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Per email:tlougniis@kantens.nl
Per post: Bredewêg1, 9995 PT Kantens(Anjevan der Hoek)
De redactie houdt zich het recht voor kopij in te korten!

Administratie
adres:Meidoornstr.
3, 9995 PX Kantens,tel.:(0595)851041.
Bankrek.
no.34.22.1
7.933RabobankNoord-Groningen
t.n.v.'t Lougnijs.
Wij verzoekenu om giftenoverte makenop bovengenoemde
rekening.
Een abonnementvoor lezers buíten de genoemdedorpen en randgebiedenis mogelijk,door stortingvan € 15,00op bovengenoemde
rekening.'t Lougnijswordtu dan toegezonden.
Aan allendie ietste koopen/ofte koopvragen,is er altijdplaatsvoor uw
advertentie
in onzerubriek:Vraagen Aanbod.
AdvertentietarieÍ:
- € 25,00(eenmal i g)
H e l ep a g i n a : € 2 1 0 ,0 0(j a a rgang)
- € 15,00(eenmal i g)
H a l v ep a g i n a :€ 1 3 5 ,0 0(j a a rgang)
Kwartpagina: € 84,00(jaargang)- € 8,00 (eenmalig)
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Overnameuit dezeuitgavewordttoegejuicht,
mitsonderbronvermelding.
't
Drukwerken verzorging
van Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijSikkema,Hoofdstraat
16 te Warffum.
À
\S

De uitgavevan dit btad wordt mede mogeliik gemaakt door Rabobank Noord-Groningen

KERKDIEN'TEN
PROTESTANTSE
GEMEENTE KANTENS-STITSWERD
3 febr. 10.00uur mevr.M. in der Maur-vanAchteren,Delfzijl k
10 Íebr.10.00uur de heerH.J.Dijkstra,Gasselternijveenschemond
17 Íebr.11.00 uur ds. D. de Boer,Middelstumk
24 tebr.10.00uur mevr.J.C.Prins-Pestoork
- koffie na de dienst in Salem -

CHR.GEREF.KERK KANTENS
wijzigingen voorbehouden.
3 Íebr. 9.30 uur
1 0 fe b r. 9 .3 0u u r
1 7 te b r. 9 .3 0u u r
2 4 fe b r. 9 .3 0u u r

ds P C de Lange,14.30 uur
d s P C de Lange,14.30uur
d s P C de Lange,19.00uur
l e e sdi enst.
14.30uur

leesdienst.
dsPCdeLange.
ds P C de Lange. D.m . 8 .
leesdienst

GEREFORMEEROE
KERKVRIJGEMAAKT
TE KANTENS
03 febr. 9.30 uur
1 4 . 3 0u u r
1 0 fe b r.11.0 0 u u r
1 6 . 3 0u u r
1 7 fe b r.11.0 0 u u r
1 4 . 3 0u u r
2 4 Í e b r . 1 1 . 0u0u r
1 4 . 3 0u u r

leesdienst
ds. H. OfÍereinsuit Schildwolde
ds.J.M.A.Groenevelduit Bedum
ds. L.S.K.Hoogendoorn
uit Uithuizermeeden
ds. L.S.K.Hoogendoorn
uit Uithuizermeeden
ds.T. Groenveld
ds.A.G.Bruijnuit Uithuizen
leesdienst

02 m rt. 1 1 .0 0u u r d s .L.S .KH
. oogendoorn
ui t U i thui zermeeden
l eerdi enst
14.30uur ds.A. Balkuit Delfzijl

DORPSKERKROfiUM
Alledienstenbeginnenom 19.00uur.
10 Íebr. Ds.J. den Admirant
24febr. Dhr.R. Schripsema.

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10europ.min.)
Tandartsen:
213febr.
Tandartspraktijk
F.H.Bennink,
TenBoer..................050
30227 20

rebr c:iFffiilk,
e/10
ui;; : :::::::::::::::
:: :: :: ::3333
i3itljs
16117
lebr.
23124
Íebr.
25l26tebr.
27128
Íebr.
112maart
8/9maart
15/16maart
22123
maart
24125
maart
26127
maart

Tandartsenpraktijk
Loppersum,
Loppersum............0596
57 28 18
C.J.Conradie,
Bedum
...,.......050
30123 37
J.D.Buwalda,
Bedum
....,,..,...050
30139 94
Tandartspraktijk
Bruining-Gelderblom,
Winsum
......0595
44 1740
l.H.vanderHoning
/ l. Groenveld,
Winsum.........,..0595
44 22 44
J.F.Perdok,
Baflo......
.............0595
422723
Tandartspraktijk
Bruining-Gelderblom,
Winsum
......0595
44 1740
Tandartsenpraktijk
Loppersum,
Loppersum............0596
57 28 1B
A.M.vanWaes,Uithuizermeeden
.........0595
41 3684
C.H.de Lange,
Leens.......
.....0595
57 1427

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.
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
voor dringendevragenof 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
Als redactiezijn.we dit jaar weer voor het eerstbij elkaargeweest.
Met frissemoedgaanwe er weertegenaan in hót nieuwà
iaar.
Er is weerveelkopijingeleverd,
zodàthet weereen leukkrántjewordt.
Dezekeerstellennieuwemensen,wonendeaan de oosterweg,zich voor
"Nijien 't Loug",Doorgeven
van de pen en latende Kloostersielers
!
Írom
Rottumvan zich horen.
Ook hebbenwe een ínterview,over een cursus díe ín Stitswerdwordt
gegevenen een verslagjeover onze nieuweburgemeester
die een rondtour maaktdooronzedorpen.
En natuurlíjk
weerveelnieuwsvan onzeverenigingen
en oproepen.
Veel leespleziertoegewenst.
GeradWerkman,eindredactie
Binnengekomengiften
Op Roakeldais
Warffum.....€10,Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Oud papier
Opjaterdagmorgen23 februarizaler weeroud papierwordenopgehaald
in Rottum,stítswerden Kantens.Het oud papiergraagom 09.00uIr bij de
vragen/klachten
ye_g^._V99r
kan men terechi Oijb.o.é. Klinkenborgschool
(05e5-551788).
Zet uw.papigltlialO.en.voorde ophalerszichtbaarbij de weg.papier en karton gebundeld of in dozen bij de weg zetten. Lege karbítnen' dozen zelf
even loscheurenen bundelen.Geen iommetmee-geven
zoals plastic,piepschuim of hout. Dit moet er allemaal door de ophálers uitgeha,a,nà, opgeruimd worden.
ONZEKERSTBOOM
Heeftu ook weer genotenvan de mooiekerstboomdie ook dit jaar weer
stondte schijnenvoor't Schienvat?
Dezeboomstonder natuurlijknietzo maar.
Gelukkigzijner mensen die het leukvindenom de kerstboomer neerte
zetten en te voorzienvan lampjes.Deze mensen,waar onder Theo de
Jongeen BartRobbe willenwe bij dezehartelijkbedankenvoorhun inzet
en..hungoedewil voor het dorp.Het dorp is afhankelijk
van de inzetvan
zulkemensen.
BedanktnamensVereniging
Dorpsbelangen
Kantens.

