerg ver lopendoor de jungleis.We zullenvolgenshem nietvoor
We houdende moederin,
tien uur 's avonds-dusin het donker-aankomen.
we zienwel hoe laatwe aankomen.
Na een uurtjeof vijfop een hoogtempo
wandelen,komenwe onderde modderbij Dogolaaan.Met het kleinebeetje regenwater
uitde ton frissenwij ons op waarnawe drogeklerenaantrekken.We schuivenaan bij een langetaÍelen eten bij kaarslichtonze rijst,
We besluitende maaltijdmet een lesje
bakbananenen taai reeënvlees.
VermoeidmaarvolSpaans-Nederlands
en kruipenvroegop ons matrasje.
daan!
Nog voor het lichtwordt,wordenwe
alweer door kraaiende hanen
gewekt.Tijdensde tochtblijktal snel
dat elk huis kippenen hanen heeft
De
voor eigen voedselvoorziening.
gids William,die ons de komende
dagenbegeleidt,komtnietopdagen
dus regeltonze reisleidster
andere
mensen die ons naar Cafra Bravel
brengen. Met zijn machete baant
één van de mannenzich een weg
door de dichtejungle.Na een tijdje
lopen horenwe de roep van William.Doordatde paden erg slechtzijn,
heefthij behoorlijke
vertraging
We bindenonzerugzakkenvast
opgelopen.
op de ezelen lopenvervolgensmet ons dagrugzakjede zwaarstetochtvan
de hele reis.Modder,waarinwe tot onzeknieënwegzakken,bij steilebergen omhoog,tot onzemiddeldooreen stukoÍ twintigrivierentotdatwe na
acht uur in een stevig tempo het huis van William bereiken.Voor
Nederlandsebegrippeneen tuinhuisje,met een aantal (jonge)varkens,
kippenen de gebruikelijke
laarzennaastde opgang.Wekomenevenop
adem,net als een aantalkortestopsdaarvoorom rivierwatermet waterzuiverendetablettenerin te drinken,wat gedroogdÍruit te eten en ons op te
ladenvoor de rest van de tocht.De aankomstin CafraBravaleen halÍ uur
later is ontluisterend
voor Hélène.Haar rugzakmet droge kleding,dagvoor de gehelewandeltochtis geheel
boekjeen overigebenodigdheden
"bad"door
We lopennaarde rivieren nemeneen verkwikkend
doonnreekt.
ons te overgieten
metwateruit onzeetensbakjes.
De jongevrouw(16jaar)
van Williamkookt vervolgensons avondmaal;rijst, bakbananenen het
vleesvan een dieruitde jungle.De damesvan het gezelschap
vallenvroeg
gidsengenoegennemenmet
in slaapop matrasjes,
terwijlonzemannelijke
een rietenmatje.
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De volgendeochtendprobeertHélèneeen stel sokkente drogen boven
een kaarsje,zodatzij in elk gevalmet drogesokkende volgendetocht kan
beginnen,We gaan vroeg op pad. Doordatwe in de regentijddeze tocht
ondernemen,is het niet mogelijkom bij een bepaaldegemeenschapte
komen.De keus is èf een hut bij rivierColoradobouwendie nachtof een
hele lange wandeltochtmaken om bij onze volgendeslaapplaatsaan te
komen;De Chachi-gemeenschap
in het dorpjeSan Salvador.
We kiezen
voor de tweedeoptie.
De ochtendenzijn over het algemeendroog,maar vanaf het middaguur
beginthet elkekeerte plenzentot 7.00 uur de volgendeochtend.Vanat213
van de tochtis het pad van iets beterekwaliteit.In het gebiedtussenCafra
Bravalen San SalvadorzijnweinighoeÍdieren,
waardoorde padennietvertraptzijn en we niet zo ver wegzakkenin de modder.Na tweeënhalveuur
lopen,hebbenwe wederomeen stuk oÍ zes rivierendoorkruisten nemen
we even pauzeom de laarzente legen,de sokkenuit te wringenen de
innerlijkemens van de nodigeenergiete voorzien.We vervolgenonze
tochtwederomin een hoogtempo,mede geletop de groteafstanddie we
