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KERKDIEN'TEN
PROTESTANTSE
GEMEENTEKANTENS-STITSWERD
Kantens,Antohiuskerk
2 dec. 14.30uur ds. D.de Boer,Middelstum;
verbintenisdienst
van
mevr.J.C.Prins-Pestoor
als kerkelijkwerkervan de
gemeenteKantens-Stitswerd.
Protestantse
1e Advent
9 dec. 10.00uur drs.S.J.Prins:2e Advent
23 dec. 10.00uur' mevr.J.C.Prins-Pestoor;
4e Advent
24 dec.22.30uur mevr.N.C.Meihuizen;
Kerstnachtdienst
m.m.v.koor
25 dec. 10.00uur Kerstmorgengezinsdienst;
1e Kerstdag
30 dec. 10.00uur de heerF.Venema,Onderdendam
31 dec. 19.30uur mevr.J,C.Prins-Pestoor;
oudejaarsavonddienst
1 jan. 10.30uur Nieuwjaarsmorgengebed
in Salem
Stitswerd,Georgiuskerk
16 dec. 19.00uur ds. P.C.'t Hooft,Harderwijk;
Adventviering-bij-kaarslichtm.m.v,VoxVrouwenensemble,
Roden;3e Advent

C H R .G E R E FK
. ERK
(wijzigingen
voorbehouden)
2 dec.

9.30uur
14.30uur
9 dec. 9.30uur
14.30uur
16 dec. 9.30uur
19.00uur
23 dec. 9.30uur
14.30uur
25 dec. 9.30 uur
14.30uur
26 dec. 9.30 uur
30 dec. 9.30 uur
14.30uur
31 dec. 19.30uur

ds. P.C.de Lange
ds. P C. de Lange.
leesdienst
ds.S. Otten.
ds. P.C. de Lange
ds. P.C. de Lange,dienstmet belangstellenden.
ds. P.C. de Lange
ds. H. P.Keuter
ds. P.C. de Lange
KinderkerstÍeest
ds. P,C. de Lange,Kerstzangdienst.
ds. P.C. de Lange
leesdienst.
ds. P,C. de Lange

KERKDIEN'TEN
GEREFORMEERDE
KERKVRIJGEMAAKT
TE KANTENS.
2 d e c . 1 1 . 0 0u u r
1 4 . 3 0u u r
9 d e c . 9 . 3 0u u r
1 4 . 3 0u u r
1 6 d e c .1 1 . 0 0u u r
1 4 , 3 0u u r
23 dec. 9.30uur
1 6 . 3 0u u r
25 dec. 9.30uur
2 6 d e c . 1 0 . 0 0u u r
30 dec. 9.30uur
1 4 . 3 0u u r
3 1 d e c , 1 9 . 3 0u u r
1 j a n . 1 0 . 0 0u u r
6 j a n . 9 . 3 0u u r
1 4 . 3 0u u r

ds.A.G.Bruijnuit Uithuizen,
leerdienst
ds.S.M.Alserdauit Hoogkerk
ds,J.R.Geersinguit Hoogeveen,
HeiligAvondmaal
ds. S. Schaaijuit Eelde
ds.A.G.Bruijnuit Uithuizen,
leerdienst
ds.A. van der Slootuit Bedum
ds.T. Groenvelduit Roodeschool
ds. A.J.Balkuit Delfzijl
ds.WF. Wisselinkuit Leek1e Kerstdag
Kinderkerstfeest
2e Kerstdag
leesdienst
ds. S. Schaaijuit Eelde
leesdienst
Oudjaar
leesdienst
leesdienst
leesdienst

DORPSKERKROTTUM
Alledienstenbeginnenom 19.00uur.
9 dec. ds.J.denAdmirant
26 dec. ds.E.B.G.W.
Ockels

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10europ.min.)
Tandartsen:'
112dec. ïandartspraktijk
F.H.Bennink,
TenBoer......................050
30227 20

:::::::::::::::333iá?
8/edeciDil;i;;,ilffi:::::::::::::::
iÍ 3;
15/16dec.
20121
dec.
22123
dec.
24125
dec.
26127
dec.
28129
dec.
30/31dec.

A.M.vanWaes,Uithuizermeeden...... .,.......0595
41 36 84
M.J.,den
Engelse-Boelkes,
Ezinge
..,..........0594
622121
H.Meursing,
Middelstum
..........
.059555 22 92
Tandartsenpraktijk
Loppersum,
loppersum.................0596
5728 18
C.J.Conradie,
Bedum
................050
30123 37
Tandartsenpraktijk
Loppersum,
loppersum.................0596
5728 18
Tandartspraktijk
Bruining-Gelderblom,
Winsum...........0595
44 1740

Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
Buitendeze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R.Boelema.
Praktijk:
Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma.Vm vr.tussen8.00-8.15uur,
tel.06 - 51255926,
Koks Herbergb.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595557131
voordringendevragenof voorde bevalling:06 13731172

BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

Ledenadministratie:
G.S.OMTA.ARKEMA
tel.:059555 26 23

Gelieve wijzigingenbij huwelijk,samenwonen,geboorte en/of verhuizingen
door te geven aan de ledenadministratie

VAN DE REDACTIE
Het eind van het jaar is bijna in zicht en iedereenis volop bezigmet de
voorbereidingen
van pakjesavond.
Een heledrukke,maarwel een gezellige tijd die nadert.
mochtenwe Walter van Dijk welkom
Op de laatsteredactievergadering
heten,die ook aÍ en toe ietswil schrijvenvoor't Lougnijs.Hij studeertjournalistiekin Zwolleen bij ons doet hij een soort stage.Als u de redactiecopy toestuurt,dan willenwij het graag in word ontvangen,het is voor ons
gemakkelijker
te bewerken.
DezeLougnijsheeftweerveel nieuwste bieden.WimjanRietdijksteltzich
voor als redactielid.uitRottum,Doorgevenvan de pen, interviewsmet
DerwinSchorrenuit Stitswerd,en de familiePIasuit Rottum.VerderEen
verenigingpresenteertzich, expositiein de kerk van Rottum, Fred
Flinthipper
en nog veel meernieuws,
Veelleesplezier
toegewenst,
GeradWerkman,eindredactie.
B I N N E N G E K O M EGNI F T E N
lJsvereniging
Kantens€ 25,=
Hartelijk bedankt voor uw bijdragel

RectiÍicatie,,ln gesprek met dhr. B.Holst"
In het vorigenummervan 'tLougnijsis verkeerdeinformatiegegevenaan
de interviewer.
De familiePoppemawenstgraagdat dit veranderdwordt.
ln het artikelstaat namelijkdat Jan Poppemade grafsteenvan de overleen hij bereidis om het wel meer
den zus van dhr.Holstheeftopgeschilderd
te doentegeneen vergoeding.
Dit is nietjuist! Mevr.(Sandra)Poppemaheeftde steenopgeschilderd
en
Jan zit er echt niet op te wachtenom graÍstenenop te schilderen.Onze
excusesvoor de verkeerdverstrekteinformatie.
GeradWerkman.Eindredactie.

