",

't toucNtJs

MaandeHfse
informatiekrant
voorde dorpen

KANTENS.ROTTUTIEN SNTSWERD
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REDAKTIE:
Mevr. A. van der Hoek-Linstra
Mevr. H. M. de Vries-Kuiper
Dhr. K. Dokter
Dhr. K. v. d. Veen
Dhr. B. Wigchers
Dhr. J. van der Laan,eindredaktie.
Correspondentie
adres:Kooistraat6,'9995PW Kantens.Te|.2213.
Administratieadres:Langestraat
24, 9995PE Kantens.
Bankrek.no.34.22.ffi.173.
Rabo-bank,
Middelstum-Kantens
t.n.v.'t Lougnljs.
Giro nummervan de bank: 871621.
Uw giften kunt u overmakenop de hierbovengenoemderekening.
Eenabonnementvoor lezersbuitende genoemdedorpenen randgebieden
is
mogelijk,door stortingvan f.25.- op bovengenoemderekening.
't Lougnijswordt
u dan toegezonden.
Aan allendie ietste koophebbenen of te koopvragen,is er altijdplaatsvoor
uw advertentiein onze rubriek:Vraag en Aanbod.
Kosten?U betaaldvoor lx plaatsingt.2.W per regel.
Wilt u eenvasteplaatsin onzerubriek,neemtu dan evencontactop met het
corr. adres.
Allesuit dezeuitgavemag wordengebruiktin welkevorm dan ook mits met
bronvermelding.
Drukwerken verzorgingvan 't Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijJ.Sikkema,Hoofdstraat16 te Warffum.
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WEEKENDREGELING
HUISARTSEN:Usquert en Warffum
7,2 en 3 jan. J.s.smits, oostervalges1, warffum
Usquert
-9 "n 10jan. Mw,ter Haar,prakt.Ruytenberg,
ï, Bafio
19 "n 17 ian'.. H. Visser,w. de Zwijgerstraat
13 en la ian. c. Ruytenberg,wadwerderweg3, usquert
30 en 31 jan. J. s. smits, oostervalgesl, wárffum
HUISARTSEN:Middelstum en Stedum
Kampweg21, Stedum
1,2 en 3 jan. J.Oosterhuis,
Grachtstr.
9 en 10jan. H.A.Verhagen,
8, Middelstum
16 en 17 jan. S. Gerbens,Menthedalaan
2, Middelstum
2 3 e n2 4 j a n . J . O o s t e r h u i s
3 0 e n 3 1j a n . H . A . V e r h a g e n

0sgs0-24g0
0sgso-22s1
o59so-2s1s
ósgs0-z83r
0sgs0-24g0
05965-1323
05955-1519
05955-1518

TANDARTSEN
31 dec., 1 jan. J.A.J.Hoft,Raadhuisstraat
6, Loppersum 0s967-2g1g
g, Ezinge
chaukenstr.
0s941-2121
? "n 3 ian. M.J.denEngelse,
9 en 10jan. B.Fledderus,
stationsweg7, winsum
0sg5l-154s
16 en 17 jan. A.E.v.waes,LangeDrift4, uith.meeden
osgs4-l36g4
23 en 24 jan. G.J.Heuvink,Leerwegs0, urrum
0sgs6-201s
30 en 31 jan. H.A.Dijkstra,
Molenweg1s, Bedum
0sg0o-12337
DIERENARTSEN
31 dec., 1 jan. A.v.d.wel, Hippolytustaan
62, Middelstum
2 en 3 jan. D. v.d. wel, Hypolytuslaan
62,Middelstum
9 en 10jan. c.H. van wees, Havenstraat
13,warffum
16 en 17 jan. s.G.s. Postma,Heerestreek4,
Bedum
2 en 3 jan. D. v.d. wel, Hypolytuslaan62,
Middefstum
9 en 10 ian. C.H.vanWees,Havenstraat
13,Warffum

osgss-1303
0sgss-,|303
059s0-3g22
0sgo0-12607
Osgss-1303
05gb0-3922

G R O E N EK R U I S
Voor het afhalen{terugbezorgen)
goederen:mevr.A.A. Grasdijk,
tel. 2516.
Maandagt/m donderdagvan 18.00tot 19.00uur, behalvespoedgevallen.
Bij geen gehoortel. 1228Groenhof.
WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging
is dag en nachtbereikbaar.Het centraletelefonischmeldnummervoor dringendegevallenis 0b9S0-S303.
Spreekuur wijkverpleegster: dagelijksvan 13.30tot 14.00uur in het
GroeneKruisgebouw,Molenweg5, tel. 2377.
O PENI N GSTIJ D EN POSTKANTOOR, te|. G5955.1325:
Maandagt/m vrijdag9.30-11.30
en 10.00-17.30
uur.