NIEUWJAARSVISITE
2008van het CSCW/ Feestcommissie
Vrijdagavond
4 januariwas de nieuwjaarsvisite
in 't Schienvat.
De deuren
gingenom 20.00 uur open en de bezoekersleverdende meegebrachte
prijzenen prijsjesvoorde verlotingaan de deuraf. ledereenweid op een
gratiskopjekoÍfieen het vertrouwderolletjeonthaalt,Onze nieuweburgemeestermevrouwMarijkevan Beek arriveerdemet haar echtgenooten
beidenmengdenzich moeiteloosonder de Kantenaren.
De avond werd
geopendmet het zingenvan ons Groningsvolkslied,
welkedooronzetwee
gastenuit volleborstwerd meegezongen.
Rudien HelgaEphraimvuldende ruimtemet hun mooiemuzikaleklanken
rondomde quiz,die tussen11 Kantsterverenigingen
werdgehouden.Fred
Reiffersgoocheldemet de door hem gemaaktevragenen in vier etappes
wonnenToneelen Zangvereniging
"Advendo& KaansterVlinthippers"
de
hoofdprijs.
Annekevan de Graafverteldeeen mooi zelfgemaaktverhaalen Marcel
Eissensverschafte
stemmigeachtergrond
muziek.
De verlotingwas heelsuccesvol,speciaalzo omdatiedereenzo het door
GerdaOnnesgeschilderde
schilderijhooptete bemachtigen.
MededankzijRita'sgroteinzeteen prachtigeavondmet rondomB0 bezoekers.
KANTENS''HAALT"DETELEGRAAF
s Maandagsna onze nieuwjaarsvisite
stond onderstaandstukje in de
Telegraafin de rubriek"Ditvind ik LEUK.
In Kantens(gemeenteEemsmondGroningen)haddenwij afgelopenvrijdag onze nieuwjaarsvisite.
we hadden onze nieuwe burgemeester
mevrouwVan Beekmet haarechtgenootuitgenodigd.
Zijis amper2 maanden geledengeïnstlalleerd.
We voeldenons, als kleindorp met ongeveer
900 inwoners,zeer vereerd.Zoalsgebruikelijk
opendenwij de avoÀdmet
het Groningsvolkslied.
Totmijngroteverbazing
en plezierzongenmevrouw
VanBeeken haarechtgenoot
uit volleborstmee.Daarkunnendie verwende en over het paardgetildevoetballers
van ons nationaleelftalen hun
coacheen voorbeeldaan nemen.Petjeaf voorburgemeester
Van Beek.
KRC Kerstkarokeparty 2007
De jaarlijksekerstkarokeparty
op kerstavondvorig jaar was net als voorgaandejaren weer een groot succes.Met ca. 50 bezoekerswas het een
gezelligedruktein de sfeervollevoetbalkantine.
DJ Gert Homanhad de
heleavondde stemminger goedin en lietbijnaalle bezoekersmeezingen
met liedjesvan toen en nu. Een zeer geslaagdeavonddie tot in de kleine
uurtjesduurde.
6

KRC's nieuwjaarsvisite2008
Ook de nieuwjaarsreceptie
op zaterdag5 Januariwerd druk bezochtdoor
vele leden & donateursvan de vereniging.Ook hier werd de muzikale
omlijsting
verzorgddoor DJ Gert Homan.Voorafgaand
was er een voetbalwedstrijdtussende oudsteseniorentegende jongsteseniorenonderleiding van clubscheidsrechter
Piet Knot.De "oudjes"begonnenhet jaar het
besten wonnende wedstrijdvan de "jonkies"met 5-3.
Na een leukewedstrijdwas het weereen gezelligboel in de kantine.
Bij dezewil KRC iedereennog een gelukkigen sportief 2008wensen,en
heeftu eenszin om met ons mee te willenvoetballen/trainen.
u bent van
hartewelkom!
M.v.g.V.V.KRC
NIEUWJAARSDUIK
KANTENS:KOUDMAARGEZELLIG!
Het dunne laagjeijs wat er op het
Boterdieplag was net gesmolten
toen de eerste deelnemerszich
melddenom meete doenaan de traditionelenieuwjaarsduik
in Kantens.
De meestevan de aanwezigetoeschouwerswaren opgeluchtdat ze
het schouwspelvanaÍ de zijlijnkonden aanschouwenen niet zelf de
sprong hoefdente maken.Zij kwamen niet alleenom hun dorpsgenoten
aan te moedigen,maar ook om
bekendennog even de hand te schuddenen een gelukkignieuwjaarte
wensen.
Toch weerhieldde kou de deelnemerser nietvan om met veel enthousiasme de sprongin het ijskoudewater te maken.Was het water bij de
nieuwjaarsduik
in Scheveningen
bijnawarmte noemen- 8 "C- in Kantens
'C
hieldde thermometer
bij 2
op! Een kleine20 deelnemers
hebbende
sprongin het Boterdiepgemaakt.
Gelukkigkondende deelnemers
zich na de duikheerlijkopwarmenin de
gereedstaande
saunaof in de hottub,die rond de molenstondenopgesteld.Hierwerddan ook gretiggebruikvan gemaakt.Ook was er gezorgd
voor een hapjeen een drankje.In de molenwas er snert,chocolademelk
met slagroomof rum en gluhweinverkrijgbaar.
Dit ging er op zo'n koude
dag lekkerin. De deelnemersgingenuiteindelijk
weer lekkerfris in het
hoofdnaarhuis.
Evenalsvorigjaar lagde organisatie
weerin handenvan Saunamobiel.
Het
bedrijfwaar u een saunaof een hottubkunt huren.Zo hoeft u voor een
heerlijkdagjerelaxenuw huis niet meeruit.Zekermet deze koudedagen
een absoluteaanrader!
www.saunamobiel,nl
Oponzewebsite
staannogmeerfoto'svandenieuwjaarsduik.

MET NLP.
DE CURSUS:INIUITIEVE ONTWTKKELING
"Wilje koffie?"
"Nee,lieverthee,ik drinkgeen koffie."
Mensendie dat soort curwerd gelijkbevestigd.
Mijn eerstevooroordeel
sussengevendrinkenalleenthee en dan het lieÍstrarethee.lk wilde me
dat ik alleenmaar gewoneD.E.-theeheb, maar
eerst verontschuldigen
vond dat te dol.
gelijkaan haarvoorleggen?
lk beslootdat niet te
Zal ik mijnvooroordelen
doen.
Voor mij zat een vrouw uit Ezinge,die binnenkorteen cursus in het
Dorpshuiste Stilswerdverzorgt.Mijntweedevooroordeelwerd niét bevestigd.Ze zag er niet zweveriguit en bleekhet gedurendeons gesprekook
enthousiasme
niette zijn.Integendeel.
Zij verteldemet een gepassioneerd
overde dingendie haarbezighouden.
in
Al snel werd duidelijkdat wij allebei dezelÍde lerarenopleiding
Amsterdamhadden gevolgden zelfs dezelfderichting.Dat schept een
bandl
PetraVeltman(38)afkomstiguit Harlingen,getrouwden 2 kinderen(4 en
6) kwamvia veleomwegenin Groningenterecht.
Na elf jaar lesgevenvondzij alleentaallesjesnietmeergenoeg.Nog in het
zij met NLP bij haar leerlingen,
dat staatvoor
klaslokaalexperimenteerde
Als zij tegeneen toetsopzagenleerden
Programmeren.
Neurolinguïstisch
zij hen te denken aan een moment waarin zij zich sterk voelden.
Vervolgensverankerdenzij dat momentdoor hun wijsvingerstegen hun
duimente houden.Met dat gebaar kunnen zij, na enige oefening,dát
moment(en dus de kracht)terughalenals het nodigis.
Petrabeslootzich verderte bekwamenen voor zichzelÍte beginnen.
Het kennisoverdragen
zit haar
Nu geeftzij al meerdan eenjaar cursussen.
in het bloed.
Zij legt verderuit:
patronente veranderen.
Bijvoorbeeld
negatieve
De bedoelingis ingeslopen
het patroon:"lk kan dat niet".Doormiddelvan oefeningenkom je bij pro"lk kan dat niet"probeerje te verancessen,die de patronenveroorzaken.
Daardoorkrijgteen mens een keuze:
deren in "Dat is niet zo makkelijk".
ontwikkeling
doenof nietdoen.En nietzoalseerst:nietdoen.De intuïtieve
Als je in de auto rijdtweet je
is het best te verklarenmet een voorbeeld.
soms dat een andereweggebruikerineensiets verkeerdsdoet, ineens
afslaatof zo.Je houdter vaak intuïtiefrekeningmee.Je leert in de cursus
meermet dezeinnerlijke
stem rekeningte houden.
en meditaties.
Er wordtgebruikgemaaktvan fysiekeoefeningen
iemandoptillen.
Wanneerdie persoon
Eenfysiekeoefeningis bijvoorbeeld
gegrondis blijkthij moeilijkte tillen.Een meditatieve
oeÍeningdie eraan
en het proberente
voorafgaat is het in je lichaamvoelenvan spanningen
gronden,dat wil zeggenhet stevigop de grond staan,als het ware met
wortels.Dit stevigeen zekeremomentkun je weer door middelvan het
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ankerenbewarenvoor later,voor als je in de tandartsstoelzit.
Haarvoorkeurvoorhet gevenvan cursussengaatuit naarbuurt-of dorpshuizen,zoalsStitswerd,
dan is de drempellaagen wordthet nieteen cursus voor ingewijden.
Het gaat om simpeleen concretezaken,benadruktze. Geen therapie,
nietszweverigs(alsoÍze mijn gedachtenkon raden!).
Bij voldoendebelangstelling
wil ze nog cursussengevenoverkruiden.ZelÍ
zalf maken of tandpastaen vele andere mogelijkhedenwaartoe kruiden
zich leiden(thee?).Eenwens is om dezelessenook op scholente verzorgen.Jongerenlerenzo, nietalleende natuurte gebruiken,
maarlerenook
respectte hebbenvoor hun omgeving.
Al met al lijkt Petra iemand,waarvanje graag een cursus krijgt.Niet
iemand,waarbijje in slaapvalt.Ze zorgtervoordat je nieuwsgierig
wordt.
En uit ervaringweet ik dat niet iederelesgevende
die eigenschapheeÍt.
Tijdensons gesprekben ik niet meer op de thee teruggekomen.
Eerlijk
gezegdheb ik het vergeten.lk denk dat ze er hartelijkom gelachenzou
hebben.En ach,vooroordelen
zeggenaltijdmeeroverjezelf.Maarof ik er
heen9a....?
Aanvullende
informatie:
zie de advertentie
eldersin dit bladen op de websitewww.bergkroon.
nl.
Ericde Klerk
OPROEP
Voor mijn pedicureopleidingbij de Noord Nederlandse
Academiein
Groningenben ik op zoeknaareen examenmodel.
Om examenmodel
te kunnenzijnmoetu het volgendehebbenaan de voeten:
- minmaal2 snijdbareeeltplekken
ter groottevan een €2,00 muntstuk.
- knipbarenagels
- een likdoornof ingegroeide
nageloÍ kloven.
Ook moet u bereidzijn een keerop de opleiding( in Groningen)langste
komenom te kijkenof u geschiktbent.
Het examenis waarschijnlijk
in de weekvan 23 juni.
Van mij krijgtu in iedergevalde reiskosten
vergoed,tot het examenzal ik
uw voetengratisverzorgenen verderkrijgtu nog twee behandelingenna
mijnexamengratis.
Mariande Jong
Langestraat35
9995 PD Kantens