moetenaÍleggen.Ergjammeralsje bedenktdat we daardoorde uitlegvan
onzegids Darwinovervele plantenen dierenmissen.Met het vooruitzicht
op een lunchop een kiezelstrandje
middenineen rivierstappenwe stevig
door.Op een bepaaldmomentraak ik in een bepaaldetrancewaardoorhet
lopenals vanzelfgaat.De zwaartevan de rugzakvoel ik zo nu en dan op
mijn rug drukkenen alleswat ik zie is modder,bladeren,ietswazigsgeel de rugzakvan de gids voor mij- en boomstronken
waar ik vooralníet over
moet struikelen.lk hoor ergensver weg het neuriënvan onze reisleidster.
Als Hélènemij vraagthoe het met mij gaat,antwoordik dat ik op de automatischepiloot loop en dat ze verder maar niets moet zeggen omdat ik
andersuit mijn trancegehaaldword. Pas als het suikertekortgaat opspelen en ik het gevoelheb dat ik ga flauwvallen,
vraagik de groepte stoppen.
Gedroogdfruit, sesamkoekjesen water doen hun werk.We lopen tot we
om half3 bij de rivieraankomen.
De lunch-aantaldagenoudeyoghurtmet
gedroogd
crueslien
fruit-latenwe ons goedsmaken.Het vooruitzicht
van
nog maardrieuur wandelen,brengteen groteglimlachop ons gezicht.Dat
kunnenwe nog wel aan......We lopende restvande tochtvoornamelijk
door rivieren.Op een bepaaldmomentkomenwe aan bij een wat wij een
T-splitsingzoudennoemen.De lokalegids Williamgeeft aan dat we links
verdermoeten.De anderedrie gidsengevenaan de vorigekeer rechtste
hebbenaangehouden.
Williamverteltdat het linkerpadnieuwis, maarzonder in discussiete gaan vervolgenwe onze weg op het rechterpad.Na
ongeveer45 minutenlopen,komenwe wederombij een T-splitsing
aan.
Jawel;het nieuwepaddatWilliamhadwillennemenkomthieropuit.Op dat
momentbesefik hoe kundigWilliamis.Ditgeeftmij eenveiligen vertrouwd
gevoel.Na een tijdjelopenblijftWilliamineensondereen boom staanen
zegt:"kijk;daarbovenzit een luiaard".
We zienalleeneen hoopjebladeren.
Maarals Williamaan de liaannaastde boomtrekt,gaat heel langzaameen
helelangearm en dan nog een arni en daarnaeen beenen nog een been
omhoog.Prachtigom zo'n beestmiddeninde junglete zien.We vervolgen
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de tocht.We komenlangs een struikmet boveninpaarsachtigebladeren.
David plukt deze bladerenen geeft ze aan ons te eten."Deze bladeren
gevenje energie",zegl hij.Dat we dezeextraenergienodighebben,weten
we dan nog niet.Als we tegenhet avonduurbij een houtenhuisjemet een
aantalkinderenaankomen,beginthet nog harderte regenen.Een jonge
vrouwstaatevenverderopbij de riviereen kano leegte scheppen.De gidsen vragenof we twee kano'skunnenlenen,maar volgensde vrouw zijn
de anderekano'slek.Williamgeeftaan dat we nog een half uurtjemoeten
lopen,dus vervolgenwe onze tocht in de stromenderegendoor de rivier.
Als we op de plekaankomenwaarde Chachi-vrouwen
ons zullenopwachten om ons met de kano naar hun gemeenschap
te brengen,verkondigt
Williamdat ze nietzijn geweest.Er is geenspoorvan leven.Verbaasdis hij
niet,want door de vele regenzijn de rivierenondertussen
in snelstromende, kolkendewatermassa'sveranderd.We besluitenop zoek te gaan naar
een huis. Op een bepaaldmomentkomenwe weer bij een rivier aan.
Williamverzoektons binnendrie minutenals een ketting-dus de handen
aan elkaarvasthoudendde snelstromende
rivieroverte steken.lets later
