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KERKDIEN'TEN
Protestantse gemeente Kantens-Stitswerd
Kantens
7 1an. 10.00uur kand. E.P.Smit,Westeremdenk
2 1 j a n . 11 . 0 0u u r mevr.N.C.Meihuizen,
Kantens k
28 1an. 10.00uur de heer H.J.Dijkstra,Gasselternijveenschemond
Stitswerd
1 4 j a n . 1 0 . 0 0u u r . ds. A. van der Pers,Uithuizen;
vieringHeilig
Avondmaal k
Gereformeerdekerk vrijgemaakt te Kantens
2 4 d e c . 1 1 . 0 0u u r
1 4 . 3 0u u r
2 5 d e c . 9 . 3 0u u r
2 6 d e c . 1 0 . 0 0u u r
3 1 d e c . 9 . 3 0u u r
1 4 . 3 0u u r

ds.T. Groenvelduit Usquert
ds. G.F.Overweguit Schilwolde
ds. E. VenemaKerstviering
kinderkerstfeest
leesdienst
A.H. Driestuit Groningen-Zuid

1 jan.
7 1an.

leesdienst
ds.T. Groenvelduit Usquert
leesdienst
ds.G.F.Overweguit Schildwolde
ds.J.M.A.Groeneveld
uit Bedum
ds. J.ï. Oldenhuísuit Groningen
ds.J.T.Oldenhuisuit Groningen
ds. S. de Vriesuit Helpman
ds.J. KlapwijkuitWinsum

1 0 . 0 0u u r
1 1 . 0 0u u r
1 4 . 3 0u u r
1 4 j a n . 9 . 3 0u u r
1 4 . 3 0u u r
21 jan. 9.30 uur
1 4 . 3 0u u r
28 jan.
9.30 uur
1 4 . 3 0u u r
4 feb.

1 1 . 0 0u u r ds. M.O.ten Brinkuit Roodeschool
leerdienst
1 4 . 3 0u u r ds.T. Groenvelduit Usquert

Chr Geref Kerk Kantens
(Wíjzig ingen voorbehouden)
1 0 . 0 0u u r
1 jan.
7 1 a n . 1 0 . 3 0e n 1 4 . 3 0u u r
1 4 1 a n . 9 . 0 0e n 1 4 . 3 0u u r
2 1 1 a n . 1 0 . 3 0e n 1 4 . 3 0u u r
28 jan.
9 . 0 0e n 1 4 . 3 0 u u r

leesdienst.
stud J Oosterbroek.
leesdienst.
ds. J v't Spijker.
leesdienst.

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
- 3015462
24-25
Bedum
dec.L.G.Jager,
.............050
- 441740
26-27dec.A,EBruining-Gelderblom,
Winsum
...,..0595
- 57 1427
28-29
Leens
....,,.,0595
dec, C.H.deLange,
- 431642
dec. P.Brouwer,
.........0595
30-31
Uithuizen
1-21an. J.F.Perdok,
422723
Baflo
.,.,..,....,..,0595
- 413684
3-4jan. A.M.vanWaes,
Uithuizermeeden......... .................0595
- 441740
6-7jan. Tandartspraktijk
Bruining-Gelderblom,
Winsum..,.,.......,.,.......,0595
- 552292
jan. H.Meursing,
13-14
Middelstum
............
.,.......0595
F.H,Bennink,
TenBoer..,050 3022720oÍ 0595 464433
20-211an.Tandartspraktijk
- 5728 18
27-281an.
Tandartsenpraktijk,
Loppersum,
Loppersum
.....,....0596
Op zaterdagen zondagis er om 11.00 en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze 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.
Voor het makenvan afsprakenvan ma. Vm vr. tussen8.00-8.15uur,
t e l .0 6 - 5 1 2 5 5 9 2 6 .
Koks Herberg b.v.
Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
T e l .5 5 1 0 8 4 .
Verloskundigenpraktij
k EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595 557131
voor dringendevragenof voor de bevalling:06 13731172
BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

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

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

VAN DE REDACTIE
Het laatstenummervan het jaar 2006. Een jaar waarinwij als redactie
AdrievanVliet,die vanwegeeen
afscheidhebbengenomenvan redactielid
verhuizinghaar werkzaamheden
voor 't Lougnijsmoeststaken.Een jaar
verwelkomd
ook waarinwij 2 nieuweredactieleden
hebben:Alettede VriesRennen en Anneke van de Graaf.Wij zijn blij dat zij onze redactiezijn
komenversterken.
Vanafdezeplaatswil ik ook Simonen PetraMus hartelijk bedankenvoor de trouwebezorgingvan 't Lougnijs.Zonderhen treÍt u
ons dorpskrantje
elkemaandnietop uw deurmataan.
ln dit laatstenummervan hetjaar (hetkerstnummer),
hebbenwe een aantal dorpsgenotenbereidgevondenom hun favorietekerstgerechtprijs te
geven.U vindthun gerechten(en kerstherinneringen)
her en der verspreid
't
door Lougnijs.De traditionelekerstmeditatie
is dit jaar verzorgddoor
MartinSprenger.VerderheeftAnje van der Hoekeen prachtigkerstverhaal
in het Groningsgeschreven.
Natuurlijkleest u ook wat er de komende
wekenallemaalte doenis in onze3 dorpen.Wellichtdoetuw kindmee aan
in 't Schienvatof begintu het jaar goed met een frisde spelletjesmiddag
duik
in
het
Boterdiep
in
se
tijdenshet eerstenieuwjaarsduik-evenement
Kantens.U leesthet allemaalin dit extradikkekerstnummer.
Restme nog
om u een gezelligkerstfeestte wensenen alle goedsvoor 2007!
FrouwkeDoornbos,eindredacteur

IDITIJSITBAAG
. Deze9 lettersvorHer en der in 't Lougnijsstaan9 grotelettersverspreid
men een gerecht.Kunt u de lettersvindenen er een gerechtvan maken?
Stuur uw oplossingvoor 31 december naar eindredacteurFrouwke
Doornbos(Oosterweg3, Kantensof tlougniis@kantens.nl
). Onder de
goedeinzenderswordteen heerlijkerolladeverloot.Veelsucces!
GROTECLUB ACTIE2006
Er zijn 2 prilzenvan € 5,- gevallenop de lotnummersmet de laatste3
eindcijfers:544 en 644. Wie deze 3 eindcijfersheeft, moet een kopie
makenvan het lot en het originelelot sturennaar:
NationaleGroteClubActie
Postbus90100
5000 LA Tilburg