INTOCHT
SINTERKLAAS
2007
Zaterdag24 november jl. was het weer
zovet.Alle kinderen
van
Kantens,
Rottumen Stitswerd
(en oudersen grootouders) stonden al
r u i mv o o r 1 4 . 0 0u u r
te wachten bij de
Molen in Kantens,
opdat Sinterklaas
met Pakjesboot
B zou arriveren.
Dit wachtenwerdbeloond,wantvanuitde
richtingvan Uithuizenkwam Sinterklaasin een mooi versierdeboot met
wel 10 zwartepietenin Kantensaan en werd daar welkomgehetendoor
tientalleblije,zingendeen sommigeverkledekinderen.Sinterklaas
vertelde blijte zijndat hij weerin Kantenswas en allekinderenen grotemensen
weerterugzag.
plaatsin een paarOnderbegeleiding
van het draaiorgel,
nam Sinterklaas
denkaren toerdezo door Kantens,met zingendekinderenen strooiende
pietenachterhem aan.
Na deze tocht verzameldeiedereen zich in het Schienvat.waar
Sinterklaas,
de Pietenen ook de kindereneerstietskregente drinken.
Bij het zingenvan "Sinterklaasje
kom maar binnenmet je knecht"kwam
ook Sinterklaas
in de grotezaalen samenmet de Pietenzongenalle kinderenverschillende
liederen.
Daarna waren
er twee Pieten
die sameneen
spannend verhaalvoorlazen.
Aan het einde
van dezegezellige
middag
kregenalle kinderen nog een
presentje mee
naar huis en
kon de Sint
weer naar een
volgendadres.
A.J.W.d.V-R

Ew cehm.^x,
deorTrr,ATAiafuppw
Hallodorpsgenoten,
Het is weerdecember,de maandmet Sinterklaas
op de dakenen de kerst
voorde deur.Al met al gezelligheid
ten top.lk hoopnietdat de Sinthetzelfde weerheeftals dat de kinderenhaddenmet SintMaarten.Dieoudeman
glijdthet dak dan af samenmet zijn Pietenen er komtgeen pakjedroog
over.De kinderenzittenvol spanningof ze wel liefgeweestzijnen of ze wel
wat krijgenvan de goed heiligman.De spanningis gewoonwegvoelbaar
achterde rug is krijen ze zijndrukkerdan anders.Wanneerdit kinderfeest
gen we het weerdruk metde kerst.Het huisversieren,
alleslatenbadenin
het licht,zodatde straatlantaarns
wel uit kunnen.Natuurlijkde kerstboom
wat gaanwe doenmet
kopenof van zolderhalen,Dankomthet moeilijkste,
de kersten wat gaan we eten.Gaan we uit eten of kokenwe zelf, komen
er familieof vriendenop bezoekof gaan wij op bezoek.Bij het zelf gaan
koken,wat moeter dan op het menu.Je kunthet bezoektoch geendroog
De
broodvoorzetten.Het is allemaalhectischen goedvoorde commercie.
Het is ook wel
kerstgedachte
van de ondernemerberustop het euroteken.
logisch,want in de meestegevallenkoopje zoveelin dat je de week erna
geen boodschappen
hoeftte doen.Een kalkoenvan een kilo of 5 staat
garantvoor een week vleesna de kerst.Aangevuldmet de overgebleven
is
saladesben je toch een week verderzonderte koken.De kerstperiode
zo'n leuketijd.Na de kerstdoenwe het eenweeklaternog eensdunnetjes
over.Het gevolgis dat er tijdenshet uitzittenvan het oudejaar weer veel
te veelop tafelstaat.In de meestegevallendan ook tijdenshet beginvan
gebodenwillenwe het nieuwe
het nieuwejaar.Voorzichtigheid
is natuurlijk
jaar goed beginnen.Dus voordatwe het vuurwerkgaan afstekenmoeten
over had ik
we eerst onzevingerstellen.Dit voorkomtmeningsverschillen
nu wel 10 of warenhet er maar9. Allegekheidop een stokjemet een lontje. Doevoorzichtig
en kijkuit,eenongelukzit in een kleinhoekje.Het mooiste knalvuurwerk
dat er bestaatis carbid.Het geeÍt van die mooiedoffe
dreunen,zelfseen verfblikjedoet het goed,Oudershet mes snijdtaan 2
kanten,het geeftmindertroepen de kinderenvindenhet geweldig.lk hoop
dat een iedereen leukoud en nieuwheeften een goed begin,Overgoed
van
beginnengesprokenop 1 januari is er weer de nieuwjaarsduik
Saunamobiel.
U heeftdan geheideen frissestart van het jaar.Natuurlijk
een leuk en gezelliginitiatiefen een geweldiggezichtom alle dappere
mensente zienspringenin dat koudewater.lk hoopdat er dit jaar een kettingzaagaan te pas moetkomenom het waterte kunnenzien.Het lijktmij
is
wel wat, latenwe dan maareens kijkenof er nog zoveelenthousiasme
om er in te springen.
December
een leukemaand.lk wensdan ook iedereen een fijnetijd toe en heelveelgezelligheid.
Totvolgendjaar.
ls getekendFredVlinthipper.

SCHIENVAT
1-8-15
1 8 . 0 0u
21
1 9 . 3 0U
3-10-17
1 9 . 3 0U
3-10-17
1 9 . 3 0U
4 - 11 - 1 8
9 . 4 5U
4 - 11 - 1 8
1 8 . 3 0U
4 - 11 - 1 8
1 9 . 3 0U
4 - 11 - 1 8
20.00u
4 - 11 - 1 8
20.30u
5 - 1 9 13.30T/M 15.30U
5-19
1 9 . 3 0U
19.30U
6-13-20
10
2 O , OU
O
12
1 9 . 3 0U

ZANGKOOR
KAANSTER
VLINTHIPPERS
ZANGKOOR
KAANSTER
VLINTHIPPERS
(ADVENDO)
TONEELGROEP
C U R S U SG R O N I N G S
VOLKSDANSEN
ROELSCOMBIFIT (bewegenop muziek)
DAMESGYM (CLIMAX)
TAICHI
(CLIMAX)
HERENVOLLEYBAL
SPORTEN SPEL(voor
kinderen)
HANDWERKEN
DAMMEN(t leertvan zulf)
V E R G A D E R I ND
GO R P S B E L A N G E N
BRIDGE

OP 21 DEC.WORDENER KERSTLIEDEREN
GEZONGENDOOR DE
KAANSTER
VLINTHIPPERS.
IEDEREEN
IS VANHARTEWELKOMOM MEETE ZINGENOF TE LUISTEREN.
KOMT ALLEN TEZAMEN
AANVANG19.30UUR IN DE GROTEZAALVANT'SCHIENVAT.
Alle zaterdagenvanaf 16.00u tot 21.00u is het Schienvatgeopend(zaal
1) voor een hapje(patatenz) en een drankje.Ook voor de kleineafhaal
snacks.
Totziensin ons dorpshuis.

DOMME,DOMMECENTJES.PIET.
Op de Sinterklaasflyer
stondals sponsorde SNS bankvermeld,maardat
kloptniet helemaal,.
De bankbeheertalleende Euro'svan Sinterklaas.
Maardanzijhet S.N.S.FONDS
kon Sinterklaas
een keertjeextranaar de
kapper,hebbenverschillende
Pietennieuwebroekengekregenen bovendien heeftSinterklaas
een nieuwestaf.HartelijkdankS.N.S.FONDS.

