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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en HervormdeGemeente
02 mei G.K. 9.30 uur Dhr.M.A. Holtman.
09 mei H.K. 9.30 uur Ds. Kristensen.
Kindernevendienst.
16 mei G.K. 9.30 uur Ds. Kristensen.
H.A.
20 mei G.K. 9.30 uur ? ?
23 mei H.K. 9.30 uur Mw. N.C.Meihuizen.
Kindernevendienst.
30 mei G.K. 9.30 uur Ds. Kristensen.
1e Pinksterdag.
Gereformeerdekerk vrijgemaakt
02 mei
11.00uur Ds. T. Groenveld,
Uithuizen.
14.30uur Leesdienst.
09 mei
1 1 . 0 0u u r K a n d .W . B .v . d .W a l .
1 4 . 3 0u u r D s . E . L .v a n ' t F o o r t ,E n s c h e d e .
16 mei
9.30 uur Ds. J.G.v.d.Hoeven,Groningen-Noord.
1 6 . 3 0u u r D s .A . v . d .S l o o t ,B e d u m .
20 mei
9 . 3 0u u r D s . E . L .v a n ' t F o o r t ,E n s c h e d e .
23 mei
9.30 uur Ds. M.A.de Niet,Groningen-Noord.
Openb.Geloofsbel.
14.30uur Leesdienst.
30 mei
9.30 uur Leesdienst.
16.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
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\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:0900 - 9229 (0,10euro p.min.)
Tandartsen:
29-30april
0 1 - 0 2m e i
0 3 - 0 4m e i
0 5 - 0 6m e i
08-09mei
15-16mei
20-21 met
22-23 mei
24 mei
25-26mei
27-28 mei
29-30mei
31 mei/1juni

...0595- 43 16 42
P. Brouwer,Uithuizen.
. . . . . . . . 0 5 9- 65 9 2 3 3 4
, pUk
E . J .P r i n s S
. . . . . 0 5 9 -54 3 1 7 1 6
H . J .ï m m e r m a n ,U i t h u i z e n
- 44 1545
....0595
B . F l e d d e r u sW, i n s u m . .
Ezinge..
.0594- 62 21 21
M.J.den Engelse-Boelkes,
- 55 22 92
..0595
H. Meursing,Middelstum
...050- 301 54 62
L.G.Jager,Bedum
.0595- 49 19 49
D.L.W.de Graaf,Eenrum
.....0595- 42 27 23
J.F.Perdok,Baflo
.....0595- 57 14 27
C.H.de Lange,Leens
- 42 27 23
.........0595
J.F.Perdok,Baflo
Pont,Loppersum..... .0596- 57 28 18
H. Berghauser
.0595- 40 20 15
G.J.Heuvink,Ulrum

Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
tandartstelefonischte
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw. drs. J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel38, Middelstum.
Voor het makenvan afsprakenvan ma. Vm vr. tussen8.00-8.15uur,
tel. 06 - 51255926.

Kontens
Begrof enísvereníging
Uitvoortve?zo?geri I
C. Boersemo
I

Ledenodministrotie:
J.O.M.Wols-Stolloert
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Gelíevewijzígingen
doorgevenoonde ledenadministrotie

I N G E S P R E KM E T
Deze keer geen 'in gesprek'met een inwonervan
Kantens,Rottum of Stitswerd,maar met de heer
Henk Bos uit Uithuizen.Hij is door de gemeente
Eemsmondgevraagd om projectleiderte worden
voor het koninklijk bezoek aan Warffum. Deze
Lougnijskomt op 29 april bij u in de bus, net voor
Koninginnedag
en het leekde redactieeen leuk idee
om de heer Bos enkelevragenvoor te leggen.
Mogen de Lougnijslezerseerst even met u kennismaken?
Geborenin 1941te Uithuizen.Opgegroeidin Uithuizenen vanaf 12 jaar in
Zandeweer.( kwekerijTerra Nova) Na 8 jaar vakleerkrachtlichamelijke
oefening (gymnastiekleraar),
heb ik ruim 30 jaar bij de gemeente
Groningengewerktin de sector sport en recreatie.In juli 2002 ben ik met
F.P.U.gegaan.
Getrouwdmet NellaMedendorp.We hebbendrie kinderenen vijf kleinkinderen.
Hobby/werk,sport: Voetbalnog steeds bij de Veteranenvan Noordpool,
gemeenteEemsmonden bestuursben voorzittervan de sportcommissie
lid van het Huisvoor de sportin Hoogezand.
Hoe vond u het dat u door de burgemeester werd gevraagd om de
festiviteiten rond het bezoek van de koningin als projectleider in
goede banen te mogen leiden?
lk was enigszinsverrast,maar directenthousiast.Wat mij aansprakwas
een in mijnogen complexeklusdie in kortetijd (ongev.3 maand)geklaard
moest worden. Een ovezichtelijkecompacteorganisatie,bestaandeuit
een projectgroepmet vier werkgroepenvoor de thema's:openbareorde
programmaen
en veiligheid,verkeer-vervoeren logistiek,communicatie,
evenementen.
De projectgroepwordt aangestuurddoor de projectleider,die tevens de
schakelis tussende projectgroep
en de stuurgroep,bestaandeuit burgemeesterGerardRenkemaen gemeentesecretaris
HermanGroothuis.
U hebt bij de gemeenteGroningengewerkt.Hebt u daar ook te maken
gehad met het organiserenvan grote evenementen?
geweestvoor de
In mijn baan in Groningenben ik mee verantwoordelijk
organisatievan grote evenementen,zoals de concertenvan de Rolling
Stones en Tina Turner, de Special Olympic World Summer Games
( O l y m p i s c h ew e r e l d s p e l e nv o o r g e e s t e l i j kg e h a n d i c a p t e n )e n d e
Gironingen(proloogen startvan de Giro)
Hebt u iets met het koningshuis?
Wij levenin een koninkrijken daarbijhoorteen koningshuis.
Dat is voor mij
een gegevenen een traditiewaarmeete levenis. Op het momentdat het