5

PREDIKBEURTEN
N E D .H E R V O R M D EK E R K
Kantens;
Ds. C.E. Lavooij.Dienstin Usquert.
10.00uur
1 jan.
Coevorden.
11.00uur Dhr. F.H.K.Sprenger,
3 jan.
1 1 . 0 0u u r D h r .A . A . L e v e r
1 0j a n .
11.00uur Ds, C.E.Lavooij
17 ian.
Ds. C.E.Lavooii
24 jan.
9.30uur
11.00uur Ds. C.E.Lavooij
31 jan.
Rottum:
Kerkdienst
19.00uur
26 dec.
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
Drs. T.K.vanEerden
1 jan.
9.30uur
Drs.T.K. van Eerden
9.30uur
3 jan.
14.30uur Ds. W.M.v.Wijk,Leens
1 0j a n .
9.30uur Ds. J.M.deJong, Pieterburen
14.30uur
Dienst
Drs. T.K. van Eerden
17 jan.
9.30uur
14.30uur Drs.T.K.vanEerden
Drs.T.K. van Eerden
24 jan.
9.30uur
14.30uur
Dienst
Drs.T.K. van Eerden
9.30uur
3 1j a n .
14.30uur Drs.T.K. van Eerden
G E R E F O R M E E R DKEE R K- L A N G E S T R A A T
Dhr. Dijkstra,Gasselternijveen
9.30 uur
3 jan.
Leek
19.00uur
Dhr. Groeneveld,
Ds. K.H. Keegsma,Boerakker
1 0j a n .
9.30uur
19.00uur
Dhr. B.Visser,Grijpskerk
Leek
Dhr. Groeneveld,
17 ian.
9.30uur
Z ,u i d h o r n
1 4 . 1 5u u r D s . G . H . R e n t i n g
Bedum
24 jan.
9.30uur Ds. T.J.Edelman,
Bedum
14.15uur Ds. T.J.Edelman,
Leek
Dhr. Groeneveld,
3 1j a n .
9.30uur
14.15uur Dr. B.vanOeveren,Leek
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AGENDA
Dorpshuis 't Schienvat, KerkstraatT, Kantens
"Marga Kool"
2 januari:C.S.C.W. Nieuwjaarsvisite
: .tl.B.O.
6 j a n u a r iE
13januari:C.S.C.W.vergadering
: .H.B.O.
2 0 j a n u a r iE
22 januari:Ver. Noordpolder.9.30 uur
29 januari:Advendo,generalerepetitie
30 januari:Advendo,toneeluitvoering
gymnastiek50+
dinsdagmorgen:
dinsdagmiddag
en -avond:C.V. Climax
dinsdagavond:
damclub
Dorpshuis 't Kloosterstee te Rottum
8 januari:Nijjoarsverziede,
20.00uur
29 januari:Jaarvergadering,
20.00uur
Elkedinsdagmiddag
kunt u kaarteni.p.v. donderdagmiddag,
van 14.30tot 17.00
uur.
Elkedinsdagavond
Jazzballetvan 19.30-20.30
uur.

VAN DE REDACTIE
\Mj wensenallenprettigeKerstdagenen een GelukkigNieuwjaar.
Ontvangengiften: J.L.B. te R. f.25,-.
Hartelijkdank voor uw bijdrage.

Abonnee's
Aan onzeabonnee's,die per post ons bladonwangen,verzoekenwij vrienover
voor 15februari1988op onzebankrekening
delijkhet abonnementsgeld
te maken,indienu zekerwilt zijn van toezendingvan jaargangnr. I 1988.
Het abonnementsgeldbedraagl t .25,-.
Indienu toezending,nieuwejaargang,niet meerop prijsstelt dan gaarnezo
spoedigmogelijkbericht.
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{een kerst-meditatie)

G E F E L I C I T E E RMDE T D E G E B O O R T E
VAN JEZUS
Kerst.Eenbekendïeest.ledereenzal het wel vieren.De een zus, de ander
zo. Kerstis eenfeéstvan het votk,voorjong en oud, man en vrouw. Enwe
wensenelkaargelukkigekerstdagen.
Gefeliciteerd,
zegje dan.
En inderdaad,mensenzijn te feliciterenmet kerst. tvteiÉetfeestvan Jezus
christus! En wel in het bijzondermet Zijn geboorteals mens.
Gefeliciteerd
dus met de geboortevan Jezus.Want Zijn geboorteen leven
betekentnu eindelijkgeluken vredevoor mensen.Met'Hemen door Hemis
er voor u en mij weer peluken vrede.
Ja, alleendoordezeJezusis er voor mensengeluken vrede.Want zelfkunnen mensenhet geluken de vredenietvoor elkaarkrijgen.Als mensenhet
proberen,dan loopt het zo gauw stuk. Vredevoor mensenis vanwegede
mensenniet mogelijk.Mensenzijnzondaren,die naarhun aardGodei hun
medemensde rug toekerenen wantrouwen.
En nu heeft God Zelf daarveranderingin gebracht.Hij gaat vredestichten
onderde mensen.ZodatmensenGod weer gaanvertrouwenen hun medemensenweer gaanvertrouwen.Wat mensenniet kunnen,heeft God mogelijk gemaakt.
Hij zondJezus,een mens,die...tegelijkGod is. De kerkvatdie boodschap
heelkort samenin de belijdenis,
dat JezusChristusontvangenis vande HeiItsqpeesten geborenuit de maagdMaria.GodZelfis doorZijnHeiligeGeest
de Vadervan dezeJezus,en Maria,eenjongevrouw, werd Zijn moeder.zo
moedergezegd:
lad God het bepaalden zo had Hij tegendezeaanstaande
De HeiligeGeestzal over u komenen de krachtvan de Allerhoogstezal u
overschaduwen;
daaromzal ook het heilige,dat geborenwordt,2oon uan
God genoemdworden.
En bij de geboortevan dit kind moestenMariaen haar man Jozef, die de
taakvanvadervoorJezusop aardekreeg,het de naam:Jezusgeven.Endie
naamhad God 'bedacht':want Hij is het, DieZijnvolk zal reddenvan hun
zonden.Jezus,eenbekendenaammet eengeweldigeboodschap:
Jahweh,
God, redt! DoorJezuszal Godweermet de áensenwillenomgaanin vrede.
Vandaar:gefeliciteerdmet de geboortevan Jezus.Want doór dezeJezus
ligt de weg tot God en de mensenweer open. DoordezeJezusworden uw
en mijn zondenweggedaan.DoordezeJezusgaaner weerdingengebeuren
die bij mensenvoor onmogelijkwerdengehoudenen doorrnensen-niet
kunnen worden gepresteerd.
En God zet Zrynverlossendwerk niet zomaarergensin. Nee, Hij begint bij
ons begin. De verlosserJezusbegintZijn levensiaakvanafde conce[tie eÁ

