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REDAKTIE:
Mevr. A. Bandringa-Roede
Mevr. A.van der Hoek-Linstra
Mevr. H.M.deVries-Kuiper
Dhr. F.A.Vaatstra
Dhr. K.H.vander Veen
Dhr. J.van der Laan,eindredakteur.
Correspondentie
adres:Kooistraat6, 9ÍD5 PW Kantens.Te1.2213.
Administratieadres: Brecieweg25,99ÍrÍlNC Kantens.
Bankrek.no.34
.22.*.1 73. Rabo-bank,Middelstum-Kantens
t.n.v.'t Lougnijs.
Giro nummervan de bank: 871621.
Uw giften kunt u overmakenop de hierbovengenoemderekening.
Eenabonnementvoor lezersbuitende genoemdedorpenen randgebieden
is
mogelijk,door stortingvarrf.25.- op boven genoemderekening.
't Lougnijswordt u dan toegezonden.
Aan allendie iets te koop hebbenen of te koop vragen,is er altijd plaatsvoor
uw advertentiein onze rubriek:Vraag en Aanbod.
Kosten?U betaafdvoor lx pfaatsingf.2.50 per regel.
Wilt u een vasteplaatsin onzerubriek,neemtu dan evencontact op met het
corr. adres.
Drukwerken verzorgingvan 't Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijJ.Sikkema,Hoofdstraat16 te Warffum.
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O P E N I N G S T I JD E N G E M E E N T E S E C R E TARIE, tel. 05955-1555
Ge m eent es ec r et a ri e :
Geopendv an 8. 30 - 1 2 .0 0u u r.
D e bur gem ees t er:
Spreekuur na telefonischeafspraak.
Amb t enaar s oc ial e z a k e n :
Dinsdag en donderdag spreekuurvan 9.0012.00 uur, en na telefonischeafspraak.
Ge m eent eont v ang e r:
Zitting van 9.00 - 12.00 uur op woensciag.
Betaling bij voorkeur op postgiro nr.
805992t.n.v. gemeenteontvangerof Rabobank Middeltum/Kantens nr .34.22.00.488.
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Gemeentewerken: KantoorCoendersweg
22te Middelstum.
Openingsuren: maandag en donderdag van
1 1 . 0 0 - 1 2 .u0u0r .
Tel. 05955- 1533.
Maatschappelijk Spreekuur
elkedonderdag
van 14.00-15.00
uur in het
wérker:
GroeneKruisgebouw.
Brandmelding:
Tel. 05960- 12000.
OPENINGSTIJDEN
POSTKANTOOR,
tEI. 05955. 1325
Maandagt/m vrijdag10.00- 12.00uur en
1 6 . 0 0- 1 7 . 3 0u u r .
OPENINGSTIJDENRABOBANK,tel. 05955- 1328
Maandag 13.30- 16.00uur.
Donderdag
10.00- 12.00uur en 13.30- 16.00uur.
Vrijdag 10.00- 12.00uur en 13.30- 16.00uur en
17.30- 19.00uur.
G R O E N EK R U I S
goederen,mevr.G.Loman,bellentel. 2033.
Voor afhalen(terugbezorgen)
Spreekuur wijkverpleegster: dagelijksvan 13.00tot 13.30uur in het
GroeneKruisgebouw,Molenweg6. Tel. 2377.Behalvewoensdags.
Aanvraag kraamhulp:dinsdagvan 13.00tot 14.00uur.
POLITIE:
A l a r m n u m m etre, l . 0 5 0- 1 3 1 3 1 3 .
Rayonbureau,
tel. 05953- 1888.
Postcommandant
Kantens,tel. 2432.

WEEKENDREGELING
HUISARTSEN:Usquert en Warffum.
4 en 5 dec. C.Ruytenberg,
Wadwerderw.3,
Usquert
11en 12 dec. Mw.T.Thorensma,
prakt.dr.Smits
18en 19dec. J.S.Smits,Oostervalge
51,Warffum
2 5 e n2 6 d e c . C . R u y t e n b e r g
31 dec. en 1, 2 jan.'83 Mw.T.Thorensma
H U I S A R T S E NM
: i d d e l s t u me n S t e d u m .
4 en 5 dec. H.A.Verhágen,
Grachtstr.b,
Middelstum
11en 12dec. S.Gerbens,
Menthedaln.2,
Middelstum
1 8 e n1 9 d e c . H . A . V e r h a g e n
25 en 26 dec. G.A.Schipper,
Kampweg21, Stedum
1 en 2 jan.'8iÍ| S.Gerbens

05950-2831
05950-4574
c5950-2490

05955-1bl9
05955-1518
05965-323

TANDARTSEN.
4 en 5 dec. H.A.Dijkstra,
Molenweg15,Bedum
05900-12337
11 en 12 dec. G.J.Heuvink,Leerweg50, Ulrum
05956-2015
18 en 19 dec. A.E.V.Jager,Zr.Kortestr.2,
Roodeschool 05954-2444
25 en 26 dec. B.Fledderus,
Stationstr.T, Winsum
05951-1545
27 en 28 dec. G.J.Heuvink,Leerweg50, Ulrum
05956-2015
29 en 30,dec. C.H.deLange,Hoofdstr.23,Leens
05957-1427
31 dec.,1jan. H.Meursing,Hypolythusln.
70, Middelstum 05955-2292
2 jan.'83 P.Stomp, Oosterstr.61, Warffum
05950-2261
DIERENARTSEN.
Geen opgave ontvangen,raadpleegde regionalebladen.
WIJKVERPLEGING.
Alleen te bereiken tussen 13.fi)en 14.00uur en tussen 18.00en 19.fi)
uur.
4 en 5 dec. Zr.G.Wiertsema,
Uithuizen
05953-1885
11 en 12 dec. Zr.A.Graaf-v.d.Velde,
Groningen
050-418623
18 en 19 dec. Zr.K.Smidt,Uithuizermeeden
05954-2403
25 en 26 dec. Zr.B.D.Lánge,
Bedum
05900-15365
31dec.en 1,2jan.'83Zr.T.Smit,Uithuizen 05953-1512