koningshuister discussiestaatof in opspraakis, blijkenheel veel mensen
toch voor die traditiete kiezen.Oranjegeefttoch wel een bepaaldgevoel
op 30 aprilen straksvast en zekerweer bij het Europeeskampioenschap
in Portugal.Mooizo houdendus!
Uit de krant konden we kennis nemen van uw mooie slogan:
Warffum, het Oranjebovenst van het land. Wie heeft die slogan
bedacht?Als het geheim is, een toelichtingmag ook.
Slogan + logo vormen samen onze eigen koninginnedaghuisstijl.
Verantwoordelijkvoor het ontwerp was Hans Miedema van MiV
Ontwerpersuit Groningenen de ideeên waren van Dick Bakker van
Bakker Marketing-communicatie
uit Loppersum.ln overleg met Agnes
Nanningaen ondergetekende
is het eindresultaat
tot standgekomen.Mooi
hè?
Verheugt u zich op Koninginnedag?
lk verheugme op de dag, omdatdan duidelijkwordtof wij als projectgroep
en stuurgroep,natuurlijkzoalsgewoonlijkmet de inbrengen inzetvan heel
veel vrijwilligers(zo'n 1400), burgers, verenigingenen organisaties,
bedrijfsleven
en mediaerin zijn geslaagdom ons doel te bereiken,namerijk:
- het organiserenvan een uniekkoninginnedagfeest
in Warffum.
- zorgen voor veel publiciteiten dus promotievoor Warffum,maar ook
voor de gemeenteEemsmond.
- stimulerenen bevorderenvan de samenwerking
tussenverenigingen
en
organisatiesen de bindingvan burgersmet de gemeente.
Wat raadt u mensen aan die in Warffum willen gaan kijken?
Ondanksveel contactenmet gemeentendie eerderde koninklijkefamilie
op bezoekkregen,is het moeilijkof niet in te schattenhoeveelmensen
naarWarffumkomen.De factorweer is belangrijk,maarook de faciliteiten
voor bezoekerszijn van invloeden die zijn goed! Met de bus (extradiensten) kan gratisnaar Warffumwordengereisd.Er is van twee grote parkeerplaatsenvoor auto'sgratis pendelvervoernaar het dorp. Er worden
extratreineningezet.
Tip! Kom zoveelmogelijkmet openbaarvervoeren kom op tijd.Geziende
geweldigebelangstelling
van de media venvachtenwij veel publiek.Met
20.000mensenis Warffummeer dan vol. Er zal weinigof geen mogelijkheid zijn om je langsde routete bewegenof van de ene naar de andere
locatiete gaan. Kies dan directvoor een goedepleken....zorgvoor sfeer,
dus draag iets oranjesen help mee er een geweldigfeestvan te maken.
Zult u blij zijn als het I mei is?
Ja!, dat is toch de dag van de arbeid?
Mijn eerstevrije dag na een korte,hartstikkeleuke,soms erg hectische
periodevan intensievesamenwerking
met geweldigenthousiaste
mensen.
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Mij is (weereens) duidelijkgewordendat Groningsenuchterheid,gevoel
voor de eigen leefomgevingen enthousiasmeprima eigenschappenzijn
voor de organisatievan zo'n uniekgebeuren.
De redactievan 't Lougnijswenst u op 30 april een geslaagdedag en
bedanktu heel hartelijkvoor dit gesprek.

\Marffum, Het *yeffi4*7*ffiv*sx%ivan het land.
+{

GROEP5 O.B.S.KLINKENBORGNAAR WARFFUM
De leerlingenvan groep 5 van O.B.S. Klinkenborg
werkenal een tijdjeaan het project"Jet en Jan". Dit
gaat over het levenanno 1910.De kinderenwerkenhieraanin de klas en
brengenook een bezoek aan het HogelandMuseum in Warffum. Op
koninginnedag
is het project"Jet en Jan" een onderdeelvan de festiviteiten in Warffum.Speciaalvoor deze gelegenheidzijn alle kinderenvan
groep 5, te weten EvelienHoman, IngeborgAalders,Yasmin de Boer,
JessicaWever en Thom Hovenkampuitgenodigdom bij de festiviteiten
rondomdit projectaanwezigte zijn. Ze wordenin Warffumbegeleiddoor
juf Estheren juf YvonneE. We hopendat de kindereneen onvergetelijke
dag zullenhebbenin het oranjebovenste
dorp van het land en misschien
nog wel een handjekrijgenvan de koningin!
F.D.
KINDERENOVERKONINGINNEDAG
De kinderenvan groep 6-7-8van O.B.S.Klinkenborghebbenmeegedaan
aan een interviewover koninginnedag
2004.Dit zijn de resultaten.
Bijna alle kinderen (71%) gaan waarschijnlijkmet hun ouders en
broers/zussennaar Warffum om de koningin, Willem-Alexanderen
Maximanou eens in het echtte zien.Dezegroepvindt het leuk en bijzonder dat de koninginnu eens zo dichtbijkomt. Ze zien het als hun enige
kans om haar eens te zien en sommigenvan hen ervarenhet als een bijzonderegebeurtenis.
De kinderendie in WarÍfumzijn te vindenop 30 april
komendeels ook voor de kinderenvan groep 5 die mee zullendoen aan
de officiëlefestiviteiten.
Allemaalhopenze dat ze een handjekrijgenvan
de koninginof dat ze een praatjemet hen zal gaan maken.
Wat betreftde populariteitvan het koningshuis:baby Amalia en prinses
Maximascoren goed bij de Kantsterschooljeugd.Al is de kans klein dat
babyAmalia in Warffumaanwezigzal zijn.
Op de vraagwat de koninginzekervan de provincieGroningenmoet meekrijgen,komt er een divers antwoord:de martinitorenbeklimmen,èchte
klei zien, de dijk bekijken,Groningerkoek happen,Groningermetworst
eten, op klompenlopen,molensbekijken,een rondvaarttocht
maken en
het Groningermuseumbekijken.Zelfleekhet de verslaggever
wel leukom
de koninklijke
familieaan het wadlopente krijgen.De kinderenleekdit ook
een goed plan!
Als de koninginde dorpenKantens,Rottumof Stitswerdmet een bezoek
zou vereren,dan zou een bezoekaan de volgendebezienswaardigheden
niet mogenontbreken:de school,de Hervormdekerk,het huisjevan Jan
Boer, de Grote Geert, voetbalveld,'t Schienvat,de ijsbaan en het
Jeugdhonk.
Naastde vele positieveklankenover koninginnedag,
zijner ook wel negatievegeluidente horen.Een aantalkinderenvindt koninginnedag
eigenlijk