DAMCLUB"HET LEERTVANZULF'
Uitslagenonderlingekompetitie:
11 oktober : 18/25oktober :
J . Z w e r v e rR
- .Wijpkema 0 -2
- K.Broekhuizen
R.Wijpkema
0-2
M.Holtman-P.Hoogwerf 1 - 1
J . v a nD i j k -K . O o m k e n s
0-2

JR de Winter- P.Hoogwerf
- J.vanDijk
W.Helmus
J R .d e W i n t e r- W H e l m e s
- JR de Winter
A.Ritzema

1 november: 8 november:
- JR de Winter
R.Wijpkema
R . W i j p k e m-aM . H o l t m a n
- A.Ritzema
RJ.Wijpkema
J . W i e r e n g a - J . vDa inj k
J . v a nD i j k -M . H o l t m a n

J.Wierenga-J.Zwerver 1- 1
R . W i j p k e m-aA . R i t z e m a
2-0
- P.HoogwerÍ
K.Oomkens
2-0
JR de Winter- K.Broekhuizen
O- 2

2-0
2-0
0 -2
2-O
0-2

1-1
0-2
1-1
2-0

Stand per I november(willekeurige
volgorde)
competitie kantens
í R. Wipkema
2 P.Helmes
3 A.Ritzema
4 K.Oomkens
6 R.J.Wiipkema
7 K.Broekhuizen
I M. Holtman
9 M.J. v/d Molen
10 P.Hooowerf
1 1 J . v a nD i i k
l2W.Helmes
1 3 J . R .d e W n t e r
14J. Wierenqa
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CompetitieNNDB:
fnmiddelszijner al 3 wedstrijden
gespeelden zijnwe nog steedsongeslagen!!
De uitslagenwaren:
Kantens- Garrelsweer
9-5
Kantens- Thesinge10-10
Munnekezijl- Kantens7-7
Op 29 novemberwachtde zwarewedstrijdtegenNoorddijk.
Algemeneledenvergadering8 november:
Op I novemberwerdde jaarlijksealgemeneledenvergadering
gehouden.
De gebruikelijke
agendapunten
werdenin een vlottempoafgewerkt.
De prijsuitreiking
vond plaats van de onderlingecompetitieseizoen
2006/207:

Eerstepríjs: R.Wijpkema
Tweedeprijs: P.Helmes
Derdeprijs: A.Ritzema
Poedelprijs: JR de Winter
De prijzen werden beschikbaargesteld
door Rita Pool-Pakes.
waarvooronze hartelijkedank!
Op onze clubavondenzijn nieuwe leden
van hartewelkom!!!!
Geniet met ons mee met spanning en
gezelligheid!!!
SCHOAMTJOE NAIT
Schoamtjoe nait, joezulf te wezen,
Ook aal brochtie't nog zo wied.
Dei heur oard en ofkomst vrezen,
Goan verlorenmit heur tied.
Schoamtjoe nait, joen toal te lezen,
WoarienMOEKE alles zee...
Schoamtjoe nait veur't aigen wezen,
Schoamtjoe nait veur't olle stee.
Jan Boer 1951
Derwin Schorren:"Over twee jaar wil ik
zelÍ een gedichtenbundel
uitgeven."
De auteurvan het boek over de in Rottum
geborenschrijver/dichterJan Boerwil niet
nogmaalsin het levenvan een anderkruipen. "En over zeven jaar een historische
roman.Dat boek gaat over een lerse graaÍ,
die hiervroegernogalheefthuisgehouden.
Een roman en dus veel persoonlijker.
Verderwil ik er nog nietsoverloslaten."
Zevenjaar na het verschijnenvan zijn boek heb ik een gesprekmet de
schrijver.
Geborenin 1966in een Brabantsdorpjeaan de Belgischegrens.Zoonvan
Dat betekendeveel verhuizen.Langzamerhand
een douanebeambte.
belanddehij steedsnoordelijker.
Oldenzaal,Hardenberg
en daarnastuderen in Groningen.
Geschiedenis
en filosofie.Na een jaar liet hij de wijsbegeertevallen.Hij is nu werkzaambij de Hanzehogeschool
als projectleider.
Toevallig
kwamhij een keerterechtbii vriendenin Stitswerd.Zijn
ideeover
11

het noordenvan Groningen:desolaaten winderig.Maar bij dat eerste
bezoekmoesthij zijn meningherzienen toen er ook nog een goedkoop
huiste huurstondbesloothij in '94 in het wierdedorpje
neerte strijken.Nu
woont hij in de voormaligetwee-onder-één-kap
woning, inmiddelszijn
eigendom,met vrouwen twee kinderen.
VanuitStitswerdwerd de omgevingverkend,Met de hond liep hij door
Rottum.Jan Boerweg?Jan Boerhuis?Wie was Jan Boer?Hij begonzijn
gedichtente lezen."lk begreephet Groningsniet,maarwerd onmiddellijk
getrofÍendoor de toon."Zo getrotfendat hij Groningsging leren en alles
over Jan Boer te wetenwilde komen.Zijn idee was gelijk:hier ga ik een
"Er was niets.Wel bekendgeweest,maareigenlijkverboekoverschrijven.
geten."Hij kreegcontactmet de vrouw en dochtervan Jan Boer.Van hen
van de bijkreeghij hulp en steunbij vijfjaar spitwerknaarachtergronden
zondereman uit Rottum.Eerstkwamer eenbloemlezing
uit,latereenwandelroutelangsmarkanteplekjesuit het levenvan Jan Boer.Beideboekjes
zijn lateropgenomenin het uiteindelijke
boek.
Het werd hem eerstniet in dank aÍgenomen.Een nÍet-Groninger
die aan
Groningsegedichtenkomt.Tenslottekon hij in maart2000trotshet eerste
van de Koningin,dhr.Aalders.Van
exemplaaruitreikenaan Commissaris
Gewesttot Gewest,tv. Noord,Het Nieuwsbladbesteeddener aandacht
aan.Er zijn een paarduizendverkocht.Het ligtnog steedsin de boekhandel.
"Aande
Zijnvoorkeurligtvooralbij de vroegeregedichtenuitde Rottumtijd.
handvan die gedichtenkrijgje een indrukhoe het landschaper uitzagen
hoe het er vroegeraan toe ging."
gedichtheeft Derwinuitgezochtom bij het artikelte
Het bovenstaande
plaatsen.
Gevraagdnaar zíjn gedichtenhaaldehíj een ongepubliceerde
bundelte
voorschijnen begonvol overgaveuit eigenwerk voorte dragen.
Evenlaterverlietik zijn huis met een voor mij aangebroken
fles wijn ("Wij
Verderthuisde wijn consudrinkenhem toch niet op") en de dichtbundel.
gedichtgekozen.
merendheb ik met zijn toestemming
onderstaand
Mijn thuis
Mijn thuis is van mij,
met muren van graniet.
Mijn huis heeft geen tuin
en niemand die me zíet.
Mijn huis is van mij,
van mij en m'n verdriet
Derwin Schorren 1999
DerwinSchorren:Het GrasgroeneGroningen,over de dichteren schrijver
ProfielUitgeverij,
Bedum,2000;ISBN90 52941912
Jan Boer(1899-1983);
Ericde Klerk
12

TERUGBLIKMET DE FAMILIEPLAS OP HUN JAREN IN ROEMENIE

ENoEKRaïrue.....