o

Kerstgereclzt
;{nje es:nderHu*k Kpntens
* KERSTKALKOEN*
De redactie heeft dit jaar als thema voor het kerstnummer gekozen yoor "favoriele kerstrecepten".
Dat deed me denken aan onze eerste kerstkalkoen. Als pasgetrouwd stel kwamen
v'e in 1965 aan de Kooistraat 9 te wonen. De huizen weren pas klaar en v'ij waren
rle eerste hewoners die een aardgasleiding in huís kregen. Geen getloe meer met
cen brandstffiachel. Je kon de knop van de gaskachel in de kamer omdraaien en
er kwam v'armte. IVe moesten in Kantens wonen omdat mijn man op het gemeentehuis v'erkte. VroeSer moesl je wonell v,aur je v,erkte.
Zelf was en ben ik'een echte Kaanster. Ik ben geboren in het huis waar nu Kor
Broekhuizen woont aan de Pastoriett,eg 25. Naast ons ter linkerzijde woonde het
ge:in van oonl Klaas en Tantie Berghuis (nu.fant. Ephraint). Als buren kwarnen we
veel bij elkaar over de vloer. I4/espeelden rnet hun kinderen, lief en leed werd
gedeeld en w*ij noemden hen oom Klaas en Tantie, wat tot hun dood toe zo geble'Kloas
ven is. Velenzullen zich
en Ztyoantje Baarghoes'nogwel herinneren.
,4chter hun huis lag een stuk grond meï daarop een schuur. Oom Klaas v,erkte als
wegwerker bij de gemeente Kantens. Op allerlei manieren probeerden ziln vroutl'
en hií wat hij te verdienen. Zo begon hij op een gegeven moment met het houden
van kalkoenen, díe hij vetntestle voor de kerst. Hel u:cr.ssotlts een hels lutt'uai meÍ
die beesten, maat" dat gaJ'allemaal niets in die tijd, daar had niemand last van.
Mijn ouders hadden kippen, zoals de meeste mensen en die kraaiden en kukelden
ook.
De kalkoenen moesten tegen de kerst aan de man gebracht worden en oom Klacts
'jongens'yan
is vast en zeker het gemeentehuis binnen gelopen om te proberen de
de secretarie een kalkoen te verkopen. Zodoencíe h,uam mijn man op een dag thuis
met de mededeling dat hii een kalkoen had besteld bij Berghuis. "Tbch u'el
geslacht, " riep ik uit. Ja, dat was het geval.
Nu had ík de kalkoenen natuurlijkvaak genoeg achter ltet huis bij oom Klaas zien
lopen, maar me nooiÍ gerealiseerd hoe groot ze iy*aren,zeker niet geslacht. Een
.flinke kip, dacht ik. Dat pakte wel wat anders uit.
Een paar dagen voor de kerst werd er gebeld. Oom Klaas op de stoep. "Hier is
.iullie kalkoen," zei hii , overhancligde me een emmer en keek me olijk aon. Een
emmer vol kalkoen'? trl/atntoesten wij daar mee en hoe moest ik dat in hemelsnaant
klaarmaken? Zoiets had ik als jonge yroLtw van 25 jaar nog nooit gedaan.
Ik zag me er een gat mee in mijn hoffi en ntijn schoonouders v,erden ingeschakeld. Zij wisten er wel redd mee, ntaar een diepvries had je in die tijd nog niet. Het
gevolg was dat we nog dagenlang verplicht kalkoen moesten eten.
Ktrnt u zich voor.stellen dat ik nooit zo'n grote liefhebber weer van kalkoen geworden ben mel kerst'.)
Toch hebben we de kalkoen in de jaren daarna niet helemaal aJgezworen en ik heb
zel,fs een .favoriet recept achter de hand. Ik w,eet niet of een redactielid ook een
recept mag aanleveren, moar ik doe het lekker toch.
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Eenstukkalkoenhorst
mooi bruin braden.De sausdoe ik eenbeetjeuit de losse
hand.
I zure appel in stttk;ies,
paar rozijnen,l/2 blikje mandarijnen,eventueelenkele
gehalveerde
druiven,voorde kleureenbeetjeketchtrp.
scheutwittewijn of'Franse
cognac,iets.jus van de kolkoen,mandarijnenvocht,
aangevuldmet iets.jew*eter.
Alles evenean de kookbrengenen afmakenmetmaïzena.Warmhoudenop een
rechattd.Geeí'daarhijaardappelpuree,
dopent:ten
en cranberrl:co*rtte.Eeísmakelijk!
A.E.v.d.H.-1,.
VOORVERKOOP
JUBILEUMUITVOERING
ADVENDO& DE KAANSTERVLINTHIPPERS
Het bestuurvan de jubilerende
"Advendo& De
Toneel-& Zangvereniging
KaansterVlinthippers"
heeftbeslotendat er dit jaar alleen kaarten in de
voorverkoopte verkriigen ziin. Het bestuurvindt het moeilijkom een
inschatting
te makenvan de hoeveelheid
mensendie het jubileumspektakel komenbezoeken(wellicht
veeloud-spelers
uit de afgelopen75 jaar)en
kunnenmiddelseen voorverkoop
goed inschatten
hoeveelmensenbij de
jubileumuitvoering
aanwezigzullenzijn.
Op woensdag 3 januari 2007 start de voorverkoopvan kaartenvan de
jubileumuitvoering
van "Advendo& De KaansterVlinthippers"
bij Ineke's
Broodjes& Kadootjesin Kantens.De jubileumuitvoering
vindt plaatsop
zaterdag27 lanuari2007, aanvang19.30 uur en zal bestaanuit toneel,
zang en dans. De spelersJan en Willem Knot, Marten Miske,Gerad
Werkman,JannyReiffers,
José de Jong,LizanneGroenewegen Frouwke
Doornboszullenzichvan hun bestekantlatenzien in het blijspel"En nog
vele jarefl...l',terwijlhet koor u meevoertop een muzikalereis langs
bekendeliedjesuit de afgelopen75 jaar (vanoud tot zeer hip!).Tevenszal
de geheleavondvan commentaarwordenvoorziendoor 2 ereleden,die
w e l e e n h e e l b i j z o n d epr l e k j ei n ' t S c h i e n v agt e k r e g e nh e b b e n . . . . .D
. at
toneelspelers
ook kunnenzingenen koorledenkunnentoneelspelen,
zult
jubileumuitvoering!
u allemaalmeemakenop onzespectaculaire
De kaarten (€ 3,50 per stuk) zijn op woensdag Um zaterdagvan 8.30
tot 12.00 uur te verkrijgen bij Ineke's Broodjes & Kadootjes aan de
Langestraat 4 in Kantens. Als u zeker wilt zijn van een plaats dan
dient u zo snel mogelijk kaartente kopen! Op is op!
Tevenswillenwij u eropwijzendat de generalerepetitiedit jaar geslotenis
voor publiek.Dit geldttevensvoorde kinderenvan de basisscholen!

HET KERSTGEVOEL
Kerstmeditatiedoor Martin Sprenger
'Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht'
Jesaja9:1
Als kleinemensenoffersbrengen,
maar allesblijftzoalshet was,
als hogeherendomineren
,
.
en iederlooptin de pas,
dan klinkthet liedvan ommekeer.
Vanoudsgaat er iets nieuwsbeginnen,
God brengtons een verhaalte binnen.
ln deze tijdenklinkthet weer.
Als kleinemensenvruchtloosleven,
als vreugdeplaatsmaaktvoor verdriet,
als het paleisen zelfsde tempeÍ
de naamvan God geen ruimtebiedt:
d a n k l i n k th e t l i e dv a n o m m e k e e r . . .
Voor kleineen voor grotemensen,
voor iederdie GodsWoordverstaat,
voorwie in duisternisgezeten
het lichtherkentdat schijnengaat,
klinktnu het liedvan ommekeer...
(uitZingendGelovenVl)
We leven nog in de tijd van Advent,van verwachten.Maar we weten het
ledereenheeft
allemaal:nog maar enkeledagenen dan is het Kerstfeest.
wel iets gedaanaan de voorbereidingen.
Sommigenonderons zijn druk
(geweest)met boodschappen,
de winkelshebbenweereen top omzetbinnen gehaalden de kerstboomheeft wellichteen andere kleur versieríng
gekregen,wantelkjaar een anderekleur:dat is tochwel het summum! En
dan beginthet:het wachtenvan de Adventstijdgaat over in het Kerstfeest:
en dát wordtgevierdin de hele wereld.
Dan lijkt in de Kerstnacht,alsof de wereldop z'n kop staat,wanneeroud
en jong op weg gaan. Op zoeknaarwarmteen geborgenheid,
om het lied
van ommekeerte zingenen te horenvan de geboortevan Jezus,in doeken gewikkelden liggendin een kribbe.
juistomdathet
Ook ditjaarzullenhet er velezijn, die de kerkenbezoeken,
kerst-gevoelvaakzo diepweggestoptzit in de mensen,maarjuist nu weer
bovenkomt.
t '

I
1
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. t .
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En dan heb je dat oude boek,de Bijbel,met de verhalenuit het Oude en
het NieuweTestament.Dan heb je daar Jesajade profeet,met een goede
boodschap.
Het is een berichtvooral die mensendie in het donkerleven;voor hen die
geen feest kunnenvieren.'Het volk dat in duisternisronddoolt,ziet een
grootlicht';de oudevertalinggaatverdermet:'overhen die wonenin een
straalteen licht!'.Jesajakondigdeeen koning
land van diepeduisternis,
aan, andersdan alle anderekoningen.En wie denktdan niet aan wat is
gezegdover Jezus,de Zoon van David?
Wanneerwe geen
Het levenis betrekkelijk.
Het kerstgevoelis betrekkelijk.
oog meer hebbenvoorde ander,voorhet kwetsbarein ons gezin,in onze
omgevingof in de wereld,dan zien we geen hand voor onze ogen.Dan
horenwe wel, maarblijvendoof.We kijkenwel, maarblijvenblinc.
Alleenwie werkelijkmoeitedoet,om de anderte zien,die heeftietsbegreDie heeftgeenkerstboomnodig
pen van het grotewondervan Bethlehem.
met de nieuwsteversiering.Die heeft naar zichzelÍleren kijken als een
weerglansvan het grote Licht,dat in de wereld is gekomen.Die heeft
geleerdalle schaduwenachterzich te laten,door naardat Lichtte kijken.
Dat geeft vertrouwenen dat geeft moed, voor het kerstfeestdat nu welhaastaanbreekt,maarook daarna,in het nieuwejaar 2007.
lk wens u een gezegendKerstfeest.