Ew whrrudeor
TlrdI)o^ril'uqPw
Hallodorpsgenoten,
Allemaalnatuurlíjkde bestewensennog voor 2008.Allemaaleen goede
startgehad?Vanhet vuurwerkheb ik helaasnietveelkunnenzienvanwege de mist.Ook was het erg glad.Al met al was het redelijkrustigin het
dorp.Het nieuwejaar is weerbegonnen.
Dat betekende
weerde traditionele Nieuwjaarsduik.
Er warenongeveer20 bikkelsdit jaar.Ditwarener minder dan hetjaardaarvoor.Was hetde kou?Mijnvermoedenis vanwel.Het
tijdstipvan aanvangwas een uur laterdan het jaar ervoor,zodat iedereen
heeftkunnenuitslapen.Dus dat was geen excuusom niet te gaan springen.
Overspringengesproken.
Om je droogvoortte kunnenbewegenover de
Pastoriewegmoet je ook kunnen springen.Het trottoirdaar ligt er zo
beroerdbij dat je wel moet springen.Het is daar springenom niet nat te
wordenof springenom geen benen te breken.Echterhet is overal in
Kantensuitkijkenop het trottoir.Zijn het de ongelijkliggendetegelsniet,
dan zijn het wel de uitwerpselenvan onze trouweviervoeters.Maar daar
wijdt ik verderniet over uit, want dat schijntergernisnummer1 te zijn in
Nederland.
Het nieuwejaar is nog te pril om je nu al te gaan ergeren.Als
de ergernissen
in het beginal zo grootzijn,hoe moetdat dan aan het eind
van 2008.Persoonlijkhoop ik dat het jaar 2008 een mooijaar mag worden.
Het jaar is voor Advendoal goed begonnen,2 uitverkochtezalen binnen
een paar dagen. Het is toch geweldigdat het zo leeÍt in het dorp.
Leefbaarheideen hekelpunt.Voorelkaaren met elkaardat lijkt het motto
te zijn voor dit jaar.We hebbenhet allemaalkunnenlezenin het vorige
nummervan 't Lougnijs.Het ingezonden
stuk van Dhr.Knot heeftwel iets
losgemaaktin het dorp.Zo is het plan opgezetom er toch voor te zorgen
dat we dit jaar ook weereen kermishebbenin het dorp.Het is mooidat er
weervrijwilligers
zijn die het opgepakthebben.Het wordtweer ouderwets
gezelligin Kantens.Latenwe er met elkaarvoorzorgendat Kantensop de
kaart blijftstaan en dat men dit jaar veel over Kantensgaat horen.Laat
2008 hetjaarzijnvande saamhorigheid.
Laatdat eentrendwordenen laat
het een trendzijn die nog jarenmag voortduren.
Mochtu willenreagerenop de stukkendie ik schrijf,dan kan dat via het
gmail.com
volgendemailadresfredvlinthipper@
ls getekendFredVlinthipper.

iWs#
EURoPAKTNDERHULP
r;i3"1{"1"*.:}jïri':
EuropaKinderhulpis een landelijkeStichtingverdeeldin 11 regio'smet
zo'n300vrijwilligers.
OnzeStichtingheeftals doelstelling
het ondersteunen
van kinderendie onder moeilijkeomstandigheden
opgroeien.Het betreft
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kinderenuit Nederlanden diverseandere Europeselanden.Wij maken
geenonderscheid
tussennationaliteit,
ras oÍ religie.Eénvan de doelstellingen is het regelenvan een vakantievoordeze kinderendoorze 3 weken,
in de zomervakantie,
onderte brengenbij gastouders.
Aan u het verzoekom bijgaandartikelin uw krantte plaatsen.
Wij moeten
het echt van uw welwillendemedewerking
hebbenen de inzetvan onze
vrijwilligers,
om "orlze"kindereneen vakantiete kunnenbiedenbij gastouders.
De wervingvan gastoudersbegintbij het plaatsenvan dezeoproep.
Bij voorbaatmijndankvoor uw medewerking
en betrokkenheid.
groeten,Fransvan den Berghe,EuropaKinderhulp.
Vriendelijke
UITNODIGING
VELDENVAN TIJD EN
VOOR DE TENTOONSTELLING
RUIMTEIN DE KERKVAN ROTTUM.
ln oktober2007is in de gemeenteEemsmond,op 15 lokatieshet project
Veldenvan Tijd en Ruimteuítgevoerd.Bewerkteportrettenvan en poetischetekeningen
foto'svan
en tekstengemaaktdoorbezoekers,
bovendien
landschappen
de betreffende
zijnte zien van2 februaritot 15 maartin de
schitterendgerestaureerde
kerk van Rottum. MarienBugel,architecten
bestuurslid
stichtingNatuuren LandschapEemsmond,zal deze tentoonstellingopenenop zaterdag2Íebruariom 16.00uur.
groet,ManjaKindt
Vriendelijke
Tel.0595 424919/ Website:www.museumdeverborgentijd.nl
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ADVENDOPAKTGROOTSUIT MET UITVOERING
Afgelopen zaterdag heeft toneelgroepAdvendo zich van haar beste kant
latenzien bij haarjaailjkse uitvoeringin dorpshuis't Schienvatin Kantens.
Veellovende woordenen een staande ovatíena afloop voor de 12 spelers
díe het zelf geschrevenstuk "Elk vogeltjezingt zoals het gebekt is"met veel
enthousiasmebrachten.Kantensmag trotszijn op haar talenten!
Al bij binnenkomst
waandehet
publiekzich op een camping
doordatde hele zaal ingericht
was als camping met een
receptie,kampwinkel,bomen
en washokkenen de vrolijke
tjilpendevogeltjesop de achtergrond. Het podium was
omgebouwdtot campingveldje, met tentenen een prachtige caravan.Grotecomplimenten voor Marten Miske en
Gerben Lenstra voor het
makenvan al die prachtigedecorstukken.
Het publiekmaaktekennismet de medewerkers
van camping"De Flierefluiter"en de gasten:een bouwvakker,
een bioloogen een oude man met
zijn jong hulpje.Het bedrijfvan KeesMulderarriveertvoor een teambuildingsweekend.
DirecteurKeeswordtbinnenkort
65 en is op zoeknaareen
nieuweleidervoor zijn bedrijf.Hij hoopt via het teambuildingsweekend,
welkeonderleidingstaatvan Hein Flugel,achterde besteleidervoor zijn
bedrijfte komen.Hein Flugelgeeftin dit weekendde medewerkers
3 verschillendeopdrachten.
Aan de hand hiervanzal wordenbepaaldwie de
bestenieuweleidervan Keeszijnbedrijtzalzijn.Datdit niethelemaalvlekkeloosverloopten dat de anderegastenook betrokkenrakenbij dat hele
teambuildingsgedoe
moge duidelijkzijn. Het publiekliet zich meevoeren
met alle dwazetypetjes,liet zich verrassendoor de diverseontwikkelingen
en ontroerendoor de prachtiggezongensolonummersen ontdekteal
gauw dat"elk vogeltjezingt zoals het gebekt is".
Er deden dit jaar maar liefst3 debutantenmee: MirandaBlaauwwiekel,
Charlottevon Hebelen InekeVeldman.Grotecomplimenten
voor deze 3
jonge meidendie hun rol elk op hun eigenwijze prachtigneerzette.De
andere spelersdie meededenen zich van hun beste kant lieten zien
waren: Jan Knot, Willem Knot, Henk van Dijk, Marten Miske, Harry
Hovenkamp,Gees Knot, Janny Reiffers,Tijn Caspers en Frouwke
Doornbos.De grimewas zoalsvanoudsweer keurigverzorgddoor ïees
Vriezemaen HennyHoman.Zij haddenhun handenvol om de 12 spelers
er tip top uit te latenzien.
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Het stuk was dit jaar
weer geschrevendoor
Frouwke Doornbos en
muzikaal bewerkt door
WillemKnot.De combinatie van leuke typetjes,
goed gekozen muziek,
d e s o l o n u m m e r s ,h e t
schitterende
decoren de
goedetimingvan lichten
geluid, uitstekendverzorgd door Stijn Knot,
WesselLuyfen Niels.Jan
Zark,maaktenvan het stuk een prachtigschouwspelom naar te kijkenen
luisteren.Nieuwsgieriggeworden?Kijk dan snel op onze website
www.advendokantens.nl
voor enkeleÍoto'svan de voorstelling,
"De Kaanster
Voorhet stukaan en in de pauzezonghet amusementskoor
Vlinthippers"
Het koor stond dit jaar onder leiding
enkelevakantieliedjes.
van dirigentHildaMulder.Na afloopzorgdedj Elingvoorde nodigemuzikaleklanken,zodatde voetjesvan de vloerkondenen het nog langgezellig was in't Schienvat.
Op zaterdag9 Íebruari zal Advendohet stuk nogmaalsopvoeren.Deze
voorstelling
is helaasal uitverkocht.
Advendooverweegtom op zaterdag
23 Íebruari het stuk nog een 3e maalop te voeren.Dit gebeurtalleenbij
voldoendebelangstelling.
Dus als u het avondjevan Advendodit jaar niet
wilt missen(of nogmaalswilt beleven),
dan kuntu zichaanmeldenbij José
de Jong(tel.552395).