I

de geboorte.Hij begintbij de ontvangenisen geboorte.De mensenmoeten
vanafhun allereerste
beginweer anderemensenworden.Daaromzal Jezus
ook vanaf het allereerstemenselijkebegin beginnen.Met zijn onschulden
volkomenheiligheidgaat Hij zo de zonde,waarinmensenontvangenen geborenworden,voor God bedekken.
Als ik mijn leveneensovermocht doen,dan zou ik het andersdoen, kunnen
mensenwel eenshardopwensen.Maarstel, dat het kon, wat dan?Zou het
dan betergaanÍnet ons, mensen?lk weet wel zekervan niet.
Maarhet hoeft ook niet. Want Jezusdoet ons leven'over',om het zo maar
eenste zeggen.En Hij doet ons leven'over'voor God.Wij mogenJezusbegroetenalsdegeneDiein ónzeplaatsheeftgeleefd.Wat Jezusgedaanheeft
was niet maareenprivé-onderneming
van Hemzelf. Zijnlevenstaak
was en is
om in onze plaatsde vredevoor God en de mensente bewerken.En het is
Hem gelukt. Vanaf het eerstebegin.
Vandaardat we niet hoevente wensen,dat wijzelf ons leven overnieuw
moetendoen. Het enigedat we nu mogenen moetenwensenen doenis gelovenin dezeJezus.Hemvertrouwenscheptruim baanvoor het vertrouwen
in Goden uiteindelijkde totalevredemet Goden de mensen.Want daarwas
het Jezusom te doen. En daaris het Hem vandaagom te doen.
En wie dus in Jezusgelooft, is echt te feliciterenmet Zijn geboorte.
ds. T.K.vanEerden.
KERSTFEEST IN ROTTUM
Eigenlijkis dit berichtje overbodig, denk ik, want velen van u zullen ongetwijfefd uit zichzelÍ weer op de avond van 26 december a.s. de langzamerhand
tot een traditie geworden kerstvieringin de Dorpskerkte Rottum willen meema k e n .
Maar, misschienvergis ik mijen zijn er onder u ook wel, die nog nooit van dit
feest hebben gehoord. Daarom toch nog even het volgende: Nu alweer acht
jaren geleden zijn we begonnen met avonddienstenop de laatste zondag van
iederemaand in de Rottumer kerk, die tot dan jarenlangbuiten gebruik was
geweest.
Voor velen is telkens weer het hoogepunt; de dienst op de tweede Kerstdag,
die ger'spireerdis door de kerstfeesten,zoals die vroeger vaak in de kerk gevierd werden. Daarom is er naast de kerstmeditatie ook een kerstverhaal
voor de kinderen. Er worden veel oude, bekende liederen gezongen; er
wordt gemusiceerten natuurlijkzijn er traktaties in de pauze!
Ook dit jaar weer zal de kerk weer feestelijk versierd zijn met een prachtige
kerstboom en veel kaarsen!
Na afloop van deze dienst zijn we welkom in het dorpshuis "Kloosterstee".
Daar drinken we chocolademelken kunnen we fijn nog eens met elkaar nap ra te n .
lk nodig u allen, groot en klein, uit voor deze kerstviering,waaraan mee zullen werken: Martin Sprenger, orgelspelen kerstverhaal;llbina van der Molen, harp; Lydia Arends, dwarsfluit; ikzelf en u natuurlijk.
D e d i e n s t b e g i n t o m 1 9 .00uur.
Tot ziens dus in Rottum!
E .B . G.W . Ockel s
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C U L T U R E L EC O M M I S S I E
Dinsdag 29 dec.:Manifestatie rond het ontstaan van het boerderijenboek
Ka n te n s -M i d d e l s tum.
U bent toch ook van plan om even te gaan kijken. We herinnerenu er nog
even aan wat er allemaalte zien is.
- Expositie boerderijenboekenmet achtergrond informatie
- Boekenver(oopstandScholma Druk; UitgeverijProfiel Bedum
- lnteressantezaken van Kantens Historie
- Kunst of Kitsch (taxatiealleen 's avonds tussen 7-9 uur)
- F i l m ( 4 - 5u u r e n 9 - 1 0 u u r )
- Postersà Í.4,- per stuk.
Op e n i n g s ti j d e n :2 -4uur en 7-9 uur + fi l m (zi e boven).
Entree:volw.. f .2,- per pers. (allesinbegrepen);jeugd t.1,- per pers.
N i j j o a rs v e rz i e d e , zaterdag 2 j anuari .
Deze nieuwjaarsbijeenkomst,
waarop alle inwoners van onze dorpen elkaar
kunnen ontmoeten en de beste wensen voor 1988 kunnen overbrengen,
wordt gehouden op zaterdag2 januari in de grote zaal van 't Schienvat.
D e z a a l i s v a n a f h al f acht geopend;aanvangprogramma8 uur.
Programma:
Zoals u ongetwijfeld weet komt de bekende Drentse schrijfster en voordrachtskunstenaresMarga Kool deze avond voor ons optreden. Mensen die
haar nog niet kennen willen altijd graag weten hoe haar programma is.
Ze brengt losse verhalen,gedichtjesover alle daagse dingen, ernst en luim
en dat wordt dan door haar op een manier gebracht dat de toehoorders er
iets van hun zelf in herkennen.Je ziet het publiek gníffelen en denken "zo
g a a t h e t b i j o n s o o k vaak" .
V e rd e r i s me v r. M a rga K ool bekendvan R adi o N oord, o.a. de D rentsetaal cursus en op zondagmorgenpresenteertze het programma "Mandieleg".
Onze commissieverwacht u in grote getale, u hebt nu allen de kans om iets
g o e d s te h o re n .
We kunnen u nog verklappendat enkele commissieledenervoor zullen zorgen dat de zaalzich in een feestelijkenieuwjaarssfeerbevindt. Familie,vrienden en bekendenvan onze eigen inwoners zijn van harte welkom!
De entree is gratis, evenalséén kop koffie en één nieuwjaarsborrel;wat u
me e r g e b ru i k t i s v o or ei gen rekeni ng.
Net als andere jaren houden we een verloting om de onkosten te dekken.
We vragen u vriendelijkhiervooreen prijsjete willen meenemendat u vooraan bij het toneel op een tafel kunt uitstallen.
U komt toch ook om het glas te heffen op een voorspoedig 1988?
U IT D E R AA D S Z AA L 5 november 1987
Hoofdmoot van deze vergaderingvormde de behandelingvan de begroting
van het dienstjaar1988,welke sloot met een batig saldo van + f.110.000,-.
De tevens behandeldemeerjarenbegroting voor de periode 1989t/m 1992
geeft op dit moment echter een beeld van een teruglopend saldo tot +
f .32.000,-in 1992. Deze saldi kunnen slechtsontstaan door de rente van de
vri.!aanwendbarereserveshierbij te tellen (voor een meer cijfermatigetoe-
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lichting wordt verwezen naar het in 't Lougnijs nr. 8 opgenomen gemeentelijk informatiebulletin
).
De tijdens de begrotingsbehandelinggehouden algemene beschouwingen
kenmerkten zich door een positieve ondersteuning van de zijde van het
C .D .A . e n Ge m.B e l a n g en