o

MartinSprenger
Protestantsegemeente Kanfens-Sfifswerd

W E Z I J NW E E RN A A RS P A N J E! ! ! !
(maar we komen volgend jaar weer terug)
We zijn weer op weg naar huis, maar toch willenwe nog even iedereen
bedanken,die het ons mogelijkhebben gemaakt,dit jaar weer naar
Kantenste komenen cadeautjesmee te nemen.Het is een hele rij en we
hopendat we niemandhebbenvergeten:
Marthi's haarsalon, montagebedrijf Zuidema, Autorijschool Ammeraal,
Auto Jager, Bakker de Winter,Bloem en Bruid, Brokantens,Sauna Mobiel,
De Jungle, Bouwbedrijfde Boer, KlussenbedrijfOns ldee, Mars installatietechniek, Kapsalon Anita, Slager| Zuidhof, BIue Mule, lneke's Broodie
en Kadootjes, Gerben Lenstra, Gemeente Eemsmond, Speeltuin, KRC,
Speelweek, Dorpsbelangen Kantens, Jeugdhonk, de S.N.S.bank , die
ons trouw is blijvensteunen en de CSCW/Feestcomité.
Maar latenwe vooralde inwonersvan Kantensniet vergeten,die zo gul
Lievemensenbedanktallemaalen
op de lijstcollecte.
hebbeningetekend
jaar!
volgend
tot
Sinterklaasen zijn 10 zwarte Pieten.

Sffsterve[clKsntens
Kerstgereclrt
femï[ïe
* KIP UIT DE ROMERTOPFX
í4rij zijn de familie J.L. Bijsterveld en wonen aan de Klinkenborgenueg 4 in
Kantens. Ons beroep: Agrarisch ondernemerop ons melkvee-en akkerbouwbedrijf
Hoqfdgerecht: Kip ttit de Romertopf
4 kippenbouten
100 gram magerespekblokjes,2 paprika s rood en groen, I ui, I50 gram champignons,paprikapoeder;zout en peper en olie om de kip mee te bestrijken.
Het mengsel van spekjes,paprika's, ui en champignons op de bodem van de
Rómertopf.De kippenboutenkomengekruid op het mengsel.En dit gaat een uur
in de oven.
Rijsten saladeerbij....... Heerlijk.
Het meestbijzonderevan dit gerecht is misschienwel dat we dit uit een krant hebben geknipt...... want volgensrecept eten klaarmakendoen'we eigenlijk nooit.
Koken doen we het meestop gevoel. Tochsprak dit ons aan en we hebbenhet eens
geprobeerd...... Heerlijk!
Dit gerechtkan vooraf voor eengroot deel worden klaargemaakt,zodat we er weinig werk van hebbenop de dag dat we het eten. Tër,,*ijlde oven aonstaat kan er
evt. iets anders klaargemaaktworden, of dat we met elkaar iets doen.
Als we dit eten is dat op een bijzonderedag. Op zondag wat voor ons een 'rustdag' is. Een andere dag dan de overige zes dagen van de week. OJ als het kerstfeest is! Onze aandacht gaat die dagen niet alleen uit naar lekker en uitgebreid
eten; de kerstboodschapis voor ons belangrijk. Wij denkener aan dat Jezusvoor
ons op aarde gekomenis om voor ons de weg naar God vrij te maken.

W
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VIOOLLESvoor beginners
Op een ontspannenmanierleren muziekmaken.Vanaf het allereerste
beginleerje liedjesspelen.Fijnom te doen.
Ook heelveel plezierkan je belevenaan samenspelen.Dat bouwje vanzelfop met de docente,omdat "spelendnaarelkaarluisteren"in de lessen
plaatsinneemt.En.....hetis heerlijkom samente doen!
een belangrijke
VIOOLLESvoor gevorderden
Eigenlijkis de opzethetzelfde,maar nu is wat jij al kan spelenhet vertrekpunt.Viooltechnische
vaardigheden
kunnenuitgebreid
wordendoor speciale oefeningen.
Samen luisterendwerkenaan klanken "kleur"naar jouw eigen idee,n.l.
hoe jij wil dat jouw muziekklinkt.
In de les zijn er diversemogelijkheden
om aan te werken.B.v.om jouw
repertoire
van liedjesuit te breiden.Ook kan je dieperingaanop de nummers die je al kunt spelen.Op karakterwerken,of tweedestemmenleren
spelen.Je bewustte wordenvan de harmonischeopbouw,waardoorje de
melodievanuitde akkoordenkuntlerenbegeleiden,
samenmet de docente........
Inlichtingenbij
Helga Ephraim(van Speel-DuoEphraim)
Pastorieweg27
9995 PM Kantens
tel.
0595 552357
e-mail: speelduo.ephraim@
hetnet.nl
OPPASGEZOCHT!
Wij zijn op zoek naar een oppasvoor onzetwee kinderenvan 3 en 5 jaar
oud.Het gaatom de donderdagen
van 15.00uur tot 18.00uur.Het mag bij
ons thuis,maar wij hebbener ook geen problemenmee als het bij de
oppasthuisis.
Hebje interesse?
Wil je meerweten?Kenje iemand?Bel ons en dan praten wij verder.
Groeten:Hermanen Harriët(tel:0595-434644)
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Niiien'Ítou0
H a l l oa l l e m a a lW
. i j w i l l e no n s e v e n
voorstellen.
Wij zijn Karinade Boer
en MartijnKorhornen wonenvanaf
half februari in Kantensaan de
Kooistraatnummer 7. Samen met
onzetwee kattenBacoen Baily's.Wij
zijn hier terechtgekomen
door Kevin
en Linda,die wij kennendoor onze
gezamenlijke
Wij
hobby stijldansen.
wildengraag samenwonenen toen
wij vernamendat Kevinen Lindagingen verhuizen,zijn wij eens bij hun
op visite gegaan.We waren gelijk
verliefdop dit huisje.Martijnwoonde
i n K l o o s t e r b u r e ne n K a r i n a i n
Losdorp.Het voordeelvan Kantens
is dat het er tusseninligten we hoeven minder ver te reizen om naar
dansleste gaan.Martijnis werkzaam
en Karinawerkt bij
als hovenierbij het bedrijfVertisolin Wagenborgen
We hebbener geenspijtvan dat we
kids2bals leidsterin de kinderopvang.
hierzijngaanwonen,wantwe vindenhet erg leukhier.Dit was wel wat we
te vertellenhebbenen we zienjullievastwel eensin het dorp.

I
I

GroetjesMartijnen Karina

VoetbalverenigingKRC
Wenst iedereen fijne feestdagêfr,
een gezellige jaarwisseling
en een gelukkig en sportief 2007 !!!

l

l
.1.-

.:
1

.t,
1,..
. J r
1t

12

tsivgiíVLug- Etïtswercl
Kerstgereclrt
* KIP IN DE HOED *
Ik (Birgit Fliig) ben werkzaamals kok-aan-huisen ik woon aan de Akkemaweg4
in Stitswerd (kl 557035). De lezers van ï Lougnijs laat ik in dit kerstnummer
graag kennismakenmet een zeer smakelíjke,doch eenvoudigte bereidenhartige
taart.
Hoqfdgerecht - Kip in de hoed
Vooreen springyorm van ca. 28 cm doorsnedeofeen grote ovenschaal.
Tbereikendvoor ca. 6 personen
I pak
I pot
6 bol
400 gr
50 S
I teen
I .5 zak
1 tl
200 ml
2 el
50 g
2 el
I el

bladerdeeg
kersenz. pit
gember
kipfilet
zout,peper
boter
knoflook
kerriesaus
sambal
crèmefraíche
paneermeel
ger. kaas
melk
bloem

