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KERKDIEN'TEN
PROTESTANTSE
GEMEENTEKANTENS-STITSWERD
6 j a n . 1 1 .0 0u u r d s .R .POosterdi j k,
H aren;vi eri ng
H ei l i gA vondmaalk
13 jan. 10.00uur de heerH.J.Dijkstra,Gasselternijveenschemond
k
20 jan. 10.00uur ds. R.P.Oosterdijk,
Harenbediening
van de HeiligeDoop
BedieningHeiligeDoopen vieringHeiligAvondmaal
kofÍiena de dienstin Salem
27 jan. 19.00uur ds.J.A.van den Berg,Stedum
CHR.GEREF.KERK KANTENS
(wijzigingenvoorbehóuden)
1 j a n . 1 0 .0 0u u r d s .P.C . de Lange.
6 j a n . 9 .3 0u u r
1 4 .3 0u u r d s .P.C . de Lange.
1 3j a n . 9 .3 0u u r l e e s di enst,
1 7 .0 0u u r d s P . W .H ul shof.
20 jan. 9.30 uur
1 4 .3 0u u r d s .P.C . de Lange.
27 jan. 9.30 uur
1 4 .3 0u u r d s .P.C . de Lange.
GEREFORMEERDE
KERKVRIJGEMAAKT
TE KANTENS,
23 dec. 9.30 uur ds.T. Groenveld
uit Roodeschool
16.30uur ds.A. Balkuit Delfzijl
25 dec. 9.30 uur ds.W.F.Wisselinkuit Leek1e Kerstdag
26 dec. 10.00uur Kinderkerstfeest
2e Kerstdag
30 dec. 9.30uur leesdienst
1 4 .3 0u u r d s .S . S chaaiui
j t E el de
31 dec. 19.30uur leesdienst
Oudjaar
1 j a n . 1 0 .0 0u u r l e e s di enst
6 jan. 9.30 uur leesdienst
1 4 .3 0u u r l e e s di enst
1 3j a n . 9 .3 0u u r l e e s di enst
'16.30uur ds.A. van der Slootuit Bedum
20 jan. 9.30 uur leesdienst
14.30uur S.M.Alserdauit Hoogkerk
27 1an.11.00uur ds.T. Groenveld
uit Roodeschool
1 4 .3 0u u r l e e s di enst
3 Íeb. 9.30 uur leesdienst
14.30uur ds. H. Offereinsuit Schildwolde
DORPSKERKROTTUM
Al l ed i e n s te nb e g i n n e n
o m 19.00uur.
26 dec.

D s .E.B .G.W .Ockel s

WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900 - 9229(0,10europ.min.)
Tandartsen:
20121
dec.
M.J.denEngelse-Boelkes,
Ezinge
.........0594
622121
22123
dec.
H.Meursing,
Middelstum,......... ,.............0595
55 2292
24125
dec.
Tandartsenpraktijk
Loppersum,
Loppersum............0596
57 28 1B
26127
dec.
C.J.Conradie,
Bedum
...........050
30123 37
28129
dec.
Tandartsenpraktijk
Loppersum,
Loppersum.........,..0596
57 28 1B
30/31dec.
Tandartspraktijk
Bruining-Gelderblom,
Winsum......0595
44 1740
1,2,3jan.2008Tandartsenpraktijk
Timmerman,
..............0595
43 1716
Uithui2en
P.Brouwer,
5/6jan.
Uithuizen
.....,.......0595
43 1642
121131an. Tandartspraktijk
Bruining-Gelderblom,
Winsum
....,.0595
44 1740
19/20jan.
Tandartspraktijk
Fledderus
44 1545
& Commies,
Winsum...0595
26127
Tandartspraktijk,
Eenrum
......0595
49 1949
1an.
Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
Buitendeze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R.Boelema.Praktijk:
Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma.Vm vr.tussen8.00-8.15uur,
tel.06 - 51255926.
Koks Herbergb.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
VerloskundigenpraktijkEVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595557131
voor dringendevragenoÍ 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
Vieringvan kerst,oud en
van het 't Lougnijs.
Voor u ligt het kerstnummer
moeilijk.
nieuw,voorsommigemensenis terugkijken
net als de dag van gisteren,en ze ziinmoeilijk
Somslijkengebeurtenissen
te vergeten.
Als redactiehebbenwe er een gezelligkrantjevan gemaakt,met veel
nieuws,voorin het nieuwejaar.
aan wie
de volgendevraagvoorgelegd:
We hebbenenkeledorpsgenoten
willengevenen waarom.
zou jij/u graageen kerstcadeautje
kuntu verspreidin het bladaantreffen,
Hun ontboezemingen
Verderhebbenwe enkelekinderengevraagdom een tekeningte maken
overkerst,ook dezezijnverspreidafgedrukt.
WimjanRietdijkde kerst
Dit jaar heeÍtde vadervan ons nieuweredactielid
maarnu gepenmeditatieverzorgd,zijn vaderwas pastoraalmedewerker
sioneerd.En verdertreftu onzevasterubriekenaan.
tijdensdezegezelligedagen.
We wensenu veel leesplezier
Geradwerkmaneindredactie,
NIEUWLEVENINGEBLAZEN!!!!!
NIEUWJAARSVISITE
om op vrijdag4 januaU allemaaluitnodigen
Het C.S.C.W./Feestcomité,wil
ri elkaar,onderhet genotvan een hapjeen ééngratisdrankje,het allerbeste voor 2008 toe te wensen.We hebbeneen specialegast nl. onzenieumevrouwMarijkevan Beek.Zij komtmet haarman onze
we burgemeester
visitebijwonen.
van
We hebbeneen heel gevarieerdprogramma:bijnaalle verenigingen
Kantenszullenmet elkaarstrijdenin een quizom hun clubkaste spekken.
We hebben"Ede Staal"uitgenoDe quiz wordtgeleiddoor FredReifÍers.
enkelevan zijn lieddigd en hij zal met MarcelEissensen de Vlinthippers
jes latenhoren.Annekevan der GraaÍzal een spannendverhaalvertelis het
len en Rudi en HelgaEphraimzullenhet muzikaalomlijsten.Verder
met elkaarsamente zijn.Daaromroeom ongedwongen
allerbelangrijkste
pen wii vooral onze nieuwe inwonersop deze avond bii te wonen !!!!.
Na de finalevan de Quizkunnende voetjesvan de vloeren mochtU spehebben,neemdan Uw eigenCD mee.
cialewensenvoordansmuziek
Om onze precairefinanciëletoestandeen beetjete ontzien.vragenwij U
een prijsjevoorde verlotingmee te brengen.
Met z'n allenen Ritaen haar mensenmoethet een :"KNA['feestworden.
't
Tot ziensop 4 januariom 20.00uur in Schienvat.
ité.
C.S.C.W./Feestcom