maar niks. De koninginis ook maar een mens. Er is nietsbijzondersaan
haar.Deze kinderenvindenhet onzin dat een kort bezoekvan de koningin aan een dorp of stadontzettendveel geld moet kosten.Dan kun je dat
geld beterop een anderemanierbesteden.Tochzullende meestekinderen met koninginnedagin en rond Warffumte vindenzijn en zullenze allemaal een gedeeltevan deze koninklijkedag op de televisievolgen.
F.D.
KINDERENSLAGENVOOR HET JEUGDEHBO EXAMEN
De kinderenvan groep 7 en 8 van OBS Klinkenborgzijn op 7 april jl.
geslaagdvoor hun Jeugd EHBOexamen.De kinderenmaakteneersteen
theorieexamen,welke gevolgdwerd door een prakt'rjk
examen.Het praktijk examen bestonduit het helpenvan een bewusteloosslachtofferdie
eerst nog ademde en later niet meer, zodat de kinderenook op een pop
moestenbeademen.Verdermoestende kinderende leerlingenvan groep
6 verbinden.Alle kinderenlegdende diverseonderdelenmet goed gevolg
af.
Op donderdagavond
15 april vond de feestel'rjke
diplomauitreikingplaats
in de school. Tijdens deze avond werd het menselijklichaam met de
ouders besproken,werd een video over vergiftigingenvertoonden vertelde dokter Woltjer het eén en ander over vergiftigingenin de praktijk.
Daarnaastwerd een ongevalnagespeelden moestenenkeleoudersde
slachtoffers
helpen.Hiernawas het de beurtaan enkeleleerlingenom het
goede voorbeeldte geven.Aan het eind van de avond werdende felbegeerdediploma'sen de EHBO-speldjes
uitgereikt.
De geslaagdenzijn: Milan de Boer,Soraya Hofman,JorianWals, Robin
Wever,Gert Jan Broekhuizen,MireilleEissens,MarloesHoman,Agnes
Omta, Rick Reiffers,Matthijsvan Velde en lsa Warntjes.
F.D.
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LAMMETJESKIJKENPEUTERSPEELZAAL
POPPEDIJN
Op 15 en 16 aprilzijn de peutersvan peuterspeelzaal
Poppedijnaan het
lammetjeskijkengeweestbij de familieDoornbosaan de Usquerderweg
in Kantens.Dit was een grootsucces.De kinderengingenin de bolderkar
naar de boerderij,waar ze gastvrijontvangenwerdendoor de boerin.Er
was veel te zien.opde boerderij:jonge lammetjesen geitjes,kalfies,koeien en natuurlijkde melkstal.Toende peutersook even in de grotetrekker
mochtenzitten,was het succesvan dit uitstapjecompleet.Met rode wangen en een voldaangevoelgingende peutersweer naar huis.
F.D.

NIEUWSPEUTERSPEELZAAL
POPPEDIJN
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Het bestuurvan peuterspeelzaal
Poppedijnwil alle inwo- I Y D J / \
ners van Rottum,Stitswerden Kantensbedankenvoor het A,,^-YLl'
massaalkopen van paaseitjesen walnoten.De actie was
( ^.
\<
r
dankziju een groot succes!
f.( "'i 1,
,t,,:
Verderwil het bestuuroudersvan jonge kinderenerop wijzenét er een
informatieboekje
bij de speelzaalopgehaaldkan worden op de volgende
tijden: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
van 8.30-9.00 uur of van
11.30-11.45
uur. Op deze 2 tijdstippenwordende peutersgebrachten
gehaalden heeft de juf tijd om oudersvan nieuwe peuterste woord te
staanen van de nodigeinformatiete voorzien.
v'ott\is'^

JX.-*',-'

n / 1

'.
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r

/

Hetbestuur
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BESTEDORPSGENOTEN,
Zoals velen weten houdenwij iederjaar een rommelmarkt/boekenmarkt
t.b.v.de restauratievan de kerkklokkenvan de hervormdekerk.
Ook dit jaar zijn wij van plan weer een rommelmarktte houdenop 14 mei
bij Salemvan 18.30tot 21.30 uur.Als er mensenzijndie nog spullenover
hebbenkunnendie contactopnemenmet Kor Broekhuizen,
tel. 551796of
met JannieDijk,tel. 551850.
Wij hebbenlievergeen grote meubelstukken
en witgoed.
Met vriendelijkegroeten,
de Klokkencommissie.

NIEUWSVANDE VROUWENR/MD.
Zonnebloemtocht
Op 29 april gaan er vijf personen uit Kantens mee met de
Zonnebloemtocht.
De boot ligt deze keer in Aduard afgemeerden vaart
een eind de Friesewaterenop.
CharlotteFunkengaat als verzorgstermee op de boot.
Bezoek museumboerderijNijholt
Wij delen u nu alvastmee dat wij van plan zijn om op woensdag16 juni
een bezoekte brengenaan de museumboerderij
van de fam. Nijholtaan
de Streeksteruveg
in Usquert.
De nieuwefolderwordt ons beginmei toegestuurd,zodat u in de volgende Lougnijshierovermeer kunt lezen.
Samenmet mensenuit Zandeweerhopenwe daareen helegezelligemiddag door te brengen.
ledereenis van hartewelkomom per fietsof auto mee te gaan.
Noteertu de datumeven?
SPEELTUINNIEUWS.
Zoafsaltijdzal30 aprila.s. de speeltuinweer open gaan.
Schrijfin uw agenda's:12 iuni is er weer de jaarlijksekinderspeelmiddag
in de speeltuin.Van 14.00tot 16.00uur zijn alle kinderenweer van harte
welkomin de speeltuin.We vindenhet ook gezelligals er oudersmeekomen hoor.de koffiestaat klaar.
Met vriendelijkegroeten,
'Spruddernust'.
het bestuurvan de speeltuinvereniging
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EEN VERENIGING
/ COMMISSIEPRESENTEERT
ZICH .....
Aan de vooravondvan het bezoekvan H.K.H.KoninginBeatrixmet haar
naastefamilieledenaan onze gemeente,stellenwij met genoegenonze
vereniging(nader)aan u voor.