ffi,

Oven voorverwarmenop 200 gr"aden.Bladerdeegontdooien.Kersen laten uitlekken. Gemberfijnhakken. Kipfilet in stukken snijden en bestrooien met zout en
peper.
In hapjespanboter verhittenen kip rondom bruinbakken.Knoflook pellen en erboven ttitpersen. Kerriesauspoeder erover strooien. Gember, sambal, kersen en
crèmefraíche er door scheppen.2 minuten laten pruttelen. Er moet een smetfi'ge,
dus niet te natte of te droge massaontstaan.Naar gelang daarom evt. wat water
toevoegenof even laten pruttelen en inkoken.
Vorm invetten. en bekledenmet het deeg. De vellen goed met elkaar verbinden
zodal een niet lekkendebekledingvan de yorm ontstaat.
Paneermeelerop strooien en kipmengselin de vorm scheppen.Kaas erover strooien. Rest van de plakjes deeg tot een lap vormen en op de vulling leggen. Randen
verzegelen.Het geheel bestrijkenmet melk of bestrooienmet wat achtergehouden
geraspte kaas.
Bak deze hartige taart éen richel onder het midden van oven in ca. 30-40 min.
goudbruin en gaor. Eet smakelijk.
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. 6 JANUARI'T SCHIENVAT
NIEUWJAARSSOOS
Op zaterdag 6 januari 2007 is er weer een nieuwjaarssoosin het
Schienvat.U bent van hartewelkomom elkaareen goedestart te wensen
voor het nieuwe laar 2007.Er is gezelligeachtergrondmuziek,
er worden
jong en oud, nieuwen bekend,is
lekkerehapjesgeserveerd
en iedereen,
van harte welkom.De koffieen het eerstedrankjezijn gratis.De avond
begintom 20.30uur en eindigtrond22.30uur.Vorigjaar was er ook een
zeer geanimeerde
bijeenkomst,
dus kom allemaal!We zien u graagop 6
januariin het Schienvat.
CSCW/Feestcomité
VOORDE JEUGDT/M 12 JAAR
NIEUWJAARS.SPEL.INSTUIF
we altijdeen spelinstuif,
meestaltussen
In de kerstvakantie
organiseren
oud en nieuwmaarditjaarop donderdag4 januari2007van 14.00uurtot
16.30uur in 't Schienvat.
Ook dezekeerhebbenwe weerleuke spelletjes
gehuurden wordener een 4-talrondesbingo gespeeld.
zijn leukeprijzente winnen.Aan het eindvan de midBij het spellencircuit
dag wordende winnaarsbekendgemaakt.Het meedoenaan het spellencircuitkost€ 1,50en de bingokost€ 0,50 per ronde.
CSCW/feestcommite
N H E TB O T E R D I E P !
N I E U W J A A R S D U IIK
Bij voldoendedeelnamewillenwe op 1 januari2007 een nieuwjaarsduik
organiseren.
De bedoelingis om dit bij de molenin Kantenste doen.Hierzettenwe dan
vooren na de duikop te warmen.Na de
een saunaneerom in badkleding
Kostenvoordeelnaduik is er snerten gluhweinof warmechocolademelk.
me zijn3,50 euro.Kinderentot 1 41aargratis.
A a n v a n g1 4 : 0 0u u r
Opgavebij Gert Homan:431588
J a n J e n s m a5: 5 7 11 B
otmail.com
O f: s a u n a m o b i e lh@
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KERSTNACHTDIENSTOP 24 DECEMBER2006.
We willen iedereenvan harte uitnodigenvoor de kerstnachtdienst
op zondagvond24 decemberin de Antoniuskerk te Kantens.
Een dienst waarin de geboorte van JezusChristus gevierd zal worden
en we ons mogen bezinnenop de betekenisvan dit feest.
Dhr. K. Hof uit Wirdum zal voorgaanin deze dienst
Muzikale medewerkingwordt verleenddoor het Hippolytuskerkkoor
uit Middelstum o.l.v. Oleg Morozov.
De dienst begint om 22.30 uur.
Voor aanvangvan de dienst zullen er al een aantalliederen worden gezongen
dus kom op tijd!
We hopen op een hele volle kerk!
De Commissie Biizondere Diensten

KERSTKARAOKEPARTY V.V, K. R.C.
Zaterdag 23 December organiseert voetbalverenigingKRC weer de jaarlijkse Kerstkaraokeparty.onder het genot van een hapje en een drankje
k u n n e n a l l e l e d e n e n donateursvan de vereni gi ngi n een sfeervol l ekerstk a n ti n e w e e r h a rd me ezi ngen met nummers van o.a. Jan S mi t, Madonna,
th e Be a tl e s e n v e l e v e l e anderen! D e kanti ne gaat om 20.30 uur open en
de entree is gratis!
T o t z i e n s o p 2 3 D e c e m ber i n de kerstkanti nevan v.v.K .R .C .l !!
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fpm.Etel Etït$ilerd
Kerstgereclrt
* KERSTFEEST
EN ETEN *
Wij leven nu in de adventstijd en straks vieren we het Kerstfeest, de geboorte van
on:e Heer en Heiland. die op aarde heeíi gelee/il en die weer zal komen! Het is
ook een familiefeest en in de wintertijd maken we het thuis gezellig en zijn we aan
het kokker"ellen en hebben kerstbakjes gemaakt. We, mijn man en ik, v,onen op een
hoerclerij ten :uiden von Stitst+,erden in de voorkomer hebben we een bedstee voor
loges. De kinderen Gt"eet, Margriet en Anneke arriveren tegen de middag met hun
echtgenoten en kinderen (5) uit Dokkum, ï Harde en Kampen. Mijn tnan en ik zijn
al naur de Kerstnachtdienst gev'eest en op Ie Ketstdag vraren we als gemeente
weer bij elkaar. We eten vrij traditioneel. We eten veel groenten uit eigen tttin: ook
hebben we veelvruchtbomen (groot en kleinfruit). Als iedereen er is, zitten we meí
z'n allen aan een grote gedekte ta.fel, met geborduut"de kleden enversierd met een
kerststttkje en natuurlijk met kaarsen! W'egebruiken het oude eetservies van onze
grootouders en met onze kinderen en kleinkinderen eten we weer eens samen. Dat
vind ik bijzonder en daar geniet ik van. W'epraten heel wat af met elkaar, wart[ zo
vaak zienwe elkaar niet tegelijk! We beginnen ntet heerlijke "Ontasoep"; :el/gemaakte groentesoep uit de soepterrine. Dan de aardappelen met de boontjes, de
witlof en de peentjes (uit eigen tuin) en een heerlijke rollade. Dan de pudding met
de eigengemaakte bessen- of aardbeienvla van eigen hodem. Ondertttssen drinken
we een heerlíjke hramen- of bessenwijn (mijn man heeft als hobby o.a. wijn maken
van eigen vruchten!). We besluiten met kqlrte en thee met een stuk eigengemaakte
appel- of pruimentaart. Il/e praten nog wat na o.fspelen met de kleinkinderen en de
kinderen vertrekken weer met hun gezinrten, wanl ze hebben ook elders hun verplichtingen. De volgende dag is het voor ons "restjesdag".....

GYMVOOR KINDERENIN 'T SCHIENVAT
met het GroningerSport
OnderleidingvanTrudyVrugten in samenwerking
gratis sportactiviteiten
Model worden er op enkelewoensdagmiddagen
georganiseerd
in 't Schienvat
in Kantens.Dezemiddagenzijnbedoeldvoor
kinderenuit groep3 Vm groep8. De tijd is van 13.30tot 14.30uur.
De activiteitenvindenop de volgendedata plaats:
1 0j a n u a r i
21 maart
1 1a p r i l
31 januari
14 februari
25 april
7 maart
16mei