zullenwe de rivierniet meeroverkunnen.Je voeltde sterkestroming,die
je alle kantenoptrekt.We lopenverderterwijlonze gids met zijn machete
een pad door de junglebaant.Zo nu en dan lopenwe over -oude-paden
en zienwe bomenliggendie omvergekaptzijn.lk hoopop een tekenvan
leven,maardie is er niet.De gidsenstoppenbij een rivieren vragenons
of we zeer goedezwemmerszijn,zodatwe een vlot kunnenbouwenin de
hoopergensterechtte komenwaar levenis. Mensenin de junglebouwen
nl.voornamelijk
hun huizenin de buurtvan water.lk voel me een spelbrekerals ik zeg dit nietaan te durven.Vaneengezamenlijke
tochtop eenvlot
wordtafgezien.Wel besluitentwee gidsenmet een zelÍgemaaktvlot op pad
te gaan.In een rap tempohakkenze bomenom. Maarals men beneden
bij de rivierde vlot in elkaarzet, drijvenin een enormsneltempocomplete bomenaan ons voorbijin de rivier.Ook de gidsendurvendeze watertochtniet aan.We zijn ondertussendoorweekten ik heb het vreselijkkoud
gekregen.lk besluittoch maarmijnponchoaan te trekken,in elk gevalals
extralaagom weerenigszinsop te warmen.De zon is ondertussen
ondergegaan.We vervolgende tocht.Tijdenshet lopenmoetenwe goed oppassen dat we niet over stronkenstruikelenof in gatenvallen.Williamstopt bij
een bananentros-de natuuris zo rijk in de jungle-en geeÍt ons allemaal
een banaan.We nemendezein de handen etenbijnarennendde banaan
op.We lopenlangsaÍgrondenbij rivierenmet onzehoofdlampenop.Als we
wederomvoor een berg staan,wordt ons de vraag gesteldwat we willen.
OÍ de berg over en kijkónof we een huis tegen koménof een hut bouwen
waarinwe kunnenovernachten.
We kiezenvoorhet laatste.Na elf uurwandelenzijn we doodop.
ln het volgendenummer kunt u het vervolglezen van deze tocht.
Anna Holtman
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In gesprek,unet...
Deze keer ben ik in gesprek met Ronald Werkmandie aan de Kooistraat 7
woont ín Kantens.
Voor ons dorp een nieuwe ondernemer op het gebied van spuiten en
afwerkingenvan muren en plafonds.
Ronaldis 24 jaar en al
enige tijd als zelÍstandig ondernemerbezig
met zijn schilder- en
afwerkingsbedÍijf.Na
zijn vmbo- opleiding
ginghij de Vakschilders
Opleidingvolgen aan
het Noorderpoort
college in Assen.
Deze opleidingduurde
3 jaar, en werd met
goed gevolgafgesloten
met een diploma.
Als leerling schilder
werd hij aangenomen
in Glimmen.
Hoogesteger
bij schildersbedrijf
Na daar twee en een halÍ jaar gewerktte hebbenwerd overgestaptnaar
Hierwerdook weertweejaar ervaBonemain Middelstum.
schildersbedrijf
ring opgedaan,om daarna aan de slag te gaan bij Wijbo in Uithuizen.
Ronaldvond na drie jaar de tijd rijp om voor zich zeltte beginnenals franchiser, onderde naamvan Wijbo.
Om voor jezeltte beginnenis leuk;je hebt ervaring, je weet dat de firma
achterje staat,en er is altijdwerk.
Waarvoorkan men eigenlijkbij Ronaldterecht?Eigenlijkvoor alles wat
maar te makenheeftmet afwerkingvan murenen plafonds.Tot de mogelijkhedenbehoorthet spuitenmet o.a.spack,met grofof fijnstructuuren in
alle kleuren.Ook behangenvan muren en het schilderenvan kozijnen
evenalsbuitenschilderwerk.
behoorttot de mogelijkheden,
Vooradviesof offerteskan men altijdterechtbij RonaldWerkmanaan de
Kooistraat7 in Kantenstel. 06-42254959.Zijn emailadresis: rjwerkman
@home.nl
Ronaldbedanktvoordit interview.
en heelveelsucces.