PREDIKBEURTEN
N E D . H E R V O R M DKEE R K .
Kantens:
10.45uur
5 dec.
Katecheet
F.H.K.Sprenger,
Coevorden.
1 2d e c .
1 0 . 4 5u u r
Ds.E.B.G"W.Ockels.
24 dec.
22.30uur
Dhr.A.J.Fraanje;
KerstInterkerkelíjke
nachtdienst.
25dec.
1 0 . 0 0u u r
D s . L . R a v e nH,a r e n .
in de Geref.kerk
Gastendienst
19.00uur
Kinder-Kerstfeest
in de Geref.kerk,Langestraat,onder verantwoordelijkheid
van
de gezamel'rjke
zondagsschool.
26 dec.
10.45uur
Kand.P.J.H.Noordmans,
Appingedam.
20.00uur
Ds.E.B.G.W.Ockels,
31 dec.
Oudejaarsdienst.
Stitswerd:
19dec.
10.45uur
Prof.dr.P.J.Roscam-Abbing,
Groningen.
Rottum:
26 dec.
19.00uur
Ds.E.B.G.W.Ockels;
Kerstviering
m.m.v.
gemeenteleden.
Bedieningvan de Heilige
Doop.
G E R E F O R M E E R DKEE R K - V R I J G E M A A K T
1 1 . 0 0u u r
K a n d .H . P a t h u i sK, a m p e n .
5 dec.
15.00uur
Drs. K.Deddens,
Groningen.
12 dec.
9.00uur
Ds. W.Wieringa,Helpman.
14.30uur
Drs. H.J.Siegers,
Uithuizen.
19dec.
11.00uur
Ds. W.Bruinius,Leens.
14.30uur
Dr. H.Venema,
Winsum.
25dec.
1 1 . 0 0u u r
D s .W . B r u i n i u sL, e e n s .
26 dec.
11.00uur
Drs. H.J.Siegers,
Uithuizen.
16.30uur
Ds. K.Harmanni,
Ulrum.
31 dec.
1 jan.'83
11.00uur
Dr. H.Venema,
Winsum
AGENDA
1 dec. Woningbouwver.
1 dec. C.S.C.W.
3 dec. St.Nicolaasfeest
6'dec. Verg. Werkgroep
28 dec. Verg. best. Schienvat
29 dec. C.S.C.W.Talenten-avond
De dinsdagmiddagen:
G.V. Ciimax.
De dinsdagavonden:
damcluben gymn.ver.Climax.
De donderdagavonden:
T.T.V. Blitz'79

Van de redaktie
Door het vertrekvan mw.J.Harkemanaar Harderwijkis de redaktieweer
niet op vollesterkte.We zullenzo spoedigmogelijkproberende opengevallenplaatsweer te vullen.
We wensenmw.J.Harkemaveel succesin haar nieuwewoonplaatsen
werkkringen willen haar b!; dezebedankenvoor het werk door haarget

daan.

Ontvangengiften:
W . C . M . N t. e K .
J . K . W .t e K .
N . M . B . Kt.e K .
K .H . t e R .
E . V .t e R .
H . F .t e K .
R . J . G t. e K .
K . H .t e R .

Í.25.t.25.f.15.t.25.f .25.f.15.f.15.f.15.-

Hartelijkdank voor uw bijdrage.
't
verschijHet volgendenummervan Lougnijszalnietvoor de Kerstdagen
nen, maarin de week daaropvolgend.
Wij wensenU allenvanaf dezeplaatseen prettigeKersttoe.
In dit nummerleestU:
Nieuwsvan Rottum
Het lelijk kaarsje(Kerstverhaal)
ln .gesprekmet St.Nicolaas
Vrouwenraad
Van alleswat
nieuws
Verenigings
etc. etc.
Verslagenuit de raadszaal,
De redaktie.
KERSTNACHTDIENST
19&Imet ZOUTKAMPERMANNENKOOR.
Op vrijdag 24 decemberzal ter voorbereidingop het Kerstfeest1982in de
oude Hervormdekerkte Kantenseen interkerkelijke
Kerstnachtdienst
worden gehouden.Dezedienstis evenalsvoorgaandejarenvoorbereiddoor de
Kommissieter voorbereidingvan interkertóliltezangdiensten.
Voorganger
zal ziinde heerA.J.Fraanjeuit Middelstumterwijlvocalemedewerkingzal
worden verleenddoor het Chr. ZoutkamperMannenkoor.Het orgel zal
worden bespeelddoor Martin Sprenger.Het aanvangsuur
is 22.30uur; de
dienst zal preciesom 0.00 uur worden beëindigdmet het luiden van de
kerkklok.De klankenvanuitde torenzullendie nachtin iederhuisgezin
bin.
nendríngenten teken dat het Kerstfeest1982is aangevangen!
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Op 10 december
To n eelv er eniging" V ríe n d s c h a p "
uit Garrelsweermet
"d e Gouden B r oc he "
Aa n v ang 19. 30 uur .