L I E V EK I N D E R E N
E N G R O T EM E N S E N .
Het is alweereen poosjegeleden,dat ik bij julliein Kantensben geweest.
Het was een heledrukketijd, maarnu zit ik lekkeronder onzekerstboom
en de Pietenzijn druk bezigom de oliebollenen appelbeignets
te bakken,
dus nu heb ik eventijd om julliete bedanken.Wat was het koud bij de
molen hè ? De grote problemenmet de stoombootkondenwe gelukkig
dankzijde boot van Gerbenoplossenen de pakjeszijn allemaalop tijd
aangekomen.
lk heb genotenvan het spannendeverhaal,dat door twee
van mijn Pietenwerdverteld.Wat
was ik blij,met al die prachtigecadeautjes die ik van jullieheb gekregen.Die computer,
de kastelenen de pepernootfabriek,
de diversestoombotenen de prachtiggemaaktemijters.lk
moetjulliewel zeggen,dat ik nergensandersin Nederland
zulkemooie
cadeautjesheb gekregen.
Vedermoet ik een heleboelmensenbedanken,die mij geholpenhebben
om julliecadeautjeste kopen.lk hoop dat ik niemandben vergeten.Het
SNS Fonds, BVROD, Marthi'sHair Service,Montagebedrijf
Zuidema,
RijschoolAmmeraal,AutobedrijfJager, Bloem en Bruid, Brokantens,
S a u n a M o b i e l , l n b r e n g w i n k edl e J u n g l e , K l u s s e n b e d r i O
jf ns ldee,
Bouwbedrijfde Boer,Mars Installatie
Techniek,KapsalonAnita,Slagerij
Zuidhof,Oskam Timmerwerken,Marcella'sKookschuur,Klussenbedrijf
Hans Kuipers,Blue Mule, Rita Pool en 't Schienvat,HolstAdviesbureau
ClassicCars,PlusTuitman,Steendam,de Politie,GemeenteEemsmond,
de orgelmanen de
GeradWerkmanvan de molen,de Muziekjongens,
Ponnykar,C.S.C.W./Feestcomité,
de Kinderspeelweek,
de Speeltuincommissie,Dorpsbelangen
en allemensenin Kantens,die met gullehand
aan mijnhulppietenhebbengegeven.
Totvolgendjaar !!
SintNicolaas.

Hierondervolgt een kort overzichtvan activiteitenrondomde Íeestdagen.
informatie.
In hetvorigenummervant Lougnijs
vindtu de uitgebreidere
WanneerWat

Wie

Locatie

Aanvang

Vlinthippers
19,30
uur
21dec. Kerstliederen Kaanster
t Schienvat
KerkVrijgemaakt19.30
21dec. Kerstzangavond
GereÍ.
uur
24dec. Kerstnachtdienst
Kerk
22.30uur
Com.Bijz.Diensten Antonius
Kerk
Vrijgemaakt10,00
26dec. Kinderkerstfeest
Geref.
uur
1jan. Nieuwjaarsduik
Achter
demolen
14.45
uur
13.30-16.30
3 jan. Spelinstuif c.s.s,w..,,..
t Schienvat
4jan, Nieuwjaarsinstuif
t Schienvat
20.00.....
c,s.c.w,....

KEqSfCflDESCIt'lË

\ --

Gerard en ik zíjn irt april in het oudeschooltjevan Stitswerdkomen dtr
v'onen,na een halfjior ron verbouwen.Wekennennu iederevierkante ctn vqn ons huis, echt alles is over de kop gegaan!Het is heer- W
lijk om satnenop dezegoudenplek te wonen. Waarvindje nog zoveelrust en
ruimte?
Ik hou heel veel van Gerard en ik geniet van de liedjesdíe hij componeert.Mijn
kerstcadeauvoor Gerard ís een wens.Dat zijn droom in vervulling mag gaon en
dat het zal lukkenom de oudepiano te vervangendoor een vleugeldie niddenin
ons schoollokaalde muziekzal laten klinken!
Líesbeth.Bunnik
B E Z O R G I N G' T L O U G N I J SI N H E T B U I T E N G E B I E D
fn eerste instantiehadden wij op onze oproep om hulp bij de bezorging in
het buitengebiedgeen reacties gekregen.Gelukkig had zich al voor onze
oproep een vrijwilligstergemeld.
Charlotte Funken bezorgt samen met haar kleinzoonMax Keizer de krantjes in Usquert en Uithuizen en als ze terugrijdennaar Kantens nemen ze
nog 4 adresjes mee aan de Hogeweg.Als Charlotteeen keer niet kan, rijdt
A.van der Hoek deze route.
De Doodstilsterwegbleef nog over. Ons redactielidWimjan Rietdijk uit
Rottum bezorgt deze 5 krantjes als hij boodschappen gaat doen in
U i th u i z e n .
Op de valreep van kopij inleveren bood Truus Faber zich nog aan als
bezorgsterin Uithuizen.Omdatalles al geregeldwas, wordt Truus gevraagd
om reserve te worden.
De redactie is blij dat deze bezorgproblemenzijn opgelost.
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DAMCLUB"HET LEERTVANZULF'
Uitslagenonderlingekompetitie:
15 november: 22 november:
R . W i j p k e m-aR . J . W i j p k e m a2 - O
1- 1
J . Z w e r v e r - J . v aDni j k
W . H e l m e-sP . H o o g w e r f
0-2
K . B r o e k h u i z -e K
n .Oomkens 0-2
JR.de Winter- M.Holtman 0 - 2
29 november:6 december:
R J , W i j p k e m- W
a .Helmes
2 -0
- .;f.vanDijk
K.Broekhuizen
2-0
- A:Ritzema
RJ.Wijpkema
0 -2
J . W i e r e n g-aJ . v a nD i j k
2-0
J . W i e r e n g-aM . H o l t m a n
2-0

J.Wierenga-K.Oomkens 1 - 1
J.vanDijk- RJ .Wijpkema
O- 2
- K.Broekhuizen 0-2
P.Hoogwerf
M.Holtman-W.Helmes 2-A
- A.Ritzema
J.Zwerver
O -2
J . W i e r e n g-aW . H e l m e s
R.Wijpkema-P.Helmes
K . O o m k e n-sA . R i t z e m a
J . Z w e r v e rR- J . W i j p k e m a