/ V .V .D . en een gemati gdkri ti scheopstel l i ngvan
d e z i j d e v a n d e P .v .d .A .
De heer Bosma.(CDA) houdt in zijn beschouwing de vinger aan de pols bij
het aanwenden van de reserve-rente,op grond waarvan door zijn fractie met
een beperkte belastingverhogingwordt ingestemd.Zijn fractie plaatst vraagtekens bij de wijze van een mogelijke verdergaande automatisering van de
administratie.
Tevens wordt door.de heer Bosma even stilgestaanbij o.a. wegomlegging
Eppenhuizen,com.putercursussen
t.b.v. het onderwijsen het aanleggenvan
insteekhavenslangs onze plattelandswegen.
In d e b e s c h o u w i n gv a n d e heer B i j mol t (Gem.B el ./V .V .D .)kl i nkt o.a. zorg
door met betrekking tot de economische ontwikkelingen van dit gebied. Zijn
inziens dient meer druk uitgeoefend te worden voor meer industriële en
agrarischeontwikkelingen,een en ander in relatiemet het havengebeuren.
De huisvestingvan de basisschoolte Zandeweer baart hem zorg. Verdwijning van zo'n onderwijsvoorzieningvormt zijns inzienseen regelrechteaanslag op het voorzieningenpakketvan kleine dorpen. Zeer kritisch is de heer
Bijmolt over de komende gemeentelijkebasisadminístratiepersoonsgegev e n s , a fg e k o rt h e t G .B .A.
De heer Bosma (PvdA) begint zijn beschouwing met een aantal opmerkingen over de in procedurezijnde gemeentelijkeherindeling.Hij omschrijft de
huidige periodeals die van een "wat wezenlozesituatievan afwachten". Hij
staat daarbij o.a. stil bij de bestedingenvan de gemeenten in algemenezin
en kondigt aan dat zijn fractie de komende jaren vrij kritisch naar de bestedingen in deze gemeentezal kijken. Hij kan zich voorstellendat het toch wel
aardig is als deelnemende gemeenten bij de herindeling met een beetje
bruidsschataan de poort van een nieuw gemeentehuisverschijnen.Van zijn
kant worden een aantal kritischevragen met betrekkingtot een aantal reserves gesteld. Grote onvrede leeft bij zijn fractie over het ontbreken van een
uitsplitsingvan het geraamdewegenonderhoud.Niet valt na te gaan op welke wegen (per type weg) voor volgendjaar groot onderhoudwordt voorzien.
Als teleurstellendwordt het eveneenservaren dat ondanks herhaaldetoezegging een plan voor rationeelwegbeheer nog steeds niet is gerealiseerd.
Ook bij zijn fractie bestaatongerustheidrond nieuwbouw of ver-nieuwbouw
v a n d e o .b .s . te Z a n d e w eer.
Tevreden toont de fractie zich over het feit dat in regionalesamenwerking
groot onderhoud van huurwoningen gestalte kan krijgen.
In zijn beantwoordinggeeft de voorzittereen naderetoelichtingop de automatiseringgedachten,waarbij hij met name ingaat op de geautomatiseerde
bevolkingsadministratie.
Afstemming in relatietot gemeentelijkeherindelingin overleg met de partners met betrekking tot dit onderwerp is vanzelfsprekend.Met betrekking
tot de toestand van de o.b.s. te Zandeweerdeelt hij mede dat er geen misverstandover behoeft te verstaanover de vraag of het collegewil handelen.
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Dat is zekerhet geval,doch betaalddientte wordendoor degenedie daarvoor de eersteverantwoordelijkheid
heeft i.c. het Ministerievan Onderwrjs.
Van een vlotte afwerkingaldaaris tot nu toe geensprake.Omtrentgemeentelijkeherindelingconstateertde voorzitterdat hemhiervoorook in dezevergaderinggeen doorslaggevende
argumentenzijn aangedragen.Overigens
wacht het collegemet belangstelling
het voorstelvan de staatssecretaris
af.
Nieuwe bestedingenzullen uiteraardpas na zorgvuldigeafwegingaan de
raad worden voorgelegd,waarbijhet al dan niet in stand houdenvan een
bruidsschatals niet relevantwordt ervaren.
Eenherschikkingvan reserveszal ter naderebesprekingaan de raadworden
voorgelegd.Omtrentde uitsplitsingvan het wegenonderhoud
is het college
van meningdat de raadzich dient bezigte houdenmet de grote lijnenvan
geeft alleeneen weergaveop hoofdlijnen.
het beleid.De beleidsbegrotíng
Wanneerde raaddat wenstkanzijgeihformeerd
wordenomtrentde uitsplitsingendoor de teizakekundigeambtenaren,in dit geval de directeurGemeentewerken.
De voorzitterbestrijdtdat het planvoor rationeelwegbeheer
niet van de grond komt, maardit procesvraagtveel voorbereiding.Inmiddels is een inventariserende
beschr'rjving
van alle gemeentelijke
wegen uitgesplitstin afstandenvan 50 m, omvattendetwee boekwerken.
Na nog een uitvoerigediscussieoveren weer in tweedetermijnwordt de begroting met algemenestemmenvastgesteld.
Naastde behandelingvan de begrotingwerd in dezevergaderingbesloten:
- tot het beschikbaar
stellenvan de nodigemiddelenvan het vervangenvan
een zoutstrooieralsmedevoor dakherstelvan het lijkenhuisje
te Zandeweer;
- de rekenÍngvan het dienstjaar1985voorlopigvastte stellenmet eenbatig
saldovan f.30.000,-;
- tot een verhogingvan 57ovan de afualstoffenheffing,
de rioolrechtenen
de begraafrechten.
De afualstoffenheffing
komt hiermeeop f.97,15per per,
ceel per jaar en het rioolrechtop f.136,50per aansluitingper jaar.
Volgendevergadering4 februari1988,8.00 uur.
G R O E N EK R U I S
Wat is een goede voeding als we ouder worden?
Maandag?2tebruari1988organiseert
het GroeneKruisKantenseenmiddag
voor mensenvan 60 jaar en ouderovervoeding.
FemyBróring,diëtistevan het GroeneKruis,laatdaneenaantaldia'szienen
verteltiets over goedevoeding.
Als u vragenhebt over voeding,diëtenb.v. zoutarm,vermagerings-diëet,
dan moet u zekerkomen.
Maarook alsu belangstelling
heeftvoor het onderwerpvoedingraakik u aan
te komen.
Het wordt georganiseerd
in het GroeneKruisgebouw,maandag22febr.'88
om 14.30tot + 16.00uur. Behalveéén guldenvoor de koffie kost het u verder niets.Woont u in Rottum, Stitswerdof Kantensen u heeft belangstelling geeft u zich dan voor 15 febr.'88bij mij op.
Nadereinlichtingenen opgavebij DianaKlaassens,
wijkverpleegkundige.
Tel. spreekuurvan 13.30-14.00
uur, tel. 2377.
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Toen ik U daarzag,
in die krib,
'k wilde niet geloven.
Toch was U daar,
'k heb het zelfgezien,
'k heb me over U gebogen.