In 1998 vertrok de familie Plas uit Rottum voor -wat zij dachten- een periode van tweejaar naar Roemeniëom een landbouwprojectte begeleidenin
de regio'Sub Carpathian'.ln januari van ditjaar kwamenzij, na achtjaar in
Roemenië en Oêkai'ine te hebben doorgebracht,terug. Welke drijfveren
zetten hun ertoe naar het buitenlandte vertrekkenen hoe is het hun vergaan in al die jaren.

aanleiding
Margreetlag in het kraambedvan hun jongstekind Roelof,toen Klaashet
profiel'christelijke
groenvoorlichter'
voor een projectvan de christelijke
organisatieDorcasonder de aandachtbracht.Op dat momenthadden
Klaasen Margreetal enigetijd het gevoeldat zij iets voor anderenwilden
betekenen,die het zoveel minder hebben dan zij (maar ook wij) in
Nederland.Zoals Klaas het omschrijft'?e Here God heeft je al zoveel
gegeven,alsje de mogelijkheidhebt om anderente helpen,doe je dat'.
Ze warenal enigszinsvoorbereid
op wat zij in het Oostblokland
Roemenië
kondenaantreÍfen.
Tijdensvakantiesin een naburig,overigensrijkerland,
jaren,verbaasdeKlaaszich er keerop keerover dat menin voorgaande
sen in landenmet goedegronden een primaklimaat,zulkelageoogstopbrengstenkregen.Onderanderearmoede,gebrekaan kennisom de grond
op de juistemanierte bewerken,maarook het uitblijven
van experimenten
met verschillende
rassen,lagenhieraan ten grondslag.
Roemeniëwoon-en leefomstandigheden
Na enkelegesprekken
met Dorcasen eenoriëntatiereis
van één weekvertrokhetjongegezinin oktober1998naarRoemenië.
Ditwas vlakna de val
van Ceau escu en het communisme.
Ze betrokkenmet z'n zeveneneen
prefabwoningvan 6 bij 12 meter,die bestonduit 3,5 slaapkamer(voornamelijk met stapelbedden),
een keuken/eetkamer,
een douche en een
woonkamer.
ln de zomersliepende binnentemperaturen
snel op tot soms
wel 40 graden,waardoorhet binnente warm was om te slapen.Het hele
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gezinsliepdan ondereen klamboein een hangmatof op een matrasop de
veranda.'s Avondswas het zaak om na een koudedouchesnel in je bed
te kruipenin de hoopdat je directin slaapzou vallen.Wantals je eenmaal
wakkerwerd,konje vaakdoorde hittede slaapnietmeervatten.
De wasmachinekon alleengebruiktwordenals er waterwas. Het is wel
eens voorgekomendat êr, onaangekondigd,
drie weken geen water
beschikbaarwas. In die periodesmoest er water uit de put in het dorp
gehaaldworden.Dit betekendevoor Margreetgemiddeldvijfmaalper dag
te voet benedennaar het dorp om waterte halen.Dit waterwas trouwens
niet geschiktvoor consumptie,
ook niet als het gekooktwerd.Ook viel de
stroomregelmatiguit.
Margreetkanzichde eerstewinterin Roemeniënogzeergoedherinneren.
fn het dorpjemet 1.000inwonerswas, naastmacaroni,zeerweinigbruikbaarsin de winkelste koop.Het was hun nietbekendwaarze aardappels
vlees en groentenkondenkopen.De eerstemaandleefdenzij van hun
meegenomenreserves.Daarnahebbenzij de restvan de wintervan kool
geleefd.Na enigetijdwerdduidelijkdat de vrouwenaldaarallesinweckten.
Gelukkigkregenzij ondersteuning
daarin van hun inwonendehutp.Dit
meisjeleerdehun eveneensde taal (Hongaars),
hielpmet de kinderenen
leerdehun ook veeloverhet levenaldaar.
Scholing
De jaren in Roemenië,en ook het eerstejaar in Oekraïne,verzorgde
Margreetthuis de lessenvoor haar kinderen.Via de lVlO ontvingze een
met een
thuisstudiepakket.
Een pakketbestonduit vollediglesmateriaal
draaiboek,waarin zeer nauwkeurigstond omschrevenhoe je les moest
je hiervoornodighad en welkezakenje diengeven,welke(les)materialen
de toe te lichten.Binneneen bepaaldeperiodediendeje het programma
af
Deze
te werken.De stukkenwerdenvervolgenster controleopgestuurd.
kreegMargreetmet de opmerkingen
laterterug.Vijf dagenper week van
halÍ acht tot twaalfuur kregende kinderenles. In de middagkondende
oudstekinderenhun huiswerkmaken.
Het project
Vanuitzijn voorlichtersrol
verbouwdeKlaas gewassenachterhun huis in
Roemenië.
Tijdensdemonstraties
werdende
en studiegroepbijeenkomsten
moderneteeltmethodes
Dagelijkskwamener menuitgelegden toegelicht.
sen overde vloerdie hiervoorsomswel 300 à 400 km haddengereisd.De
opbrengst-van
dezegewassenwerdvoor50% aan goededoelengeschonken. Met de overige 50% werd nieuw teeltmateriaalaangeschaft.
DaarnaastleiddeKlaasde mensenop die ook als voorlichters
aan de slag
gingen.
Overigenswerd het werk niet alleendoor Klaasuitgevoerd.
Ook Margreet
was nauw betrokkenbij de uitvoeringvan dit projecten overigeprojecten,
die zijdelings
werdenuitgevoerd.Zij
hebbendit beidenals zeerprettigerva15

ren. Ook omdatde gezinsbandjuist door het nauw samenwerkenen op
zijn,heelsterkis gewordenen gebleven.
elkaaraangewezen
Na vierjaar Roemeniëis het gezinnaarOekraïneverhuisdom een soortgelijkprojectop te zetten/verder
te ontwikkelen.
Op velefrontenwarende
jaren in Oekraïnemakkelijker
voor het gezin.Het klimaatwas beter,de
mensen waren actiever betrokkenen wilden ook graag iets leren.
Daarnaastkreeghet gezineen prachtighuisom in te wonen.
Vanwegehet socialeaspectgingende kinderenop een bepaaldmoment
in Oekraïneook naarschool.Margreetis toen Engelseles gaangevenop
het gymnasium.In die periodeis zij daarnaastwekelijksmet haar leerlingen naar het kinderziekenhuis
gegaan om aandachtte bestedenaan
van anderhalftot tweejaar.Ook heeftde familiezomerkamweeskinderen
pen voor Roma-kinderen
(zigeuners)ondersteund.
Tijdenshun jaren in
"duw in de
Roemenieen Oekrainehebbenzij veel menseneen essentiële
rug"kunnengevenwaardoorze hun bestaansrecht
hebbenkunnenverhogen en een zichtbareontwikkeling
hebbendoorgemaakt.
Zie o.a.foto van
familiedie na enkelejarenhardwerkenen met behulpvan een leningeen
prachtigekas heeftgebouwddie hun levensstandaard
heeftverhoogd.