G.W
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NIEUWSVAN KORENEN PELMOLENDE GROTEGEERT.
Eind mei, beginjuni gaat een grote
klusbeginnenop de molen.
Het gehele achtkant en de kap
wordtdan voorzienvan nieuweriet.
Ook de dakkisten(kozijnen)in het
achtkantworden er uitgehaald,en
geheelnieuwegeplaatstmet nieuwe
ramen.Dezezijn reeds gemaaktbij
molenmakerDunningin Adorp,en doorde schilderal afgelakt..Dus wordt
de molenweer de trots van het dorp straksmet zijn "nieuwejas". Dit jaar
vierenwe ook de 190.everjaardagvan de molen.De voorbereidingen
zijn
in vollegangom in septemberof oktobereenfeestte houdenbij de molen.
gegeven
Op twee zaterdagenin Íebruariwerd op de molendemonstraties
van het pellenvan gersttot gort, in twee groepenvan vijftienpersonen.
Verderwordt molenaarGeradWerkmanop zaterdagmiddag
vaak geholpen door twee ÍanatiekemolenlieÍhebbers.
MartijnScholtensen zoon Jan
Werkmanhelpenvaakmet alle voorkomende
werkzaamheden.
Op zaterdag12 aprilzijn we samenmet de molenaarswerkgroep
uit OostGroningenop excursiegeweestnaar Noord Holland.Een leerzamedag
vooralop de papiermolenDe Schoolmeester
in West-Zaan, en natuurlijk
de ZaanseSchans.
Op zaterdag26 april draaitde molenniet,want dan zijn we aanwezigin
Onderdendam,
waarhet achtkantgeplaatstwordtop molenHunsingo.
Een
feestelijkegebeurtenisdie dag.
Nationalemolendag10 en 11 mei 2008.
Op zaterdagl0mei doet koren-en pelmolen de Grote Geert weer mee aan de
NationafeMolendag.Op deze zaterdagzal
de molendraaienen mogelijkgerstpellen
tot gort.
Omdatde molendit jaar zijn 190everjaardag viert,zullener weer heerlijkepannenkoekente koop zijn bij de molen.(naturel
en met spek).Vanaf11 uur tot 16.00uur.
Ook kan er om 10 uur's morgensgestart
worden voor een molenfietstocht;deze
gaat langszes molens.Deelname2 euro,
en na afloopeen gratispannenkoeknaar
keuze.
Molencomité
de GroteGeerten de molenaar.