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

Stand per 6 december:
comoetitie kantens
1 R. Wiiokema
2 P.Helmes
3 A.Ritzema
4 K.Oomkens
5 J.Zwerver
6 R.J.Wiipkema
7 K.Broekhuizen
8 M. Holtman
10 P.Hooowerf
1 1 J . v a nD i i k
l2W.Helmes
13J.R.de Winter
14J.Wierenqa
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Nog kórstleden,doun jonge bol
Veurt eerst ais maank de veerzenwol.
is dij,deurn mís-ofonverstand
in Slochter in t café beland.
Hai dochd'dat e doar terechtekon,
Omdat der BOLS op deure ston.
"Ja,"zeede bol,"datkin gebeuren
as je n kl kje luden heuren.
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Okko Waijer1997
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CompetitieNNDB :
Op 29 novemberwachttede zwarewedstrijdtegenNoorddijk.
Er werd helaasthuismet 6 - B verloren.
Bolsk
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EEN KILLEWEDSTRIJD
IN TEN BOER
Een mistigezaterdagochtend,
veel te vroeg. De karavaanvan KRC vertrekt, nu om het vijfdeteam van Omlandiaeen kopje kleinerte maken.
Omlandia5 is de ongeslagen
nummer1 en KRC de nummer3 na een
reeksvanzeven(!)wedstrijden.
vielvan
Niemandwistwat er te verwachten
de wedstrijd.
Het was koud,een guurmiddagjeTenBoerstondop het programma.Dezewedstrijdzal door de toeschouwers
niet zo snel vergeten
worden.Eencorruptescheidsrechter,
twee rodeen enkelegelekaartenen
tallozesmerigeovertredingen
van de spelersvan Omlandia.
Vol optimismebegonnenwe aan de wedstrijd,er werd goed gespeelden
er warengenoegmogelijkheden
voorde 0-1.Maarhetwas hetteamuitTen
Boer dat als eerstescoorde,vrij vlot in de wedstrijd.De verdediging
van
KRC werd compleetverrastdoor een plotselinge
uitbraak,keeperRonald
Voermanwas kansloosop het schotdat volgde.Dat was op dat moment
tegende verhoudingin, want onze ploeguit Kantensspeeldetot dan toe
veelbeter.En ook na hettegendoelpunt
werder doorons noggoedgevoetbald,ArnoldKnotschootop de paalen ook aanvallersRenéWijpkemaen
PeterKremerkregennog een aantalkansenop de gelijkmaker.
De scheidsrechter
was een drama,geen enkelekeer had hij de wedstrijd
ondercontrole,Ditzorgdevoorveelopwindingop en rondhetveld.Hetwas
duidelijkdat hij het teamvan Omlandiamatste,terwijlhij KRC keerop keer
affloot.Het was nu eenmaalniet anders,bij een 1-0 stand gingenbeide
teamsrusten.
Het beginvande tweedehelftwas nietbest.Omlandiahad in het beginvan
de helftde overhand,en kreegook enkelekansenom de scoreuit te breiden. Een aanvallercounterdenaarhet doelvan RonaldVoerman,die hierbij uitkwamen botstemetde spelervanOmlandia.
Vrijetrapwegenshands
van Ronald,zo was de scheidsrechter
zijn niet al te vakkundigeoordeel.
Van handsleekgeen sprake,eerdervan een overtredingvan de aanvaller.
De vríje trap belanddepardoesin het doel van Voerman,waardoorde
scoreineens2-0 was.Het leekeen onmogelijke
opgaveom terugte komen
in de wedstrijd.Dat leekhet,maarhet gebeurdetoch.
Oorzaakwas opnieuween omstredenbeslissingvan de scheidsrechter.
Die gaf Roelf Blauwwiekeleen rode kaart, voor protesteren.Dit verraste
iedereenwanthij was net daarvoorbrutaalen bikkelhard
onderuitgeschofÍelddooreentegenstander,
die ook mochtinrukken.Maardaarnakantelde
de wedstrijd,
JohanPijlzorgdevoorde 2-1,na een prachtigeaanvalschoot
hij mooi binnen.Enkeleminutenlater bracht het achterhoofdvan een
Omlandia-speler
de verlossende
2-2. ArnoldKnotleverdeeen schitterende
voorzetaf, net buitenhet bereikvan PeterKremer.Maar door de verdediger van Omlandiakon het teamvan KRC alsnogjuichen.
Hetwas eenmiddaggeweestmetveelagressie,felheiden enkelerelletjes,
maarde eindstandis 2-2,en dat is meerdan men vooraÍverwachtte,
maar
minderdan men hoopte.
W.v.D.
I

ÍÍ chotte...
Nieuwerubriek voorjongeren tussende l0 en 20 jaar
1. we chatte ff met....(stel jezeltvoor:naam,reeftijd,waar woon je,
school,hobby's,enz)
Hoi, ik ben Johan Veldman,ik ben l4 jaar en woonaan de
Oosterweg 7 in Kantens.Mijn hobby zijn mijn vogels.
2.

Wat is je favorietemuziek?
lk luister wel van alles, dus ik heb niet echt een favorietemuziek.

3.

fn welketak van sport zou jij wel wereldkampioen
willenworden.
Waarom?
Voetbal,dan word ik rijk.

4.

waar kunnenwe je in het weekend(overdagof 's avonds)tegenkomen?
Op het voetbalvelden op de boerderij waar ik werk.

5.

Wat is je favorietevakantiebestemming?
Belgié.

6.

Voorwat voor gerechtkunnenwij jou's nachtswakkermaken?
Bruinebonensoep,

7.

Op welkesite benjij vaakte vinden?Waarom?
Niet een. lk zit nooit op internet.

B. Hoe zietjouw toekomstdroom
eruit?
Een eigen loonbedrijf
9.

Aan welkeactiviteiten
in het dorp doe je mee?
lk zít op voetbal

10. wat zou jij in het dorp waarinje woont,wiilenveranderen?
waarom?
Het voetbalveld.Het moet groter worden, want dan kan er meer
gevoetbaldworden.
11. Tot slot, met wie chatte we de volgendekeer?
Met RobinAmmeraalkomt?