Een gezelligavondje uit in het ouderwets gezeÍligeStítswerderDorpshuis.
T o t z i e n s! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
KER S T F E E S TT E R OT T U M .
Op de avond van de tweede Kerstdagzal er in de Dorpskerkte Rottum een
ke rst diens twor den g e h o u d e n w a a ri n D s .E.B .G .W .Ockel shoopt voor te
gaan. In de dienst zal tevens de Heilige Doop worden bediend, een heilig
ogenblik dat voor het eerst sinds bijna twintig jaar daar weer zal plaatsvind e n . A an de diens t z u l l e ne n k e l eg e m e e n te l e d e nmeew erkenen er zal een
ouderwets Kerstverhaalworden verteld. Organist is Martin Sprenger. Na
affoop van de dienst zal er in het pas geopende Dorpshuisaan de Kloosterwe g c hoc oladem el kw o rd e n g e s c h o n k e ne n h e e ft u tevensgel egenhei dde
d o o p ouder sgeluk t e w e n s e n . Er i s e e n l i tu rg i ea a nw ezi gen het aanvangsu u r is 19. 00uur . Ko mt a l l e n te z a me n !

KERSTLIED
l k k à n h e t n i e t, Go d , ík k a n h et ni et:
ik kan het niet zingen, dat nieuwe lied.
't
e e n l i e d v a n d e v re d e , v a n stral endel i cht,
't
v a n h e i l i g eK i n d , v a n h e t hemel sberi cht,
v a n e n g e l e n ,z i n g e n d i n w o n dere nacht,
't
van Rijk van de Vrede, waar ieder op wacht.
't
lk kan niet meer spreken van grote geiuk,
Uw naam is vergeten, Uw wereld is stuk,
U w v re d e g e s c h o n d e n ,d e l andenverscheurd;
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ik huiverbij wat hierdaaglijksgebeurt:
de honger,de wanhoop,de haaten de dood
regerende wereld.Hun machtis zeergroot.
lk kan niet meerzingen;mijn lied is verstomd,
mijn hart is vol angst voor het lijdendat komt.
O God, scheurde hemelen daal.totons neer,
en leerons de boodschapvan Bethlehemweer:
dat Gíj in uw liefdewou delenons lot,
leerons weer te zingenhet: "Ere zij God!'r
Gedichtvan Nel Benschop
Uit: De vogefvan het Woord.