.

U keekme aan,
en wees
naarde ster in de nacht.
't was Uw licht,
'k heb het zelf gezien,
'k heb aan U gedacht.
Ook de wijze
van heelver
't
keeknaar licht
en zag U aan.
'k heb het zelf gezien,
'k heb er aan mee gedaan.
Bliif dicht bii mij
in het licht
van de duisterenacht.
Toon van God,
U heeft mii zelf gezien,
u heeft aan mij gedacht.
EisseHommes

TONEELU
ITVOER
I N G ' ' A D V E ND O "
Op zaterdag30 januari 1988geeft Advendo haar jaarlijkseuitvoeringin 't
Schienvatte Kantens.
Opgevoerdwordt het blijspel"Kortsluiting" van Peter Shaffer,dit is een
kunstenaar
stuk in 3 bedrijven.BrindsleyMillereenarmoedigeveelbelovend
krijgt bezoekvan zijnschoonvader,kolonelMelkett,om te wordengekeurd.
Tegelijkertijdkomt onverwachtsook de miljonairen kunstkennerGeorg
Bambergerop bezoek.KolonelMelkettvoelt echternietsvoor de moderne
scheppingsdrang
van zijn aanstaande
schoonzoon.
Er volgt een ?vondvol verwikkelingen
en een verrassende
afloop.
De aanvangvan de avondis 20.00uur, entreef.5,-.
Na afloopmuziek.Hopelijkallemaaltot 30 januari.
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W E D S T R I J D V E R S L A G E Nv . v . K . R . C .
Op zaterdag2l november werden alle wedstrijden afgelast i.v.m. de slechte
gesteldheidvan de voetbalveldenin de provincie Groningen.
Zaterdag 28 november.
Ook op deze koude zaterdag werden maar een paar wedstrijden gevoetbald.
Het eerste elftal zag hun wedstrijd in Grijpskerk afgelast. Het tweede elftal
kreeg Middelstum op bezoek. Nadat twee weken geleden in Middelstum een
gelijkspelwerd behaald, moest KRC nu het onderspit delven. De wedstrijd
werd maar liefst met 1-5 verloren.
Ook de A-1, B-1 en B-2 zagen hun wedstrijd afgelast. Door de C-junioren
werd in Kantens gevoetbald tegen Corenos. Nadat twee weken daarvoor de
wedstrijd in Roodeschool met 5-4 was verloren, waren onze jongens er natuurlijk op gebrand om deze wedstrijd winnend af te sluiten. Vele kansen
werden onbenut gelaten. Toch was het KRC wat beide punten in huis hield
door een treffer van PieterVeen (Usquert)ongeveertien minuten voor tijd.
Twee belangrijke punten werden weer aan het totaal toegevoegd. Door de
D, E, en F-pupillenwerd er ook niet gevoetbald.
Zaterdag 5 december.
Het eersteelftal moest op de Sinterklaasmiddagin Kantensaantredentegen
het derde elftal van C.S.B. Geen tegenstandergezien de 15-1overwinning.
Het tweede elftal moest in Uithuizermeedenaantreden tegen de veteranen
van de Heracliden,op dat moment de koploper. Nadat KRC in de eersteminuut een voorsprong had genomen, was het toch de Heraclidenwat de
wedstrijd dicteerde. Bij rust een 2-1 voorsprong voor de Heracliden, welke
stand na rust werd uitgebouwd tot een 5-1 overwinning.
Door de A-junioren moest in Groningen worden aangetreden tegen het 2e
A-team van Oranje Nassau. Een wedstrijd, welke werd gekenmerkt door de
zwakheid van een aantal A-junioren. Een achterstandis gelijk niet meer te
overwinnen en er werd gewoon niet meer gevoetbald. Bij rust een 2-0 achterstand, welke gezien de kansen net zo goed 2-10 had kunnen zijn. Na rust
een snellederde tegengoalen de wedstrijdwas gelopen. Hiernatoch nog de
ere-treffer en een doelpunt welke om onbegrijpelijke redenen werd afgekeurd. Een 3-1 (verdiende)nederlaag.
De wedstrijd van de B-1 junioren werd op het allerlaatstemoment aÍgelast.
Met een betere samenwerking was dit niet nodig geweest.
De B-2 moest in Winsum aantredentegen Viboa b2. Een 9-2 nederlaagwerd
er geleden, nadat de wedstrijd om 9.00 uur was begonnen.
De C-juniorenmoesten in Delfzijlaantreden tegen Neptunia c2. De thuiswedstrijd in Kantens werd in het allereerstespeelweekend met2-4 verloren,
zodat het moeifijkzou worden om een punt mee te nemen. Na een 3-0 achterstand bij rust, werd er na rust keihardgewerkt om een punt binnen te halen. En met goed werkvoetbal is dit gelukt. Eindstand 3-3. Prima werk,
C-junioren,hier "kunnende A-junioren nog wat van leren.
Zaterdag 12 december.
Het eerste elftal moest de belangrijke uitwedstrijd spelen tegen het derde
team van Noordwolde. Een onderschattetegenstandergehoord de uitlatin-
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gen vooraf.Jongens,een makkie,0-6 voor ons. Bedoeldespelerskwamen
bedrogenuit. In de eerstehelft was iedereente afwachtend,men verwachtte van elkaardat de balwerd gespeeld.Enzoalsaltijdgaatdan de tegenstander goed voetballen.Bij rust dan ook al een achterstandvan 2-0, welke na
rust uiteindelijkterug werd gebrachttot 2-1. De eerstenederlaagvoor ons
eersteelftal,wat toch nog goedeuitzichtenheeftop de bovensteplaats.Het
tweedeelftalmoestin KantensaantredentegenLoppersum3. Onderde bezielendeleidingvan K.Smithwerd hiereen 2-1 overwinningbehaald,terwijl
er zelfs5 minutenvoor tijd nog een strafschopwerd gemist.
De A-juniorenmoestenin Zandeweeraantredentegen Viboaa2. Nadat bij