11

KANTENSEENACTIEFDORPMETVEELVRIJWILLIGERS
????
Tot mijn spijtmoetik constateren
dat het woordactiefmaarop een kleine
groepmensenbetrekkingheeften veelvrijwilligers
tot het verledenbehoren.
Benaltijdtrotsop mijndorpgeweest,dit vooraldoorde eenheiddie er altijd
was bij activiteiten
die georganiseerd
moestenwordenen het bloeiende
verenigingsleven.
Als dorp kon men altijdtrotszijn op al de vrijwilligers
die actiefwaren op
allefrontenin het dorp en terecht.
Helaasmoet ik de laatstejaren constaterendat wat de actievevrijwilliger
aangaatdit naar een dieptepuntis gezakt,naareen niveaudat niet wenselijkis, wat tot gevolgzal hebbendat er meerdereverenigingen
en activiteitenverlorenzullengaan.
Als ik zie hoe de ijsbaanvereniging
leeftonderde bevolkingdurf ik gerust
te zeggendat men het belangvan een actieveijsbaanvereniging
onderschat,Dezeverenigingis opgerichtom de kindereneen veiligeplaatste
biedenom te kunnenschaatsen,zodatze niet in de verÍeidingkomenom
op slotenen kanalente schaatsenwaar het nietveiligis. Het is vaak een
ondankbaretaak om in het bestuurte zittenvan deze vereniging,omdat
het nietaltíjdzichtbaaris wat ze doenen met nameals er geen ijs is.
Neem nu de gymnastiekvereniging
Climax.Was eens de grootstevereniging in het dorp, bestaatnu alleenuit een mannen-volleybalteam.
Een
damesteamis helaaseen aantaljarenopgeheven.
Alsje kijktnaarde websitevanvereniging
Dorpsbelangen
zou men kunnen
denkendat ze in februarivoor het laatsthebbenvergaderd.
Tot die maand
kun je in hun vergaderverslagen
lezenwat ze doenen waarze mee bezig
zijn.
Wat mij ook opvaltis,dat ook zij te kampenhebbenmet eentekortaan vrijwilligers,het bestuurbestaatnog maaruit 6 personen.
Ook hier kun je zeggendat het belangvan een gezondeen actieveVer,
Dorpsbelangen
zwaatonderschat
word,in het bijzonderals het gaatom de
contactennaarde gemeenteen het ontplooíen
van nieuweideeëndie van
belangzijnvoor het dorp.
Ook voetbalvereniging
KRC heeftgroteproblemenop meerderevlakken.
Eindelijkhebbenze weer 4 jeugdteamsop de been kunnenbrengenen
dan latende volwassenen
het afweten,er is namelijkmaar 1 seniorenelftal overgebleven.
Er zijn helaaste veel dorpsgenoten
die denkendat het
grasgroeneris in een anderdorp,door lid te wordenvan een anderevereniging.
Als allevoetballers
die hierwonenen de vereniging
een warmharttoedragen bij KRC zoudenvoetballen,
zal er een goedteam ontstaanwaar men
weertrotsop zou kunnenzijn.
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Jammerdat de ouderenhet voor de jeugd onmogelijkgaan makenom in
wantzondersenide toekomstnog in hun eigendorpte kunnenvoetballen,
niet bestaan.Als voetballeren misschien
oren kan een voetbalvereniging
zou ik mij afvragenof
ook nog als oudervan een mogelijkejeugdvoetballer
het wenselijkis om de vereniging
te latendoodbloeden.
Ook KRC heeÍthet
probleemdat bijnaniemandzich meergeroepenvoeltom zich als vrijwilliger in te zetten.
Eenvereniging
als KRCkannietbestaanen draaienop een bestuuralleen.
lk zou daaromactievevoetballers
die bij een anderevereniging
spelen,willenoproepenvolgendjaargezamenlijk
metde huidigeledenvan KRCweer
blijftbestaanom
een gezondevereniging
te maken,zodatde mogelijkheid
in Kantenste kunnenvoetballen.
zijn dat de ouderszich meervoorde vereniging
Ook zou het niet.verkeerd
zoudeninzetten,neem alleenmaar de bezettingin de kantineals voorverenigingen
met bv.een kop koffiekunnenworbeeld,zodatbezoekende
den ontvangen.
Als ouderkun je meer betekenenvoor de verenigingen kun je misschien
meerdoendan alleende voetbaltasinpakkenvoor uw kinderen.
Ook moestik helaashorendat BV ROD ter ziele is gegaandoor gebrek
.
aan vríjwilligers
Zij organiseerden
toch jaarlijkseen gewaardeerdevenementdat nu dus
nietweerte zien is in het straatbeeld
van Kantens.Mensen,toch bedankt
voorjulliejarenlangeinzeten ik mag hopendat BV ROD de enigevereniging blijftdie ter zieleis gegaandoor gebrekaan vrijwilligers.
Dit moestik evenkwijt,omdatik zie dat er langzaamvoorzieningen
verdwijnen die belangrijkzijn voor een dorp als Kantens.Er zullenongetwijfeld
mensenzijn die het nietzo ervarenals ik, maarik ben en blijÍvan mening
in hun eigendorp,maardat
dat de jeugdook rechtheeftop voorzieningen
in standmoetwordengehoudenmededoor inzetvan hun
wel gezamenlijk
oudersen huidigebewoners.
Alle voorzieningen
/ verenigingen
die verdwijnen,
zullenniet meerwederkeren.
Piet Knot.

KF-qSfcflDÉflCIt'JË
Ik zou een mooi kerstgeschenk
wíllen gevenaan dhr SimonPeter
Mus en zíjn gezin te Kantens.Onzebezorgervan lcranten,folders
't
etc. en Lougnijs! Voordag en dauw op om alles op dejuíste plek te krijgen.
Vriendelijken met een opgev'ektheídvan hier tot gunder.Wentogenonzehandjes
dichtkníjpenmet zo'n lcrantenman;Petje af!
Groetenuit Rottum
Attie Poel-Koenentan
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Kerst
Mien kerstboomkeis
van plastic, Heer,
mit keerskesvan Philips
en't kindjedat
in 't krubke ligt
dat heb'k vórmdoet gips.
De slíngers en
de balen binnen
mainst barsten of venueerd,
mit vaart en mit
wat engelnhoar
heb'k dat wat camoufleerd.
De lampkes binnen allaank kepot,
der braandtnait aine meer,
ik wait dat't níksbiezundersis,
moar'k heb nait aners,Heer.
As domt't stroatlichtbinnenvaalt
bie't noadernvan de nacht
is't of de keerskesbraanden,Heer
en wordt mien boom 'n pracht.
Den is't of hail de wereld,Heer
dat wonder waiten mout,
heur ik klokken en 'n engelnkoor,
is't vrede,en is't goud.
Daan van Vliet Oet: Hailgewoon.

KËftst'cÉDËfiu
Ik zou graag een kerstcadeautje geven aen een voor mij onbekende oude mevrouw.
Zij was aan het winkelen in een kledingzaak in Paddepoel en werd daarbij vriendelijk geholpen door een paar winkelende dames. Tben de oude mevrouw wilde
afrekenen aan de kassa was haar portemonnee w'eg, met een inhoud van € 200.:,
huissleutel en taxípas.
Zíj v'as dus goed geholpen door de "vriendelijke danres".
Zoiets gebeurt natuurlijk dagelíjks, maar als je dan zo'n zielig mevrouw,tje ziet,
gaat er wel v,at door je heen.

Klazien Hovenkamp
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KERSTGEDACHTE
Middenin Duitsland,in de Harz, ligt een beroemdeberg: De Brocken.
Vroegerliep de grenstussende D.D.R.en West Duitslandmiddenover
dezeberg.Nu die grensopgehevenis, is de bergeen geliefdvakantiegeook al omdat
bied.Er komenonderde veletoeristenheelveelwandelaars.
je bij goedweervanafde top van die bergver overhet landkunt uitkijken.
'l"1..