FEESTELIJKNIEUWSVANUIT ROTTUM.
De verenigingDorpsbelangen
Rottumis erg blij u medete kunnendelen
dat de feestelijkeopeningvan het Dorpshuisspoedigplaatszal vinden.
Ongeveer2% jaar geleden werden de eerste gedàchtenomtrent een
Dorpshuisin Rottumuitgesproken.
Velenvan u zullenzich nog onzeWagens in de optocht van 5 mei 1980herinnerenmet de tekst: "Róttum leeft
niet zonder Dorpshuis"en "Zo kan het niet langer".
Het verenigingsleven,
dat eigenlijkniet meer bestond, kan nu weer tot
bloei komen. De weg, die we de afgelopen2iaar hebbenbewandeld,was
somsmoeilijkmaarmeerdan de moeitewaard.Met behulpvan subsidies,
ons door allerleiinstantiesgeschonken,en de zelfwerkzaamheid
van de bevolking,zou het gereafÍseerd
worden.
Wd hebbenmet elkaarde schouderserondergezeten het is gelukt,want
Ceeindfaseis bereikt.De laatstehandwordt getegden de vooibereidingen
voor de openingztjn in volle gang. We zijndan ook erg trots u straksóns
Dorpshuiste kunnenfaten zien,waarvande deurenop lg decembera.s.
opengaan,'s middagsom half drie.
Vo.rr het beqtrijdenvan de onkostenbetreffendeopeningen de te organiserenaktivitèitenvoor het komendewinterseizoen,hebbenwe toestemming gekregenom een verfotingte houden.
Hiervoorhebbenwe een prachtigehoofdprijsaangebodengekregenn.l.
een stamboekschaap.
we hopendat we met dezeloteneen beroepmogendoenop de bevolking
van Rottum, Kantensen Stitswerdom onze aktiviteitente steunen.Wai
betreftde aktiviteitenvoor het komendewinterseizoen
hopenwe rekening
te houdenmet onzebuurdorpenKantensen Stitswerd.Op die manierkunnen we, volgensons, op een zo goed mogelijkeopkomstrekenenvoor at
de 3 dorpen.
We hopen u in de toekomstzoveelmogelijkvan onze aktiviteitenop de
hoogtete houden.
Tot slot zoudenwe willen zeggentot ziensin ROfiUM.
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Uit de Raadszaal
28 oktober 1982.
- Eenaantalstructureel
in de begrotingvoorkomende
subsidies
aanplaatselijkeverenigingen
t.b.v. sociaalcultureleaktiviteiten
zijningetrokken.
De
vrijkomendebedragenzijn toegevoegdaan de jaarlijkste verdelenpost
voor dit werk.
- Beslotenwordt medewerking
te verlenenaaneen herstructurerír'rg
van
de Prov. Gron. Schoonheidscommissie
tot de Stichting Prov. Gron.
Welstandszorg.
- Na een voorbereiding
door de WerkgroepSociaalCultureelWerk Kantens wordt beslotentot vaststelling
van "de subsidieverordening
Sociaal
gemeenteKantens".In dezeverordeCultureelWerk en Emancipatiewerk
ning is o.a. de procedurevastgelegdvoor het aanvragenen behandelen
van subsidieverzoeken
van verenigingen
op het terreinvan
en instellingen
sociaalcultureleaktiviteiten.
Dezeverordening
is voor het eersttoegepast
op de voor het jaar 1984aan te vragensubsidies.
- In de commissie
vanadviesinzakede behandeling
van bezwaarschriften
(wet
ingevolgede wet administratieve
rechtspraak
overheidsbeschikkingen
A.R.O.B.)zijb
n e n o e m d e h e r e nD . B i e r e m aW, . B o s m aH
, . K . v a nd e r B i j ,
R . R . E i s i n gean F . J . P e n d e r s .
- Voor de aanschafvan een cirkelgazonmaaier
met veiligheidscabine
is
gesteld.
een bedragvan f.40.500.-beschikbaar
- De begrotingvoor het dienstjaar19&fis vastgesteld.
De gewonedienst
Voor
sfuit met een totaalaan inkomstenen uitgavenvan f.7.620.863,24.
onvoorziene
van +f.1210.0@.-.
uitgavenis een bedragbeschikbaar
- Ingaande1jan. 1983zijnallebelastingen
en heffingenmet het maximaal
toegestanepercentage
van 4 verhoogd.Dit betekenteen meeropbrengst
van +f.23.500.-,waarmeehet bedragvoor onvoorziene
uitgavenwordt
verhoogd.
De volgendevergadering
9 december,20.00uur.
, , S P E E L W E E-K K A N T E N S "
Het ligt in de bedoelingom volgendjaar de speelweekte houdenin de
weekvan 8 t/m 13 augustus.
Houdt dezeweek zoveelmogelijkvrij om weer aan de speelweekmse te
kunnendoen.
Bij voorbaatonzehartelijkedank.
vergaderingwaarinde medewerkers met het speelDe eerstvolgende
op donderdag
weekcomitéeenprogrammazullenopzettenis vastgesteld
3 maart 1981Í1.
't
Aanvang:20.00uur in Schienvat.
't Speelweekcomité.
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CULTURELECOMMISSIE KANTENS.
Als dezekrantverschijnt,is de openingsavond
van de Cult. Comm.al geweest (27 nov.),
Danscursus.Verder
kunnenwe u mededelen
dat er zichvoor de danscursus vofdoendemensenhebbenaangemeldQ4l, zodat dezecursusdoor
kan gaan.
Op woensdag24 nov. is men voor de eerstekeer bij elkaargeweestom
J.B.v.d.Laan,Delfzijl)en
kenniste makenmet de dansleraar
{Dansschool
om nadereafsprakente maken.
De Cult. Comm. hoopt dat het een succeswordt.
Talenten-avondvoor de jeugd.
Danwillenwe dejeugder nogevenaanherinneren
dat er in de Kerstvakantie op woensdag29 dec. eentalenten-avond
is. Zijnjullieal bezigom wat in
vanaf6 jaarkan
te studerenT
Sketchjes,muziek,zang,dans,enz.ledereen
meedoen.
Tot woensdag22 dec. kun je je aanmeldenbij ons commissielidde heer
E.J.Kuipers,Pastorieweg
6, tel. 1245.
J U B I L E U M H E R V .V R O U W E N G R O E P .
Op 15 novembervierdede
jarigjubileum.
Men wilde dezedag feestelijkherdenken.'s Middagsom 17.00uur gingen
bestuuren ledennaarhet dorpshuis't Schienvat,alwaarmen een koffietafel gebruikte.
Om 7 uur ging men naarhet eigenkerkgebouw"Salem",waarhet bestuur
achter de bestuurstafelplaatsnam om felicitatiesvan genodigdenen belangstellenden
in ontvangstte nemen.
Onderleidingvan mevr.Ockelsbegondaarnahet officiëlegedeelte.Na gebed en een korte overdenkingdroeg mevr. Sprengereen gedichtvoor dat
gemaaktwas ter gelegenheidvan het lO-jarigbestaan.Verderwerd de
avond verzorgddoor mevr. Arbouw uit Slochterenmet Groningerhumor.
Aan het eind van de avond werden de damesSteenhuisen Linstradoor
mevr. Ockelsin het zonnetjegezetwegenshet feit dat ze 40 jaarlid waren
van de vereniging.Mevr. Linstrawas tevens 25 jaar presidentevan de
Herv. Vrouwengroep.Namensde kerkeraadsprak de heer Leijenhorst
waarderendewoordenaan het adresvan mevr. Linstra,omdat ze zich 25
jaar had ingezetvoor een stukje kerkewerken overhandigdehaar hierna
een attentie.
Om 23.00uur werd de avonddoor mevr. Ockelsgeslotenen kon de Herv.
Vrouwengroepop een geslaagdjubileumterugzien.
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VROUWENRAAD.
Opbrengstcollecte.
De opbrengst in de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd bedroeg