23

n ieuwsbrief

Fg # Éatr € fu # {&g
i.r,,:t: yl q:i* ï'++iË{:n a.i# rlitÍ'?Ë.ïr
rÍï"fií:ïï.'i

"Ádemtocht"

!6 en 18 mei2oo8

Adem is het koord dot de ziel bindt oon het lichoom.

"Ademtocht"is'eenvoorstellingdie gaotoverde bron
vonleven: odem.
Als de odemstopt, vertrekt de ziel.
moorook
De odemis de verbindingbinnenhet lichoom,
lichomen.
tussende verschillende
Ademverbindtmensenmet elkoor.
voorstellingin het Bernleftheaterop
Eenbewegingstheoter
16meiom20.30uuren
18meiom15.00uur.
Entree€ 8
heartbeot-dons.nI
eren gewenst: 06- 110I 3127 / adekuyer@
Reserv
9ernleftheoter, Usguerdecweg23, Rottum

"Witte Wievenvon Helwerd......
verschijnenen verdwijnen..."

21 juni 2OO8

ïijdens de midzomerovond
wordt vonof22.00w)r een
donsvo
orst ellinggegeven woorin de bezoekerwordt
in eenlondschop
vonklonk,sf eer en illusie.
meegenomen
an
wooronderdonsers,muzikonten
Ca.?5 deelnemers,
koorleden,brengensomen
dezevoorstelling.
(i.o.v.StichtingNotuuren Londschop
en
Eemsmond
Sticht ingGroningerLondschop).
vlokbijhet dorpUsguert.
De oudewierdeligt oonde Usguerderweg,
is
grotis.
Entree
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SCHEIDSRECHTER?
NIETHIER!
"ze warenenorm,en volgensmij ook heel oud. En die scheidsrechter
was
ontzettendslecht.Kijk dan wat ze met me gedaanhebben!"Hij tilde zijn
broekspijpomhoogen inderdaad,de wondenvan een ruige voetbalwedstrijdwarenduidelijkte zien."Aii,zei ik, dat valt niet mee.""Nee,echt niet,
het waren beren.Niet normaalmeer."lk zat op de banktijdensde voetbalwedstrijdtegenMiddelstum
en GijsWassinkverteldeeen boeiendverhaal
overzijn wedstrijdvan die ochtend.lk vergatmijneigenwedstrijden zag de
partijvan de C'ershelemaalvoor me.Hoe de gorilla'suit Baflorondwalsten
op het voetbalveld.
Handenonderhun bezweteoksels,oerwoudgeluiden
makend.En tja, als een heusegorillamaaienze dan wel eenseen tegenstander onderuit.En de scheidsrechter,tja, die heeft tegen zo'n stel
behaardeen intimiderende
gorilla-look-a-likes
natuurlijkweinigin te brengen.
lk zou ook niet graagzo'n partijfluiten.Met het zweetop plaatsenwaar ik
het lieverniet heb rondrennenop een voetbalveldis ook niet mijnfavoriete
hobby."wat nu scheidsrechter,
gromm,wildeje hun een vrijetrap geven?"
"Nee nee, het was helemaalniet mijn bedoelingo-om tt-t-te fluiten,het
ging per ongelukJ'
lk zou er niettegenwillenvoetballen,
maardat hebben
de dapperejongensuit de C'ersdus wel gedaan.
Bij de noordelijkevoetbalclubsweetje nooitwat je kunt venvachten.Niets
is te gek. Intimiderende,
bebaardemannendie lijkenop berenof magere,
jongetjesdie meerweg hebbenvan angstigechihuahua's.
schlemielige
Je
stapt het voetbalveldop en hoopter maar het bestevan. Kom je om, dan
komje om.Zit de scheidsrechter
nietmee,wordthij geïntimideerd
of zitzijn
boxerte strak? Maakt niet uit, gevoetbaldwordt er hoe dan ook. ook wij
kunnenonderonzeokselsnaar beestruiken,ook wij kunnenbrullen.Ook
wij hebbenellebogen,noppenen een hardvoorhoofd.
ook wij kunneneen
baardlatenstaan,vals kijkenen grommen.Geenprobleem,kom maarop,
wij lustentegenstanders
ook wel rauw.
Supergemotiveerd
stampteik het veld weer in, de trainerhad vast de vastberadenblikin mijnogengezien.lk krabdeeenswat ondermijnoksel,ging
soepelmet mijn handendoor de baarddie ik voordezewedstrijdhad laten
staan.Maar deze Middelstummers
waren geen apen, beren oÍ leeuwen.
Duidelijkschapen,inclusiefhet velegeschreeuw
en het weinigewol.
WvD