.t.
I

j:,
i."

het
malenop die "Brocken"aan
Mijnvrouwen ik zijn daar al verschillende
wandelengeweesten genotentelkensweervan het prachtigeuitzicht.Op
de berg,op weg naar
een keerwarenwe omhoogwandelendhalverwege
de top, toen een anderewandelaarons tegemoetkwamdie op de terugweg naar benedenwas.Hij riep ons toe dat het bovenhelemaaldichtzat
van de mist:"Je kunt boven niets zien"......"Es gibt keine Aussichten,
jah....undAussichten
brauchtman ins Leben".
Er is geen uitzicht,en uitzichtheb je nodigin het leven. Het kan boven
namelijkdichtzittenvan de mist.Je weet dat er uitzichtis, maarje ziet het
niet.
Zo kan ook het levenaanvoelen,alsof er geen uitzichtis, geen toekomst,
Het overzichtraakt zoek als problemenen zorgenzich opstapelen.Een
mens kan zich dan ook beklemdvoelen,juist nu je het uitzichtzoektmet
nu je het uitzichtzo nodighebt in je leven.
de woordenvan die wandelaar,
op zoeknaaruitzicht'gaan
Op je weg naarbovenkunje dan als'wandelaar
Heefthet wel zin om je tochtte vervolgen?
twijfelen.
De mens komt soms tot vragennaar de zin van al datgenewaarmeehij
doendeis."Heeftallesnog wel zin?...ls er eigenlijknog wel uitzicht?"
Dietwijfel,de vragendie een menszich kan stellen,kunnenhem opgesloten houden,
We belevenook ditjaarweerde donkeredagenvoorKerst.We merkenhoe
mensenin die donkeremaandendoendezijnmet versieringen lichtjesom
elkaarhet gevoelte gevendat er in de donkertetoch wel lichtis. Je mag
gelovendat het nietdonkeris, maardaarmeebedriegje lezelf. Hoe aardig
het ook is al die
Kerstversiering
en die lichtjes,het blijftbuitendonker,ook al zijnwe op weg
naarhet lichtvan Kerstmis.
Somslijkter geenuitzichtte zijnin het leven,het kanzo donkerzijn,je kunt
maar
soms ineenshet gevoelkrijgendat al die lichtjesen die versieringen
schijnzijn,
Je ziet het niet meer,hoe je je best ook doet: je hebt geen uitzichtwant
het levenis somszo mistig,
En toch,vervolgje weg maar,het is de moeitewaardal zie je het niet.Er
is wel degelijkuitzicht.
Straksgaan we kerstvieren.lederdoet dat op zijn eigenwijze en dat is
16

goed.Kerstwil ons zeggen,hoe donkerhet ook is........eris uitzicht.
Houdtdaarmaaraan vast,blijfnietteleurgesteld
stilstaan,maarvervolgje
weg in vertrouwen....
Het wordtKerstmis....
een feestvan vertrouwenin de toekomst.
Houdtvol en dan zul je van het uitzichtgenieten,want Kerstmis:de mist
trektop, het wordtweer lichten er is uitzicht.
Dhr.Rietdijk.

KERSÏOCHTENDZANG,
KOMENZINGMEE!!!!!!
1ekerstdag
Maandag25 december
ry"Ldter weergezongenin het áorp.
kerstliederen
Van7.OOutot 8.OOugêànweverschillende
zínqen.
Om 7.OOuur wilÍenwe verzamelenbiÍ 4e qereformeerd
vriiqemaaktekerk
(p a s to ri e w e g 2 l ),
v a n d a a ru i t g?tn w e het?orp door.
^L
Komt allenen zínq mee.
H e b i e e e n k l e ínmu z i e k i n strument/
N eem maarmee.
Oo k v ri e n d e ne n 6 m i l i e mo qen meedoen.
Hoe meer zielen,hoe meer ireugd.

f
:;e

Kom en zingmee!!!!!!
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NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD
THEATERMIDDAG
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Op 26 novemberj.l. hebben een aantal inwoonstersvan Kantens/
georganiseerd
bijgeZandeweerde theatermiddag,
door De Zonnebloem,
te Delfzijl.
woondin de Boegschroef
werdenzij eerstnaarUithuizengebracht,
Doorledenvan de Vrouwenraad
bus.Daar
waarde reisnaar Delfzijlvoortgezetwerdin een gereserveerde
aangekomenwerd iedereenontvangenmet koffieen cake en vervolgens
werd er een gevarieerdprogrammagebodenmet als belangrijkste
artiesten het al meer dan 40 jaar bekendeduo Saskiaen Serge.Met diverse
meezing-liedjes
brachtenze de zaal al directin een gezelligestemming.
en het geheelwerd
Verderwas er nog een optredenvan Het Huis-Orkest
aan elkaargepraatdoor Dickde Witte,die zowelals muzikant,goochelaar
en als clownoptrad,ln de pauzewas er voor iedereeneen hapjeen een
drankje.
middag.
ledereenkon terugkijken
op een gezelligeen gevarieerde
De Zonnebloemorganiseertiedervoorjaareen Boottochten iedernajaar
voor mensendie andersniet meer zo makkelijkeen
een Theatermiddag
uitstapjekunnenmaken.IndienU het leukvindtook een keermee te gaan,
in het Lougnijs
letU dant.z,t.op de aankondiging
onderde rubriek"Nieuws
van de Vrouwenraad',
die één en anderdan verdervoor U verzorgt.
AVOND''
GRUNNEGER''OPEN
Tijdensde cursusGroningsis er op maandag14 januari2008 een " Open
Aanvang19.30uur in 't
voor belangstellenden.
Avond",d.w.z.toegankelijk
Schienvatte Kantens
Theode Groot
DocentPietKruizingaheeftvoordezeavondde gastdocent
uitgenodigd.
toal aans bekeken".
Hij is één van de auteursvan het lesboek"Grunneger
De titelvan dezeavondis ontleendaan het boek.
"De wisselwerking van taal en mentaliteit" Een zoektochtnaar de relatie tussende mentaliteitvan de Groningsebevolkingen hun taal
en weetals geenander
Theode Grootwerktals regisseurin hettheatervak
op een bijzonderboeiendewijzezijnverhaalnaarhet publiekoverte brengen.Verderspeelthij mee in de RTV Noord-soap"BovenWotter"
zijn,
We hopenheelveel mensendie in de Groningertaal geïnteresseerd
te mogenbegroeten.
Vrij entree,consumpties
voor eigenrekening..