f.1396,25.Dat was zelfs Í.252,95meer dan vorig jaar. Alle geversen
geefstersheel hartelijkbedanktvoor dit prachtigeresultaat.
Kerst-bijeenkomst voor bejaarden,gehpndicapten
en alleenstaanden
van de gemeenteKantens.
Ja, bestemensen,het is nog wel een beetjevroeg,maartoch moetenwe
dezebijeenkomstal weer bij u aankondigen,want als't Lougnijsbij u in de
bus valt dan is het alweerrond 1 dec. en komende feestdagendichtbij.
't
De Kerst-bijeenkomst
is dezekeerop donderdag23 dec. in Klokhoeste
i
Zandeweer(aanvang5 uur).
Naasthet gebruikelijke
aperitiefjeen een maaltijd,wordt het programma
uit Assen.Ze heeftzelfkerstververzorgddoor mevr.Ds. JolanGaaikema
hafenen gedichtengeschrevenen enkeledaarvanzalze dezeavondvoor
het voetlichtbrengen.Jolan Gaaikemais een zustervan de bekende,in
Uithuizengeborencabaretier,Seth Gaaikema.
Bijdrage in de kosten: f.5.50per persoon.
f.1.- aan zijn of haarchauffeurbetalen?
Vervoer: Wil íederepassagier
Aanmelden:
Omdater aan dezebijeenkomsteen maaltijdverbondenis, waar bestellingen voor moetenwordengedaan,willenwe graagdat u zichschriftelijkoÍ
telefonischvóór 13 decemberaanmeldtbij de volgendeadressen:(diëet
graagvermelden;geen bestek meenemen)
Kantens:
Mevr. Berghuis,Molenweg16,tel. 1899.
Mevr. Linstra,Middelst.weg 10,tel. 1200.
Rottum:
't
Mevr. Homan, LageEind 12, tel. 1386.
Stitswerd:
Mevr.v.Dellen,
Knolweg8, tel. 1235.
Cursussen.
Volksdansen voor de jeugdis op woensdag10 novembergestart.
ook begonnen.Doorhet groteaantaldeelDe naaicursusis ondertussen
neemsters(171zijnde lessenop twee avonden,te weten op woensdag-en
donderdagavond.
Leidsteris mevr. de Brock uit Zandeweer.
was er voorde biispiikercursus.Erzijnhelaasgeen
Minderbelangstelling
cursistenmeerbijgekomen,zodatdezecursusvervalt.Ergjammer,want er
gebodenom in eigendorp uw kenniswat op te
werd u zo'n gelegenheid
vijzelen.Het gaatons echterte ver, om evenalsvorigjaarvoor de V.O.S.cursus,iedereenweer persoonlijkte benaderen.Het Lougnijswordt huis
aan huis bezorgd,iedereenkan het lezenen iedereendraagtook eenstukje
om de door het
We zijn nu helaasgenoodzaakt
eigenverantwoordelijkheid.
Rijktoegekendesubsidieterug te storten.
17
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Voor de cursusdeegfiguren maken warenbij het inleveren
van de kopy
nog geendeelnemers,
evenminals voor kerststukjes maken.
Dat ziet er dus een beetjesombei uit, maar misschienis het aanbodvan
cursussenwel te groot geweest.Als men al één avond aan een cursus
deelneemt,gaat men niet zo gauw een tweedeavonder bij nemen.
Terugblik op de theemiddag.
De eerstetheemiddagvan dit seizoenis al weer achterde rug. De leden
van de Vrouwenraadniet meegerekend,
waren er 15 mensennaar Salem
gekomenom naarzusterJannieEmmerinkte luisteren.
We zoudenzo graag zo'n25 à 30 mensenwelkomwillenheten.We zullen
het nog een paarkeeraanzienof de opkomstook beterwordt, anderszullen we er srisschienweer mee moetenStoppen.Voor een spreeksteris het
niet erg stimulerendals er zo weinig publiekis. Bovendienmoet er steeds
te veel geld bijgepastworden.
Eigenlijkishet niet allemaalzulkopwekkendnieuws.De Vrouwenraad
wil
wel van allesdoen, maarals er geenanimois, dan beginje niet veel.
Mochtenei van uw kant nog goedesuggestieszijn, geót Oiedan eensaan
ons door!
VRAAG EN AANBOD.
Graagwil ik iedereenbedankenvoor de leukeattentie'sen mooiekaarten
die ik ter gelegenheidvan mijn geboortemocht ontvangen.
JeroenJ.Meppelink,'t LageEind6, Rottum.
Wie is in het bezitvan een breimachineen wil tegen (kleine)vergoeding2
lappenin tricotsteekbreien.
Anky Meppelink,Rottum,tel. 2553.
O O K U K U N TL E R E NO L I E V E R F S C H I L D E R E N .
Injanuaribeginnenwij weermet de cursus olieverfschilderenop linnen,
voor beginners on gevorderden.
10Wekelijkselessen,'s ochtend,'s middagsof 's avonds,volgenseen uitgekiendschemavan moeilijkheidsgraad
en na elkeperiodede mogelijkheid
om "door te gaan".
Vraaggeheelvrijblijvend
uitvoerigeinlichtingen
aan:
Edo en Olga Kampen,Kerkhofsweg17,hoek Pastoriepad,
Kantens.Telefoon 05955-1903.
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Voor de cursusdeegfiguren maken warenbij het inleveren
van de kopy
nog geendeelnemers,
evenminals voor kerststukjes maken.
Dat ziet er dus een beetjesombei uit, maar misschienis het aanbodvan
cursussenwel te groot geweest.Als men al één avond aan een cursus
deelneemt,gaat men niet zo gauw een tweedeavonder bij nemen.
Terugblik op de theemiddag.
De eerstetheemiddagvan dit seizoenis.al weer achterde rug. De leden
van de Vrouwenraadniet meegerekend,
waren er 15 mensennaar Salem
gekomenom naarzusterJannieEmmerinkte luisteren.
We zoudenzo graagzo'n25à 30 mensenwelkomwillenheten.We zullen
het nog een paarkeeraanzienof de opkomstook beterwordt, anderszullen we er misschienweer mee moetenStoppen.Voor een spreeksteris het
niet erg stimulerendals er zo weinig publiekis. Bovendienmoet er steeds
te veel geld bijgepastworden.
Eigenlijkis het niet allemaalzulk opwekkendnieuws.De Vrouwenraad
wil
wel van allesdoen, maarals er geenanimois, dan beginje niet veel.
Mochtener van uw kant nog goódesuggestieszijn, geét oi" dan eensaan
ons'door!
VRAAG EN AANBOD.
Graagwil ik iedereenbedankenvoor de leukeattentie'sen mooiekaarten
die ik ter gelegenheidvan mijn geboortemocht ontvangen.
JeroenJ.Meppelink,'t LageEind6, Rottum.
Wie is in het bezitvan een breimachine
en wil tegen(kleine)vergoeding
2
lappenin tricotsteekbreien.
Anky Meppelink,Rottum,tel. 2553.
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O O K U K U N TL E R E NO L I E V E R F S C H I L D E R E N .
In januaribeginnenwij weermet de cursus olieverfschilderenop linnen,
voor beginners en gevorderden.
10wekelijkselessen,'s ochtend,'s middagsof 's avonds,volgenseen uitgekiendschemavan moeilijkheidsgraad
en na elkeperiodede mogelijkheid
om "door te gaan".
Vraaggeheelvrijblijvenduitvoerigeinlichtingenaan:
Edo en olga Kampen,Kerkhofsweg17,hoek pastoriepad,Kantens.Telefoon 05955-1903.
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G.V. CLIMAX
30 Oktober vertrok een groep van + 20 personen naar Paterswoldewaar
spring-wedstrijdenwerden gehouden. Zo behaaldenzowel de jongens als
de meisjesgroepeen goede plaats, die werd beloond met diploma's.