25

VV KRC
UITSLAGBALLONWEDSTRIJD
een ballonwedw KRC heeftafgelopenzomer,tijdenshet jubileumÍeest,
strijdgeorganiseerd.
en hiervanzijner maar
Er werdenongeveerhonderdballonnenlosgelaten,
vijf teruggestuurd.
De meestezijn allemaalin de zelÍderichtinggegaan,maar er was zoals
gewoonlijkeen uitzondering
bij.
De uitslagwas als volgt:
Eersteplaats:ArjenSpriensma,ballongevondenin Oldekerk,36,2 Km
Tweedeplaats:DinandVennema,ballongevondenin Briltil,32,2Km
Derdeplaats:KylinVenema,ballongevondenin Den Ham (Gr),29,5 Km
Vierdepfaats:FabioHoÍman,ballongevondenin Aduard,27,6Km
Al deze ballon hebben een koers naar het zuidwestengenomen.
Uitzonderingwas de vijÍdeplaats.
Dezenam een andereroute,en werdgevondeninTen Boer,14,3Km. En
de eigenaarvan dezebijzondereballonwas:
RobinWever,die hiermeede vijfdeplaatsinnam.
Alle prijswinnaars
hebbeninmiddelshun prijsin ontvangstgenomen.
met jullieprijzen.
Namensde w KRC nogmaalsgefeliciteerd
IN KANTENS!
VLEERMUIZEN
Op Vrijdag6 juni en op zaterdag7 juni a.s.
in Kantens
zullener excursieswordengehoudenovervleermuizen
onderleidingvan (batman)Bartten Hallers.
Tijdensdezeexcursieszult U ze nietalleenzien maarook d.m.v.speciale
apparatuurhoren.
aan de
Deze avondenbeginnenom 20.30 uur bij de Theaterwerkplaats
Oosterweg.De kostenvan deze excursiebedraagt€ 1.50p.p.
Opgavevoorwoensdag4 juni bij MartenMiske.
Tel 552137m.miske@
hetnet.nl

De groepenzullenbestaanuit maximaal15 personen!