1B

Qraag wíffen we ons eyerLyoorsteffen:
WLI líjn het gemengí É"oor?avane uít Stítswerl
Bestaan sinds 1992, opgericht
door een aantal enthousiaste
Stitswerders.
Het nu 14 leden( niet compleet
op de foto)tellendekoor bestaat
niet meer uit louteringezetenen,
maar komen uit de omtrek van
Stitswerd.
De dirigentis Michielde Vries.
Elkemaandagavondrepetitieen
verzoekenzingenin het Dorpshuisvan Stitswerd.
Het genrewat Pavanezingtis klassiek,variërendrond 1500Vm 1900.
Engelse,Duitsecomponisten,
muziekvoor4 of 6 stemmen.
De ledenzijn amateursdie met elkaaral vrij goed zingenen bovenalerg
van deze muziekhouden.
Zo verlopende maandagavonden
in prettigsamenzijnen samenzingen.
Het gezamenlijkiets mooismakenresulteertongeveer3 keer per jaar in
een optredenergensin een van onzeGroningerplattelandse
kerkjes.
Met prachtigeakoestieken entouragepasthet erg goed bij de sÍeervan de
muziek.
gebruikmakenom een ieder
Graagwillenwe ook van deze gelegenheid
die zichvoeltaangetrokken
door dezewoordeneenseen keertjete komen
luisterenen kijkenop maandagavond
in het Dorpshuisin Stitswerden misschienerg veelzin krijgtom mee te doenmet ons koor.
We kunnennog wel wat stemmengebruiken!
K.ËRSfC;qCEflCIf.lË
Aan alle mensen zou ik een Bijbel geven want daarín staat het mooiste kerstcadeau dat er is. Namelijk het evangelie dat vertelt dat er lang geleden een baby tje
geboren is die de naam Jezus kreeg. God, Zijn Vader zond Hem naar deze
wereld om uiteindelíjk, toen het babyïje volwassen gev,orden was, voor ons de
straf te drogen die wij verdiend hadden doordat we dagelijks ingaan tegen de wíl
van God en daardoor zondigen.
Ik zou dit mooie nieuws graag willen doorttertellen omdat ik ervan overtuígd ben
dat dit te weten je veel gelukkiger maakt dan mee te gaan met het wereldse kerstfeest.
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SCHIENVAT
JANUARI2OO8
3-10-17-24-31 13.00U
3
1 3 . 0 0U
4
20.00u
5-12-19
18.00U
7-14-21-28
19.30U
1 9 . 3 0U
8-15-22-29
20.30 U
8-15-22-29
1 9 . 3 0U
9-16-30
19.30U
9-23
10
2 0 . 0 0u
10
2 0 . 0 0u
16-30 13.30T/M 15.30U
20.00u
22
1 9 . 3 0U
23
25
2 0 . 0 0u
26!!!!l!!!

DAMMEN(t leertvan zulf)
CSCW SPELMIDDAG
(CSCW)
NTEUWJAARSVTSTTE
VLlNTHIPPERS
KAANSTER
C U R S U SG R O N I N G S
DAMESGYM (CLTMAX)
VoLLEYBALHEREN(CLTMAX)
ROELSCOMBIFIT
HANDWERKEN
VERGADERING
BESTUUR
SCHIENVAT
EENKOMSTNUT
NIEUWJAARSBIJ
SPORTEN SPEL
VERGADERING
CSCW
BRIDGE
AVENDO
GENERALEREPETITIE
ADVENDO
UITVOERING

14 JANUARIOPENHUISCURSUSGRONINGS
KOMGERUSTEENSLANGS AANVANG19.30U
T O T Z I E N SI N S C H I E N V A!T! ! ! ! ! ! ! ! !
Denkt u aan de Nieuwiaarsvisiteop vrijdag 4 januari?
Op 12 januari serveert de " Kleine stamtafef'
boerenkool met spek/worst €4,75
Wilt U komen eten zeg het van tevoren want op=op
(Te.551856
Rita of 551280Schienvat
/ 0620839053
)

KËqsfcfrDËvlCIÍJÉ
Aan wie zou jij/u graag een kerstcadeau willen geven en w,aarom?
Met deze vraqg hebben Jan en ik ons beziggehouden en het volgende
heb ik op papier gezet.
Als ik in december denk aan cadeautjes dan denk ik aan het Sinterklaasfeest.
Met kerst gedenken wij de geboorte van de Here Jezus die voor ons op aarde
kwanr. Door de geboorte van Jezus gaf God ons het grootste kerstcadeau ooit.
Ik zou dan ook als kerstcadeau iedereen ín contact wíllen brengen met Hem,
mqar vooral hen die het moeilijk hebben,zodat ze weten er niet alleen voor te
staan, maar altijd bij Hem onr hulp mogen vragen. We mogen het zelf ín praktíjk
hrengen door er voor de ander te zijn, niet alleen met kerst mqar altijd.

Di euwke Evenhuis-Zoodsma
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SPORTEN SPEL OP WOENSDAGMIDDAG
In het nieuwejaarwordener op woensdagmiddag
weer nieuweactiviteiten
georganiseerd
voor de kinderendoor Climaxen het Huis voor de Sport
Groningen,
Er is zeerenthousiast
meegedaan
doorde kinderenen op 5 decemberwas
het een feestmet allemaalpietendie oefendenvoor hun diploma.Ze zijn
allemaalgeslaagd.
U kunt alvasttot de voorjaarsvakantie
de volgendedata noteren:
16 januarien 30 januarien 13 februariop dezelfdetijden.
Komallemaalweermeedoen.Tot
dan!!!!!!!!!!!
Bas Groenweld,JolienKooien TrudyVrugt.

KËrt"sfc'sDEsCIfJË
Er werd míj gevraagd aan wie ik een kerstcadautje zou willen geven en waaromT
Dit is, vind ik geen gemakkelijke vraag en ik moest er lang over nadenken. Er
zijn zoveel mensen waar ik om geef en veel van houd, dat het niet gemakkelijk is
om er een ttit te kiezen. Dat doe ik dan ook niet. In plaats van een cadeautje
aan een persootl, geef ik líever een extra kus en knuffel aan de mensen waar ik
van hou!