o
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VOORHET KERSTFEEST
UITNODIGINGEN
Voriglaar zijnwe, aangezetdoor de evangelisatie
commissievan de gereformeerdekerk (vrijgemaakt),
op lste 6.rrtdag morgenal zingenddoor
het dorp gegaan."Dit moeteen vervolghebben",dus hierbijnodigenwe u/
jij, als inwonervan Kantens,Rottumen Stitswerduit,om mee te getuigen
van de geboortevan de HereJezusChristus,Gods Zoon en daarvoorzingenddoor het dorpte gaan.We zullenenkeleliederenop papierzettenen
dit bij aanvanguitdelen.Wilt u/ jij meezingendan verwachtenwe u/ jou om
07.00u,aan de Pastorieweg
21.We hopeneen uur te zingenop verschillendeplekkenin het dorp Kantens.
Ook wordtu/ jij van harte uitgenodigd
om de kerkdienstmee te makendie
daarnaom 09.30u.begint.Ds. E. Venemazal in deze dienstvoorgaanen
het Kerstevangelievertellen.We mogenook dan zingentot eer van God
van orgelen anderemuziekinstrumenten.
onderbegeleiding
Na de dienst
kunnenwe napratenonder het genotvan een kop koffie/thee.
Totziens!
Namens verschiIlende commissies,
Greet Doornbos (tel. Nr.:551233)
KINDERKERSTFEEST!
Graagnodigenwij iedereenvan harte uit om tweedekerstdag,het kinderkerstfeestmet ons mee te vieren in de vrijgemaaktekerk te Kantens.In
dezefeestelijke
samenkomst,
zullenkinderenzingen,is er samenzangen
zullenwe op anderemanierenvierendat God Zijn Zoon naar de aarde
heeftgezonden.
Hetthemais "Kerstvooriedereen".
We beginnenom 10.00
uur en het zal ongeveereen uur duren.
KAARTVERKOOP
NOODZAKELIJKVOOR
DE EENAKTERVAN
JAN BOER
In tegenstelling
hebbende spelersvan de eenaktot eerdereberichtgeving
ter'Op RoegeHórn' moetenbesluiten,dat de avond(30 december,
20.00
is voor dorpelíngen
uur in SaÍem)alleentoegankelijk
die een toegangskaart hebben. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Martin Sprenger,
16, tel. 557002.
Stitswerderlaan
OMMELANDERCOURANTEN HUIS.AAN.HUIS
KRANT
lemanddie op maandagen/of donderdaggeen krant ontvangt,graag 's
0595 avondsna 20.30 uur bellennaar het volgendetelefoonnummer:
552673.Bij voorbaatdank.
De OmmelanderCourantbezorgers
I
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Kerstge;reclrt
LïnekeVeenstrs ltottunr
* AARDAPPELGRATIN EN
QUICHE MET PADDESTOELEN*
tr'íiin naatn is Lineke Veenstrcr.Hieronder volgen tv,ee lekkere kerstrecepÍen die
gemakkelijk ziin te ntaken en die u ven tevoren ktrnt voorhereiden. Maar voorclot
ik cleze recepten prijs geq/, nnak ik u deelgenoot van een kerstherinnerirtg op
Bethlehetn.....
Kerstherinnering op Bethlehent
I

Vlakbi.j Rotíum ligt een kleine wierde genaamd Bethlehen. lVuzilrt er ní'ee ntoderne melkveebedrijven gevestigd, maar vroeger hee.fi hier een uithof van een klooster gestaan. In 1973 v'erd een kerstuitzendíngvoor TV gemaakt vcrrttritRottum en
Bethlehem. Het programmo lteette " lvluziek in uw straalje" en wercl gepresenteerd
door Gerltard van der Berg van de NCRV.
In die tijd v'as het hij:onder crls.le op TV i<*\-amen veel inwoners van Kantens.
RotÍum en Stitswerd hebberl naar de uítzending gekeken. Ik ben op Bethlehent
opgegroeid en was drie .jaar toen de uitzending werd gemaakt. Gerhard van der
Berg kondigde mii als volgt aan: "Lineke. drie jttar oud. drie Íurven hoog en een
eigen willetje." Dortr nti.jn ouders werd ik nog vuak aan :ijrt worn'tlen herirtnerd.
Er werd een kerstliedje voor mif gezongen in de schttur van de ./amilie Huizingcr
door de Shepherds. De originele titel w,eet ik niet, ik ken heÍ lied.ie als
Romnrcldebotn. De Sheplterds stonclen op een ourJe hoerenwagen en cle :etlgeres
zag eruit als een engel. Ze had een lang gewaad aan en hlonde golvende huren. Ik
zat op pakken stro met Zuster Ursula en aaide een kalfie. Dit is ntíf n eerste en voor
mij een bijzortdere leugclherinnering aan kerst en oon Betltlehem.

I

lV.B.: Wilt tt weten wie Zuster" lJrsula was? Zij was ntjn pop. Ze was genoemcl naar'
een lied.je van Rob de Niis. Heí re.frein v'eet ik nog goed: "Dag vacler en clag moedet', clag zusíer Ursulu, ik zie lrct nieí meer zitten, ik ga naar Amerika." ilíi.fn pop
droeg verpleegsterskleren en \ras donker getint. Dit moest dus :uster IJrsulu w'el

I
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Aardappelgratin
Benodighedent,oor 4-ó personen;
750 gr voorgekookteaardappel,scltiifies
250 gr mag. gercokte spekjes
OlijÍitlie
4 uien,Jiinge.sneden
100 gr (parmezaan.sel
kaas
Pakje room c'ulinait'voor v'ctrntegerechten

W

Oven voorverwat'menop 170"C.
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Spekjes uitbakken en uien fruiten. Ovenschaal insmeren met olie. Ovenschaal
bedekkenmet een laagje aardappelschijfies,kaas in plakjes snijden met een kaasschaaf en de helft overheenleggen. Uien en spekjestoevoegenen weer een laagje
aardappelen in de schaal leggen. Dan room eroverheenschenken. Rest van de
kaas snijden en er bovenopleggen.40 minuten in de oven.
Quiche metpaddestoelen
Benodigdhedenvoor 6 personen:
250 gr deeg voor hartige taart
I % tl fijngesneden rozemarijnnaaldjes
75 gr mag. gerookte spekjes
Olffilie
2 uien,fijngesneden
2 teentjes knoflook, fijngesneden
400 gr gemengdepaddestoelen in plakjes (shii-take, kastanje champignons, oesterzwammen,cantharellen)
3 eieren
I eierdooier
3 dl crèmefraíche
zout, peper
4-6 el geraspteparmezaansekaas
Oven voorvenuarmenop 220oC.Leg de plakjes deeg op elkaar,strooi op elk plakje eensnufie rozemarijn en rol het deeguit tot een cirkel van 30 cm doorsnede.Leg
het deeg in een ingevette taartvorm van 24 cm doorsnedezodat het ook tegen de
zijkanten omhoog staat. Prik de deegbodemregelmatig in met een vork. Spekjes
uitbakken, uien, knoflook, paddestoelenen I tl rozemarijn toevoegen.Mengsel
ongeveer 5 min. bakken op hoog vttur. Vochtzoveel mogelijk laten verdampen.
Schep het mengsel op de deegbodem.Klop de eieren los met de eierdooier, crème
fraíche, zout en peper.Schenkdit mengelin de vorm, strooi de kaas erover en bak
de taart in het midden van de oven in circa 30 min. lichtbruin en gaar. Schakelde
oven na 20 min. terug naar 180 "C. De taart is goed als het eiermengselgestold
is, controleer dit met de punt van een mes.Als het meser droog uitkomt, is de taart
gaar.
Tip Koop een stukje parmezaanse kaas en rasp zelf. De kant en klare geraspte
parmezaansekaas is veel minder lekker!

