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REDAKTIE:
Mevr.A. van der Hoek-Linstra
Mevr. H. M. de Vries-Kuiper
Dhr. K. Dokter
Dhr. K. v. d. Veen
Dhr. B. Wigchers
Dhr. J. van der Laan,eindredaktie.
adres:Kooistraat6, 9995PW Kantens.Te|.2213.
Correspondentie
Administratieadres:Langestraat
24, gW5 PE Kantens.
Bankrek.no.34
Rabo-bank,
Middelstum-Kantens
.22.ffi.173.
t.n.v.'t Lougnijs.
Gironummervan de bank:871621.
Uw giften kunt u overmakenop de hierbovengenoemderekening.
is
Eenabonnementvoor lezersbuitende genoemdedorpenen randgebieden
mogelijk,door stortingvan f.25.- op bovengenoemderekening.
't Lougnijswordt u dan toegezonden.
Aan allendie ietste koop hebbenen of te koop vragen,is er aftijdpfaatsvoor
uw advertentiein onze rubriek:Vraag en Aanbod.
KostenTU betaaldvoor lx plaatsingf.2.50 per regel.
Wilt u eenvasteplaatsin onzerubriek,neemtu dan evencontactop met het
corr. adres.
Allesuit dezeuitgavemag wordengebruiktin welkevorm dan ook mits met
bronvermelding.
Drukwerken verzorgingvan 't Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijJ.Sikkema,Hoofdstraat16 te Warffum.

WEEKENDREGELING
HUISARTSEN:Usquerten Warffum
5 en 6 dec. Mw. ter Haar,praktijksmits, warffum
12 en 13 dec. c. Ruytenberg,wadwerderweg3, Usquert
19 en 29 dec. H. Visser,w. de Zwijgerstraat
i, Baflo'
25/26/27 dec. c. Ruytenberg,wadwerderweg3, usquert
1/2/3 jan. J. s. smits, oostervarge5.|,wárffum

osgw-22s2
0sgso-2g31
osgsO_2slb
0sgs0-2g3,|
05gs0-24g0

HUISARTSEN:Middelstum en Stedum
5 en 6 dec. s. Gerbens,Menthedaraan
2, Middelstum
osgss-lslg
12 en 13 dec. J. oosterhuis,Kampweg21, stedum
0sg6b-1323
19 en 20 dec. S. Gerbens,Menthedalaan
2, Middelstum
osgss-1s19
25126/27dec. M.A. Verhagen,Grachtstraat
8, Middelstum 0SgSS-lSlg
112/3jan. J. oosterhuis,Kampweg21, stedum
0sg6s-1323
TANDARTSEN
5 en 6 dec. P. Stomp, Oosterstraat61, Warffum
05950-2261
12 en 13 dec. A.E.vanWaes,L.Drift4, Uithuizermeeden05954-13689
19 en 20 dec. F.H. Bennink,Gaykingastraat
17,Ten Boer osw2-2720
25 en 26 dec. A.G. Dijkman,G. van Damstraat1,'t zandt 05968-16s7
-1740
27 en 28 dec. J. v.d. Bijl,Borgweg28, Winsum
0SgS1
29 en 30 dec. A.G. Dijkman,G. van Damstraat1, 't Zandt 0s968-16s7
31 dec. en 1
jan. J.A.J. Hoft, Raadhuisstraat
6, Loppersum 0b967-2818
5 en 6 dec.
12 en 13 dec.
19 en 20 dec.
25 en 26 dec.
31dec.-1jan.

DIERENARTSEN
s.G.s. Postma,Heerestreek
4, Bedum
0sg0o-12607
D. v.d. wef, Hypolytuslaan
62, Middelstum 0sgs5_1303
c.H. van wees, Havenstraat
13,warffum
0sgs0-3g22
S.G.S.Postma
D. v.d. Wel