r

Dan wil Climax alle mensen, die een bloemetjevan ons kochten, bedanken. En natuurlijkalle vrijwilhgersdie ons geholpen hebben met verkopen.
De opbrengst was t.412.25 netto.
ledereenbedankt.

v.V: K.-R.-è;
Uitslagverlotingd.d. 30 oktober 1982.De winnendenummerszijn:2655;
1088;2714;1312;1719;3116;3089;1430;2826;1821;2089;1875;1555;
29M en 2477.
is mw. T.Westra-v.Bruggen.
Winnaresvan het vleespakket
Gewonnenprijzenkunnenworden afgehaaldbij J.Meijer,Kooistraat40.
voor
Wij zeggeniedereen,die op welkewijzedan ook heeftmeegeholpen
het doen slagenvan onzebazar,hartelijkdank.
Korte verslagenen uitslagen.
1eelftal.
23-10-1982 Warffum - K.R.C. 0-0
K.R.C.kreeghierde meestekansen,dochbenutwerdenzeniet.Detegenvan K.R.C.vaakin moeilijkhevan Warffumbrachtde defensie
aanvallen
den, maarde trainervan onzeclub wist steedsopnieuwordete scheppen
in de achterhoede.
30-10-1982 V.V.K.- K.R.C. 1-1
handenvol
Eenveel beterspelendV.V.K. bezorgdede K.R.C.-defensie
werk. Lat en paalstondenhet succesvan V.V.K. in de weg. Geheeltegen
het spelbeeld
in luktehet K.R.C.opgelijkehoogtete komen.K.R.C.mag
dus van geluksprekenen één punt mee naarhuisnemen.
6-11-1982 K.R.C. - Zeester 1-2
op de ranglijstmoestopnemenheeft
Onselftalwelketegende hekkesluiter
verkekenop de gasten.Kansenblevenonbenut.Dachzich vermoedelijk
trainer,welkein 't Schienvateenrecepten de spelersaanhunjubilerende
of dachtmen dat het wel zou lukken?In iedergeval
tie werd aangeboden,
gingende gastenmet de puntennaarhuis.
13-11-1982 Marum - K.R.C. 2-0
er
Binnen15 minutenstondK.R.C.met een2-0achter.K.R.C.probeerde
nog van allesaan te doen doch het lukte niet. Helaasde kansenwerden
niet benut. In de tweedehelfteen ietssterkerMarumdoch ook dezeclub
had nietsmeerin huis.
Dames.
23-10-1982 Gorecht 1 - K.R.C. 5-0
Gorechtt had in dezecompetitienog geenwedstrijdverloren.Eensterke
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ploegwaarmeewe het heel moeilijkkregen.De eerstehelft werd er goed
ge_speeld
doch onzedameskekenwel tegeneen2-0achterstandaan. In de
tweede helft het voordeelvan de scheidsrechter
mee doch ondanksdit
werd de wedstrijdbeëindigdmet een 5-0 nederlaag.
30-10-1982
K.R.C. Haren 2
1-0
Haren2, welkewerd begeleiddoor de F.C.Groningen
spelerRonaldKoeman, kon geenwinst makentegenonzedames.ln de 16eminuutvan de
eerstehelft lukt het de damesvan K.R.C.eenvoorsprongte nemenen de
standte brengenop 1-0.De tweedehelft brachtgeenverandering
zodatde
eindstand1-0bleeÍ.
6-11-1982 Hoogkerk - K.R.C. 4-0 Á
Met 8 damesaan een wedstrijdbeginnenis een bijnaonmogelijkeopgave.
Maar ja, er moest gespeeldworden en in de eerstehelft stond Hoogkerk
in de tweede
met 2-0 voor. Ondanksallepogingenvan de K.R.C.-dames
helft kon Hoogkerkde voorsprongbrengenop 4-0.

I N G E S P R E KM E T

,gr;nÍ
Wa ar bent u gebo re n !
lk ben qeboren in Patara.Pataraligt vlakbij
de plaats MYra aan de kust van
de Middellandsezee, in het huidige Turkije.
Hoe bent u eigenlijk Sinterktaas geworden!