rust een (magere)2-0 voorsprongwas genomen, kwam de doelpuntenmachinein de twebdehelft pas goed op gang. Door 1 tegentrefferen door
zelf nog 9x te scóren werd een 11-1overwinningbehaald.De geplande
wedstrijdvan B-2tegen Gronitaswerd "gestaakt" door het niet voorhanden
van de tegenstander.
hebbenvan de benodigdespelerskaarten
De C-juniorenmoestenin UsquertvoetballentegenMeedhuizen.Na een0-1
achterstanden een2-2 ruststandwerd uiteindelijkeen 6-2 overwinningbehaald. Hierdoorhebbendezejongenshun 7e plaatsop de ranglijstverstevigd, met, door de geringeverschillen,nog een goedemogelijkheidop een
plaats bij de eerste4.
Tot zover de wedstrijdverslagen.
Het bestuurvan de v.v. K.R.C.verzoektde "katten en poezen"-houders
in
de Kooistraatom hun huisdierniet uit te latenop het sporweld.Regelmatig
bereikenons klachtenvan de tegenstanderover een "hoopje" op het speelveld. Bij voorbaatdank.
Verderwensthet bestuurvan de v.v. K.R.C.iedereenprettigefeestdagenen
alvast een gezonden sportief 1988toegewenst.
I N G E S P R E KM E T . . . . . . .
Jan en Aaltje
Jan leest
Jan en Aaltjezittenin hun huiskamervan hun bejaardenwoninkje.
de krant en rookt zijn pijp, Aaltje zit te breien,praten doen ze niet veel, je
hebt elkaarniet veel meer te vertellenals je 50 jaar getrouwd bent.
Na een langetevredenstilte zegt Aaltje: "Jan, leg de krant nu even weg ik
wil graageven met je pratenen om raadvragen". Jan kijkt verwonderdop,
want hij is niet gewoon dat Aaltje hem om raadvraagt, zij lost als er al probfemenzijn ze zelf wd op.
Jan, ik weet echt niet hoe ik er mse aan moet, je weet ik wil graagallesnetjes hebben,jij hebt een nieuw pak nodig en ik een nieuwejurk met de Kerstdagen,en als de kinderenkomenwil ik toch ook graagwat in huis hebben.
Nu is alleszo duur geworden,de huur, het gasen licht. Allesis verhoogden
de A.O.W. is hetzelfdegebleven.Caro,onzelievehond moestenwij ook al
weg doen en wat de telefoonbetreft die kunnenwe toch niet missen.Daarom vraag ik je Jan, weet jij er misschienwat op te vinden?
Wat moet ik daarop antwoordenAaltje,ik zou het werkelijkniet weten. Lange tijd zitten beidenzwijgendtegenoverelkaar,tot Jan op senszegt: "wacht
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van 15duizendguldenafeensevenAaltje,wij hebbentoch die verzekering
gesloten,uit te betalenaan onzekinderen,na ons overlijden".
Ennu heb ik wel eensgehoorddat je dat kunt afkopen.Weetje wat Aaltje,ik
bel die man op. NeeJan, dat wil ik niet, dat geld is voor de kinderendaar
hebbenwe 30jaarvoor gespaard.MaarJan houdvoet bij stuk, ik wil niet dat
jij in de zorgenzit als ik er ietsaan kan doen.
Eenpaardágenlater komt de verzekeringsagent,
en ze ontvangenzes duizendgulden.Och! Och,zo veelgeldhebbenze nog nooitin handengehad,
Aaltjeis er beduusdvan.
Nu krijgjij een nieuw pak, en jij een nieuwejurk en schoenenzegt Jan, en
dan elke maandeen beetjebijpassendan reddenwij het best.
Wat zullende kinderenopkijken,zegtAaltje,maarJan trekt twijfelachtiggezicht maarzegt niets.Twee wekenvoor kerstmiskomende kinderenop bezoek. Bij het koffiedrinkenvraagtAaltje,jullie komentoch met Kerstmis?
Ja, zegt Truus, dat was eerstwel de bedoeling,maarze haddeneen paar
maandengeledenal afgesprokenom met Fannyen Pieten de kindereneen
ski-vakantiein Oostenrijkte houden.
Dus niet booszijn hoor,want Jan en Piethebbenook wel vakantienodig.
De mannenknikken,de vrouwenknappenhet wel op. Wat spijt Aaltjedat,
want Jan en zij haddengraagdit jaarhun willentracterenop eenlekkerdiner
in een goed restaurant.
Tracterenop eendiner?Zittenjulliedan zo goedbij kas?Endan verteldAaltje glunderendwat eengoedideeJan gehadhad met de verzekering,
zesduizendguldenhebbenze gebeurd.Maar,o wéé, dit is mis. Wat hebbenjullie
gedaan,ons geld verkwanseld,
hebbenjulliehet somsniet goed, A.O.W.,
eenwarmekachel,je natjeen droogjeop tijd, televisieen dan zo iets, ik heb
er geengoed woord voor over zegt Truus.
Ook Pieten Fannydoen een duit in het zakje.Rareouderszijn jullie,onder
curatelemoestenjullie. Dachtenjullie,dat wij het zo goed hebben,en zeker
helemaalniet aan gedachtdat wij ook wel eens krap zitten met alle onkosten,auto, kinderenlerenenz.,maaralleenmaaraanjulliezelf denken.
Kom mensen,we gaan,hoekondenjullieons zo wat aandoen.Endaargaan
ze.
Aaltjeis totaaloverstuuren in tranen,vraagtaan Jan, hebbenwe allesverkeerdgedaan?
Aaltjevrouw, je kunt het gezegdetoch, van kleinekinder,grote kinder,ze
kunnenje alletwee op het hart trappen.
Maartroost je Aaltjeze komenwel terug als ze ons nodig hebben.
K.Dokter.
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''VAN ALLES WAT''
voor de kerstboom.
Eenversierdetak of ijskristallen
tak, kralen,veertjes,papier(wit en andere
droge
mooie
Een
nodig:
hebt
Je
kleuren),lijm,schaar,naalden draad,en eenlegeflesom de tak in te zetten.
Zo knip ie fantasieijskristallen.

a.
8.