I

Het Feestcomitéis in 1965 opgerichtmet als doel: het organiserenvan
activiteiten
op nationalefeest-en herdenkingsdagen,
zoalsbevrijdingsdag
en herdenkinggevallenen,alsmedehet organiserenvan Oranjefeesten
bijv.op Koninginnedag
en bijjubileae.d.van ledenvan het Koninklijk
Huis.
Dit ten behoevevan alle inwonersvan Kantens,Rottumen Stitswerd.
Het comité is een voortzettingvan een kleinecommissiedie voor 1965
voor de kinderenvan de scholenin de toenmaligegemeenteKantensfeestelijkhedenorganiseerdeop dit gebied. Helaas zijn van deze periode
geen notulen.
Deze commissieis op initiatiefvan C.S.C.W.te Kantens uitgebreiden
kreegde naam Feestcomité.
Tot de fusie met C.S.C.W.bestaathet comité uit 12 personenuit alle gezindtenvan Kantens,Rottumen Stitswerd.
Ook meerdere leerkrachtenvan beide basisscholenzijn vertegenwoordigd.
Omdat de vereniginggeen (betalende)leden kent, komen de financiêle
middelenuit lijstcollectes
en subsidiesvan de gemeente.Bij bijzondere
gebeurtenissen
(b.v.het huwelijkvan PrinsWillemAlexanderen Maxima)
steltde gemeenteeen bedragper kind of inwonerbeschikbaar.
De eerstegrotegebeurteniswaar het notulenboekverslagvan doet is het
huwelijklvan PrinsesBeatrixmet ClausvonAmsbergin 1966.Dit wordtop
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's
's
11 maart grootsgevierdmet middagseen cabaretvoor kinderenen
avondseen revue.
met volksspelenvoor kinderen
Aansluitendwordt dat jaar Koninginnedag
't
's
en een optredenvan Sapho uit Loppersum avondsin Schienvat.Het
jaar daarop is het weer raak: Prinses Margriettrouwt met Pieter van
Vollenhove,reden voor weer een feest. Niet lang daarnade geboortevan
het eersteprinsje:alle kinderenwordendoor het comitéop schoolgetrakteerd op beschuitmet oranjemuisjes.Vele prinsjesen beschuitjeszullen
n o g v o l g e n. . . .
in onze dorOp 4 mei wordende gevallenenvan de TweedeWereldoorlog
pen herdachtin tegenwoordigheid
van hun nabestaandenen leden van
Bij de plaquetteaan de muur van het voormalig
het gemeentebestuur.
gemeentehuis,waarop de namen zijn vermeld van deze slachtoffers,
wordt een bloemstukgelegd.
's
Op 5 mei 1970 is er morgenseen groteoptochtvan versierdewagens,
's middagsvolksspelenvoor kinderenen 's avondsfeest met cabareten
muziek.
Achtereenvolgens
wordende jaren 1975,1980, 1985 op deze wijze herdachten gevierd.
's
Tot 1982 wordt Koninginnedag avondsafgeslotenmet een feestavond
't
in Schienvat.l.v.m.steedshogerekostenwordthieruanafgestapt.Voor
's
de kinderenveranderter niets,zij kunnenzich middagsuitlevenop het
volksspelletjes.
sportveldmet de verschillende
eens
Vanaf 1990 komt een afuaardigingvan B&W de dodenherdenking
per 5 jaar bijwonenin Kantens.leder jaar valt een ander dorp van de
gemeentedezeeer te beurt;het bezoekaan Kantensvalt samen met de
Tijdensdeze herdenkingwordteen kransgelegd
S-jaarlijkse
5 mei-viering.
bij genoemdeplaquette.
in de Ned. Herv.kerkvoorafgeVanaf 1995 wordt een herdenkingsdienst
geaanaan de kranslegging.
Getrachtwordt de jeugd hierinzoveelmogelijk te betrekken.
In 1991 is de eerstebraderieen priegelmarktrondomde Ned. Herv.kerk.
De spelInmiddelsis deze braderietraditiegewordenop Koninginnedag.
letjesvoor de kinderenwordener doorheengeweven.
opgesteldin't
In 1995is ertussen 30 aprilen 5 mei een tentoonstelling
Schienvatover de periode1940-1945.Ook in 2000 (25 jaar bevrijding)is
er een soortgelijke
tentoonstelling.
Twee hoogtepuntenzijn de grote dorpsrevuevan 5 mei 1980,waar nu nog
over wordt gepraat en "Keep them rolling"op 30 april 1990, een grote
als extraatjeop Koninginnedag.
optochtvan legervoertuigen
1993:héélveel ruimEen dieptepuntwas het Oranjebalop Koninginnedag
t e o p d e d a n s v l o e.r. . . . .
ln 2000 wordt beslotensamente gaan met C.S.C.W.(commissiesociaal
en cultureel werk) om het draagvlak te vergroten. De naam wordt
14
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C.S.C.W./Feestcomité.
Vanaf nu worden de volgende activiteitenvan
gezamenlijkgeorganiseerd.
beideverenigingen
Hetjaar begintmet de Nieuwjaarsvisite
i.s.m.BV ROD,waarnain februari samen met de Vrouwenraadeen spreker wordt uitgenodigd.Op de
zaterdagvoor Pasenwordteen paasmiddagvoor kinderengeorganiseerd
i.s.m.de gezamenlijke
verenigingen.
Op 30 april wordt Koninginnedag
gevierd.Voor het eerst werd vorig jaar een Midzomernafeest
georganiseerd met dorpsbarbecue.
De bedoelingis dit eens per 2jaar te doen. In
de herfstvolgt een speur-of puzzeltochten ook vindt in de Ned. Herv.kerk
plaats.Eind novemberwordt St. Nicolaassamen
het St. Antoniusconcert
met de gezamenlijke
verenigingeningehaalden het jaar wordt afgesloten
met de épelinstuifvoor kindérei tijdeis de kerstvakantie.
Met 2005staatde S-jaarlijkse
4 mei-herdenking
en 5 mei-vieringweer voor
de deur. We zijn reeds begonnenmet de voorbereidingen,
een leuke,
maar grote klus!
Wilt u ook meedoenen onze verenigingversterken,van hartewelkom!
Met vriendelijkegroet,
C.S.C.W./Feestcomité.
MarjanVeldman,voorzitter.
EbbelKuipers,vice-voorzitter.
JellieMartini,secretaris.
Elly Holst,Bert v.d. Hoek,penningmeester.
Hanniede Vries.
InekeEisinga.
Janny Reiffers.

EstherHovenkamp.
MartenMiske.
TruusWever.
llco v.d.Gronde.
Annekev.d.Graaf.
MichaelMeyer.
Han Rottink.

P.S.Helaaswaren er voor de braderieop 1 mei te weinigaanmeldingen.
Dit gaat dus niet door!