Verschillen
in het leventussenNederlanden Roemenië
Als ik ten slotteKlaas,Margreeten hunzoonAlcovraagwat het allergrootwaar ze hebben
ste verschilis tussenNederlanden de Oostbloklanden
gewoond,dan benoemenze ten eerstede vrijheid.In Nederlandis alles
"dichtgespijkerd"
met regeltjes.Terwijlmensen in Nederlanddaarnaast
stressvoelenom materielezaken,hebbenmensenaldaareerderstress
De eenvoud
om socialezakenrondte krijgenen om te kunnenoverleven.
van daar werdendoor de familieals zeer preten het prettigelandklimaat
weerheelplezierigom familie
tig ervaren.Tochvindenze het in Nederland
en vriendendichtbijte hebbenalsmedede goedescholing.
De familieheeft zich ondertussenweer in Nederlandgevestigd.Klaas
Dit doet hij
werktnu voor een Nederlands
bedrijfals landbouwvoorlichter.
grotendeels
vanuitzijn eigenhuis.Zo nu en dan bezoekthij nog telersin
Nederland,Duitsland,Servië,Hongarijeen soms Oekraïne.De familie
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geeftaan een rijk gevoelover te hebbengehoudenaan hun jaren in het
Vanwegehet onderwijsvan de kinderenis het prettigom nu in
buitenland.
Nederland
te wonen.
Tochsluitmen niet uit dat er in de toekomstweer een "buitenlands
avontuur"inzit.
Anna Holtman
HEBTU DE MOOIEHERFSTKLEUREN
GEZIENIN ONSKAANSTERBOS?
Het bosonderhoud
is weerbegonnen.
De eerstedag was 17 nov.Dezedatumwas nietop tijd bekendvoor publicatiein het Lougnijs.
De mensen die vorig jaar meegedaanhebben,hebben hier per brief
berichtvan gehad.
Voordegenedie ook graagmee wil helpen,volgenhierde data.
januari,16 februari,
15 december,26
De dag begintom 9.00 uur aan de Stitswerderlaan
en wordtbegeleiddoor
Landschapsbeheer
Groningen.
Alle hulp en gezelligheidis welkom op deze dagen, voor koffie wordt
gezorgd.
Het hout dat die dag wordt gekapt,mogen de mensendie meehelpen
directdezelÍdedag ophalenuit het bos.
VoormeerinÍormatie
kuntu terechtbij:Vereniging
Dorpsbelangen
Kantens
J a nJ e n s m at e l :5 5 7 1 1 8
Rottum.november2007.
Mijn naam is WimjanRietdijk,44 jaar en ik ben gevraagdom Willemop te
volgen in de redactievan het Lougnijs.lk woon sinds januari2006 in
Rottumsamenmet Paulien.Het is voor ons een hele overganggeweest
van de stad naar Rottum,maar we vindenhet geweldigen zijn al aardig
ingeburgerd.
Wat preciesmijn taak in de redactiezal gaanworden,is nog
niet echt concreet,maar dat ik wat meer nieuws en nieuwtjesvanuit
Rottumga verzorgen,lijkt me duidelijk.Uiteraardwil ik alle Rottumers
oproepenals ze nieuwshebben,dit aan mij kenbaarte maken.
KERSTCONCERT
IN'T SCHIENVAT
TE KANTENS.
Het koor van "De Vlinthippers"
te Kantens,onderleidingvan de dirigente
Hilda Mulder,nodigt U allen uit om samen met het koor op vrijdag21
decembervanaf19.30uur kerstliederen
te zingen.De toegangis gratis.In
de pauzeis er gelegenheid
een kop koffieof theete nuttigen(nietgratis).
De concertcom.
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KERSTNACHTDIENST
OP MAANDAO24 DECEMBER22.30uur
KOMTALLENTEZAMEN
We willen iedereenvan harte uitnodigenvoor de kerstnachtdienst
op
maandag24 december2007 in de Antoniuskerk
te Kantens.
Een dienstwaarinde geboortevan JezusChristusgevierdzal wordenen
we ons mogenbezinnenop de betekenisvan dit feest.
Mevr.Meihuizenzal in dezedienstvoorgaan.
Muzikale medewerkingzal worden verleend door Gospelgroep"De
Rietzangers".
"De Rietzangers"
is een zingendgezin,bestaanduit vader,moeder(Riet),
3 zoonsen 1 schoondochter.Ze
zingenS-stemmig
zonderbegeleiding.
Op de 2 festivalswaaraanze meegedaanhebben,hebbenze beidekeren
de meestepuntenbehaald.
De dienstbegintom 22.30uur.
Vooraanvangvan de dienstzullener een aantalliederenwordengezongen.
We hopendat we veeldorpsgenoten
en gastenkunnenontmoetenin deze
bijzondere
dienst.
U bentallenvan harteuitgenodigd.
De commissie
bijzondere
diensten.
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Molencomité
de GroteGeertKantens.
Het molencomité
werd op 2 april1979
opgerichtin het bijzijnvan B en W van
de gemeente Kantens.Ze moesten
ervoor zorgen dat de dorpsgemeenschap ook een bijdragein de kosten
van de restauratieopbracht.Er werd
gehoutoen een huis-aan- huiscollecte
den in Kantens,dat maarliefstf 10.000,-opleverde.
Tijdensde zwarenovemberstorm
in de nachtvan 9 op 10 november1969
werdende wiekengrotendeels
vernield.In 1970werd de molendoor de
gemeenteKantensaangekocht.
In het voorjaarvan 1979begonde groterestauratie
van de molen.
De wiekenen de kap werdengedemonteerd
en naastde molenneergelegd.
Zo kondenmolenbouwers
van Bremer- Dunninguit Adorpeen nieuwekap
nabouwen.
Na een grondigerestauratie
werdde molenop 4 oktober1980weerofficieel in gebruikgenomen.Op deze middagvan de openingwas er een
optochtmet als thema"Ot en Sien".Het muziekkorps
Boreasuit Usquert
zorgdevoorde muziek.
In de avondurenwerd er een feestavondgehoudenin t'Schienvatmet
medewerkingvan de GrunnegerDaansersuit Zandeweeren werd een
film-en dia'svan de restauratie
vertoond
Veeloude ledenvan het comitézijn verhuisdof inmiddelsoverleden.
Ditjaar zijner twee nieuweledentoegetreden
tot het molencomite.
Het comitéis ervoorom contactte onderhouden
met de molenaaren de
gemeenteen evenementen
te organiseren
bij de molen.De molenaarverzorgtrondleidingen
in de molenaan molenaarsgroepen
van heindeen ver.
Hij demonstreert
dan het pellenvan gersttot gort.Verderkomener schoolklassen(metpannenkoeken
eten)de molenbezoeken.
Als de molen draait is iedereenwelkomom een kijkjete nemen in de
molen.
wordennog steedsde z.g. KaansterbollenverOp de Koninginnemarkt
kocht.Die zijn als krentenbollen
en roggebollen
verkrijgbaar
in het model
van de Zuidlaarder
bol .
Vanhet oudecomitéis alleennog Dhr.Kristelijnlid ( buitendienst
en alleen
vooradvies).
Het comitébestaatui Dhr.H. Hovenkamp,
Mevr.H.Homanen vrijw.molenaar Dhr,G.Werkmanen een aantalvrijwilligers.
Volgendjaar hopenwe samenmet het dorp de groteverjaardagte vieren
van de GroteGeertnl.:GroteGeert 190jaar.
Het Molencomité.
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KERSTZANGAVOND
Wij nodigenu/jouvan harteuit op onze kerstzangavond
op 21 december
a.s. Dezeavondzal gehoudenwordenin de Geref.kerk Vrijgem.aan de
Pastorieweg
21 en zal beginnenom 19.30uur.Op dezeavondzal het koor
"DeoDicatus"enkelekerstnummers
ten gehorebrengen.
Tevenszal er ook
samengezongenworden.
Na afloopvan de avondkaner onderhet genotvan een kopjekoffieof thee
nog evenna gepraatworden.
Tot slot nog evendit:
Op eerstekerstdagzaler een specialekerkdienst
wordengehoudenin het
zelfdekerkgebouw.
Meeroverdezedienstkuntu lezenin hetvolgendenummervan 't Lougnijs.
Graagtot ziensaan de Pastorieweg
21
De Evangelisatie
Commissie
KINDERKERSTFEEST
Elk jaar vierenwe met de kinderenvan onzegereÍormeerde
kerk (vrijgemaakt)het kinderkerstfeest.
Dit jaar willenwe ook graagde kinderen,die
naarde basisschool
gaan,en die niet lid zijnvan onzekerk,van harteuitnodigenom samenkerstliedjes
in te studerenen dat op 2d"Kerstdagten
gehorebrengenaan de oudersen anderebelangstellenden.
we gaan4 keeroefenenen dat op zondag25 november,
zondag2 december,zondag16 decembervan 9.45u.- 10.30u.op zaterdag22 december
gaan we naasthet oefenenvan de liedjesook knutselen.Dan zijn de kinderenom 10.00u.welkom.Weoefenenalle kerenin het kerkgebouwvan
de gereformeerde
kerk(vrijgemaakt).
Als de kinderenwillen mee doen gaan we ervan uit dat ze alle 4 keer
komen.
Voorvragenkunt u contactopnemenmet AnnemarieJager:SS22Z7
De kinderkerstfeestcomm
issie.
NIEUWJAARSDUIK
IN KANTENS!
!!
Op 1 januarigaanwe weereen Nieuwjaarsduik
organiseren.
Vorigjaarwas
het al een grootsucces,daaromvenryachten
we dezekeer nog veel meer
deelnemers.
Aangeziende dameshet vorigjaarwat af lietenweten,hopen
we ditjaarop meerdeelneemsters!
Ook gaanwe er weervanuitdat er veel
aanmoedigende
toeschouwers
zullenzijn.
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Om weer op te warmen staat er een sauna en warmwaterbadklaar.
Natuurlijk
is er ook snert,gluhweinen warmechocolademelk
te koop.
Draagin iedergevalschoenentijdensde duik.
De duik is om 15:00uur bij de molen,graagom 14:45uur aanwezig.
Deelnameis gratisen op eigen risico!
GertHomanen Jan Jensma
www.saunamobiel.nl