B
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DEUSVOL NOSTALGIE

"Hoal deus eefkesvan zolderóf". t Was weer zo wied, kerstdoagenkwamen ien zicht.Bie n bulthoezenien dórp ston alesaal ien volleglorie.Mit
van tegenswoordeg
binnenlu hailwat maansk.Aan aandij lichtslaangen
stonden de kersttrapkesveur t
derkaantweg,bie de bejoardenhoeskes
roamte branden.
mos eersthoog en braid
Wie wazzennooitain van eersten.Sunnerkloas
weer ien Spanjezitten,eer der bie ons n keerskeaanstokenwer.Mor non
op
wer t tied. De laangestofzoegerdeus
ston aal op achterkoamertoavel
mie te wachten.Schoetveur en aan schrip.k Zol der wel n toerkemit ien
de weerwezen.
laagt lutjekunstWoar zol k begunnen?Bovenop deus,ien n stomerijpuut
boomke.t Boomkewas mor vattegcentimeterhoog.Hou zol k hom dizze
moalais optugen?Ales ien goldwas wel schierduchtmie zo en n uur loater ston e ien koamerte pronken.
mos net as aanderjoarenveur t keukenroamstoan.
t Holtenkerstboomke
As ie op hoes aangingen,den stroaldehai joe ien daam tegemuit.
ien dizzeduusteremidwinterdoagen.
Pelzaaiereg
thoeskommen
Nou ais kiekenwat der wiederien deustouhil.Doarwas t lutjeeerdmantje
opburgenien n rooiepepierenfeestmuts,
mit zien gele viltenpuntmutske,
goan
kepot
Zien
liefkewas van n denabbelen aarms
nait
zol.
omredene
en
len rechterhaand
haar e twij podstoultjes
en bainenvan pieperoagers.
22
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n boskegruin.n Beetjemit doem ien t fersoundrukken,dat e naitomvaalt
en den gaaite noarzienploatskeop baalkbovenopenheerd.Hai heurtder
bie,komtbie schoonollen
vot.Zobinnenmenskendij der naitmeerbinnen,
toch nog n beetjebie joe deur de herinnernsdij heur spullenoproupen.t
Gammeledeuskemit antiekekerstbaaljes,
dij non veur n dag komt,komt
doar ook vot. Hailelutjebaaljesen allerdeegsn steernien rood-wit-blaauw.Steernhet n knuurkehad, mor woaromrood-wit-blauw?
Meschainvan
vot noa oorlog,dou menskenbliedwazzenda| ze bevrijdwaren?
Van mienolderliekhoesheugtmie gainboom.As dikkewichtervlogenwie
noar domieshogetaxusheegtou, kniptender wat takkenof en stokendij
ien koamerachterschilderijen.
joaregen koaBie schoonollenwas t aans.Moekewas ja mit kerstdoagen
mer mos der nuveroetzain,wantder kwamaalpmoalvolkovervlouer.Dou
der ien oorlogstied
sikkomnikste kriegenwas, ging schoonpasoavends
op struundeurdórp hen om wat takkenop te scharreln,
mor as t ais meugelk was, kwam der n echteboom ien hoes mit echtekeerzen.Deur ale
droktewas boomainmoalien braandvlogen.n Oom haarboudelweeroet
kregen.
"Kiek doar was t vogeltjeook nog".Hai zigt der saptieloet, zien steertje
vlugtmor aal ien zienbuukjeen t ainepootjelet lós van t knieperke.
k Loat
hom deelstrieken
ien n grodeplantbie heerd.
Kerstfeestis t feestvan t lichten ien t porzelainenkerstboomke
dij wie ais
bie zaiktevan burenkregen,mout n waxinelichtje,
net as ien holtenlanteern dij op trap staait.
En den kom k bie de spullendij wie deur de joarenhen mit kerstdoagen
toustuurdkregenvan ons vrundenoet Oostenriek.
Aal meeras 25 joar sturen wie mekoarn pakje.
De baaidestainenengeltjes,n rozeen n widde,woar k slim wies mit bin.
Op n spaigeltjeop t ol kaastjekriegenzai n ereploats.
Wie kregensumsdingeraaizen
toustuurddij je hiernaitkriegenkinnen.
n Kerststaalje,
haildaaloetsnedenoet was,dij aan muurhangenmos.len
verschaaidenstukken kwam e bie ons aan. t Begroottemie zo bot.
Liempotder bie en zo gouden zo kwoadas t ging,heb k stukkenen brokken aan mekoarliemd.Hieren doar ontbrektn stukje,mor ien haalfduustere hal zain ie dat nait.
Hail bliedwazzenwie mit t leutjerondeholtenkerststaalje
mit onderienn
speuldeuske.'Volkskunst
aus dem Erzgebirge',
staaitop n koartje.Op n
mooiglad holtenploatjestoanJozefen Mariaondern ofdakje,ien de vórm
van n kruus bie t kribke mit t kiendekeJezus.t Ezeltjestaait onder twij
paalmboomkes.
n Steernlet zien lichtschienenover de baaidenederge
mensken,dij ien verwondernkiekennoart Kiend.t Staaljeis hail luddek,
mort is der aaltemoal.
Op tillevizie
heurte, zo krigtaleszienvastestee,ale
joarenweer.
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De doagenveur kerstbinnendrok,der moutnog veulwaarkverzetworden.
Mor op kerstoavendklaidenwie ons op en as t duusterwordt,stekenwie
de keerzenen de lampkesaan.Wie loatenons ien stoulzakkenen kieken
tevredenom ons tou. Radio let kerstlaidjesheuren,n bakje kovviestaait
veur ons op toavel,kraantder bie en den íenainenkomt dat biezundere
gevuiloverjoe: t kerstgevuil!
Loaterien oavendzegt mien man:"Hoalmie nog gaauweefkesn kop kovvie wicht,veur wie noar kerstnaachtdainst
goan".
len loopweggeef k slingeraan t speuldeuske.
Jozefen Mariadraaienstoareg ien t rondeen t StilleNachttinkeltde koamerien.
A .E . v . d . H . - L .

- Ksntens
Kerstgerecht
LtzsnneQroene\ileg
* KAASFONDUE*
Ik ben Lizanne Groenewegen ik v'oon sinds kot't aan de Bredev,eg in Kantens. In
.juli ben ik qfgestttdeerdaan de PA in Groningen. Vana.fseptemberval ik in op
basisscholenhier in de buurt. Het bevalt nte heel erg goed. Voorde klas stqan víncl
ik hartstikkefijn! Ik speel waterpolo bij de Eemsrobbenin Delfztjl, ik houd van
lezen en ben gek op mijn poezen. Eind oktober ben ik dus verhuisd van de
Langestraatnaar de Bredeweg.Welevenwennen,maar ik vind het erg leuk om op
mezelfte wonen.
Dit jaar vier ik voor het eerst kerst in mijn eigen huisje. Geweldig dat ik nu míjn
eigen kerstboonlmag versieren.Dat lijkt me nou zo leuk! Maar het ideale kerstdiner zie ik niet zo voor me dat ik in mijn eentjeop de bank zit met een bord macaroni op schoot. kijkend naar de T.V Ik ben ongetw'ijfeldbij mijn ouders,familie o"f
vrienden. Ik v.'eetniet anders of er wordt met kerst uitgebreid gegeten thuis. ll(íin
vader kan echt heerlijk koken en het is dan ook altijd genieten.Mijn moedergeeft
het kerstdinerextra s.feerdoor het hele huis gezellig te maken met kaarsjes,bloenlen en eenpraclttig gedekte taíë\.
Ik heb lang nagedachtover wat mijnfavoríete kerstdiner ís.Er zijn zoveel lekkere
dingen om met kerst te maken,maar die zijn zo vreselijk ingewikkeld!Ik heb daarom gekozenvoor de kaasfoncluevan miin ouders! In Ztrilserland hebbenze heerlijk kaasfondue leren maken, met echte verschillende kazen. Midden op de tafel
staat eengrotepot met gesmoltenkaas.Eronder brandt eenspiritusbranderdie het
werm houdt (dit heeftzo'n specialegeur). De helefamilie zit om de pot heen, met
aan de fonduestokjeseen stuk brood. Als bijgerecht staat er een.frissesalade op
ta./ë\,fruit en verschillendesoortengroenten om ook in de.fonduete dopen als .fe
dat wilt. Een glaasje wijn erbij...heerlijk! Het lekkersteis om, als de pot bijna leeg
is, de licht aangebrandekaas van de bodentíe schrapen.Als toetie een beetie iis
met slagroom en dan is het helemaalcompleet.Het ijs wel wat later opeten,want
de kaasfondue is erg machtig.
l
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Wt ik zo leuk vind uun kctas.fbnclueis dot je met de hele./àntilie uit een en dezelfde pot eet. Een heetje plat ge:egd, meur het geeft w'e/ aau \riuor her kerst/ëesr (in
mi.in ogen) om druuil: ntet degenen v'ucn' je ont geeft bij elkuur :iln en er even hif
stil staan dat we zo gelukkig mogen zijn nteÍ elkaar.
Ik wens iedereen een hee[.íijne kerst en genieÍ van.f ullic tlitrcr!