DERDEUITVOERING
ADVENDOOP 23 FEBRUARI?
Na het succesvolleoptredenvan afgelopenzaterdagen de uitverkochte
van zaterdag9 februariheefttoneelvereniging
voorstelling
Advendobesloten om op zaterdag23 februarieventueeleen derde uitvoeringte verzorgen. Let op: deze voorstellinggaat alleen door bij voldoendebelangstelling! Dus,heeftu het avondjevan Advendogemist,bel dan snel José
de Jong (552395)en meldtu aan.
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1, Evenvoorstellen.
lk ben Evert Sprienstraen ik woon samen met mijn vrouw,
Elisa,aan de Pastorieweg
13 in Kantens.
2.Waar komje vandaan?
lk bengeborenen opgegroeid
op de mooisteboerderijvan de Noordpolder
bovenWarffum,"KleinZeewijk".
3. Hoe ben je in Kantens/Rottum/Stitswerd
terechtgekomen?
Als organistwerdik gevraagdom in Kantenste komenspelen.Toenben ik
stage gaan lopenbij de fam. M.A. Doornbos,een aantalgoeie vrienden
lerenkennen,ja dan gaatde restvanzelf.
4. Doeje mee aan bepaaldeactiviteiten
in het dorp?Zo ja, waaraan?
lk ben organistvan de vrijgemaakte
gereformeerde
en de christelijk
kerkin
Kantens.
5. OmschrijtjezelÍin 5 woorden.
Gelukkig,gezelligheidsdier,
gastvrij,muzikaal,en somseen beetjeondeugend...
6. Met wie zou je een dagjewillenruilen?Waarom?
Ab Weegenaar.Hij is organistop het mooisteorgelvan Nederlandin de
Bovenkerkte Kampen.
7. Wat is je favorietegerecht?
Chinees.
B. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen
willen worden?
Waarom?
Darts,dat is in het cafete doen...
9. Aan wie zou jij graag een rondleidingdoor je dorp willen geven?
Waarom?
Niemand.Je moetmensennietteveelvertellendat het hierzo mooien rustig is, anderswillenze hier straksallemaalwonenen is het gedaanmet
onze rust.
10.Wat vindje het leukstom te lezenin het Lougnijsen wat zou je willen
veranderen?
Doorgeven
van de pen, Nij ien't loug,en de advertenties.
Ben iederekeer
weerbenieuwdof er weeranderenietsnieuwsondernemen.
wantwat ík in
het dorp kan halen,haal ik nietergensanders.
10.Totslot,aan wie geeÍje de pen door?
Aan mijnkameraad,StefanWildeboeruit Rottum.
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HETGAATGOEDMET DE DIERENIN HET HERTENKAMPJE.
Ja, jullielezenhet goeder lopenweerhertenin het kampje!
Ze lopener alweereven(moederen dochter)maardat haddende meeste
van jullieal geziendenk ik? Ze rakenal een beetjegewendhier,moeder
en dochterkomennamelijkuit het parkjebij het zwembadin Bedum.Het
was de wensvàn de familieWerkmanom er weereen paarhertjeste laten
lopen.Dit is geluktdoor de inzetvan VerenigingDorpsbelangen
Kantens,
die hier graagtoe bereidwas mee te helpen.De hertjeskrijgennog een
schuilhokjebuiten,wanteen hertjehoortnietin een schuur.Hertjeslusten
wel wat oud brood maar mogengeen vers witbrood.Dit verteertslecht in
de buiken ze kunnener aan doodgaan.De dierenin het kampjerekenen
af en toe op julliekomst.

Wij vanVereniging
Dorpsbelangen
KantenswensenKlazienen familieveel
succesmet de dieren.
COMMISSIE
VOORSOCIAAL-EN CULTUREEL
WERK.
GezelligeWinteravondmet koorzang en warme wijn.
De commissieorganiseert
op zaterdag16 februari 2008 een koorconcert
waarvoor dit Jaar is uitgenodigdhet Russisch Byzantijns Koor te
Groningenolv Cas Straatman.
De laatstetijdstaatdezekoorzangin eengroeiendebelangstelling
en vindt
zijn oorsprongin de tijd van de Russischetsaren.De liederenwordenzonder begeleidingin het Kerkslavischgezongen.Kenmerkendvoor de
Russisch-Byzantijnse
muziekzijn de begrippenharmonieen en emotie.
Binneneen gezangwisselenstemmingenzich snel aÍ: van ingetogentot
uitbundigen viceversa.
Het koortelt 25 ledenen er zijnverschillende
stemsoorten.
Doorde meerstemmigheidkomt het veelzijdigerepertoireextratot zijn recht.
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Naastde muzikaleoorstrelende
muziekzal,om de sÍeertijdensdezewinteravondwat extra'smee geven, in de pauze warme(gluh)wijn worden
geschonken.
Dit concertwordthet zesde in de reeksvan Antoniusconcerten,
georganiseerddooronzecommissieen vindtuiteraardplaatsin de PKN-AntoniusKerk te Kantens.Het begintom 20.15 uur en de toegangsprijs
bedraagt
€6,= (incl.drankje).KinderenVm 12 jaar€3,=.
CSCWVrouwenraad
Op donderdag13 maàrtkomtCor de WinteruitWirdumvertellenoverzijn
paardemelkerijbedrijf'"
De LageWierde".De volgendemaandkunt u een
informatielezenin 't Lougnijs.Noteertu de datumalvast?
uitgebreide
ONTMOETING
MET ONZENIEUWEBURGEMEESTER.
Het is een winderigezaterdagmiddag
als we arriverenbij de oude schoolbus, die onze nieuwe burgemeester,
samen met de wethouders,rondbrengtdoor onzegemeenteom inwonersgelegenheid
te gevenkennismet
haarte maken.Marijkevan Beekis een nietal te grote, tengerevrouwmet
een enormevriendelijkeuitstraling.
leder staat ze met glimlachen veel
geduldte woorden het valtop dat ze, in dezekortetijd dat ze hier is, al een
heleboelherkentvan de dorpenen dorpjesdie ze aandoet.
Het Groningerlandschapkan haarook zeer bekoren-alleendie wind dat
is evenwennen!!We werdenhartelijken
ongedwongen
ontvangen
en als dat
het kenmerk
is van deze
nieuweburgemeester
dan hebben
we het zeer
goed met
haar getroffen.