KERSTDINERTHUIS
ZONDERZÊLFTE KOKEN
Het ís de trend:met kerstlekker en gezellígthuis eten met familie en vrienden. Maar dan líefstzonder uren in de keuken te staan. Kok-aan-huisBirgit
Flug uit Stitswerdspeelt op die trend in met (h)eeiljk bereíde kerstmaaltijden. Bestellen,afhalen of laten bezorgen,de avond voor kerstontdooien
en dan ontspannengenieten.
Met kerstthuisdinerenvindenveel mensengezelligerdan uit eten gaan.
Alleenvergthet tijd om receptente zoekenen boodschappen
te doen,om
nog maar niet te sprekenover de uren in de keuken.Kok-aan-huis
Birgit
Flug uit Stitswerdweet hoe heerlijkhaar klantenhet vindenals zij bijzonderegelegenheden
opluistertdoorvoorhente koken.Alleen:met kerstkan
zij nietoveralzijn.
Vandaardat zij dit jaar kerstdiners
voorafklaarmaakt
in haareigenkeuken.
keuken.
De gerechten,
bereidvan verse
ingrediënten,
vriest ze in en
levertze op aanvraag. Er staan
diverse gerechten op het menu,
waaruit
het
kerstdiner- naar
wens gedeeltelijk oÍ geheel- is
samente stellen,
R u n d e r s t o op fo t
met bier voor de
vleeseters,romi22

ge visstoofpotvoor visliefhebbers
gerechtendie
en diversevegetarische
ook als voorgerecht
zijn in te zetten.Eencompleetdiner(voor-,hooÍd-,bijen nagerecht)
is er al voor15 euro.
De kok-aan-huis
voegt instructiesen tips toe over de bereidingén over
mogelijkheden
om met extraatjes
het feestelijkkarakterte verhogen.Haar
zijn eerlijken zonderbuitenissige
kookalleen
maaltijden
tierelantijnen.'lk
met verseingrediênten,
zondergeur-,kleur-of smaakstoÍfen,'
Meer informatieen bestellen
Het kerstmenu,inclusiefprijslijst,is te raadplegenop www.kok-aanhuis.com.Voor meer informatieen bestellingen:
Birgit Flug, tel. 0595557035of 06-46242431.
Bestellingen
zijn af te halen oÍ na overlegen
tegenvergoeding
thuiste bezorgen.
PREMIEREFILM''GOLIATHEN DE DOCHTERS
VAN ES-SENT''
Eenbezongenverbeelding
vaneen mythischverhaalovereen strijdtussen
goeden kwaad,molens,wind en Waddenzee.
Het verhaalspeeltzichaÍ in Noord-Groningen,
de Eemspolder,
bij poldermolenGoliath,dijken,kweldersen akkers.
Anna de Kuyerschreefhet verhaalen deed de regieen het camerawerk.
De muziekin de film is van de handvan Jan Klemens.Diversemensenuit
de regiospelenin de film en muzikanten
uit de regiomakende muziek.
De premiereis op 1 decemberin de N.H.kerkin Usquert,aanvang20.30
uur,entree7 euro.
: 0595-422899
Reserveren
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1. Even voorstellen
getrouwdmet Menno en
lk ben Anneke Huizinga-Pastoor,
samenhebbenwe 3 kinderen;Dorienis 10 jaar,Robertis 7 laaren Martijn
is 5 jaar We wonenaan de Stitswerdenrueg
nr 30
2. Waar kom je vandaan?
lk kom van "Mei"
3. Hoe ben je ín Stitswerdterecht gekomen?
Ja, als je marihieral een bedrijfheeft,valt
er nietveel meerte kiezen.
Zodoendeben ik in Stitswerdkomenwonen.
4. Doe ik mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp?
Nee
5. Omschrijfjezelf in 5 woorden.
graaguitslapen,
Behulpzaam,mag
lief,maarook wel streng,boekenwurm.
6. Met wie zou je een dagje wíllenruilen? Waarom?
Met iemanddie de heledag tussende bloemenzit,bv.in
een bloemenwinkel;mooieboekettenmakenoÍ iemanddie buitenaan het tuinierenis,
Waarom? Dit geeftontspanning,
het ruiktlekkeren al die kleurenvind ik
mooi.
7. Wat is je favorietegerecht?
Biefstukje, spruitjesen een kruimelige
aardappel.
Dítkregenwij bij onsthuisaltijdals de koeweerwerdgeslachten het vlees
weer in de diepvrieswas gemaakt.Allesvers,heerlijk.
B. ln welke tak van sport zou jij wel wereldkampioenwillen worden?
Zo sportiefben ik niet,dus hoefik ook geenwereldkampioen
te worden.
9. Aan wÍe zou jíj graag een rondleidingdoor het dorp willen geven?
Nou, aangezienik niet in het dorp woon,heb ik hier geen behoefteaan,
maarik zou wel graagmensenuit de stadeen kijkjeop het plattelandgunnen.
de mooievergezichten,
de prachtigeluchten,zonsopgangen ondergang,
de dierenom ons heen.Die mensenmissentoch heelwat.
10. Wat vindje het leukste om te lezen in het Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
De interviews
en verhalenvan de mensen.
Van mij mag't Lougnijszo blijven.
11.Totslot, aan wie geefje de pen door?
EvertSpriensmauit Kantens
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HOOR WIE KLOPTDAAR KINDEREN
Hoor wie klopt daar kinderen
Hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't raam?
't ls een vreemdelingzeker
Die verdwaaldis zeker
'k Zal hem gauw eens vragennaar zijn naam
Sint Nicolaas,SintNicolaas
Brengt ons vanavondeen bezoek
En strooit ons wat lekkers
ln een of andere hoek.
WIE KOMTER ALLE JAREN?
Op zaterdag24 novemberbracht Sint Nicolaasal een bezoek aan
Kantens.Hij kan immersnietoveralgelijktijdig
zijn.Op 5 decemberkomthij
nog eensterugop schoolom metde kinderenzijnverjaardag
te vieren.De
Pietenzorgener voor dat alle kindereneen cadeautjeen lekkerskrijgen.
Maarde grotemensenvindenal dat suikergoed
en marsepeinook wel lekker.
Achteral dat lekkerszit een verhaal.
Waarkomthet vandaandat de mensenin de laatstemaandenvan hetjaar
zoveelzoetigheideten?Daarzijnverschillende
redenenvoor.Vroeger
was
novemberook al de maanddat de suikerbieten
werdengerooiden tot suiker verwerkt.Ook was het de tijd dat de mensenflink aten om de winter
door te komen.Ook zoete lekkernijen.
En niet te vergeten:het zijn de
maanden van Kerstmisen Sinterklaas,ln de Middeleeuwenwerd
Sinterklaas
een kinderÍeest
dat uitgroeide
tot een algemeenvolksgebruik.
Het wordteen feestelijke
zoetigavondvoorjong en oud met cadeautjes,
heiden speculaaskoeken.
Weetje waaromeen speculaaspop
een 'vrijer'heet?
jaarmarkt
jongen
gaf een
Voorde
een speculaaspop
aan het meisjewaarop hij verliefdwas.Als het meisjedezespeculaasvrijer
aannam,haddenze
officieelverkeringen mochtenze samen naar de kermis.Maar als de
oudersof het meisjede jongenniet leuk vonden,kreeg hij de pop met
gebrokenhoofdterug.
Hadje genoeggelddan kochtje een verguldespeculaaspop.Vandaar
ook
"eenmeisjeversieren"
de uitdrukking
Watde lettersbetreftwerdenin de Middeleeuwen
letop de kloosrescholen
ters van brood gebruiktom kinderente leren lezen.Zodatze een letter
goedkenden,mochtenze die als beloningopeten.Vanaf1900ontstondde
traditiedat je met Sinterklaas
in je schoenvond.Daar
een chocoladeletter
zouje dan slimmervan worden....
Marsepeinis heel erg oud.Bij de opgravingen
in Pompeizijner al marse25