G R O E N EK R U I S
Voor het afhalen(terugbezorgen)
goederen:mevr. A.A. Grasdijk,tel. 2s16.
Maandagt/m donderlagvan 18.00tot 19.00uur, behalvespoedgevallen.
Bij geengehoor tel. 1228Groenhof.
WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging
is dag en nachtbereikbaar.
Het centraletelefonisch
meldnummervoor dringendegevallenis 0S950-b363.
Spreekuur wijkverpleegster: dagelijksvan 13.30tot 14.00uur in het
GroeneKruisgebouw,
MolenwegS, tel. 23n.
OPENINGSTIJDENPOSTKANTOOR,tet. 059S6-132b:
Maandagt/m vrijdag9.30-11.30
en 16.00-17.30
uur.
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PREDIKBEURTEN
N E D . H E R V O R M D EK E R K
Kantens:
11.00uur
Ds. C.E.Lavooij
6 dec.
13 dec.
11.00uur Ds. C.E.Lavooij
Ds. C.E. Lavooij,S.O.W. dienstGeref.Kerk
20 dec.
9.30uur
2?.30uur
Kerstnachtdienst
24 dec.
Kinderkerstfeest
25 dec.
19.00uur
??.??uur
Dienst
31 dec.
G E R E F O R M E E R DKEE R K. V R I J G E M A A K T
6 dec.
11.00uur Ds. J.P. van Bruggen,Uithuizen
14.30uur
Dienst
13 dec.
9.30uur Drs.T.K. van EerdenH.A.
14.30uur
Drs.T.K. van Eerden
20 dec.
9.30uur
Drs.T.K. van Eerden
14.30uur
Drs. T.K. van Eerden
25 dec.
Drs.T.K. van Eerden
9.30uur
14.30uur Ds. J.P. van Bruggen,Uithuizen
Drs.T.K. van Eerden
27 dec.
9.30uur
14.30uur Ds. H.P. Dam,Middelstum
31 dec.
19.30uur
Drs.T.K. van Eerden
KERK . LANGESTRAAT
GEREFORMEERDE
6 dec.
Dhr. B. Visser
9.30uur
14.15uur
Ds. Poelman,Bedum
13 dec.
H.A.
9.30uur Ds. K.H. Keegsma,
Boerakker,
14.15uur Dhr. C.R. Hollander,
Feerwerd
20 dec.
9.30uur
Ds. C.E. Lavooij,S.O.W.-dienst
14.15uur
Ds. B. van Oeveren,Leek
Kerstnachtdienst
Herv. Kerk
24 dec.
22.30uur
25 dec.
14.15uur Ds. Edelman,
Bedum
19.00uur
Kinderkerstfeest
27 dec.
9.30 uur
Ds. H. Hazenberg,Beetsterzwaag
14.15uur Ds. H. Hazenberg

AGENDA

Dorpshuis't Schienvat,KerkstraatT, Kantens
10dec. Raadsvergadering
22 dec. C.S.C.W.Doe-middag
29 dec. C.S.C.W.beurs+ film
beurs2-4 uur en 19-21uur
film 4-5 uur en 21-22uur
2 jan. C.S .C.W. nieuwjaarsvisite
gymnastiek50+
dinsdagmorgen:
dinsdagmiddag
en -avond:C.V. Climax
dinsdagavond:
damclub

4 dec.
19 dec.
21 dec.

Dorpshuis "Kloosterstee" Rottum
St.Nicolaasfeest.
Aanvang16.00uur,0-12jaar
Lustrumdorpshuis,12-24uur
Kerststukjes
maken,aanvang20 uur

BURGERLIJKE
S T A N D G E M E E N T EK A N T E N S
Geboren:
ReinderMenco,zoonvan R.J.Wijpkema
en M.Y.Holtman
te Kantens.
lnge,dochtervan H.Dillemaen L.J.Lieweste Stitswerd.
Overleden:Geen.
Huwelijken:Geen.
COLLECTES
Opbrengstcollecte "Geef's voor diabetes" bedroegdit jaar in Kantens
f .388,75;Zandeweerf .256,05;Stitswerdf.63,00en RottumÍ.52,25.Totaal
f .760.05.
Alle gevershartelijkdank en alledankaan de collectanten.
Jantje Dijkema.
VAN DE REDACTIE
l.v.m. met het verschijnen
van nr. 10voorde kerst,is het noodzakelijk
dat de
UITERSTE
INLEVERDATUM
lS GESTELD
OP 11DECEMBER.
Copyna deze datum ingeleverdkan helaasniet meeropgenomenworden.

Ontvangengiften: v.v.K.R.C.te K. f 25.-;J.K. te H. f 25.-;Molenciete
K. f 25,-;J.M. te K. f 15.-en S.H.-H.te K. f 25.Hartelijkdank voor uw bijdrage.