17

VenerurcrNc
DonpseELANGEw
Rorrunn
Do rpshuis "Kloosterstee", Rottum

Terugblikvan activiteiten
in Rottum
28 novemberbrachtenSinterklaas
en zwartePieteen bezoekaan Rottum.
12 kinderen kregenaandachtvan de Sint en Piet. Behalve pepernoten
en andersnoepwerdende kinderenverwendmet een cadeautjeen een
chocoladeletter.
De oudersen grootouders
werdennatuurlijkook getrakteerd.
16 decemberwas er een winterconcert
van het koorJongesen Wichteruit
WarÍfum.
Na afloopwas er gelegenheid
voorkoffieof een drankjein het dorpshuis.
Zaterdag5 januaridriekoningenwandeling
en daarnaborrelin het dorpshuis.
We waren met een hele kleinegroep bij de familie De Jong voor een
bekertjechocomelken gluhwein.Daarnabegonde tochtmet fakkelsnaar
het dorp.
Aangekomenin het dorpshuis,
zatenal een aantaldorpsbewoners
aan de
borrel.
Een dorpsgenoot
had een gedichtgemaakt,wat er zoalhet afgelopenjaar
in en rond Rottumwas gebeurd.Een aantaldorpsbewoners
werdennog
evenspeciaalgenoemdom hun dadenen woorden......
De laatstegastengingenom 21.00uurweg.
Tegende tijd dat het Lougnijsuitkomt,hebbenwij de jaarvergadering
op
donderdag24 lanuarial weergehad.
Zaterdag1 maart Toneelavondmet de Kloosterspeulers,
na afloop is er
muziek.
BERNLEFTHEATER
Usquerderweg23 Helwerd/Rottum
In februarien maartbrengthet Bernleftheater
opnieuween eigenproductie op de planken,
RegisseurAlbertvan Ham en toneelgroep
Helwerdhebbendit jaar gekozen voor het stuk OBLOMOV,geschrevendoor FranzXaver Kroetz,naar
motieven uit het gelijknamigeboek van lvan Gontsjarov.Het is een
Russischkostuumstuk,
een tragikomedie.
het absoluteonvermogen
om ergensechtaan te beginnen,
Oblomovisme:
het uitstellenvan beslissingen,
wat vaaktot aÍstelleidt.
1B

Ruslandop de rand van de verganeglorie.De vooruitgangroept,maar
Oblomov,die de ondergaande
klássevêrtegenwoordigt,-karimaar
niettot
19tieovergaan.Hij z9y orde op zakenmoetenstellenin zijn geliefdedorp
oblomovka,maar blijfthangenin heimweenaar zijn idylliscÉe
jeugd.H'ij
liever
door
het
leven
heen
dan
dat
hij
ermee-gecónfronteerd
wordt.
llaapt
jeug_dvriend
Ziin daadkrachtige
Stolz vertegenwooiOigt
de vooruitgang.
Maar hij is niet in staatOblomovin bewegingte krijgen.Dán verscni;-nt
Oé
betoverende
OlgaSergejevna
in zijnleven......
Nog nooiteerderwerdOblomovdoor een amateurgezelschap
opgevoerd.
Toneelgroep
Helwerdgaat dezeuitdagingnietuit dé weg en'lijdii-ndie zin
zekerniet aan oblomovisme.
OBLOMOVwordtin totaalB keergespeetd.
op vrijdagavond 1 en 15 februari & z en 14 maart; aanv.20.30uur.
op zondagmiddag 3 en l7 februari & g en 16 maart; aanv.14.30uur.
Reserveren:0595 425221
Entree€ 10.00
Zie voor meerinfo:www.bernleftheater.nl

Niiient loug
Even voorstellen.....wijzijn
fzebrandDijkema(27 jaar) en
DanielaMiddendorp(26 jaar)
en wonensindsjuli 2007 aan
de Oosterweg15 in Kantens.ln
het dagelijks leven werkt
lzebrandals LogisticsEngineer
bij SCA in Hoogezand en
Danielaals Studieadviseur
bij
een onderdeelvan de Rijksuniversiteit
Groningen.

I
I

Toel wij ons huis voor het eerstzagenwarenwe gelijkverkocht.Binnen
hoefdenietveelte gebeurenen het plekjeis voorwat oÁsbetreftuniek.We
kijkenaan bijnaalle kantenuit overde landerijen.
Ditjaar gaanwe flinkin de tuinaan de slag.Zo gaande'uitzicht-belemmerendeconiferen'in
de voortuinweg en gaanwe achterhet huisons weiland
tot een echtetuin omtoveren.
We hebbêner nu al zin in!
Al met al bevalthet ons heelerg goedin Kantens;we hebbenleukeburen,
een mooi uitzichten vriendenen familiein de buurt.Wijblijvenhier zeker
nog heel langwonen!
Vriendelijke
groetenvan lzebranden Daniela
19

AGENDA
SCHIENVAT
2-16-23
18.00u KAANSTER
VLINTHIPPERS
4 - 11 - 1 8
19.30u ADVENDO(toneelver)
4
1 9 . 3 0 u C U R S U SG R O N I N G S
9.45u VOLKSDANSEN
5-12-19-26
5-12-1919.30u CLIMAX(DAMESGYM)
5-12-19-26
19.30u CLIMAX(VOLLEYBAL
HEREN)
5-12-19-26
20.00u TAICHI
6-20
19.30u HANDWERKEN
6-13-20
19.30u ROELSCOMBIFIT
7-14-21-28
19.30u DAMMEN(leert
van zulf)
ADVENDO
8
GENERALEREPETITIE
20.00u UITVOERING
ADVENDO
9
11
20.00u VERGADERING
DORPSBELANGEN
1 3 . 3 0U m 1 5 . 3 0 u S P O R TE N S P E LM I D D A G
13
27
1 9 . 3 0 uB R I D G E
1-6-15-20-29 18.00uVm 19.00u V.V.K.R.C,trainingF
ZATERDA2
G. 9 - 1 6 . 2 3 I S D E K E U K E NG E O P E N D
V.A.17.00uT/M 20.00uVOORAFHAALSNACKS
PATAT,FRIKANDEL, KROKET,
BAMISCHIJ
F, NASISCHIJ
F,
HAMBURGER.......
. . . . . . . . . .1€, 0 0
PATATmayo,curry, spec.,pindasaus........€
1,25
Frikandefspec.
..............€,
1,25
Broodjeshoarma
Uitsmijterham/kaas..........
Broodjehamburgerspec.

...........€
3,50
...........€
2,50
............€
1,75

TOTZIENSAAN DE KLEINESTAMTAFEL

Qescfroonfeiís
sprciafrsu
fu 6ii
ftwt
"t6uis
i
i
i
i
z

í",r
'd"

*#*

Gezir:htsbchandcling,cn vanaí € 25,50
Epilcren/vcrvt'n wimpt'rs-wcnkbraurvcn
Massag,cs
Hantl&vrlct vcrzorg,irrg,
Allurc & spiritual Bcautv party's
Bel nu ztoor