peinvormen
gevonden.Een marsepeinen
varkenbrengtgeluk.
Wilt u graagietsmeerwetenoveral dezelekkernijen,
brengdan eenseen
bezoekaan 'De Oude Bakkerij'inMedemblik.
Je leerter een hoopen je
mag ook af en toe proeven!
gewenst!
Een prettigeSinterklaasavond
Anjevan der Hoek.
NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD
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CursusGronings
Op maandag19 novemberis de cursusGroningsvan start gegaan.Het
heeftveelmoeitegekostom genoegdeelnemers
bij elkaarte krijgen,maar
uiteindelijkis het gelukt en komen ze uit de hele regio, van Baflo,
Termunterzijl
tot Haren.Docentis oud-KaansterPiet Kruizinga,vroeger
wonendeaan de MÍddelstumerweg
in het huis waar nu familieJensma
woont.ln januariis er een"openavond",waaroveru in het volgendenummer meerkuntlezen.
Naaicursus
Voor deze cursus haddenwe 5 deelnemers.Er zou in januariworden
begonnen.
HelaasheeftTanjade Jongmoetenafzeggenals lerares,omdat
zij werk in Groningenheeftgekregen.
Wij zijn nu nog weer met een andere leraresbezig.Als dat doorgaatwetenwe al wel dat zij alleenmaarop de
woensdagavond
kan.Bij navraagbleekdal2 van de 5 deelnemersnietop
woensdagkonden.Dat is erg jammeren er zullentoch echt minstens2
naaistersbij moeten komen als het voor de leidsteruit kan om naar
Kantenste komen.Zelfkledingnaaienis erg leuk,dus wie meldtzichaan?
U hoortvanons in het kerstnummer.
Naaisterskunnenzichalsnogaanmelden bij mevr.Groenhof,tel.551228of mevr.Steendam,tel.551633
Kerststukjes
Voor het eerstna heel veel jaren organiseren
wij in de decembermaand
geen avondom kerststukjes
te maken.Omsteedsorigineleontwerpente
vindenen om daar een leraresbij te zoeken,wordtsteedsmoeilijker.
De
laatstejaren kwamener ongeveer10 deelnemersop aÍ. Het was altijd
gezellig,maarje moettoch eigenlijkminstens20 deelnemershebben.Als
we veel "watjammer"horenin het dorp,doen we volgendjaar weer ons
best om iets te vinden,maar ideeënvan uw kant zijn natuurlijkook altijd
welkom.
Kunst-en handwerkbeurs
We kijken nog even terug op deze beurs.Voor de eerste keer heeft de
Vrouwenraad
een dergelijkebeursgeorganiseerd.
De plaatselijke
kunstenaarsen de handwerkclub
haddenhun bestgedaanom hun standzo mooi
mogelijkin te richten.Vanafde openingtot aan sluitingstijd
liephet de hele
middagaf en aan met bezoekers.
Niet alleenuit onze drie dorpen,maar
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ook veel mensenuit anderedorpennameneen kijkje.Dat was mede te
dankenaan de publicatiesin de krantenen de mooie aanplakbiljetten,
gemaaktdoor vormgeverFred Reiffersuit Kantens.ledereenwas positief
overhettentoongestelde.
Ook opmerkingen
als"datmoetenjullienog eens
weer doen"hoordenwe, zodatwe op een geslaagdebeursterug kunnen
zien.
WEETJES......
Wist u
- dat de nieuweburgemeester
van Eemsmond,mevrVan Beek in de eerste wekenvan januarilangsde dorpengaat om kenniste maken?
-d at er sinds30 oktobereen moederherten een jong in het dierenparkje
is komenwonen,zodatwe nu echtweerhertenkampkunnenzeggen?
- dat FrouwkeDoornbosiederemaand23 Lougnijzen
bezorgdein Usquert
en artsenenz.)
en Uithuizen?(adverteerders
VAN 'T LOUGNIJSIN HET BUITEN.
OPROEPVOORDE BEZORGING
GEBIED.
Na het vertrekvan FrouwkeDoornbosals hoofdredacteurzijn er probleOnze redactieleden
men ontstaanin de bezorgingvan het buitengebied.
van SimonMusvallen,
hebbende krantjesdie buitenhet bezorgingsgebied
verstaanwij enkeleboerderijen,
altijd zelt bezorgd.Onder buitengebied
artsenen tandartsen.
onzeadverteerders,
en Toornwerd.
GeradWerkmanbezorgt12 krantjesin Middelstum
Annekevan der Graafdoet 5 adresjesaan de Doodstilsterweg.
Frouwkebezorgde23 krantjesin Usquerten Uithuizen
aangemeldvoor
deze route.Maar
Er heeftzich spontaaneen vrijwilligster
aanbodenvoor bv.
het zou mooi zijn als zich nog een paar vrijwilligers
Uithuizenen als reserveals iemandnietkan.
't Lougnijskomt op de laatstedonderdagvan de maanduit en we willen
graagdat het uiterlijkop de maandagernabij dezeadressenin de bus ligt.
Wie biedtzich aan?Tel.nr.van Gerad851041.
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FOTOEXPOSITIE
VAN HENK HOEKSTRAIN DE ROTTUMMER
KERK