AKTIVITEITEN
VAN DE CULTURELE
C O M M I S S I ER O N D D E F E E S T D A G E N
?J2december: Kindermiddag.
fn de kerstvakantieis er op dinsdag22 dec. een spelletjesmiddag
voor de
jeugd.Vanaf2 uur 's middagszijn alle kinderent/m l6 jaar welkomin de
grotezaalvan 't Schienvat.De organisatie
van de middagis in handenvan
JantjeDijkemaen GeesjeKnot,die in samenwerking
met anderenzullenzorgen dat er spelenin de zaalstaanopgestelddie garantstaanvoor eengezellige middagvoor de jeugd.
Ouders,noteerde datum even,zodat het niet wordt vergeten.
22 dec. van 2-4 uur, entreef .1,- per kind.
29 december:'Hobby-beurs
De aangekondigde
hobby-beursgaatwegenshet ontbrekenvan hobbyi'sten
niet door. Er haddenzichslechts2 personenaangemelden dat was natuurlijk te weinig om een beursmee te organiseren.Het historischegedeelte,
waarde heerHoltmanu in het vorigeLougnijsoververtelde,bleefoveren na
aktiviteitenrondom beveel overlegheeft de commissiedaar verschillende
geheelvoor iedereengewordenis en het
dacht, zodat het een aantrekkelijk
heetnu geenhobby-beurs
meermaar.....
Dinsdag29 dec. Manifestatie rond het ontstaanvan het boerderijenboek
Kantens-Middelstum.
Overhet historischegedeeltezalde heer Holtmanu eldersin dit blad meer
vertellen.
Kunst of Kitsch
Om ook mensendie niet zo bij de boerderijbetrokkenzijn te interesseren
hebbenwe er een Kunst en Kitsch-afdeling
bij. Dat betekentdat iedereen
met éénof meerderestukkenGroningsantiekof curiosamag komenom het
gratiste latentaxeren.Wie weet wat voor duur stuk u nog in huis hebt!
Taxatie alleen 's avonds tussen 7 en 9 uur.
Film
Verderdraaiter dezedag2 keereenfilm met de titel: "Landbouwen nijverheid in de Marne1939/'N.
zeer
Dezefilm duurt een uur en is volgensenkelevan onzecommissieleden
de moeitewaard om door iedereente wordengezien.
Oproep voor tentoonstelling
ledereendie historischekrantenknipsels
over het verledenvan Kantens
heeft, oude foto's, brieven,plaatsbeschrijvingen
of oude merklappenenz.,
vragenwij vriendelijkom dat voor dezeenedag uit te lenen,zodatiedereen
hiervankan meegenieten.
U kunt hiervoorcontactopnemenmet de herenHoltmanof De Boer.
Alles op eon rijtjs .... wat u kunt verwachten
- Expositieboerderijenboeken
met achtergrondinformatie.
- Boekenverkoop,standvan ScholmaDruk; UitgeverijProfiel,Bedum.
onderwijs,verzen,gedichtenenz.
Boekenop het gebiedvan Gron.Historie,
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zakenvan Kantenshistorie.
Interessante
Kunstof Kitsch('s avondsvan 7-9 uur).
Film
f .4,- per stuk.
Posters(brug Kantens,klooster-Rottum)
uur (4-5uur film),7-9 uur (9-10uur film).
Openingstijden:2-5
Entree:volw. Í.2,- per persoon(allesinbegrepen);
ieugdf.1,- per persoon.
DECEMBER.
TOT ZIENSOP 29
Zaterdag 2 januari: Nijjoarsverziede
Meernieuwshieroverin de volgendekrant.
Donderdag 18 februari: Play-backshow
Dejeugdheefta'anonzevoorzitterlatenwetendat ze er niksaanvondendat
Veellievereen
werd georganiseerd.
er dezekeereeriwedstrijddisco-dansen
play-backshow!
van de ieugdtegemoetkomen.
willenwe graagaande verlangens
Natuurlijk
Op onze vergadering is besloten dat het weer een playwordt (life zingenzou erg mooi zijn) met na afbackshow/soundmixshow
Oefenenmaaren de datumevenonthouden.Na nieuwloop disco-dansen.
jaar horenjulliemeervan ons.
ROTTUM'sDORPSHUISBELEEFT"HOUTEN LUSTRUM"
U heeft vast wel van koperen,zilverenen zelfsdiamantenbruidsparengehoord.Wel Rottumbeleeftdit jaar een houtenlustrum,want het dorpshuis
,,'t Kloosterstee"bestaatdan vijf jaar.
Vijf jaargeleden,op 18december1982,bevestigdeburgemeester
Kruizehet
naambordje,,'l Kloosterstee"
op het dorpshuisvan Rottum.Enzo werd het
startschotgegevenvoor een actief dorpslevenin en om het dorpshuis.Die
dag werd er opgepastewijzefeestgevierden ook nu weerwillenwij het eens
dunnetjesoverdoen.Het mag dan wel een "houten lustrum" z$n, maarhet
zal allerminsteen houterigfeestworden. Daarhet een uitgebreidprogramma is, heeft de lustrumcommissie
beslotenom het feestop zaterdag19 decemberte houden.Wij lichtenalvasteen klein tipje van de sluierop. Het
feest begint 's middagsom 12.00uur met draaiorgelmuziek
tot 13.00uur,
dan volgt een kindermiddag
met eenspeurtochttot 15.00uur. Daarnawordt
een film vertoondover 'Rottum door de jaren heen', gemaaktdoor enkele
Rottumeramateurfilmers.
Er zalkoffiegeserveerd
wordenmet kloostermoppen, speciaalgebakkendoor eenwelbekendebakker.Vanaf 17.30uur wordt
gegeten.Het avondprogramma
er gezamenlijk
enÀ/tensoep
begintom 19.30
uur. Daarinbijtende Rottumerkinderende spits af, gevolgddoor het openingsliedgezongendoor alleaanwezigen.
Het Rottum'szangkoortreedtop en de Kloosterspeulers
doen ook een duit
in het zakje.TussendezeRottumerverenigingendoor tredenook nog een
paarsolistenop. Alleactiviteiten
zullendieavonddoorJaapNienhuisaanelkaargepraatworden.Hetwordt eenlustrumfeest
van 12.00tot 24.00uur; 12
gezelligeurendus. Rekenmaar!
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K ER ST N AC H T D I E N S T
In de Ned.Herv.Kerk te Kantens zal op 24 december een Interkerkelijke
Kerstnachtdienstworden gehouden, onder verantwoordelijkheidvan de
EvangelisatieKommissie.
Voorganger is dhr. J.Heslinga uit Warffum.
Verdere m.edewerkingzal worden verleend door het Vocaal Kwartet "Cantica" en de Brass-Band"Crescendo" uit Groningen, onder leiding van Joc h u m R o o rd a .
Het kerkorgelzal worden bespeelddoor Antheunis Janse.
De dienst begint om 22.30 uur en zal preciesom 24 uur worden beëindigd
met het luiden van de kerkklok.
De liturgie ontvangt u aan de ingang.
KE R S T ST U KJ ES MA K E N IN R OTTU M
's
Op 21 december avonds om 20.00 uur kunt u weer kerststukjesmaken in
het dorpshuis van Rottum. Onder het genot van een kopje koffie met een
kerstkransjekunt u dan weer gezelligbezig zijn en voor de a.s. kerstdagen
een of meerdere kerststukjes maken. Êr zal voor iedere aanwezige een basispakketzijn en daarnaastkunt u nog extra benodigdhedenkrijgen.
Wat u mee moet nemen is een mesje, schaaltjes,kommetjes, bakjes enz.,
een keukenschaarof snoeischaar,eigen groen en eigen kaarsenmag u ook
meenemen.
Voor het basispakketbetaalt u f .5,-, voor de extra ingrediëntenbetaalt u een
klein bedrag.
't
Tot ziens op 21 december om 20.00 uur in Kloosterstee.