I
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TE KOOPAANGEBODEN.
* Zelfgemaakte(3D) kaarten voor diverse gelegenheden(verjaardag,
belijdenis,
huwelijketc.).
* Diversezelfgemaaktespullen(bloemstukjes,
houtenfiguren,bewerkte
piepschuimfiguren,
geborduurdeschilderijtjes
etc.).
* 2 tenten+ toebehoren,teakhoutentafeltje,schemerlampen nog meer.
Kom gerustlangs.
G. Werkman,Kooistraat17, tel. 552029.
AGENDA SCHIENVAT. MEI 2004.
06 mei 19.30uur VergaderingDorpsbelangen.
11 mei 20.00uur Jaarvergadering
Advendo.
12 mei 19.30uur VergaderingSchienvatbestuur.
2 6 m e i 1 9 . 3 0u u r B r i d g e n .

REKENSCHAP
VAN ONDERBREKING
Ook deze dag geen enkel vergezicht
het wolkendek blijft onveranderlijkdicht
ik ga van lieverlee mijn verleden bínnen
herinneringendie altijd herbeginnen
van toen naar nu / soms ergens doodgelopen
maar de achterdeurvan mijn bestaan houden ze open
geen perspectief aldus / dit toegegeven
maar wel een kronkelpadom langs terug te leven.
Saulvan Messel.
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2004.
KONINGINNEDAG
In verbandmet het koninklijkbezoekaan Warffum
drie vragen.
steldenwe enkeleLougnijslezers

*á.
rornffiËonc

,oool

Gaat u op Koninginnedagook naar Warffumom naar het koninklijkbezoek
te kijken?
lf ga languitvoor de tv, dan kun je het veel beter
zten.
K.B.v.d.Gronde: Nee.
DieuwkeEvenhuis: lk denk het niet,maar dat wetenwe nog niet zeker.
Fam.Tj. Wibbens: Ja zeker.
Marriede Jong:
Ja.
SandraPoppema'

I

I

DÓSTFEEST.
MEDEDELINGEN
BV ROD is alweerdruk bezigmet het Dóstfeest.Ook dit jaar zal er weer
een mooi feestvoor het dorp zijn. Het Dóstfeestis dit jaar l week later dan
normaal,en wel op 8, 9 en 10 juli.
- Op donderdagis de rommel-en jaarmarkt.Mensendie zich hiervoorwillen opgeven,kunnenzich meldenbij KlazienWerkman,tel. 551623.
- Voor de vrijdagavondstaat een playbackshowop het programma.Dit
wordt in 3 categorieëngedaan,te weten van 3 tot 6 jaar, van 6 tot 9 jaar
en van 9 tot 12 jaar.Opgevenkan bij CarlaBruinsma,tel. 551924.Het kost
niks, en muziek moet zelf meegebrachtworden. Muziek moet op CD
staan,cassetteswordenniet gedraaid.
- Voor zaterdagmiddag
zoekenwe teams van vijf mannenof vrouwendie
willenstrijdenom de titelsterksteteam van Kantens.Kostenzijn vijf euro
per team,en dientbij opgavete wordenvoldaan.Opgevenkan bij Marieke
48, tel. 551480.
de Kam,Kooistraat
Het verdereprogrammavan het Dóstfeestvindt u in 't Lougnijsvan juni.
Opgavesmoetenvoor 9 juli binnenzijn.

Hetbestuurvan BV ROD.

Schoenen kopen is een zaakvanvertrouwen
Bij ons zun uw voeten in vakkundige handen.
Voor merkschoenen en goed advies:

Dijllhtil'Schc€n€r
Hoofdstraat Oost 4

UITHUIZEN Telefoon (0595) 4g 12 04
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KONINGINNEDAG
IN WARFFUM.
De koninginkomt naar de stad Groningenen naar Warffum.Deze dag
moet een groot feest worden voor stad en ommeland.Maar in Warffum
geldteen alcoholverbod
in de nachtvan 29 aprilop 30 aprilvan 00.00 uur
totdat hare majesteitmet familieWarffumweer verlaat.
lk had een kort gesprekjemet LudieDoornbos,uitbatervan het eurocafé.
Op de vooravondvan Koninginnedag
had hij een grootfeestgeplandvoor
iedereenmet regionaleartiesten.Voor de meestemensenis het ook een
begin van een lang weekend,dus zo'n feest hoort er eigenlijkbij. Het is
goed voor de provinciedat de koninginhier naar Warffumkomt. Maar
vanaf middernachtmag er geen alcoholmeer wordengeschonkenin de
horeca en mag niemandalcoholischedrankenbij zich hebben.Ze zijn
bang dat als ze bij mij uit het café komende boel gaan slopenhier in het
dorp. Zo is de mentaliteitniet van deze mensen,anderszou het met Op
Roakeldaisook een zootjezijn.En daar hoor ik alleenpositieveberichten
over als mensenlaat die feesttentverlaten.Misschienmoet mijn programma maareerderbeginnen,en dan om 12 uur's nachtsmaarsluiten,maar
dan wordt het pas altijdgezellig...

G.W.

NIEUWSVAN KOREN- en PELMOLENDE GROTEGEERT.
Na een tijdjemet een vervelenderugblessurehebbengezetenbeginvan
het nieuwejaar,gaat het nu weer de goeiekant op met de molenaar.Een
tijdje uit de runninggeweest,maar met een medischetrainingin Bedum
gaat het dagelijkselevenweer z'n gang. Ook de werkzaamheden
op de
molenheb ik weer hervat.
De molenlezing,die ik zou houdenop 25 februarikon toen echter niet
wordennaar 18 maartj.l. lk had
doorgaanen kon gelukkigdoorgeschoven
mijn best erop gedaan om een verhaalop papierte krijgen,en na een
geprokrantenknipsels
langetijd is dat heelbestgelukt.Metvideobeelden,
jecteerdop een grootscherm,was het een grootsucces.Maarwaar ik niet
op gerekendhad was dat ik nog even in het zonnetjewerd gezet,omdat
ik al 25 jaar met deze hobby bezigben. lk was er na die tijd nog stil van,
De GroteGeert is een stuk
ik had er gewoonwegzelf niet bij stilgestaan.
van je levengeworden,en dat besefje eigenlijkniet,maar iederedag ben
je er mee bezig.
Molenmaker Dijkstra uit Slooten (Fr.) is ook weer langs geweest,
Fantastisch
wat dezemolenmakersallemaalvoor werk uitvoeren,en dan
mag het resultaatgezienworden.Na de zomer worden de wiekenvoorzien van nieuwehoutenkleppen.De heklattenen de kluftenwordenook
18

vernieuwd.De schildersgaan ook binnenkortaan de slag in Zandeweer
en in Kantens.