Mirjam Fraoij
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EEN STICHTING
VOORDE TJALK BIJ DE MOLEN.
Sindsenkelejaren ligt er bij de oude molenvan
Kantenseen mooieoudetjalk.Eenfraaigezicht,
waarmeeje een glimpopvangtvan de glorieuze
geschiedenisvan de zeilendevrachtvaartvan
vroeger,die ook in dezestreekactiefwas.
Het behoudvan het schip is echterniet zeker
meer;de tijd en het geld kan niet meer worden
opgebracht.
Dat is jammer,want met zo'n mooi stukjenautisch erfgoedzou je best iets kunnenbijdragen
aan het aangezicht( en activiteiten) van de
streek.Zeilendoet ie ook nog eens prima.
Daaromis er een planbedachtom het schiphierte houden.
Er is een stichtingopgericht( StichtingSchippertje
te voet), die het schip
kan voorzienvan onderhoud.
Daarvoorzijn natuurlijkdonateursnodig.Dezemensenwordenin de gelegenheidgesteldeen tochtjemee te zeilenmet het schip,als ze een minimum bedragdonerenvan vijftigeuro.
Bij succeszullener meeractiviteiten
wordengeorganiseerd,
zoalshistorische vaartenin de omgeving,waarbijmen kan ervarenhoe er vroeger
werdgevaren(jagen,zeilen,bomen), een cursusnautischknopenof een
piratenvaart
voor de jeugd.
Een schipals dit verdiendeen nieuwleven,dat de stichtinghaar hooptte
kunnengeven.
Begin volgendjaar begint een handtekeningenactie,
waarbiju zich als
deelnemerkuntaanmelden.
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VOORVERKOOP
KAARTENADVENDOSTARTOP 3 JANUARI2OO8
van Advendoin
Overeen maandis het weerzover:de jaarlijkseuitvoering
dorpshuis't Schienvatin Kantens.We spelen dit jaar voor u het zelf
geschrevenblijspel"Elk vogeltjezingt zoalshet gebektis". Een stuk in 3
U waantzich de
bedrijvendat zich afspeeltop Camping"De Flierefluiter".
geheleavondop een camping,waareen bedrijflangskomt
vooreen teamNatuurlijkbevindenzich op de campingook allerlei
buildingsweekend.
De spelersdie dit jaar
vreemdetypes,met elk hun eigen bijzonderheid.
Miske,
Knot,
WillemKnot,Harry
zijn:
Henk
van
Dijk,
Marten
Jan
mee doen
Hovenkamp,Janny ReifÍers,Gees Knot, Charlottevon Hebel, Ineke
Veldman,
Tijn-Caspers,
MirandaBlauwwiekel
en FrouwkeDoornbos.Naast
laten
toneelspelen,
zullende spelerszichook van hun muzikalekwaliteiten
en dj Eling
zien.Aan deze avondzullentevensde KaansterVlinthippers
verlenen.Hetbeloofteen enormspektakelte wordendat
hun medewerking
u zekernietmag missen.
van vorigjaar,hebbenwe beslotenom
Geziende massalebelangstelling
2 uitvoeringente geven en wel op zaterdag 26 januari en zaterdag 9
februari. Beide avondenvindenplaats in 't Schienvaten beginnenom
(à € 3,50)zullenalleenvia de voorverkoop
19.30uur.De toegangskaarten
gereserveerden gekochtkunnenworden.Dit kan vanaÍ donderdag3
januariuitsluitend
bij Joséde Jong(tel.552395).Reageersnel,
telefonisch
want vol is vol!
De gereserveerdekaarten moeten op vríjdag 18 januarí van 19.00 tot
20.30 uur opgehaaldwordenbij Henk van Dijk, Bredeweg 18 in Kantens.
Noteertu dit alvastin uw agenda?
We hopenop 2 geslaagdeuitvoeringenen heten u alvastvan harte welTotdan!
kom op camping"De Flierefluiter".
FrouwkeDoornbos.namens Advendo Kantens

KËRSfCflDËY{OfJÉ
Aan wie zou ik als eerste een kerstcadeau geven ?
Dat ís aan mijn oudste zus Klazien, díe voor het eerst zonder Gert kerst moet
vieren.
Natuurlijk zijn de kinderen en kleínkinderen er wel om er eenfijne kerst van te
ntaken.
Het was een heel vreemd jaar voor iedereen, nxaar ik wil haar toch een hart
onder de ríem steken en haar en de kinderen en kleinkinderen een íiine kerst en
een gelukkig nieuwjaar wensen.

Veelliefs vanje zus TinekeWllems
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YOGArN 2008!
Afgelopenmaandenvond er een cursusHatha-yogaplaatsin het mooie
dorp Stitswerd.
Hatha-yogais een ruim4000jaar oudefysiekeyogavorm,ontstaanuit de
Hindoestaanse
cultuurvan India.
Doormiddel
vanvooralfysiekeoefeningen,
houdingen,
brengje meerevenwichttussenlichaamen geest.De houdingenontstaanen wordengedragen door middelvan een specifiekgebruikvan de adem.Elke les wordt
afgeslotenmet een diepeontspanning.
Yoga is voor iedereen,mannenen vrouwen!Lichamelijke
of geestelijke
klachten,zoals stress,hoevenhet oefenenniet te beletten.Integendeel,
yoga kan juist bij veel aandoeningen
voor verlichting
zorgenoÍ deze aandoenÍngen,
zelfswegnemen.
bij voldoendebeoefening,
Bijyogagaathet om het lerenaccepteren
vanje eigengeestelijke
en lichamelijkegrenzenen mogelijkheden.
Vanuitdezeacceptatie
ontstaater meer
ruimteom doorte groeienen ontdekje meerje eigenkrachten talentenop
zowellichamelijk
als geestelijk
vlak.
lk geef de lessenmet het accentop doen,waarnemenen ervaren.
ledereenvult naar eigen behoeftezijn of haar spiritualiteit
zelf in. Mijn
bedoelingis om yogatot ietsvanzelfsprekends
te maken.
Yogakan zeer ontstressend
werken,zekerin ons huidigedrukkebestaan.
Lerenloslatenis een grootgoed.
Bij voldoendedeelname(min.10) zal de cursusdoorgangvindenvanaf 1
februari2008 en wel op de vrijdagavonden
1 x per 2 weken!
T i j d :2 0 :1 5 - 2 1 : 1 5u u r
Kosten:10 x € 70,00
Waar:Dorpshuisin Stitswerd
Aanmelden
voor 15 januari!
Voorverdereinformatie
kunt u naarmijnwebsitegaan:
www.ojas-training.
nl
Of mij mailen:Nynke@ojas-training.nl
O f b e l l e n0: 5 9 4- 6 2 1 8 1 1
Hopelijktot ziens,
en vooriedereeneen rustigeindevan het laar2007en erg mooibeginvan
2008!
Hartelijkegroet,
NynkeSmid
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ROMMELMARKT
ROTTUMMER
KERK
gehouden.De
Volgendvoorjaarwordt in Rottumweer een rommelmarkt
van de
opbrengstis voorde kerkvan Rottum.De vloeraan de rechterkant
kerk moetnog verníeuwdwordenen een likjeverf hier een daar kan geen
kwaad.De rommelmarkt
is weer in de loodsaan de Kloosterweg.
Op dit
momentzijnwij weerheelblijmetspullenvoorde rommelmarkt.
Dus........
heeftu spullenvoorde rommelmarkt
en wilt u ons steunen,dan kuntu uw
spullenbrengennaarJannieDijkop 't LageEindnr. 14 .( onderde carport
plaatsen)U kuntook bellennaarJannieDijk(tel:0595-551850)
of Henny
Homan(Tel:0595-551386),
dan zorgenwij dat het een en anderbij u wordt
opgehaald.
Organisatie
Rommelmarkt
RottummerKerk
OPHALENOUD PAPIER
Zaterdagmorgen
12 januari2008om 09.00bij de weg klaarzetten
Zet uw papiertijdigen voorde ophalerszichtbaarbij de weg.
Oud papieren kartongraaginleverenin dozenof papierenzakken.
Bij klachtenkan men zich wendentot de contactpersoon
van peuterspeelzaalpoppedijn
tel HarrietWassink0595-434644.