DezeedelVroegerrivoondeer een arme edelmanin mijn geboorteplaats.
man had driedochtersen aande oudstevan dezedochterswildede edelmeegeven.Dit ging nieten daaromwildede edelman
maneenbruidsschat
's
haarverkopenals slavin.lk hoordeervanen heb toen avondseen zakje
met driehonderdflorijnen(geldstukken)door een geopendraamgegooid
en ben daarnavlug weggerend.
De familiewas toen erg verrastwant het geld was juist genoegvoor de
bruidsschat.Maar de positievan de edelmanverbeterdeniet en daarom
herhaalde
zich hetzelfdemet de tweedeen laterook met de derdedochter.
Toen ik voor de derdekeereen za$e florijnendoor het raamgooide,ging
de vadervlug naarbuitenom te zienwie dat gedaanhad en zag htj mtj.
En zo heb ik geleerdom belangeloosen anoniemiets voor de ander te
doen.
U zegt dat Myra in het huidige Turkije ligt, hoe komt het dan dat
veel mensendenken dat u uit Spanje komt?
Veel mensenin West Europahebbende traditievan mijn herkomstver-
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plaatstnaar spanje. In die tijd woondener Moren in Spanje,vandaarde
"zwarle" knechtjesen bedienden.
U bemiddelde vroeger wel tijdens oorlogen?
Ja, dat vond ik belangrijkwerk, want ik houdvan rechtvaardigheid.
Verder
ben ik vroegerbeschermheilige
geweestvan de studenten.Dat was in de
tijd nà de Middeleeuwen.
Erkwamentoen meerdereuniversiteiten
en daardoor moest er meergereisdworden.
Ook ben ik beschermer
van kinderengeweest.Erzijnnog afbeeldingen
van
mij te vindenop sommigeoude wees-en kinderhuizen.
Wat vindt u nu het mooiste werk om te doen?
Eh,ja {sinterkfaasdenktdiepna)het mooi$tewerk vind ik toch om bijarme
kindnereneen pakjein de schoente brengen.
we moeten in deze tijd allemaal inleveren, houdt u daar ook rekening mee?
Ja, ia, de kinderenkrijgenallemaalnet als vorig jaar een kadootje.Alleen
het kan dit jaar wel eenswat kleinerzijn uitgevallen.
Tot sfot, heeft u nog iets te zeggon aan de lezers!
Nou, ik zou dit wiflenzeggen:zet de schoenzoveelmogelijkbij de kachel
op, want andersmoeten mijn Zwarte Pietenteveelzoeken.
Tot ziensop 5 december!