S T . N IC OL A AS F EE S T IN R OTTU M
Natuurliik komt de goedheiligmanook dit jaar weer naar het dorpshuisvan
Rottum. Hij is, wanneerjullie dit lezen,allang per trein hier, per boot daar en
te paard ergens anders aangekomen.Op 4 december komt St.Nicolaasper
auto naar Rottum om met de kinderen zijn verjaardagte vieren. Graag wil
St.Nicolaas wel even van jullie ouders weten wat voor presentjejullie die
middag van hem zouden willen krijgen. De schatkamerligt ook dit jaar weer
vol en als jullie vader of moeder nu vóór uiterlijk 1 decembereven aan Rinie
Hofman, tel. 2118, door geeft wat voor kadootje jullie willen hebben dan
komt het allemaalfijn voor elkaar.ledereenis van harte welkom op 4 december tussen 15.30en 16.00uur, want dan komt de goede Sint. Ook kinderen
van buiten Rottum en van niet-leden zijn van harte welkom, alleen daar
vraagt het bestuurvan de Ver. Dorpsbel.Rottum dan wel een kleinevergoeding voor. Het wordt vast weer een gezelligesinterklaasmiddagmet warme
chocola, en koffie voor de ouders, met speculaas,suikergoeden marsepein.
Tot ziens op 4 december om 15.30 uur in 't Kloostersteevan Rottum.
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B O D E R I J D E R ST E K A N T E N S
lk wilde wel graag iets meer weten over de boderijders in de provincie Groningen, in het bijzonderde bodedienstvan de gebr. Linstrate Kantens.
Na een hartelijk ontvangst, kopje koffie en een inleidend gesprekje was het
ijs gebroken en kwamen de herinneringenlos.
Op de 1e oktober 1939namen de gebr. Linstrade zaak over van hun vader
U.Linstraen de heer v.d.Berg. Het vervoer ging in die tijd met de auto, wat
echter niet lang geduurd heeft, want 12 mei 1941werd de auto door de Duitsers gevorderd.
Naast hun bodedienstvervoerdede gebr. Linstraook granen, met hun schip
"de Vriendschap". Dezewerd op dinsdagen vrijdag ingeschakeldom de vele klanten in de stad Groningente bedienen.
Dit ter inleiding;verder wil ik graag de heer S.Linstrazelf aan het woord late n .
Met onze snikke "de Vriendschap" hebben we heel wat beleefd. Het kwam
voor dat ons schip tot aan het gangboord was afgeladenen als wij dan door
het Van Starkenborgkanaalvoeren was dat geen pretje. Dit om dat geen een
van tweeën konden zwemmen; geen echte schipper dus.
De snelboten van de Duitsers waren het ergst; als die ons met volle kracht
voorbij voeren maakten ze hoge golven, dat we dachtent "daar gaat onze
Vriendschap". Ja! Dan stond ik vaak van woede te dansen en met mijn
vuisten te zwaaien, maar dat kon de Duitsersgeen barst schelen.
Ook ben ik een keer kopje onder gegaan, dat was in het Winschoterdiep bij
de Bonte Brug. In het Winschoterdiepstaat vaak een geweldig stuk stroom.
Vlak voor de brug liep ons schip uit het roer, kwam dwars op de stroom te
liggen, en daar ging ik over boord.
Gelukkig kon ik mij nog aan ons schip vastpakkenen werd ik binnen boord
getrokken, andershad ik dit niet na kunnen vertellen.Maar koud, brrrr, droge kleren, een berenburgen het leed was weer geleden.
En klanten:je had aardigeen minder aardige,maar je trachtte het ieder naar
de zin te maken, want het was je brood.
Als je driemaaleen tafelkleedmoest ruilen omdat de kleurenniet naar de zin
waren, dan heb ik wel eens iets gedacht wat niet zo netjes was.
Dan komt er een klant die vraagt of je een loden jas mee wil nemen, en je
weet niet wat een loden jas is; sta je daar verbaasdte kijken. (Ja, nu weet ik
h e t w e l ).
De raarsteboodschappenmoest je doen: b.v. corsetten ruilen, passen deden de dames zelf wel. Nylon kousen naar Pekosobrengenom de ladderste
laten ophalen. Boorden laten stijven, ja zelfs, moedermelkvervoerdenwij.
Groenten, fruit, eieren, je kunt gerust zeggen, alles wat los en vast zat
brachten we waar onze klanten het wilden, dat was onze service.
Kantens, Stitswerd, Rottum en omgeving, daar waren onze klanten te vinden.
lk kan mij nog een klant uit Stitswerd herinneren, Harm Cleveringa,wij
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noemdenhemonzebesteklantomdathijaltijdtevredenwas. Hijverbouwoe
groente,maarwas ook vogelvangeren wij brachtendan de vogelsnaarde
poelierin de Pelsterstraat.
waar ik het meeste plezier aan beleefd heb was ars wij met "de
Vriendschap"een schoolreisje
maaktennaar het paterswoldsemeer.
Muziekaan boord,de kinderenglunderenvan pret, iedereentevredenmet
zichzelten de helewereld.Waar is dat gebleven?
Met "de Vriendschap"hebbenwe gevarentot mei 1946.Toenweer met de
autotot 1 augustus1968.Daarnazijnwe gestopt.lk zou nog wel meerkunnen vertellen,stof genoeg.
Het was een afwisselendberoep,je kreegmensenkennis
en je verwonderde
je nergensmeerover.
Voorbij,tijden veranderen.
K.Dokter.