S#d

KÉRSf&4DHCIfJÉ
De vraag, aan wie zou jíj
graag een kerstcadeautje wíllen geven en waarom?
De eerste vraag is eigenlijk
heel gemakkelijk te beantwoorden: wij geven nl. nooít
kerstcadeautjes.
Maar zou ik het u,el doen, dan
o.a. aan Giny, mijn vroltw.
En de vraag waarom: uit
waardering en dank voor
alles wat zíj uit líefde in al die
jaren voor mij gedaan heeft
en nog alle dagen doet.

iÉ

,#i,:
n.
J

.4,.). i.. '
-a-, \
\t7,
p

,{
ë.t

4't

r:::-

;i"

\ï
4

--:-

13
ê'{

;
I

lr ;'

,a

;ï

l
I

n"

rl

Tiarko Wíbbens

}=l*
,:q.

lê'is!

*.ra1

l<aiLeo*r

1 !rnr-

27

ïp
{

'l

#

i,i;

&-x

{ffif'r

, " ,r {
{

1""-,*
_

.*,-\

\,,
\
**

"*'o

"f

December 2007
Het eind in zicht
de maand van licht
en duisternis
de Sint,een Pasgeborenkind'
het stervendiaar
dat hier ziin einde vindt'
Bijna uitgebtust.''verstild
aanvaardbaarmild
guuren koud...oud
31 december
's
12 uur nachts
uitgesteld.
uitgeluid
voór een nieuw begin
Een voorsPoedig2008
Vooru en uw gezin'
Herman DePPingPeize
op vriidag4 januari
Denktu aan de Nieuwjaarsvisite
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Gemeentehuis:
Bezoekadres:
HooÍdstraat
West1,9981AAUithuizen.
Postadres: Postbus
11,9980AAUithuizen.
9cnr(cnrc
Tel.nr.:
0595-437555
E E N { S IV ION D
F a x .n r.:
0 5 9 5 -4 3 7 6 6 6
4
email:
algemeen@eemsmond.nl
W"-internet:
www.eemsmond,nl
\,*

,-.].

Openingstijden:
Hetgemeentehuis
is voorhetpubliek
geopend
opmaandag
van8.30-19.00
uur,dinsdag,
woensdagenvrijdag
van8.30-16.00
juni1999werktde
uurenopdonderdag
van8.30-12,00
uur.Sinds
gemeente
Eemsmond
meteenpublieksbalie.
U kuntzichvoorallezakeneerstbijdezebaliemelden.Veelal
geholpen
wordtu dandirect
doordebaliemedewerker.
Vergthetantwoord
opuwvraag
meerspecialistische
kennis,
danwordteenmedewerker
vandedesbetreffende
vakaÍdeling
ingeschakeld
omu vandienst
te zijn.OokvoorSociale
Zakenkuntu zichbijdepublieksbalie
melden.
Tijdens
de avondopenstelling
op de maandag
zijnalleende medewerkers
vande publieksbalie
aanwezig.
Voordeaanvraag
vaneenreisdocument,
eenrijbewijs,
eenuittreksel
uithetbevolkingsregister,
geboorte
aangifte
vaneenverhuizing,
oÍoverlijden
of inÍormatie
oversociale
voorzieningen,subsidies
endergelijke
kuntu danookterecht.
Depublieksbalie
geopend.
is doorlopend
De
overige
organisatie
kenthetsysteem
vanvariabele
werktijden.
Daardoor
bestaat
mogelijkheid,
de
dat's morgens
voor09.00uurof tijdens
delunchtijd
medewerkers
nietaanwe
zigzijn.
platglas:
Inlevering
Platglas
kaniederewerkdag
ingeleverd
worden
aande Talmaweg
8a te Uithuizen,
van9.001 2 .0u0u re nv a n1 3 .0-01 6 .0u0u r.

(Descfroonfuíísspecinfrste

tru6i u tfnrisRgmt.
U kunt bii bii mii o.a terecht voor

'1

BeI nu aoor eena.fspraaken u krijgt'100/okerudsmakingskorting!

Voor meerinformatieof vragenneemdancontactop met :
Schoonheidsspecialiste
Kelly tel'.062397
1285
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-^.
Woningstichting
dê Delthe
t4\
Postbus
2 - 9988ZG Usquert
í
I
( \,rel.05e5-423106 t Fax.05es-42s04e
Raadh.uisstraat
5, 9988REusquert
\7
Het kantooris geopendvan maandagtot en met vrijdagvan 8.30-12.00uur. Men
voor een woning,inÍormatie
inschrijving
kan hierterechtvoor algemeneinformatie,
('s morgenstusover betalingenenz.en voor het meldenvan onderhoudsklachten
uur).Tel.0595-423106.
sen 8.30-12.00

861s(22centperminuut)
THUISZORGGRONINGEN0e00

Vooralle inwonersvan de provincieGroningen:24uur per dag,7 dagenper week.
LaanCorpusden Hoorn104
Hoofdkantoor:
Tel.09008615.
Postbus707,9700AS Groningen.
* Voedingen diëtiek
Wij bieden:
* Gezondheidscursussen
* Huishoudelijke-,
en voorlichting
* Ergotherapie
* Verzorgende-,
* LedenService
" Verpleegkundige
zorg
* Maatschappelijk
* Thuisalarmering
Werk en Sociaal
NoordGroningen,
Raadleden,
en
" Uitleenvan hulpmiddelen
tel. 050-3033399.
verpleegartikelen
* Ouder-en Kindzorg

Provinciale
uitleenpunten
Zie in de
halenof brengenkanbij eenaantallokaleuitleenpunten.
Zelfhulpmiddelen
van 1999,onderuw woonplaatsde Thuiszorgvermelding.
teleÍoongids
De locatiesGroningenen Veendamvan het HulpmiddelenCentrum Groningen
voorhulpmiddelen
die bezorgdof gehaaldmoetenworden.
hebbeneen besteldienst
:0595-43
1647.
at 351
37. Teleloon
Uithuizen,Schoolstra
Telefoon:
050-5421811.
LocatieGroningen,
Rijksweg130b, Groningen.
uur.
Geopendvan maandagVm vrijdagvan 16.30-17.00
Wordt lid van ThuiszorgGroningenvoor meer zekerheid,gemak en service.
Voor meer inÍormatiebel met: 09008615en vraag naar de Leden Service.
StlchtingKraamzorg'Het GroeneKruis'
bevallingen
lnschrijven
en oproepenkraamzorgen vragenrondomzwangerschap,
kraamperiode.
Tel.050-3686250.
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