een sÍspraak

en u kijgt

L00/o
k ennismakingskort ing!
Voor meer inÍormatieoÍ vragenneem dan contactop met :
Schoonheidsspecialiste
Kellytel: 0623971285
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Uitnodigingretinie ChristelijkBasisonderwijs
een reuniete houden.Ditter ere
Op 31 mei 2008hooptmen in Middelstum
van 150jaar Christelijk
Onderwijs,wat officieelvaltop 28 mei2008.
In het beginvan de jaren negentigis de voormaligeSchoolmet de Bijbel
Vandaarook de
van Kantenssamengegaanmetde WicherZitsemaschool.
uitnodigingaan de mensendie betrokkenzijn geweestbij deze school.
Aangezienhet ons leuk lijktom een grootseontmoetingte hebbenen er
een geweldigfeestvan te maken,willenwe alle oud-leerlingen
en ouddocentenen/oÍ betrokkenenvan ChristelijkOnderwijsKantensvan harte
uitnodigen
om op dezedag aanwezigte zijn.
De aftrap van de dag zal zijn in de PKN-kerk,aangezienwe een grote
groepgastenverwachten.Na een ontvangstmet koffie/theeen koek is er
ruim de gelegenheid
om (hernieuwd)
kenniste makenmet elkaaren met
het dorpMiddelstum.Op
diverselocatieszal ietste doenzijn;o.a.het bekijken van museaen bijzonderplekjes.Naastlocatiesals de verschillende
musea,zullenook de basisschool
WicherZitsemaschool
en de huidige
Prof.Holwerdaschool
open zijn.Ondergenotvan eten en drinkenkunt u
in het dorp.Verderheeftde dag
dan gebruikmakenvan de mogelijkheden
van Concordiaop een prachtige
een muzikaleomlijstingmet medewerking
locatie.
Heeftu iets met het ChristelijkOnderwijsin Kantensen wilt u ook oude
bekendenontmoeten?Kijk dan voor aanmeldingen meer infoop de site;
www.wícherzitsema.nl,
onderhet kopjejubileum.Kentu nog oude klasgegeefdan de linkdoorof bel 0595-552796
vooreen
notenoÍ schoolgenoten,
kuntu terechtbij de
aanmeldingsformulier.
Voorvragenen/ofopmerkingen
voorzitster,
AniëlaCybulski,0595-438495.
Trekkingsuitslaggrote verlotingV.V.KRC24 Dec.20OT
1e prijs
€ 150,00 op lotnr. 1847
2e prijs
€ 100,00 op lotnr. 1110
3e prijs
€ 75,00 op lotnr. 1897
4e prijs
€ 25,00 op lotnr. 1678
5e prijs
€ 10,00 op Íotnr. 1238
6e prijs
€ 10,00 op lotnr. 1020
7e prijs
€ 10,00 op lotnr. 1256
Be prijs
€
5,00 op lotnr. 1143
9e prijs
€
5,00 op lotnr. 1335
10e prijs €
5,00 op lotnr. 1342
11e prijs €
5,00 op lotnr. 1999
12eprijs €
5,00 op lotnr. 1914
Uitslagis ondervoorbehoudvan typfouten.
De prijzenzijn tot 6 maandenna bekendmakingaf te halen bii de penningmeestervan V.V.KRC, Klaas Knot Bredeweg12 te Kantens
V.V.KRC
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"Wat zie iii er stralenduit!""Voor dezebaan moetje stevigin je schoenen
staan"."De spanningwas om te snijden".
"lk voelogenin mijnrug prikken".
Zomaareen greepuit onze kleurrijketaal.Maar hoe doe je datbm stevig
in je schoenente staanen waarvoelje dat als je ogenin je rug voeltprikken? Deze cursusheeftals doel om je innerlijkevermogenmeer aan te
sprekenen verderte ontwikkelen.
Dit gebeurtd.m,v.concreteoefeningen
die directin het dagelijkslevenzijntoe te passen.De volgendeonderwerpen komen o.a. aanbod:stevigin je schoenenstaan - aarden/gronden;
onderscheid
makentussenenergievan jezelfen van de ander;Je uitstraling gewaarworden
en daar zorg voor dragen;werkenvanuitpersoonlijke
doelenen het ontdekkenvan je eigen hulpbronnen.
In de cursuswordt
o.a.gewerktmet: meditaties/visualisaties,
bewegingsoefeningen
en oefeningenuit de methodiek
neurolinguïstisch
programmeren
(NLp).
Waar:dorpshuisStitswerd
D u u r :B x
Tijd:woensdagavond
19.45- 21.45
Start:13 feb Vm 9 april(27 februarigeen
les)
K o s t e n1: 1 5e u r o
Docent:PetraVeltman
Opgave:info@bergkroon.nl
of via het
inschrijfformulier
op www.bergkroon.nl
of
telefoonnr. 0594-52855
1
Voormeerinformatie
overcursussen,
individuele
sessiesoÍ workshopszie
websitewww.bergkroon,nl
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Eenaeyenigingpr esevtteert
zic[1....
De Kloosterspeulers
from Rottum.
Evenvoorstellen,
wij zijn een kleinemaar gezelligetoneelclub.
Al 25 jaar
proberenwij jaarlijkseentoneelstukin driebedrijvenop de plankente krijgen. Rondde tien toneelenthousiastelingen
studerenin het winterseizoen
een stuk in, voor uitvoeringin februariof maartvan het daar opvolgende
jaar.
't