\

weesersner
bijwantvorisvor! \
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Urr DE ouDE Doos.
4 en 5 mei in het vooruitzicht,
maar eensgekekenoÍ
Met Koninginnedag,
er in "Kontakt"ietste vindenwas over dezedagen.Echtveel was het niet.
In het aprilnummer
van 1963werd meldinggemaaktdat postbodeMarten
had gekregenvanwegezijn 4OWieringaeen koninklijkeonderscheiding
jarigdienstverband
hoortbij 30 april.
bij de PTT.Ja, de lintjesregen
In het bijzijnvan de burgemeester
van de gemeenteKantensen diens
echtgenotewerd door de directeurvan de Posterijenhet eretekenaan de
heerWieringaoverhandigd.
Op 7 mei bracht de koninklijkefamilie in verband met het Zilveren
Huwelijksjubileum
van koninginJulianaen prinsBernhardeen bezoekaan
deelte nemen,brachtende leerlingen
Groningen.
Om aan het huldebetoon
van de scholenuit de gemeenteKantensde middagin Groningendoor.
Deze middag heugt mij nog goed. Je moestje in het Noorderplantsoen
langsde kantvan de weg opstellen,
Toenhet eindelijkna langwachtenzo
ver was, stovende koninklijkewagensvoorbij,zodatje nog niks zag.
Alle Groningergemeentenmochtendelegaties
sturen.
Uit Rottumnamenmevr.Hielkemaen mevr.Scholteaan de huldigingdeel.
Klaas
Stitswerdwerd vertegenwoordigddoor gemeentewegwerker
R.A.W.Cleveringa,wijkverSteenhuis.Uit Kantens,naast burgemeester
pleegstermevr.A.J.Weitering,kleuterleidster
mevr.G. van Dam-Blinken
de herenJ. Bolhuis,J. Postmaen A. van der Horn.Têvenswerdaan de vergebodenhun medewerking
enigingende gelegenheid
te verlenenaan de
massalehuldebetuiging.
De Ver.Volksvermaken
te Rottumvierde op 11 mei 1963 feest, waarom
wordtnietvermeld.Als het weer het toeliet,werdener op het veld kinderspelen gehouden. 's Avonds was er in café Batema een
Kleinkunstprogramma,
verzogddoor de "Optimisten".
Opgevoerdwerd
"Píekerniet,het komttoch anders".
Over4 en 5 mei kon ik nietsvÍnden.Daaromtot slothet volgendegedichtje:
Een 'groot'man...
Nooitpraattehij over de taak
die hij in die jarenhad vervuld
met inzicht,overgaveen angst
en eindeloosbespeeldgeduld.
Hij kreeg-ik hoordehet voor het eerst't verzetskruis
uit PrinsBernhardshand,
vooralleswat hij had gedaan
uit liefdevoorzijn vaderland...
Margreetvan HoornUit:Welkom
Anjevan der Hoek.
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NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD
Uniek uitstapjevoor het hele gezin,
Vergetenaan te melden? U gaat toch mee?
Zelt gaathet je ook vaakzo.Je leestiets,je hebter wel belangstelling
voor,
maar legt de kranteerst opzij.Aanmeldenkan altijdnog wel, denk je dan.
Zo ging het ook met de HighTea.Eerstwarener I deelnemersen bij een
herhaaldeoproepen mond-tot-mondreclame
ineens15.
Daaromherinnerenwe u nog even aan de boottochtop zaterdag31 mei
vanuit Oostenruijtwerd
naar Appingedam.Verwelkomingmet koffie en
gebak,rondvaartvan ongeveer2tol2112 uur en dat allesvoor€ 9.50per
persoon,geen geld toch?Vertrekom 14.00uur.U kunt zich tot 30 april
aanmeldenop tel. nr.551228 of 551633.
DezelÍdeherinnering geldt ook voor Nordic Walking.
Mensendie overdagaan het werkzijn,kunnen's avondsvan 19.30- 20.30
uur de techniekonderde kniekrijgen.5lessenvoor€ 40.00.Starthalfmei,
datumin overleg.
Tocheen geweldigeservicevan de Vrouwenraad!
Er zijn enkeleaanmeldingenbinnen gekomen,maar nog niet genoeg.
Praater met elkaarover,maak elkaarer een beetjewarm voor! Dus mensen, het wordt nu mooi weer, meldt u aan bij mevr.GroenhoÍof mevr.
Steendam,tel.551228 of 551633.
Zie voor beide bovengenoemde
activiteitenuitgebreideinfo in het vorige
Lougnijs.
Fietsclub
De fietsclubvan de Vrouwenraadstart op woensdag14 mei.Verzamelen
bij 't Schienvaten dan gaanwe om 13.30uur op de pedalen.Na de winterstop kijken of het nog gaat en genietenvan het Groningerlandschap.
CatrienSteendamen/of Hannyde Vriesfietsenmee.
30 april
proberenwij op de Koninginnemarkt
onzezelfgebakken
bakkerswaren
aan
de man te brengen.
Na het bootreisjeop 31 mei gaan we met zomerreces.
We hopenop mooi
zomerweeren begroetenu in de herfstgraagweer bij onze activiteiten.
11 mei l ste Pinksterdag
Moederdag
Lieve mama,
blijfmaarliggen
in het grotewarme bed
blijf maar lekkernog wat dromen
tot er koffieis gezet
strakjesmaak ik een ontbijtje
met beschuitjesklaarvoorjou
maar nu eersteen bosjebloemen
omdatik zoveelvan je hou!
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EO-JONGERENDAG
2008:"Ondersteboven".
Op zaterdag14juni2008staatGelredomeArnhemvoorde 35stekeerop
z'n kop! Ruim 32.000jongerenkomenbij elkaarop de EO-Jongerendag
om te genieten van diverse sprekers,onvergetelijkeverrassingen,de
RonduitPraisebanden de artiestenDelirious?,
Starfielden SpaciÍix.Het
thema van deze bijzonderedag is "ondersteboven".God is helemaal
ondersteboven
vanjou. Hij werktop een manierdie je altijdverrast.De EOJongerendagbegintom 9.30 uur en wordt gepresenteerd
door Manuel
Venderbos.De sprekerszijn Kees Kraayenoorden Bram Rebergen.De
live-presentatie
is in handenvan Hermanwegter op Nederland2. De toegang is gratis,maar het is wel noodzakelijkom vooraÍte reserverenvia
www.eo.nl/jongerendag.
Busvervoer
Vanuitdezeregiovertrekteen bus naarde EO-Jongerendag!
ledereenkan
zich hiervooropgevenbij TruusFaber-vanDijktot uiterlijk31 mei a.s.Tel.
0595 552736.
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