VAN ALTES WAT. . . .
De plattelandsbevolkingwordt in deze herfstperiodegeconfronteerdmet
modderigebuitenwegenen de vele bietenauto'sdie af- en aan rijden.Boven Groningenhgngende witte pluimenvan de suikerfabriek.DánkzijNapoleonontstondin Nederlandin 1811het allereerste
beginvan een bietsuikerindustrie.
Erwerd toen in Wageningen€en bietsuikerfabriek
gebouwd,omdatop bevel van de Fransekeizer,die het destijdsook in Nederlandvoor het zeggen
had, suikervan eigenbódemgeproduceerddiendete worden. Het vastelandvan Europamoestzich afsluitenvoor importvan o.a. rietsuikeruit Engeland,teneindede Britteneen zware,economischeklap toe te brengen.
Maardie afsluitingvan het vastelandgeregeldiir het "continentalesteÉel"
bleekniet waterdichtte krijgen.
Napoleonhad ook niet veel gelegenheidmeer om daar iets aan te doen,
want zijn loopbaannaderdede eindstreep.Met het rijk van Napoleonging
ook de bietsuikerindustrie
in ons landten onder.De produktiewas voornapolitiek
een
zaak
van
en niet van wefdoordachteeconomiegeweest.
leliik
Silezië
De eerstvolgende45iaar werd er in Nederlanddan ook niets ondernomen
op het gebiedvan het industrieelwinnenvan suikeruit bieten.Dater suiker
in bietenvoorkwam,was overigensgeen Franseontdekking,maareenvinding uit 1747van de BerlijnseapothekerMarggraf. Dezehad zijn vondst
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niet in praktijkgebracht,maarzijn teerlingAchardrichttein 1g02te Cunern
(Silezië)de eerstebietsuikerfabriek
ter wóreldop, steunendop zijnervaringen opgedaansinds 1799in een proeffabriekje.Het suikerrendóment,
de
hoeveelheidsuikerdie gewonnenkon worden,bedroegin het prillebegin
twee tot drie procentvan het gewicht van de verwerktebieten.
Door het veredelenvan de voederbieten,
die aanvankelijk
werdengebruikt
tot suikerbietenrassen
en door het verbeterenvan de fabricagemèthoden
kan thans een suikerrendement
van dertientot veertienproCentworden
behaald.
Dat is niet gering,want een biet bestaatvoor r5o/ouit water.
Zevenbergen.
De bietsuikerfabricage
in Nederlandwerd ín 1857weer ter handgenomen
toen in Zevenbergen,
in het westenvan Noord-Brabant,
een suikerfabriek
werd gebouwd.Er was veelonderzoekaan voorafgegaan,
wat een betere
werkwijzeen beterebietenhad opgeleverd.Daardoorwas het thans wel
mogelijkom economischverantwoordte produceren.De eerstesuikerfabriekbleefdan ook niet langde enigein ons land.
De nieuwefabriekenverrezenvoornàmelijkin het zuidwesten.
Niet alleenwas daarde grondsoortgeschiktvoor de bietenteelt,maarook
was er zoetwaterbeschikbaar,
dat onontbeerlijkis voor het produktieproces. Bovendienhaddende boerenbelangstelling
voor het betrekkelijk
nieuwe gewas,omdat zij het verliesvan de meekrapteelt
wilden opvangen.
De meekrapwerd gebruiktvoor het bereidenvan een rode verfstof-.
Met de opkomstvan de chemischekfeurstoffenwas de rol van de meekrap
uitgespeeld,zodat de teelt ervantegen l8O0verdwenenwas. Tegenhet
eindevan de negentiendeeeuw warener in Nederlandaf enkeletièntallen
suikerfabriekjes.
In 1982werdenin Nederland136.000ha suikerbieten
verbouwddie in 100
dagen door de 13 nog bestaandefabriekenverwerktworden tot suiker,
pulp en melasse.
De beidefabriekenin Groningenverwerkenper etmaal23 miljoenkilogram
bieten,aangevoerdop t 1200vrachtauto'sper etmaal.
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de
hoeveelheidsuikerdie gewonnenkon worden,bedroegin het prillebegin
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HET LELIJKEKAARSJE - ElisabethWijnands
Er stond een doosjein de kast, een doosjemet allemaalkaarsjeserin. Het
waren prachigekaarsjes:rode en witte. Maartussenhen in lag een kleine
lelijkerd.Jammer,dàt kaarsjewas niet rood en.ook niet wit, het was háemaal verkleurdlToch mocht niemandhet lelijkekaarsjeweggooien.Nee,
het kon nog best gebruiktworden.
De kaarsjesverveeldenzich in de kleinedoos. Zij lagenal zo langte wachten en wildenzo graagaan het werk gaan.ledervan hen wist wat zijntaak
was. Straks,als het op het Kerstfeestaangestoken
werd, moesthet gaan
vertellenvan het grote Licht. Het moestvrolijkbrandenen zijn uiterstebest
doen de mensenblij te maken.Ook het lelijkeverkleurdekaarsjewist heel
goed wat het te doenhad. Het dachtstilletjesin zichzelf: Al heb ik dan niet
zo'n mooie kleur,tèch kan ik vertellenvan het Kindjein de kribbe.
Entoen kwàm het.KerstfeestlDe kaarsjeswerdenuit de doosgehaalden in
een grote groenedenneboomgezet. Het lelijkekaarsjekreeglang niet zo'n
mooie'plaatsals zijn broertjesen zusjes.Maardat vond het kleineding helemaal niet erg. Het leek wel of het wist, dat het in een vergetenhoekje
even goed zrjn best kon doen als op egn ereplaatst
Het werd donker,maarde lamp ging niet branden.Nee,de kaarsjeswerden aangestokenlNu kondenze dan aan het werk gaan. Nu mochtenze
vertellenvan het grote Licht.Ze straaldenhelderen sprakenmet hun vrolijke vlam van de Heer Jezus, die lang geledenals een heel gewoon kindje
werd geboren
En het lelijkekaarsje....?Wat dachtje, straaldedat óók zo helder?Waszijn
vlam óók zo vrolijk?O ja, het was net of het nog ijverigerzijn bestdeeddan
de anderekaarsjes.Als het had kunnenpraten,dan had het vast heelhard
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geroepen:Weestoch blij, het KindjeJezusis niet alleengeborenvoor de
mensenen de kinderenvan lang geleden,maarook voor iedereendie nÉ
teeittt
Bij de kerstboomzateneenvaderen een moederen twee kleinejongens.
Diejongenshaddenallebeieen rodetrui aan.Wat stonddat goedbij hun
bruinekrullebol!De vaderlaseenverhaaluit de Bijbelvoor. Het ging over
Mariaen Jozef en het Kindje,dat zij van God haddengekregen.Het was
een prachtigverhaalen er gebeurdende wonderlijkste
dingenin. Stel je
voor: er kwamenzomaarengelenuit de hemel.Diezongenzo blijeen lied
tot eer van God. En armeherderskwamenhet Kindjeaanbidden.Enwijze
mannenuit verrelandenbrachtenkostbaregeschenken
mee:goud, wierook en mirre! Dat was allemaalvoor het,pasgeboren
Kindje,dat in een
bedjevan stro lag. Het had geenkleertjesaan.Zij moederMariahad alleen
maareen paardoekenkunnenkopen.Het lag ook nietin eenwiegje,nee,
in een kribbelag het kindjevan Mariaen Jozef,dat óók de Zoonvan God
was. En de kribbe (dat is een houtenvoerbak,waar de dierenuit eten)
stond in een tochtigestal.
goednaarhun vader.Maartelkensmoestenze
De tweejongensluisterden
evennaarde kerstboomkijken.Toenhet verhaaluit was, riepde enejongen: "Vader,kijk eens,dat lelijkekaarsjebrandtveelmooierdan de andeÍel"
En zijn broertjevroeg: "Hoe zou dat komen, vader?"
De vaderwist het niet,maarhun moederzei:"Hetkaarsjeis alleenlelijkvan
buiten,maarhet heeftvan binneneen sterkepit die heelgoed kan branden. De kaarsenwillen'methun vlammetjes
hetzelfdeverhaalvertellenals
vader heeft gedaan.Alle kaarsjeszijn blij, maar ik geloof dat het lelijke
kaarsjetoch nog blijeris".
Nu warende jongenstevreden.Ze kekenmet groteogen naarde vrolijke
fichtjesin de kerstboom.7e zatenmaarte kijkenen zeidennietsmeer.Nu
wareenook de kaarsjes
tevreden.Ze haddenhunwerkgoedgedaan.Ende
gaf zóveellicht,dat niemandmeerkon zienhoeverkleurdhij
kleinelelijkerd
w a s . . . .! ,
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'KANTENS
GEMEENTE
OOKIN ONZEGEMEENTE
STAANGLASBAKKEN.
WatHeeftDat NouVoorZtn ?
gaandagen:moederaardeis niet onuitputtelijk.
Wel,'t is ons langzamerhand
Daarombrengenwe dingendie daargeschiktvoor zijn opnieuwin de circulatie.
Dat spaartbergengrondstoffenen ook ons milieu.
/T\7
Want neemnu glas.
t\/'f\
J E G O O r THE E LWA T M EE Rw EG ME T E EN L E GE FLE SOF P OT. I4A '
. . is glas.
De bestegrondstofvoor glas
En door het niet opnieuwte makenuit zand,kalk en soadbesparenwe 35 -/o
energie.In meerdan de helft vande gemeentenstaanal glasbakken.
En ook wii van de gemeenteKantenskunnener voor zorgendat glasweergaat
meedraaieni n het productieproces.
Zet daaromook uw glasaparten breng't er evenheen.
en in Zandqreeraande VeiEr siaat een glasbakin Kantensaande Pastorieweg
lingreg. Dan lukt het vastom met z'n allenméérdan 200 milioenkilo glqsin te
zamelenen dit is dan ruim 50 o/o ,rn al het afvalglas.
Dus met z'n allenaande bak. De glasbakis nóóit te ver I

\J\/

GtashetfuEamelcnwaad.Burgemeesteren Wethouders
Hu6indegtasbak!
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vande gemeenteKantens.