N IEU WS VA N D E VR OU W E N R A A D
Kerstviering voor ouderen.
Zoals u weet is deze bijeenkomst vastgesteldop donderdag 17 december, te
't
houden in Schienvat te Kantens, aanvang 5 uur.
We zullen u iets meer van het programma vertellen. De heer Roel Baar uit
Warffum zal enkele keren kerstliederen zingen met orgelbegeleiding van
mevr. E.J.van der Hoek-Linstrauit Zandeweer.Mevr. H.Paap-Reendersuit
Middelstum zal verder een gedeelte van het programma verzorgen met het
voorlezenvan een paar korte kerstverhalenen een Groningsgedicht.
Enkelevan onze eigen Vrouwenraadledenzullen ook iets in de kerstsfeerten
gehore brengen. Zo tussendoorgaan we om ongeveer6 uur gezamenlijkde
maaltijdgebruiken,die verzorgdwordt door de fam.Hovenkamp. Om ongeveer half negen wordt de avond besloten met samenzang.
We willen graag dat iedereendie aan deze bijeenkomstwil deelnemenzich
vóór 8 december aanmeldt bij mevr. Wibbens (Stitswerd),tel. 1218;mevr.
Homan (Rottum), tel. 1386 en in Kantens bij mevr. Berghuis, tel. 1899 of
m e v r. v .d .H o e k , te l . 1 538.
De bijdragevoor de maaltijdbedraagtf .5,- per persoon;verder is allesgratis.
(Diëten en vervoer naar't Schienvat graag even doorgeven bij opgave).
We hopen dat u zich in grote getaleaanmeldtvoor de kerstvieringen u weet
dat we niet zó preciesnaar de leeftijd kijken (ongeveer55+).
INSTUIF
De instuifavondop vrijdag 6 novemberj.l. was zeergezellig,maar het bezoe'met
een kopje koffie
kers aantal viel tegen. Deze avonden waar men gezellig
bij elkaar komt' verdiend meer aandacht. Wij zijn overtuigd dat er in Stitswerd mensen wonen die door een voordracht of een lezingde mensen kunnen stimuleren,zodat ze met verlangennaar deze avonden zullen uitkijken.
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,HELP