Kloosterstee,
het dorpshuísin Rottum,is al die jaren de thuisbasisvan
onze vereniging.
Vaakwordenkomische,hilarischeen doldwazestukken
opgevoerd.Ook de spanningvan een heuse thrillerof de nostalgische
sfeervan de stukkenvan Jan Boer,onze dorpsheld,gaan we niet uit de
weg.Het belangrijkste
voorons is plezierin het spel en de gezelligheid
op
de repetitieavonden.
Dit jaar,op 1 maart,zullenwij de eenakter"Hozeveling"
van Jan Boerten
tonelebrengen.Dit seizoenis gekozenvoor een eenakter,aangezienwe
als verenigingnauw betrokkenzijn bij het theaterspektakel"De Malle
Graaf".Dit stuk speeltin de tijd van het verdwenenwaddeneÍland
Bosch,
die op dat moment in eigendomwas van DonoughMaccarty,graaf van
Clancarty,
ook wel de mallegraafgenoemd.Zo als het zichnu laataanzien
zal dit toneelstukin september2008wordenopgevoerdin de openluchtbij
Noordpolderzijl.
Heeftu ook zin uw kunstenop hettoneelte vertonenof lijkthet u leukeens
een keereen repetitieavond
mee te maken?
Neem gerustcontactmet ons op, bel 0595-432339of stuur een mailtje
naarj.l,c,knook@
landbouw.koop.nl.
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UIT DE OUDEDOOS.
van Geertde Boer
Enigetijdgeledenkreegde redactieuitde nalatenschap
enigekrantjes"Kontakf',de voorlopervan 't Lougnijs.In mei 1962nam de
ver, Dorpsbelangen
Kantenshet initiatiefom te onderzoeken
of er bij de
was voor een maandelijks
bevolkingbelangstelling
huis-aan-huisblad.
Het
blad was bedoeld voor Kantens, Rottum, Stitswerd,Zandeweer en
gemeenteKantens.Als je voort 2.50lidwerd
Eppenhuizen,
de voormalige
kreegje het blaadjegratisin de bus.De heerW. van
van Dorpsbelangen
Damzichals redactielid
actiefbeziggehouden
met de uitgavevan Kontakt.
Bij het doorkijkenvan de krantjesleek het ons leuk om u de komendetijd
deelgenootte makenvan de wederwaardigheden
uit díe tijd, nu zo'n 45
jaar geleden.We noemendezerubriek"Uitde oudedoos".
Zo lazenwe dat de gemeenteKantensin april 1962 2062 inwonershad.
De burgerlijke
standwerdookvermeld,ietswat nu om privacy-redenen
niet
meer mag.Zo valt er te lezendat Gerriten Rika Boer uit Rottumin april
1962dochterAnnemiekekregenen dat P.Miskevertrokvan Kantensnaar
Utrecht.
Wat warener in die tijd ook nog veelwinkelsen bedrijvenin onzedorpen.
Een volgendekeerkomenwe daarop terug.
Heeftnu bijnaiedereeneendoucheof bad in huis,in 1962kondende mensen naar het dorpshuis't Schienvatgaan om te douchen,Vrijdagsvan
18.30- 21.00 uur.Zalerdags
van 13.00- 18.00uur en van 10.00- 12.00
uur speciaalvoor kinderen.
Ook in die tijd kondende verenigingen
hun nieuwskwijtin Kontakt.Net als
nu vaak het gevalis, waren er bv. bij de jaarvergadering
van "Het Groene
Kruis"weinig
leden aanwezig.En de contributieverhoging
kwam nog wel
aan de orde!
vond ik dat er in die jareneen tbc-commissie
Opmerkelijk
was. lederjaar
werd er een collectegehouden.De opbrengstkwam ten goede aan de
patiëntendie woondenin Kantens,Rottumen Stitswerd,ongeachtof ze
thuiswerdenverpleegdof in een sanatoriumverbleven.
De hulp aan deze
mensenkon bestaanuit het schenkenvan een fruitmand,geld voor versterkendemiddelenof reisgeldvoorfamilieom de patiëntte bezoeken.
Brandweercommandant
Bultenageeftin het eerstenummereen belangrijke mededeling
door.
ln verbandmet de automatisering
van het telefoonnetdient in gevalvan
brand nr.274 te wordengedraaid,De dorpenbuitenKantens,Rottumen
StitswerdmoetenB0 draaienen aan de centralevragen:"Mag ik nr.274
Middelstum
van u?"
Wat is er op communicatiegebied
veelveranderdin 45 jaar!
Anjevan der Hoek.
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Dag lieve medemens"lk weet iets goeds van iou".
Zou de wereldbeterzijn
Als iedereendie ik ontmoet
Zou zeggen:
"lk weet ietsgoedsvanjou!"
Zou het nietfantastisch
heerlijkzijn
Als elkehanddrukzeggenzou:
-van harte en oprechtgemeend"Zeg kind,ik weet ietsgoedsvanjou!".
Zou het levenblijerzijn
Als men het goedesteedsprijzenzou.
Wantwerkelijkbij al het kwaad
ls zo veel goedsin mij en jou.
Zou't nieteenÍijnehoudingzijn
Als iedereenzo denkenzou.
"Jij weet een beetjegoedsvan mij;
En ik, ik weet ietsgoedsvanjou.
Highways.
Recordopbrengstcollecte Dierenbescherming.
De collecte van de Dierenbescherming
2007 heeft in de provincie
maar liefst€ 95.009,24opgebracht.
Dat is
Groningenen Noord-Drenthe
ruim € 20.000 meer dan vorig jaar. Een formidabelresultaat!ln de
gemeenteEemsmondwas de opbrengst€ 3.379,66.
€ 1039,09meerdan in 2006.
Carnaval
Mijnnieuweagendadoorbladerend,
zag ik dat carnavaldit jaar heelvroeg
is.Van 2Ilm 5 februariwordthet gevierd,dus dit weekend.Datwordtweer
een avondvoorde televisiezitten.
Aljarenkijkenwe naarhet MainzerKarneval.
Waarom?Ja,ik weethet niet,
We verheugenons er op en maken
het is gewooneen traditiegeworden.
er een gezelligeavondvan.
De Raadvan Elf zit altijdin een prachtigdecoren wij moetenvaaklachen
om de mensenin de zaal,hoe ze zich uitgedosthebben.Het is verbazend
hoeveelwerk ze van hun kledingmaken.Jarenlanghad de Raadvan ElÍ
president,RolfBraun.Zeerad rem en vlot kondigdehij
een welbespraakte
programmapunten
de verschillende
aan en de stemmingzat er vanafhet
beginin. Zijnopvolgeris ook goed,maarheeftietsminderuitstraling.
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( sprekersbij carnaval). Staande
Eenvastonderdeelzijnde Buttenredners
in een ton of wat er op lijkt,neemtiemandde alledaagse
toestandenop de
hak.Vooralpolitiekesituatieszijn geliefdeonderwerpen.
Het is nog leuker
als er politícíin de zaal zitten.SommigeButtenrednerskomen iederjaar
terug.Dat zijn al oude rottenin het vak.
We moetenons echterheel erg inspannenom ze te kunnenvolgen.In
Hoogduitsgaat het wel, maar als er dialectgesprokenwordt,ontgaatde
clou ons vaak. De sprekersworden afgewisselddoor een balletgroep,
playbackof Tanzmariekes,
zanggroep,
zodatje je niethoeftte vervelen.
Anderecarnavalsprogramma's
interesseren
ons niet.MainzbleibtMainz,
wie es singtund lacht,is onzefavoriet.Het is meestalvrij laat afgelopen.
De MainzerHofburgsingers
sluitende avondaltíjdaÍ. Hun aandeelis van
hoge kwaliteit.Een mannenkoor,
allemaalverkleedals pierrotmet hele
goedstemmen,die om de beurthun act voorhet voetlichtbrengen.
Met een hapjeen een drankjezittenwe het programmauit.Ja mensen,je
moeter soms ietsvan maken.Alaaf!
Anje van der Hoek.
GrunnensLaid.
Op 14 januariwerd er een recordpoging
GrunnensLaid-zingengedaan.
Een stel studentenvan de Hanzehogeschool
had dat bedacht.Ze wisten
2819personenop de GroteMarktin Groningenbijeente krijgen.Nu maar
afwachtenof het in het GuinnessBookof Recordswordtopgenomen.Voor
gelegenheden
graagwillenmeezingen,
de mensendie bij bijzondere
volgt
hierhet eerstecouplet:
Van Lauwerzeetot Dollardtou,
van Drentetot aan t Wad,
doargruit,doar bluitain wonderlaand,
rondomain wondrestad.
in goldenraand
Ain pronkjewail
is Grunnen,Staden Ommelaand,
in goldenraand
ain pronkjewail
is Staden Ommelaand.
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VERVOLGCURSUS
GRUNNEGER
TOAL
Vanofveuregjoar novembervolgenvattiencursistenmit veulplezaaierde
CUTSUS.

Ons meesteris Piet Kruizinga( woonde vrougeraan Meulenwegien
Middelsom,loaterKannes)
len aankommende
Lougnijszellenwie joe oetgebraid
verslagdounvan de
CUTSUS.

Hier alvastn petretvan ons.

ZWEEDSDANSPAARkomt dans-workshopsgeven in KANTENS
TorbjórnSjóbergen YvonneHansen,een populairZweedsdanspaar,zijn
veelgevraagde
docentenvan dans-workshops
in Zweden,Denemarken,
Duitsland,Nederlanden Amerika.
In Zwedenis de eigenZweedsedans-en muziekcultuur
springlevend
en
razendpopulairbij jong en oud, maarvooralbij jongeren.In heel Zweden
's
georganiseerd.
worden het hele jaar door muziek-en dansfestivals
Zomerstijdensde langedagenen nachtendat de zon
(vrijwel)niet ondergaat,bruisthet overalvan de muziek-en dansfeesten
tot in de vroegeuurtjesals de zon alweervolopschijnt.
Veel(jonge)muzikanten
schrijvenhun eigendansmelodieën,
in de stijlvan
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de regio.Zo blijft de karakteristieke
Zweedsedansmuziekvoortlevenen
ontwikkelt
zichvan generatieop generatie.
Daarmoetop gedanstworden!
TorbjórnSjóbergen YvonneHansenzijn gedrevendansdocenten,
die de
prachtigeZweedsedansenvakkundigen met een gezondedosis humor
overbrengen.
Uitgangspunt
in hun lessenis de levendemuziek;het ritmein
de muziekis bepalendvoorhoeje beweegt.In eenvrolijkesfeerwordende
karakteristieke
dansbewegingen
aangeleerd,
allesop levendemuziek.Het
geeftje gezondeenergieom samenmet de muzikanten je danspartner
de
muziekte vertalenin beweging,ín balans,in dàns.
In het weekendvan I en 9 maartkomtdit Zweedsedanspaarnaar Kantens
om twee cursussente geven.Eén cursusvoor beginnendeen één cursus
voorgevorderde
dansers.De violisten("spelmán")
Michèlevan Baarenen
HelgaEphraimzorgenvoor de muziek.Daarnaastís er op de zaterdagavondeen dansavondmet live Zweedsemuziek.
Dit alleszal plaatsvindenin:
", Kerkstraat
het dorpshuís"'t Schíenvat
7 ín Kantens.
Programma:
Zaterdag8 maartvan 10.00uur tot 14,00uur:cursusvoor beginners.
Dans-ervaring
is voor dezecursusnietechtnodig.
Zaterdag8 maartvan15.00uurtot 18.00uur:eerstedeelvan de cursus
voor gevorderden.
Zondag9 maartvan 11.00 tot 15.00uur:tweededeelvoorgevorderden.
In dezecursusis het wel belangrijk
dat de cursistal eerderkennisgemaakt
heeftmet de polskaen/ofdans-ervaring
heeft.
Op zaterdagavond
vanaf 20.00uur : dansavond,
voorcursistoegankelijk
ten, dansers,speellieden
en luisteraars.
voor informatie:
HelgaEphraim
speelduo.
ephraim@hetnet.nl
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DAMCLUB''HETLEERTVANZULF''
kompetitie
:
Uitslagen
onderling
13december:
R.M.Wijpkema
0
J.vanDijk
M.Holtman 1
J.Zwerver
P.HoogwerÍ 2
A.Rirzema
RJ.Wijpkema 0
JR de Winter
K.Oomkens
P.Helmes
0
K.Broekhuizen P.Helmes
0

2
1
0
2
2
2

20 dcember:
K.Oomkens
J,Zwerver
A.Ritzema
J.Wierenga
W.Helmes
J.vanDijk
K.Broekhuizen M.Holtman
P.Helmes
JR deWinter
W.Helmes
P.Helmes