I
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Op zaterdagmiddag17 aprilj.l. vond in het Schienvatde vergadering
plaatsvan het gildevan vrijwilligemolenaars.Omdat ik de gastheerwas
bij deze voorjaarsvergadering,
was ik alvast naar de molen gegaan om
hem te laten draaien.Na een vaste agendate hebbenafgewerktin het
Schienvatkwamenongeveer35 collegavrijwilligers
naar de Grote Geert.
Deze bijeenkomstenzijn altijd heel leerzaamen worden twee keer in het
jaar gehoudentijdensde voorjaarsvergadering
en een najaarsvergadering,telkensin een anderdorp.
Om half zes was de middag ten einde en keerde iedereenweer huiswaarts.
De molenaar.

ZATERDAGI MEI NATIONALEMOLEN-en GEMALENDAG.
Nationalemolen-en gemalendagvindtplaatsop zaterdag8 mei 2004. Het
evenement wordt voor de vierde maal in samenwerkingmet de
Nederlandse
GemalenStichtinggeorganiseerd.
Dat betekentdat naastde
ongeveer600 molensook zo'n 30 gemalenvoor het publiekwordenopengesteld.
Ook de koren-en pelmolende GroteGeertzet dezedag z'n deurenopen
voor het publiek.Bij voldoendewind zal de molengraan malen tot meel,
en bij heel veel wind gerstpellentot gort.

t

Dit jaar kan er bij de stookhutgestart
worden voor een molenfietstochtover
ongeveer25 km langs zes Groninger
molens op het Hogeland.lnschrijving
met route:1 euro,starttussen10.00en
1 1. 0 0 u u r .
Na afloopis er voor de deelnemersvan
de fietstochteen naturelof spekpannenkoek.

zaterdag I mei 2004
Nationale

Vanaf 11 uur 's morgenszijn er heedijke
pannenkoekente koop bij de stookhut.
De molenaarhooptdat er genoegwind
is deze dag, maar dat het ook mooi
weer is voor de fietsers.
Molencomité
en de molenaar.
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cn*t de pett...

Even voorstellen.
lk ben MennoJan Jageren ik ben getrouwdmetAnnemarie.
lk zit bij mijn vader in de zaak (v.o.f.)autobedrijfJager in Kantens.
Waar kom je vandaan....
lk ben geborenin Groningenen opgegroeidaan de Stitswerderlaan
in Kantens.
Hoe ben je in Kantensterechtgekomen?
Mijn ouderswonen er.
Doe ie mee aan bepaalde activiteitenin het dorp? Zo ja, waaraan?
Ja. lk ben lid van de Geref.Vrrjg.kerkin Kantens
Omschrijfje zelf in 5 woorden...
Gelukkig,getrouwdewerkendejonge man.
Met wie zou je een dagje willen ruilen?
Niemand,het bevaltme goedzo.
Waar mogen ze je 's nachfs voor wakker maken?
lk ben nietwakkerte krijgen.

"
'
.

Wat staat er altijd in je koelkast?
Toetjesen kip-kerrie.
Wat neemje mee naar een onbewoondeitand?
Mijn vrouw.
Wat vindie het leukstom te lezen in 't Lougnijs,en wat zou je aan
't Lougnijs
willen veranderen?
lk kom er vaak nietaan toe om 't Lougnijste lezen.Het ziet er goed
uit.
En tot slot,aan wie geef je de pen door?
Mijnoverbuurman
SimonMus.
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MAMMA
Mamma is het woord
waar het leven mee begint
mamma is het woord
dat hoort bij ieder kind
een woord om zacht te zeggen
niet om luid te schreeuwen
het hoeft nietsuit te leggen
en gaat door alle eeuwen
mamma is het woord
waar de mensheidmee begint
mamma is een ander woord
voor liefde
Toon Hermans
Uit: Ontbijtenmet jou.

MOEDERDAG
BLOEMENDAG
9 MEI

DAMCLUB'HET LEERTVANZULF'.
UitslagenonderlingecompetitiemaarUapril.
25 maart:
1 april:
- M. Holtman....0-2 J. Wieringa- A. Ritzema
K. Broekhuizen
...1-1
J . v a n D r j k- D . H o l t m a n . . . . . . . . . . . . 1 B
- 1. L e y e n a a-rA . S m i d s
.....1-1
J. Zwerver- A.Ritzema
......0-2 J. Zwerver- J.R. de Winter.......2-0
P. Hoogwerf J. Wieringa.........0-2 P. Hoogwerf- J. van Dijk
...0-2
J . R .d e W i n t e r- D . H o l t m a n ...... 0 - 2
8 april:
15april:
A . R i t z e m a- B . L e y e n a a r . . . . . , . . . . 0 -A2. R i t z e m a- M . H o l t m a n
...1-1
J . W i e r i n g a- J . v a n D i j k .
. . 2 - 0 J . v a n D i j k- P . H o o g w e r f . . . . . . . . . . . 0 - 2
A . S m i d s- M . H o l t m a n
. . . 2 - 0 B . L e y e n a a-r K . O o m k e n s . . . . . 0 - 2
...
D . H o l t m a n- P . H o o g w e r.f. . . . . . . . 1 - 1
- A. Ritzema.....0-2
K. Broekhuizen
Met bovenstaandewedstrijdenwerd de onderlingecompetitieseizoen
200312004afgesloten.
Eindstandonderlingecompetitie:
1 2 . J . R .d e W i n t e r . . . . . . . . 0 6 .
1 0 . J . v a nD i j k . . . . . . . . . . . . . . 9 5 .
1 0 . A . H o o g w e r. f. . . . . . . . . . 9 4 .
9. J.Zwerver............193.
8. A. Smids
......20
2.
7. K. Broekhuize
. .n. . . 2 3
1.
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M. Ho1tman...........25
K.Oomkens.........27
B.Leyenaar..........28
A. Ritzema...........32
J.Wieringa...........35
D . H o l t m a .n. . .... . . . . 3 7

Dickneemtde kampioenbokaal
overvanAlderten JacobW. venruijstAldert
gaat Bo aan de leidingen kan
naarde derdeplaats.Bij de middenmoters
zien. Bij de onderstenis een hevige
men Jan hiervanals hekkensluiter
strijdgaandetussen Jacob v.D en Peter.
met je kampioenschap!!
Dick van hartegefeliciteerd
Als nieuwlid trad de bekendejeugddammerRenéWijpkematoe tot onze
verenigingVan hartewelkom,maar over honoreringis niet gesproken.
Op vrijdag 13 april deden een aantalvan onze leden mee aan door de
te Garrelsweer.
Allen gingen met
N.N.D.B.traditionelesneldamtoernooi
een verseprijsnaar huis.
Op de eerste donderdagavondin septembergaat de damcompetitie
200412005
van start.Nieuweledenzijn dan van hartewelkom.
Dit was weer t end van t damseizoen.
Op dambordwer sums slim streden.
Bovenaande grodekampioen.
noa verlaiswer der wel ais leden.
Wie bedankenons vraauwludat wie noar dammenmoggengoan
en dat zai aaltiedachterons blievenstoan.
van 't Schienvat,
Wie bedankenook de vrijwilligers
want zunderheur harenwie niks had.
Wie wensenjoe n goie zummeren veul mooiweer
tot de volgendekeer mor weer.