GESLAAGDMIDWINTERFEEST
BIJ MOLENGROTEGEERT.
Op zaterdagmiddag
16 decemberwerd bij de moleneen midwinterfeest
gehouden.Dezedag kwamde molenin verlichting
te staanen dit gebeurde met een kleinfeestje.Met muziekvan het muzikaalduo Ephraim,een
mooiopgetuigdekerstboom,
verkoopvan diversekerstbakjes,
kaarten,pindakransen,lekkeregeurtjesvoorde kerst,meelproducten
en natuurlijk
de
verzorgingvan de inwendigemens, maaktedeze midwinterfeest
tot een
groot succes.Veel mensenuit het dorp namen een kijkjebij de molen,
maar ook veel collega-molenaars
uit de provincie(zelfs uit Brabant)
bezochtende GroteGeert.Kortomgezelligheid
stondvooropop deze dag
vlakvoorde kerst.Volgendjaar houdenwe weereen midwinterfeest
bij de
molenGroteGeert.Totslotwillenwij iedereenhelefijnekerstdagen
en een
goedejaarwisseling
toewensen.
Molenaar Gerad Werkmanen familie.
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ONZE KERSTBOOMSTAATER WEER!
Wij vindenhet geweldigdat er mensenzijn die het
leuk vinden om de kerstboombij 't Schienvatin
Kantensneer te zetten en te voorzienvan lampjes.
Dezemensen,waaronderTheode Jongeen natuurlijk Bart Robbe,willenwe bij deze hartelijk bedanken voor hun inzeten hun goedewil voor het dorp.
OUD EN NIEUWIN HET KANTSTERJEUGDHONK
Er is bijnaweer een jaar om en dat gaan we natuurlijkafsluitenmet een
feestje!Zoals ieder jaar met Oud en Nieuw is het KantsterJeugdhonk
geopenden is iedereenwelkomom te proostenop het nieuwejaar! Het
vanafongeveer00.30uur en u
Jeugdhonkis geopendop nieuwjaarsnacht
kunt hier iedereeneen voorspoedig2007toe wensen!Hopelijkbent u ook
aanwezigop dit feest!
Het bestuurvan het KantsterJeugdhonkwenstu Íijnedagentoe.
EEN DAGJE KANTSTERBOS
Zaterdag 25 november hebbenwe met 12
in samenvrijwilligers
werking
met
L a n d s c h a p s b e h ere
en
Groningen
een
Staatsbosbeheer
stukje Kantster bos
o p g e k n a p t .D e d a g
begon met een buitje
maar erg gezellig,
mede door de grote
opkomst en door de
vele kinderen.Na de
korte rondleidingwas
(verzorgddoor Ineke'sbroodjesen
er koffieen een lekkerpuddingbroodje
De bosrandwerd uitgedundzodat de struikenmeer ruimte
cadeautjes).
krijgen,en alle hout hebbenwe op rillengelegd.Rondde middaghebben
we evenbijgepraatonderhet genotvan een kleindrankje,en daarmeede
dag afgesloten.De volgendeochtendenzijn 27 januari en 24 februari.
Graag hebben we nog meer hulp bij het opknappen van het bos!
Jan Jensma,VerenigingDorpsbelangenKantens.
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Kerstgerecht
c{eVrïes ïtottum
H*nk en ÀÍ"e[ïe
* TIRAMIST] *
I4trjzrjn Henk en Nelie de Vries uít Rottum. I4lij wonen aan de Llsquerderwegmet
onze zoons Teun en Thiis. Henk is installatiemonteur bij van der Graaf in
Groningen en Nelie werkt bij Kinderdagverblijf Jodocus in Llithuizen. Eerste of
tweedekerstdagkomt de oudstebroer van Henk altiid bij ons eten.Dan koken we
uitgebreid en eÍen we lang en gezellig met kaars.jesetc. erbii. Daar hoort natuurlilk ook een eigengemaaktnagerechtbij. Onzefavoriet is Tiramisu. Na het een
paar keer te hebbengemaakt wordt het steedslekkerder.De eerstekeer niet... Ik
had in plaats van de Mascarpone,Gorgonzolagebruikt. Dit is geen aanrader het
was erg pittig! De volgendedag was het trouwenswel lekker en hebben we het
heerlijk lpgegeten...
Ingrediënten:
l0 lange vingers oJ'enkeleplakken cake
I dl sterke koÍrtn
2 el Amaretto of kffielikettr
2 eidooiers
75 gr witte basterdsuiker
1,5 dl slagroom
Mascarpone
:ï:::
Bereiding:
Beleg een schaal van 20 cm met de lange vingers met de gesuikerdekant naar
benedeno/'de plakken cake. Meng de kolJie en de Amaretto of de kffielikeur en
drtrppel dit gelrykmatig over de lange vingers of cake. Klop de eidooiers met de
basterdsuikerdik en schuimig. Klop de slagroom stijf en de Mascarpone los.
Spatel de Mascarponeen daarna het dooiermengseldoor de slagroom en verdeel
het over de lange vingersoJ-cake.Dek de schaal a/'metJblieen laat het enkeleuren
in de koelkastopstijven.Bestrooi het voor llgl sgyyerenmet pen zepfie(n(-no
Gezellige kerstdagen!
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Even voorstellen.....
getrouwdmet Harry Hovenkamp.Samen
EstherHovenkamp-Fraaij,
hebben we drie kinderen,
Thomvan 11, Martvan g en Kim van 4 jaar oud.
Waar kom je vandaan?
lk ben geborenin Ammerstol.Daarnaheb ik ongeveer41aarin Streefkerk
gewoonden vervolgensben ik rond mijn zesde verjaardagnaar Kantens
gekomen.
Hoe ben je in Kantens terecht gekomen?
Mijnvaderkreegwerk in Groningenen daarommoestenwij verhuizennaar
Groningen.
Mijnouderswildennietin de stadzelfwonen,maarin een dorp.
Ze vondentoen een huis aan de Kooistraatin Kantens.
Doe je mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp?
lk zit in C.S.C.W/feestcomité
en in de boekcommissie
van het boek over
Kantens.Doordatik in Kantensop schoolwerk,help ik geregeldmee met
worden.
allerleíactiviteiten
die voorkinderengeorganiseerd
Omschrijt jezelf in vijf woorden?
Gezellig,eerlijk,sociaal,"PietjePrecies"en
bazig.
Met wie zou je een dag willen ruilen?
je de wereld
lk zou wel een dag willenruilenmet een ruimtevaarder.Zodat
eensop een anderemanierkan bekijken.
Wat is je favoriete gerecht?
Net zoalsmijn zus. Biefstukmet patat.
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ln welke tak van sport zou je wereldkampioenwillen worden?
maarop de langeafstanden.
In het schaatsen.Niet in het kunstschaatsen,
Aan wie zou je een rondleiding door je dorp willen geven?
Zij denkenaltijddat er in een
Aan mijnfamilieuit het zuidenvan Nederland.
kleindorp nietste zien en te doen is. lk zal ze dan vertellenhoeveelactiviwordenvoor en door iedereen.
teitenhier georganiseerd
Wat vind je het leukst om te lezen in het Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
Het doorgevenvan de pen en in gesprekmet vind ik leukstom te lezen.
van mensenuit ons dorp lijkt
Een stukjemet daarinde lievelingsrecepten
mij ook wel leukom te lezen.Dan kan jezelfmisschienook weer wat nieuwe receptenleren.
Tot slot, aan wie geeÍ je de pen door?
Aan HennyHoman.
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Kerstgereclrt
Esnc{rs
?oppernsKsntens
* KIP TANDOORI MET KERRIESAT]S*
Ik ben Sandra Poppema en woon aqn de KerkhoJiv,eg 4 in Kantens. Mijn hobby's
zijn zingen en handwerken. Eigenlíjk heb ik geen kerstrecept. Kerst beÍekent voor
mii vooral de geboorte van mijn Heiland en Verlosser Jezus. I4/egaan die dagen
vaak naar de kerk om dat te gedenken in zang, muziek en woord. Ik heb wel een
recepÍ wat ik vaak klaar maak, geiv-oon omdat het makkeliik en lekker is. Het kan
prima met kerst genuttigd worden.
Kip Tbndoori me kerriesaus
Nodig.
I pak rijst: 500 gram kipíilet; l blik doperwten met wortels; 3 zukjes kip-tandoori kruiden; blikje mai'skorrels; zakie mix voor kerriesaus.
Bereíden:
Kook de riist volgens het recept op het pak. Snijd de kipfilet in kleine stukjes en
roer hier de kip-tandoori kruiden door. Roerbak de kip in een wok gaar. Snijd de
worteltjes in kleine stukjes en doe deze samen rnet de doperwten en de maiskoruels
in de pannetje en venuarm dit in het vocht uit het blik (niet kokeq. Maak tenslotte de kerriesaus volgens de aanwijzingen op het zakje. Meng de gare kip en de
groenten door de rijst. Serveer de rijst en de kerriesaus apart. Je kunt er kroepoek
en drinken bij serveren. Eet smokeliik!