3 januari:
K.Oomkens
J.Zwerver
P.HoogwerÍ
J.Zwerver

1
0
1
2

10januari:
WHelmes
J.Wierenga
A.Ritzema
JR deWinter

RJ.Wijpkema 1
K.Broekhuizen
2
J.Wierenga 1
R.Wijpkema 0

0
1
0
2
2
0

2
1
2
0
0
2

P.Hoogwerf 0
2
J.vanDijk
K.Broekhuizen1
K.Oomkens 0

2
0
1
2

Stand onderlingecompetitie:
123/1

otaal:

1

56

9

101 I

1(

11

'to

It

11

1(

,12

13

PUNÍEN RANGLIJST

1s(

Stried
Fèl was weer de stried
Aal vanoafde eerstebord
Zai speulen elkoar zon beetje aan gort
en schaauwende sloagerij vast nait.
Mor is de striede aan kaant
din geven zai elkoar ain haand
en proaten noa over t gespeuldespel
en genottern doarbíe van n klokje en vriekandel
Hetseg stapt men loater ien de kólle nacht
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urrsLAGNATI.NALE
GRorEcLUBAcrlE
1eprijs:
2eprijs:

{'l

fOte
G
crotg
Àr.,ii
.rOOàorOuo,;belastingvrij€
100.000,belastinovrii
'
ClUbaCtig
€10.000,-betastingvri

2918347
Extrajubileumgeldprijsvan€3.500,1387964
4e prijs:
15daagserondreisEgypteincl.Nijlcruisevoor2 per.nt.w.v.€2.500,2023440
5e-6eprijs: 8-daagse
wintersportvakantie
voor4 personent.w.v.€ 1.500,74s313
1702765
7e-9eprijs: 4 daagsecitytripnaarMilaanvoor2 personent.w.v,€750,2683657
4170941 4459387
prijs: LuxekotÍersett.w.v.€ 300,10e-19e
8706
75877
643942 1140995 2328792
2415269 2729207 2908727 4031177 4140919
20e-23eprijs: Portabledvd-spelermet 2 TV-monitors
t.w.v.€ 289,322035
2003874
4320233
4548307
prijs: IPODt.w.v.€ 150,24e-27e
'1936877 2348381
2521254
4547276
prijs: 4 Entreekaarten
28e-47e
voor Bobbejaanland
t.w.v.€ 104,36897
817785
958984 102101
1
1035028
1130980 1147590 1218129 1244983 1326301
1512031 1548574 1725533 1799193 2250903
2299286
2431674 2454510
2721980
4497084
48e-67eprijs: 4 Entreekaarten
voor MadameTussaudst.w.v.€ 80,201039
256395
435006
967755 1027690
1046951 1166154 1408099 1492321 1593640
1892711 2050629 2880788 2882662 4124562
4188375 4272156 4496980 4542361 4592241
prijs: 4 Entreekaarten
68e-87e
voorSEALIVEt.w.v.€ 46,111308
159964
266989
417145
441576
1084782 1423188 1524542 1683101 1865694
1898022 2150530 2437814 2712959 2734701
4178134
4270230 4342022 43s9019
4401382
prijs:Extrajubeleumprijs:
88e-122e
kadobonSport2000t.w.v.€25,159184
202980
270126
410359
300367
504536
656865
666990
703459
825870
899336
987382 1106066 1128368 1135810
1167357 1444187 1776279 1779580 1815067
2043997
2229479 2428041
2743957 2785666
2903595 2941770 2999830 3010397 4036464
4197447 4292223 4300061 4362196 4429567
3e prijs:

Laatste
zescijfersgoed:€450,824814
Laatste
vijfcijfersgoed:€350,97665
Laatste
viercijfersgoed:Vacansoleil
waardecheque
t.w.v.€ 250,- 0094
goed:€5,Laatste
tweeeindcijÍers
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letsgewonnen??
BewaarzelÍeencopievanherwinnende
lot.
Stuurhetorginele
lot,volledig
ingevuld,
naar:
Nationale
Postbus
GroteClubactie,
90100,5000LATilburg
32
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Gemeentehuis:
Bezoekadres:
Hoofdstraat
West1,9981AAUithuizen.
Postadres: Postbus
11,9980AAUithuizen,
lrcn)((nr(
Tel,nr.:
0595-437555
EEI\dSI\{C)ND-a
Fax.nr.:
0595-437666
.W,
email:
algemeen@eemsmond,nl
\ '''"internet:
www.eemsmond.nl
Openingstijden:
geopend
is voorhetpubliek
van8.30-19.00
Hetgemeentehuis
opmaandag
uur,dinsdag,
woensjuni1999werktde
van8.30-16.00
van8,30-12.00
dagenvrijdag
uurenopdonderdag
uur,Sinds
gemeente
Eemsmond
meteenpublieksbalie.
U kuntzichvoorallezakeneerstbijdezebaliemelgeholpen
wordtu dandirect
Vergthetantwoord
den.Veelal
doordebaliemedewerker.
opuwvraag
meerspecialistische
kennis,
ingedanwordteenmedewerker
vandedesbetreÍfende
vakafdeling
tezijn.OokvoorSociale
omu vandienst
melden,
schakeld
Zaken
kuntu zichbijdepublieksbalie
Tijdens
vande publieksbalie
de avondopenstelling
op de maandag
zijnalleende medewerkers
Voordeaanvraag
vaneenreisdocument,
aanwezig.
eenrijbewijs,
eenuittreksel
uithetbevolkingsgeboorte
register,
vaneenverhuizing,
voorzieninaangifte
oÍ informatie
ofoverlijden
oversociale
gen,subsidies
geopend.
endergelijke
kuntu danookterecht.
Depublieksbalie
is doorlopend
De
vanvariabele
overige
organisatie
kenthetsysteem
werktijden.
Daardoor
bestaat
demogelijkheid,
voor09,00uuroÍ tijdens
dat'smorgens
medewerkers
nietaanwezig
zijn.
delunchtijd
platglas:
Inlevering
Platglas
van9.00kaniederewerkdag
ingeleverd
worden
aande Talmaweg
8a te Uithuizen,
1 2 .0 u
0 u re nv a n1 3 ,0-01 6 .0u0u r.
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(\

de Detthe
woninsstichtins
\
-

Postbus2 - 9988ZG Usquert
re l .0 5 e 5 -4 2 3 1 0t 6Fax.05e5-42504e
Raadhuisstraat
5,9988RE Usquert

Het kantooris geopendvan maandagtot en met vrijdagvan 8.30-12.00uur. Men
inschrijving
voor een woning,inÍormatie
kan hierterechtvoor algemeneinformatie,
('s morgenstusenz.en voorhet meldenvan onderhoudsklachten
over betalingen
sen 8.30-12.00
uur).Tel.0595-423106.

8015(22centperminuut)
THUISZORGGRONINGEN0e00

Vooralle inwonersvan de provincieGroningen:24uur per dag,7 dagenper week.
LaanCorpusden Hoorn104
Hoofdkantoor:
ïeI.09008615.
P o s tb u s7 0 7 ,9 7 0 0A S Gro n i n g en.
. Voedingen diëtiek
Wij bieden:
* Gezondheidscursussen
* Huishoudelijke-,
en voorlichting
* Ergotherapie
" Verzorgende-,
* LedenService
* Verpleegkundige
zorg
* Maatschappelijk
* Thuisalarmering
Werk en Sociaal
* Uitleenvan hulpmiddelen
Raadleden,
NoordGroningen,
en
tel.050-3033399.
verpleegartikelen
* Ouder-en Kindzorg

Provincialeuitleenpunten
Zie in de
halenof brengenkanbijeenaantallokaleuitleenpunten.
Zelfhulpmiddelen
de Thuiszorgvermelding.
van 1999,onderuw woonplaats
telefoongids
De locatiesGroningenen Veendamvan het HulpmiddelenCentrum Groningen
voorhulpmiddelen
die bezorgdof gehaaldmoetenworden.
hebbeneen besteldienst
. Teleloon:0595-431
647.
35137
Uithuizen,Schoolstraat
.
Telefoon:
050-5421811
LocatieGroningen,
Rijksweg130b, Groningen.
uur.
Geopendvan maandagt/m vrijdagvan 16.30-17.00
Wordt lid van ThuiszorgGroningenvoor meer zekerheid,gemak en seruice.
Voor meer inÍormatiebel met: 09008615en vraag naar de Leden Service.
StichtÍngKraamzorg'HetGroeneKruis'
Inschrijven
bevallingen
en oproepenkraamzorgen vragenrondomzwangerschap,
kraamperiode.
Tel.050-3686250.
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