Nieuw Statenzijl- Kiekkaaste
Op zondagmiddag
25 novemberis in de kerkvan Rottumeen nieuwefoto
expositiegeopend.Onder de titel:" Her en Der in't GrunnegerLaand"
exposeertfotograafHenkHoekstra(1951)uitOostwoldeen selectieuit zijn
recentewerk,"Her en Der"heefteen geografische
betekenis:
allerleiverrassendeplekkenwordener uit gelicht.Daarnaastlaat Henk Hoekstrade
tegenstellingen
van het GrunnegerLand laten zien.Woeste,dreigende
donderwolken
met daar tegenoverde nieuwsgierige
blik van een jonge
zeehondin voortkabbelend
water.Zwanendie als vliegtuigen
over oneindig landschapscheren.Daartegenover
de zorgzamezwane-ouders
met
hun jongekroostscharreldend
langsde slootkant.
Als geborenStadjerging zijn interesseaanvankelijk
uit naar de Drentse
natuur.Ook de omgevingvan Lauwersoog
had zijn warmebelangstellíng.
platteland,zo'n 15 jaar geleMet de verhuizingnaar het Oost-Groninger
den, heeftdezefotograafHet Hogelanden het Oldambtontdekt.
Naastnatuurfotografie,
is macrofotografie
eenbelangrijk
onderdeelvanzijn
werk.Nietgeheelzondersucceswantdit jaar zijner prijzenop een aantal
van zijn macrofoto'sgevallen.Een kleineselectiemacrofoto'sis in een
speciaalalbumte zien tijdensde expositie.
Het is de eerstekeer dat het
werkvan HenkHoekstrawordtgeëxposeerd
maarop zijngeheelvernieuwde website:www.henk-hoekstra.nl
kan u alvasteen selectievan zijn werk
bekijken.De expositielooptdoortot 26 januari2008 en is dagelijks,gratis
toegankelijk.
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QUANTUM
TOUCHBASICWORKSHOP
op 18 en 19 januari(vrijdagavonden zaterdagde hele dag) wordtde 2
laagse basic QuantumTouchworkshopgegevenin het dórpshuisvan
Stitswerd.Deze workshopwordt gegeven door WillemienSmit uit
Feerwerd.
QuantumTouchis een vormvan healing,waarbijje met een lichteaanraking het zelfhelende
vermogenvan het lichaamvergroot.Het werkt zeer
krachtigen snel.Je voelten zietbottenen spierenherschikken,
pijnen ontstekingenverminderen
of zelfsverdwijnen.
Ook stressen andereemotioneleklachtenkunnensterkverminderen.
QuantumTouchis gemakkelijk
te
lerenvoor iedereen!
Tijdensde workshopleer je de basistechniek
van QuantumTouch.Met
deze techniekkun je een completeQuantumTouchbehandelinggeven.
Ook als je voor het eerst dezetechniekgebruikt,zul je meteenieÀuftaat
zien.Naastdezetechniekgaan we aan de slag met het werkenmet chakra's,kleuren,geluid,afstandsbehandelingen,
jezelf behandelenen nog
veel meer.
Tijden:vrijdagavond1Bjanuarivan 19.00uur tot 22.00uur.
zaterdag19 januarivan 10.00uurtot 21.30 uur.
Kosten:275,0Oeuro per persoon.
Voorde workshopkunje je opgevenbijWillemienSmit,tel:0594-628222
of
per email:Willemien.smit@handreiker.nl.
Gebruikin het laatstegevalhet
inschrijfformulier
op de website,www.handreiker.nl.
Het formulièrkunt u
downloadenvanafde homepage.
Voor meer informatieover Quantum Touch, en de workshop, zie
www.handreiker.nl.
Vooruitgebreide
informatie
overQuantumTouchkunt
u ook kijkenop www.quantumtouch.com.
Wie weettot ziensbij de workshop!
GroetenvanWillemien
Smit.
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TE STITSWERD
ADVENTSVIERING.BIJ.KAARSLICHT
(16 december)'s avonds
Traditiegetrouw
zal er op de 3e Adventszondag,
wordengehouden
om zevenuur,een Adventsviering-bij-kaarslicht
in de Georgiuskerk
te Stitswerd.De vieringwordtgeorganiseerd
door de
PlaatselijkeCommissievan de StichtingOude GroningerKerken te
Stitswerd.
De vroegerepredikantvan Kantensen Stitswerd,
ds. 't Hooftzal voorgaan
en er is vocalemedewerking
van het Vox Vrouwenensemble
uit Roden,
o.l.v.EdwinVelvis.
MartinSprengerzal medewerking
verlenenals tenoren als organist.Een
vier-tallezingenwordenverzorgddoor Stitswerders
en oud Stitswerders.
De kerk is bijnavolledigmet kaarsenverlicht;een liturgieontvangtu aan
plaatsen:bij boerderij
de ingang.Parkerenkunt u weer op de gebruikelijk
Oudman en bij boerderijWibbens.Na de dienst is er koÍfie in het
Dorpshuis.
U bentallenvan hartewelkom!
NIEUWEVOORGANGER
VOORPROTESTANTSE
GEMEENTE
gemeenteKantens-Stitswerd
De Protestantse
mag zich verheugenop de
komst van een nieuwe voorganger.Op de eerste Adventszondag(2
december)zal mevrouwJ.C.Prins-Pestoor
aan de gemeentewordenverbondenals kerkelijkwerker.Daarmeekomteen eindeaan de per 1 maart
ontstanevacaturevan ds.A.F.Kristensen.
De verbintenisdienst
zal wordengeleiddoorde consulentvan de gemeente, ds. D.de Boeruit Middelstum.
MartinSprengerwerktmee als tenoren
LeniOttebespeelthet orgel.De dienstbegint'smiddagsom halfdrie.Na
afloopis er gelegenheid
om mevr.Prinste feliciterenin het koor van de
kerk, waarna de koÍfiewacht voor de gemeenteen de genodigdenin
gebouwSalem.ledereenis van hartewelkom!
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Gemeentehuis:
HooÍdstraat
West1,9981AAUithuizen.
Bezoekadres:
Postadres: Postbus
11,9980AAUithuizen,
iJ(ntr('ntf
Tel.nr.:
0595-437555
E EIVÍSNÍOND
Fax.nr.:
0595-437666
email:
algemeen@eemsmond.nl
internet:
www.eemsmond.nl
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Openingstijden:
geopend
Hetgemeentehuis
isvoorhetpubliek
van8.30-19.00
opmaandag
uur,dinsdag,
woensjuni1999werktde
van8.30-1
van8.30-12.00
dagenvrijdag
uur.Sinds
6.00uurenopdonderdag
gemeente
Eemsmond
meteenpublieksbalie.
U kuntzichvoorallezakeneerstbijdezebaliemelgeholpen
wordtu dandirect
Vergthetantwoord
den,Veelal
doordebaliemedewerker,
opuwvraag
meerspecialistische
kennis,
danwordteenmedewerker
vandedesbetreffende
vakaÍdeling
ingeschakeld
omu vandienst
te zijn.OokvoorSociale
Zakenkuntu zichbijdepublieksbalie
melden.
Tijdens
op de maandag
zijnalleende medewerkers
vande publieksbalie
de avondopenstelling
vaneenreisdocument,
aanwezig.
Voordeaanvraag
eenuittreksel
uithetbevolkingseenrijbewijs,
geboorte
register,
aangiÍte
vaneenverhuizing,
oÍ overlijden
of informatie
voorzieninoversociale
gen,subsidies
geopend.
kuntu danookterecht,
endergelijke
Depublieksbalie
is doorlopend
De
kenthetsysteem
vanvariabele
werktijden.
Daardoor
overige
organisatie
bestaat
demogelijkheid,
voor09.00uurof tijdens
medewerkers
dat's morgens
delunchtijd
nietaanwezig
zijn.
platglas:
Inlevering
Platglas
kaniederewerkdag
ingeleverd
worden
van9.00aande Talmaweg
8a te Uithuizen,
1 2 ,0 u0 u re nv a n1 3 .0-0' 1 6 .0u0u r,

0 escfroonfuiísspecinfrrte

truWuthrisRqnt
U kunt bii bii mii o.a terecht voor

Bel nu uoor een aÍspraak en u kriigt 100/okennismakingskorting!

Voor meer informatie of vragenneem dan contactop met :
Kelly tel. 0623971285
Schoonheidsspecialiste
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