. JANUARI2OO7
AGENDASCHIENVAT
4
6
B
10-24
11
15-22-29
27

1 4 . 0 0u u r
2 0 . 3 0u u r
1 9 . 3 0u u r
1 9 . 3 0u u r
1 9 . 3 0u u r
20.00 uur
1 9 . 3 0u u r
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1 9 . 3 0u u r
9 - 1 6 - 2 3 - 3 0 0 9 . 4 5u u r

Kindermiddag
CSCW
Nieuwjaarsvisite
VDK
Handwerken
BestuurSchienvat
Tekencu
rsusVrouwenraad
Jubileumuitvoering
Advendo&
De KaansterVlinthippers
Bridgen
Volksdansen
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DAMCLUB"HET LEERTVANZULF"
Uitslagenvan de onderlinge competitie :
30 november:
- K.Oomkens 2-A
R.J.Wijpkema
1-1
J.Zwerver- M.Holtman
R.Wijpkema- P.Hoogwerf 2-0
J.Zwerver- K.Broekhuizen 2-0
o-2
J.vanDijk- M.Holtman

7 december:
O-2
K.Oomkens- A.Ritzema
- R.J.Wijpkema2-0
R.Wijpkema
- R.Wijpkema 0-2
K.Oomkens

Wegenshet geiingeaantalwedstrijdenin dezekorteperiodeis de ranglijst
van de onderlingecompetitieachterwegegelaten.
CompetitieN.N.D.B.
op 23 novembertegen Munnekezijlwerd verlorenmet 6
De thuiswedstrijd
KlaasOomkens
- 10.Onzeeersieman R.Wijpkema
was helaasverhinderd.
wist als enigezijnpartijtegênM.deVrieste winnen.De restspeeldegelijk
of verloor.
Nij-joars wins
Aan 't ènd van dit ioar
Winzen wie mekoar :
Veut veurspoed en veul bliede doagen
En wainig noarighaid te droagen'
Loaten wie ook even stilstoan
Bie deigene,dei dit ioar bennen hèn goan,
En aan-hun achterblievers mit hun groode verdrait
Nee,vergeet deze dórpsgenoten zeker nait.
Dus Kaansters,denk'nbeetie om elkoar
En wees er ook veur mekoar!
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A L G E M E N EL E D E N V E R G A D E R I NBG
.V.R.O.D.
VRIJDAG26 JANUARI2OO7
Aanvang:20.00uur
't SchienvatKantens
Waar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.

Openingdoorde voorzitter.
Jaarverslagsecretaris+ notulenvorigejaarvergadering.
Jaarverslagpenningmeester.
Jaarverslagkascommissie.
Financieel
verslag.
Aftredenden nietherkiesbaar
H. Kruit(voorzitter).
Verkiezingkascommissie.
Volgendseizoen.
Rondvraag.
Sluiting.

Dus lijkt het je wat, dan
We zijn nog op zoek naar nieuwebestuursleden.
kun je je aanmeldenbij ClaudiaDrost(tel.552152 oÍ 06-44061220)
of tot
aan het beginvan de vergadering.
Met vriendelijkegroet, het bestuur van B.V.R.O.D
Renate Bruinsma. Willem Aalders. Henk Kruit. Olaf de Kam en Claudia
Drost

Kerstgereclrt
fsm We[fïng- Rottum
* EEN AFWISSELENDMENU {<
Wij zijn defam. Weffingen wonen aan de Jacob Tilbusscherweg2 I in Rottum. Ook
wij vieren met kerstfeest, omdat Christus geboren is! En bij eenfeest hoort een
feestelijke maaltijd. Eenfavoriet gerecht hebbenwe niet echt met kerst. Wel worden bij ons de gerechtenop een speciale manier klaargemaakt,n.l. elk gezinslid
(of eenpaar samen)neemt een deel van het menu voor zijn rekening, naar eigen
keuze.Dit om te voorkomendat éénpersoon een
halve dag in de keukenstaat. Voorafis er al druk overleg: wie gaat wat bereiden?
Heel veel receptenworden bekekenen yerzameld.Iedereenis hooggespannenover
het oordeelwat de anderenzullen gevenoverjóuw aandeelaan het diner. Op deze
manier vullen wij het kerstdiner in en genietenwe elk jaar van een zeer afwisselend menu.Het resultaat is: gezelligheiden heerlijk eten! Eenfijn.feest gewenst!
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Eemshavengemeente
Gemeentehuis:
Bezoekadres:Hoofdstraat
West 1, 9981 AA Uithuizen.
Postadres: Postbus11, 9980AA Uithuizen.
Tel.nr.:
0595-437555
Fax.nr.:
0595-437666
email:
a l g e m e e@
n eemsmond.nl
internet:
www.eemsmond.nl
Openingstijden:
Het gemeentehuis
is voor het publiekgeopendelke werkdagvan 08.301 6 . 0 0u u r e n o p d e m a a n d a gv a n 8 . 3 0- 1 9 . 0 0u u r .
U
Sindsjuni 1999werktde gemeenteEemsmondmet een publieksbalie.
kunt zich voor alle zakeneerst bij deze balie melden.Veelalwordt u dan
Vergthet antwoordop uw vraag
directgeholpendoor de baliemedewerker.
kennis,dan wordteen medewerkervan de desbetreÍmeerspecialistische
om u van dienstte zijn.Ook voor Sociale
fendevakafdelingingeschakeld
Zakenkunt u zich bij de publieksbalie
melden.
Tijdensde avondopenstelling
op de maandagzijn alleende medewerkers
van de publieksbalie
aanwezig.Voor de aanvraagvan een reisdocument,
aangiftevan een vereen rijbewijs,een uittrekseluit het bevolkingsregister,
huizing,geboorteoÍ overlijdenof informatieover socialevoorzieningen,
kuntu dan ook terecht.
subsidiesen dergelijke
kent het
is doorlopendgeopend.De overigeorganisatie
De publieksbalie
dat 's
systeemvan variabelewerktilden.Daardoorbestaatde mogelijkheid,
nietaanwezig
morgensvoor09.00uur of tijdensde lunchtijdmedewerkers
zijn.
Inlevering platglas:
Platglaskan iederewerkdagingeleverdworden aan de TalmawegBa te
U i t h u i z e nv,a n 9 . 0 0- 1 2 . 0 0u u r e n v a n 1 3 . 0 0- 1 6 . 0 0u u r .
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MAATSCHAPPELIJK
WERK:
Maatschappelijkwerk: hulp bij problemen
Als u in Eemsmondwoonten ouderbentdan 17 jaar,kuntu bij de gemeente terecht voor algemeenmaatschappelijk
werk. Onze maatschappelijk
werkers bieden hulp bij allerleisoorten problemen,bijvoorbeeldop het
gebiedvan financiën,
werk,relaties,opvoedingen verwerking.
U kunt een
beroepop deizehulpdoen,ongeachtuw inkomenof leefomstandigheden.
De hulpverlening
wordtgratisverstrekten de hulpverlener
heeftgeheimhoudingsplicht.
Wat kunt u verwachten van de maatschappelijk werker?
De maatschappelijk
werkerhelptu bij het ordenenen oplossenvan uw problemen.In een gesprekprobeertde maatschappelijk
werkersamenmet u
de problemenop een rij te zetten.Híjlzijkijkt naar wat u zelfal heeftondernomenen probeertte ontdekkenof u nog ietsover het hoofdheeftgezien.
Samenbekijkenwe wat er aan gedaankan worden.
U krijgtook steun bij de aanpakvan uw moeilijkheden.
Daarbijwordt uw
eigenvisieop uw probleemserieusgenomen.Soms is één gesprekvoldoende,soms zijn meerderegesprekkennodig.De bedoelingÍs dat u op
een gegevenmomentweer verderkunt zonderonzehulp.En lukt het dan
nog niet,dan kunt u gerustweeraankloppen.
Aanmelding en spreekuur
Van maandagtot en met donderdaghoudenwij tussen09.00en 11.00uur
spreekuur.U kunt zich hiervoorzowel telefonischals persoonlijkbij de
publieksbalie
in het gemeentehuis
aanmelden.De maatschappelijk
werkers kunt u telefonischbereikenvia (0595)437679en 437505.Nade aanHet algemeenmaatmeldingwordt u uitgenodigdvoor een intakegesprek.
werk bevindtzich in het gemeentehuis.
schappelijk
Verwijzing
In sommigegevallenkan uw probleembeteraangepaktwordendoor een
specialistische
instelling.De maatschappelijk
werkerbeoordeeltin overleg
met u welkehulpverleningsinstelling
beteraansluitbij uw vragenen regelt
eventueeleen verwijzing.
Jongerentot en met 17 laarwordendoorverwezen naarde jeugdhulpverlening.
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