A. Vouw een vierkantstuk papierin het middendoor.
B. Vouw dit nog een keer in het middendoor.
C. Dan langsde stippellijnuitknippenen op de vouw kleinedriehoekjesuitknippen.
Wil je eenstermet nog meerpuntendan moetje alsbij D. langsde stippellijn
uitknippenen kleinedriehoekjes
op de vouw uitknippen.
Ook kun je aan de buitenranden
knippen.
sierrandjes
Vouw het papiervoorzichtigopen en daar ligt je ijskristal.
En zo maakje ijspegels.
Knip een cirkelen knip die in het middendoor. Leg het ene uiteindevan de
vouwlijn op de andere.Schuif de randeniets over elkaaren plak ze vast.
Hang ze aan de tak of in de kerstboom.

Een paar weken geledenlas ik het gedicht "Overpeinzing"van Theo van
Langen.Het sprakme aan en het is nog steedserg actueel.
H.M.d.V.K.
OVERPEINZING.....
lk heb vannachtgedroomdO Heer,
Dat alle mensenlachten
En onbekommerd,onbezorgd
De nieuwedag verwachtten.
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lk heb vannachtgedroomdO Heer,
Dat velenblevenrusten
En dat mijn buurman,vol berouw
Zijn vrouw weer teder kuste.
lk heb vannachtgedroomdO Heer,
Dat op de drukste straten
De auto's stoptenvoor een kind
Om het veiligdoor te laten.
lk heb vannachtgedroomdO Heer,
Dat allejournalisten
De waarheïdschrevenin hun krant
En niet mder dan zij wisten.
lk heb vannachtgedroomdO Heer,
Dat Rusen Yankeesamen
Hun wapenswierpenin een kuil
En zongen:"ChristusAmen".
lk heb vannachtgedroomdO Heer,
Dat alle mensenlachten,
Maartoen ik wakkerwerd sprakGii
"Dat komt nog - evenwachten".

IN't KLOOSTERSTEE
NIJJOARSVERZIEDE
gaanin
Op vrijdag8 januariom 20.00uur kan men weer op nijjoarsverziede
het dorpshuisvan Rottum. Het zal dit keer een rustigeavond worden met
wat minderactiviteiten,aangezienhet "Houten Lustrum"dan net achterde
rug is. Er komt wel een jaaroverzichtop rijm en natuurl'rjkzijn er weer de
en de boerenjongen-en meisjes.De koffie en de eerste
nieuwjaarsrolletjes
consumptiezijn ook weer gratis, net als voorafgaandejaren. Natuurlijk
wordt het weer een gezelligeavond,waar iedereenvan hartewelkomis om
met elkaarweer te proostenop het nieuwejaar.
Rottumwenst u allenalvastprettige
Het bestuurvan de Ver. Dorpsbelangen
kerstdagenen gelukkignieuwjaar.
JAARVERGADERINGIN ROTTUM
Op ?9januarihoudt de Ver. Dorpsbel.Rottum weer haarjaarvergaderingin
't Kloosterstee,aanvang20.00 uur.
Sprekervan die avondzalde heerH.OudeEgberinckzijn,die ons allesuit de
gedoekenzal doen over wat er zo al bedachtwordt op verkeerstechnisch
bied, voor de "Heren in het verkeer"en de "Dames achter het stuur". U
't
kent ze wel. ledereenis van hartewelkomop 29 januariom 20.00uur in
Kloosterstee".
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SUCCESVOOR ROTTUMERKLOOSTERSPEULERS
Op vrijdag20 novembervoerdenenkeleledenvan de toneelvereniging
de
' Kloosterspeu
lers'het toneelstuk" Breinbrouwselsen Hersensch
immen" op.
Zoalsde naamal doet vermoedenwas het stuk geheeluit het breinvan de
spelerszelfontsproten,daarbijstonder geenletterop papieren werd het hele toneelstukal improviserend
op de plankengebracht.Eenwaagstuk!Maar
regievan BoukieFennemawas er eenboeiendfamionderde voortreffelijke
gestalte
liebedrijfuit de verf gekomen.In monologengavende toneelspelers
aan familieledenuit het stuk, vaak tot groot vermaakvan het publiek.Het
was beslistgeen slaapverwekkende
avond en het gebodenewerd door het
publiekmet een staandeovatiebeloond.De avondwerd afgeslotenbij het
'Radvan avontuur'.
Rond middernacht.gingen
75 tevredenmensenweer richtinghuis.