2004.
KONINGINNEDAG
ln verbandmet het koninklijkbezoekaan Warffum KON
steldenwe enkeleLougnijslezers
drie vragen.
Hebt u de koningin weleens vaker gezien?
SandraPoppema. Ja, regelmatigop tv.
K.B.v.d.Gronde: Nee.
DieuwkeEvenhuis: Nee,nog nooit,alleenop tv.
Fam.Tj. Wibbens: In Groningenen Loppersumen op de tv.
Marriede Jong:
Ja, bij Op Roakeldais.
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I N G E S P R E KM E T . . . . . .
Op een regenachtigeavondin de tweedeweek van april ga ik op bezoek
bij de drukkervan dit blad,
drukkerij Sikkema uit Warffum, met als thema "Drukte rondom
Koninginnedag".
Onder het genot van een kop koffieen een stuk oranjekoekverteltde heer
van de drukkerij.
Sikkemamij over de ontstaansgeschiedenis
Na de oorlogis zijn vader,die op dat momentwerkzaamis als huisschilder,met een stencilmachine
en een typemachinede drukkkerijbegonnen.
De zeventigeren tachtigerjaren waren jaren, waarin de drukkerij veel
medewerkersaan het werk had. Daarnais het aantal,voornamelijkdoor
het doorzettenvan de automatisering,
weer verminderd.Op dit moment
ztln er in totaalvier personenwerkzaamin de drukkerij.
Vanafde middelbareschooltijdheeftde heer Sikkemaaltijdal meegeholpen in de drukkerij.ln 1988 heeft hij het bedrijfovergenomenvan zijn
vader. Doordat hij alle facetten van het beroep kent, houdt hij zich ook
bezig met alle werkzaamheden
binnenhet bedrijf.
Als ik hem vraag of Koninginnedag
extra druktevoor de drukkerijmeebrengt,vertelthij mij dat er naast de regelmatigterugkerendeopdrachten
(drukken van geboorte-, jubileum-,trouwkaarten,programmaboekjes,
dorpskrantjes,boeken en dergelijke)er weinig extra werk voor hem uit
voortvloeit.
gaat
Daarnaastvraagik hem natuurlijkop welkemanierhij Koninginnedag
vieren.Hij geeftaam dat hij gewoonthuis kan blijven,omdatde stoetvoor
zijn huis langskomt.In Warffumzijn de mensenvan openbarewerken en
groenvoozieningenzichtbaardruk bezig met de wegen, stratenen het
groen. Daarnaastworden er regelmatigpersonenin het dorp gesignaleerd,die het een en ander uitzoekenvoor het bezoekvan de Koningin
aan dit Wierdendorp.KoninginBeatrixen haar, pas overleden,moeder
KoninginJulianazijn beiden al eens in Warffumgeweest.Beide keren
betrofdit het festival"Op Roakeldais".Tochzal dit de eerst keer zijn dat de
heer Sikkemaonze Koninginin het echt zal zien. Hij spreektde hoop uit
dat veel mensen uit de buurt naar Warffum zullen komen om
gezamenlijkte vieren.
Koninginnedag

O
/drukkerij

ikkerrla
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VenemcrNcDonpsBELANGeru
RorruM
Paasactiviteiten
Vorig jaar op Tweede Paasdag waren de i
Stitswerderste gast in Rottum met neut'n
schaiten,dit jaar warende rollenomgedraaid
en togen een aantal Rottumersnaar Stitswerd
om daar deel te nemen aan de Paasactiviteiten.
Kinderenmochtendrie hardgekookte
eierenmeenemenen in
het dorpshuisvan Stitswerdbegonnende kinderenmet het schilderenvan
Paaseieren.Daarnakondenze buiten naar Paaseierenzoeken.Tussen
de middagkon men een lekkerbroodjeverorberen,waarnaonder goede
het neutenschaitenbuitenplaatsvond.Voor degeweersomstandigheden
nen die het spel nog nietzo goed kendengaf de heer Stoleersteen uitleg
vooraf.Volgendjaar weer Paasactiviteiten
in Rottum?
Extra ledenvergaderi
ng
Op dinsdagavond13 aprilgaven ElineVreugdenhilen Marjanvan der Bijl
nogmaalseen toelichtingop het plan vernieuwingdorpshuisen het daarbij horendedekkingsplan.
Hiernawerd door de aanwezigeledentoestemming verleendaan het bestuurvoor:
- het sluitenvan een overeenkomstmet Agarvo voor de verwijderingen
afuoervan de huidigedakbedekking (asbestplaten).
- Het aangaan van een overeenkomstmet bouwbedrijfKuin voor het
plaatsenvan een nieuwdak, alsmedehet aanbrengenvan enkeleande(beugelsin één van de toiletten,ventilare noodzakelijke
voorzieningen
tie en electriciteit
op zolder,herstellenvan de vloer in de hal enz.).
- Het aangaanvan een rentelozeleningvan I 10.000,--met de gemeente Eemsmond.
Op maandag24 mei zullende werkzaamheden
beginnenen deze zullen
circa3-3%week duren.De mensendie zich hebbenopgegevenom te helpen horen z.s.m. wanneerze verwachtworden of hebben dit inmiddels
vernomen.Als allesgoed verlooptwillenwe aansluitendbuitengaan verven en binnenalles schoonmakenzodatwe voor de zomervakantieklaar
hopente zijn.
Dauwtrappen
Op donderdagochtend
20 mei willenwe een keereen rondwandeling
in en
om het dorp maken.Als u eens wilt weten wat er zoal aan vogels rondvliegtin ons dorp,dan kuntu zichom 4.00 uur (!) verzamelenbij het dorpshuis. Gezamenlijkhopen we een paar leuke ontdekkingente doen.
Allemaalvroeguit de verendus op dezeHemelvaartsdag.
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OPHALENOUD PAPIER
Woensdagavond
26 mei om 18.00uur bij de weg klaarzetten.
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
Oud papieren kartongraagaanleverenin dozenof papierenzakken.
Bij klachtenkan men zich wendentot de o.b.s.Klinkenborg,
tel. 551788.
OPHALENKLEIN CHEMISCHAFVAL/KLEINEELECTR.APPARATEN
Op maandagmorgen
17 mei kunt u bij het personeelvan de chemokaruw
kleinchemischafvalinleveren.Heeftu kleinchemischafvalaan te bieden
dan kunt u dit, in de week voorafgaandaan de inzameling,telefonisch
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.U kunt ook een e-mail
sturen naar: algemeen@eemsmond.nl.
Uw afval wordt vanaf uw huis
meegenomen.Ook afgedanktekleineelectrischeapparatenzoals koffiezetapparaten,strijkijzers,broodroosters,boormachines,haarfóhns,electrischetandenborstels,
mixersetc. kunt u gratis meegevenaan de chemokar.