G.V. CLIMAX - VOLLEVBALDAMES
Beginnovemberstarttede competitievoor de dames.Er zijn inmiddelseen
vijftal wedstrijdengespeeld.De uitslagenzijn:
Climax- O.V.W.3 3-0;DIOS2 - Ctimaxl-2;Set Up - Climax1-2;ClimaxC.S.B.32-1;V.V.M.3- Climax0-3.Uit Swedstrijden
hebbenwe 12punten
behaald.
De wedstrijdenin januari1988zijn als volgt:
2 jan. Ex Undistoernooite Uithuizen
5 jan. Climax- Atharpe{Adorp),21.30uur in't Schienvat
22 ian. Ex Undis- Climaxin Uithuizen
26 jan. Climax- Marcia,21.30uur in 't Schienvat
Bezoekvan toeschouwersstellenwij zeer op prijs.
Denkt u om 5 januari,dan spelenwtj tegen een van de koplopers.
De volleyballers
wenseneen iedereen voorspoedig1988.
K.W.-W.
ST.NICOLAASFEEST
IN ROTTUM
Helaasis hijweerweg! Op 4 december,'s middagsom 16.00uur, kwamSint
Nicolaaseven in Rottum langsom met de kinderendaar z'n verjaardagte
vieren.Heelevenmaar,want de goedeSint wildezo graagmet allekinderen
van heefNederlandz'n verjaardagvieren.Dus rendedie arme man van hot
naarher. Desalniettemin
was het eengezelligemiddagin Rottumen werd de
hoog bejaardeheerdoor de kinderenen de ouderenvrolijktoegezongen.Er
was dit keerzelfseenfotografe,mevr. F.Aalders,in de zaalaanwezigdie dit
vrolijkegebeurenop de fotorol heeftvast gelegd.Als er mensenzijn die belangstellinghebbenvoor dezefoto's en er misschieneen paarzoudenwillen
bestellen,dan kunnenzij zichwendentot RinieHofman,te|.2118.
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AKTIVITEITEN
V A N D E C U L T U R E L EC O M M I S S I E R O N D D E F E E S T D A G E N
ZL december: Kindermiddag.
In de kerstvakantie is er op dínsdag ?2 dec. een spelletjesmiddagvoor de
jeugd. Vanaf 2 uur 's middags zijn alle kinderen t/m 16 jaar welkom in de
grote zaal,van't Schienvat. De organisatievan de middag is in handen van
Jantje Dijkema en GeesjeKnot, die in samenwerking met anderen zullen zorgen dat er spelen in de zaal staan opgesteld die garant staan voor een gezellige middag voor de jeugd.
Ouders, noteer de datum even, zodat het niet wordt vergeten.
22 dec. van 2-4 uur, entree f .1,- per kind.
29 december: Hobby-beurs
De aangekondigde hobby-beurs gaat wegens het ontbreken van hobbyi'sten
niet door. Er hadden zich slechts2 personenaangemelden dat was natuurlijk te weinig om een beurs mee te organiseren.Het historischegedeelte,
waar de heer Holtman u in het vorige Lougnijs over vertelde, bleef over en na
veel overleg heeft de commissie daar verschillendeaktiviteiten rondom bedacht, zodat het een aantrekkelijkgeheel voor iedereen geworden is en het
h e e t n u g e e n h o bby-beursmeer maar .....
Dinsdag 29 dec. Manifestatie rond het ontstaan van het boerderijenboek
Kantens-Middelstum.
Over het historische gedeelte zal de heer Holtman u elders in dit blad meer
vertellen.
Kunst of Kitsch
Om ook mensen die niet zo bij de boerderij betrokken zijn te interesseren
hebben we er een Kunst en Kitsch-afdeling bij. Dat betekent dat iedereen
met één of meerderestukken Gronings antiek of curiosa mag komen om het
gratis te laten taxeren. Wie weet wat voor duur stuk u nog in huis hebt!
's
Taxatie alleen
avonds tussen 7 en 9 uur.
Film
Verder draait er deze dag 2 keer een film met de titel: "Landbouw en nijverheid in de Marne 1939/'40.
Deze film duurt een uur en is volgens enkele van onze commissieledenzeer
de moeite waard om door iedereen te worden gezien.
Oproep voor tentoonstelling
ledereen die historische krantenknipsels over het verleden van Kantens
heeft, oude foto's, brieven, plaatsbeschrijvingen
of oude merklappenenz.,
vragen wij vriendelijk om dat voor deze ene dag uít te lenen, zodat iedereen
hiervan kan meegenieten
U kunt hiervoor contact opnemen met de heren Holtman of De Boer.
Alles op een rijtie .... wat u kunt verwachten
- Expositie boerderijenboekenmet achtergrondinformatie.
- Boeken verkoop, stand van Scholma Druk; Uitgeverij Profiel, Bedum.
Boeken op het gebied van Gron.Historie,onderwijs, verzen, gedichten enz.
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NIEUWSVAN DE GYMNASTIEK.EN VOLLEYBALVERENIGING
CLI.
MAX
't
4gglt in vorige Lougnijswas meegedeeldwordt op zaterdag13 februari
-1988het jaarlijksewintervolleybaltoernooi
in de grote zaalvan-'t Schienvat
gehouden.Voor de goedeorde delenwij u meedat, in overlegmet de voetbalvereniging,
in dit weekendgeenvoetbalwedstrijden
zultenworden afgewerkt. Eenen anderbetekentdat iedereenzichdus kanopgevenom meete
doen aan de volleybaldag.
Afhankelijkvan het aantalteamswordt de begintijdvan de dag nog nader
bepaald.
De voorwaardenem een team op te gevenluidenals volgt:
* per team minimaal6 spelers,maximaal8 spelers;
* per team minimaal2 dames,die ook in het veld moetenstaanwanneer
een wedstrijd wordt afgewerkt;
* per team mogen maximaal3 competitiespelers
meedoen;
* wanneermogelijk,afhankelijk
van het aantalaanmeldingen
van jeugdgroepen,zal een apartejeugdpouleworden ingesteld;
* leeftijdsgrens
om mee te mogendoen in een jeugdpouleis 16 jaar;
* wanneerin eenjeugdteam2 of meerspelersouder zijn dan 16jaar,
moet worden meegedaanin de seniorenpoule;
Aanmeldenvan teams kan geschiedenbij Jantje Dijkema,Pastorieweg15,
Kantensof Rita Rolink,Kooistraat57, Kantens.
B'rjhet aanmeldendient gelijkhet inleggeldvan f 20.- per team te worden
betaald.
Aanmeldingis mogelijktot 1 februari1988.
Tevensdelenwrj u nog meedat wij op zaterdag13februari,'s avondsu.n.i
20.00 uur een feestavondorganiseren,waarbijvoor iedereenweer wat te
doen valt. Op dit momentzijn de voorbereidingen
in volle gang. De avond,
die gehoudenwordt in 't Schienvat,is toegankelijkvoor iedereenvanaf 12
jaar.
Nadereinhoudelijkemededelingenomtrent hetgeenwat deze avond zal
brengen,verklappenwij op dit momentnog niet.
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