IVN.ACTIVITEITEN
De lVN, afdelingNoord-Groningen
organiseertop 29 mei
een Rondje"NationaalPark Lauwersmeer".
Start: 10.00 uur vanaf de parkeerplaatsbij camping Breede (tussen
Warffumen Rasquert).
Judithter Horst,medewerkerVoorlichting
en Educatievan het Nationaal
Park Lauwersmeerkent het gebied "als haar broekzak".Ze laat u de
mooisteplekjeszien in het gebieden wijst u de beste vogelkijkvoorzieningen. Als er al orchideeënzijn, dan stappenwe even uit bij het Land van
juffrouwAlie...Kledingadvies:
laarzen(in natte periodenstaan de paden
onderwater!)en waterdichtekleding.Vergeetvooraluw verrekijkerniet en
neem een lunchpakketmee! De excursieduurtvan 10.00uur tot ongeveer
15.30uur. Deze excursiegaat alleendoor bij voldoendedeelname.Voor
informatieof opgave vooraf kunt u bellen met: 0595-552573of 0595425117.
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NIEUWSVAN DE BOEKCOMMISSIE
Misschienheeft u het al gehoordof in de krant gelezen: er is een boek in de maak over Kantens!
Al geruime tijd speelde initiatiefnemerFred Reiffers
met het idee om een boek te maken over het dorp
Kantensen haar inwoners- een boekvoor maarvoorveral ook door de mensen,waarinnaastpersoonlijke
halen in woord en beeldeveneensruimteis voor een
commtssre
kleinstukjegeschiedenis.
gevormd
Inmiddelsis er een commissie
van mensendie bereidzijn gevonden om hun medewerkingaan de realisatievan het boek te verlenen.De
club bestaat uit Fred Reiffers,Geert de Boer, Menco Holtman, Ebbel
Kuipers, John van de Rijdt, Anneke de Graaf, Han Rottink, Esther
Hovenkamp,Claire Meijer en Marjet Schelfhout."Een mooie mix van
importen autochtonen,"
aldus Fred Reiffers,die met zijn uitgeverijBlue
Mule al eerdereen soortgelijkboek over Westeremdensamensteldeen
vormgaf.Ook de overigeleden van de boekcommissie
hebben allemaal
hun eigen specialiteitdie nuttig kan zijn bij de totstandkomingvan het
boek,variêrendvan kennisop het gebiedvan dorpshistorie
tot jarenlange
ervaringin het ondenvijs,als beeldendkunstenaarof als tekstschrijver.
te drukken,zal er ook iemandbinnende
Om de kostenzoveelmogel'tjk
commissiezich beziggaan houdenmet fondsenwerving
en het aanboren
van zoveelmogelijksubsidiebronnen.
Een beginhiermeeis in iedergeval
al gemaakt,want zoalsvelenvan u wellichtweten,heeftde boekcommissie onlangsde aanmoedigingsprijs
van de VerenigingDorpsbelangen,
ter
waarde van 125 euro, in ontvangstmogen nemen,waarvoorlangs deze
weg nogmaalsonze hartelijkedank!
Tot dusverreis de boekcommissie
drie keer bijeengekomenom over de
opzet en de vormgevingvan het boek te filosoferen.Over één ding zijn de
commissieleden
het in ieder geval eens: het moet geen historischdocumentworden,maareen boekover KantensNU,waarinvooralde inwoners
van het dorp zelf aan het woord komen.Hierbijkunnenwe natuurlijkniet
zonderu! Het is de bedoelingdat alle inwonersvan Kantensde ruimtekrijgen om hun eigenverhaalte vertellen.Om u hierbijop weg te helpen,kunt
u te zijnert'tjdmeerinformatiein de bus verwachtenaan de handwaarvan
u uw eigenverhaalkunt schrijvenof in een persoonlijkgesprekkunt verteffenaan een van de commissieleden.
Daarnaastzal er in het boek veel
plaatszijn voor foto's van Kantensen haar inwoners,die door de commissiezullenwordengemaakt.Ook hieroverontvangtu te zijnertijd nadere informatie.
Via het Lougnijszullenwe u elke maandop de hoogtehoudenvan de vorderingenen de stand van zaken. Uiteindelijkligt het in de bedoelingom
het boek op 5 mei 2005 te presenteren,
wanneerbevrijdingsdag
traditiegetrouwweer uitbundiggevierdzal wordenmet een optochtvan praalwagens door het dorp en een grootfeest in 't Schienvat.
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Mocht u na het lezenvan dit stukjeal bruisenvan de goede ideeën,vragen en/of opmerkingen,dan kunt u terecht bij onze contactpersoonFred
Reiffers,Langestraat10, tel. 552664.
Wordt veruolgd...

KONINGINNEDAG2004.
In verband met het koninklijkbezoek aan Warffumstelden we enkele
Lougnijslezers
drie vragen.
Wat doet u het liefstop Koninginnedag?
SandraPoppema: Gezellignaarde koninginnemarkt
in het dorp en dan
's
middagsin anderedorpenkijken.
K.B.v.d.Gronde: Tuinieren.
DieuwkeEvenhuis: Dingendie we allemaalleuk vinden,dit houdtin iets
leuks voor de kinderenbijv.de koninginnemarkt
of
iets dergelijks.
Fam.Tj. Wibbens: Vorigejaren naar de braderiein Kantensof ergens
andersheen.
Marriede Jong:
Met de fiets naar Warffum om haar van dichtbijte
zien en het feest mee te maken.
't
Namens Lougnijsbedanktvoor uw spontanemedewerking.
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