DE POLEN'

Vrijdag 30 okt. j.l. ging er wederom een hulpgoederentransport
naar Poznan
in Polen. De beide auto's, van MeubelcentrumSchereren Moorlach's Meelfabriek, hadden een voorspoedige reis. Aan de Poolse grens werden slechts
enkele steekproeven in de meegebrachtegoederen gedaan, zodat aan deze
grens slechts 2Yz uur werd doorgebracht.
Zaterdag, tijdens het uitladen, werden de eerste goederen reeds door het
Rode Kruis opgehaald. De rest werd later afgehaald door diverse instanties,
zoalseen weeshuis,tehuizenvoor lichamelijken geestelijkgehandicaptekinderen en bejaardentehuizen.In de loop van de dag werden er nog o.a. ziekenhuisbeddenen twee nierdialyseapparaten
naar een ziekenhuisgebracht,
waar ook de dankbaarheidzeer groot was. Steeds werd de beide chauffeurs
en hun bijrijdersgevraagd om toch vooral alle gevers en geefsters te bedanken. Dit wil de werkgroep 'Help de Polen' dan ook graag doen aan u, door
middel van 't Lougnijs.
In de loop van zondagmorgenwerd aan de terugreisbegonnen. Dezeverliep
ook voorspoedig, zodat in de loop van maandag weer de thuishaven werd
bereikt.
Ook deze keer kon zonder meer weer worden vastgesteld dat dit werk moet
doorgaan en als het kan ook weer graag met uw hulp, in welke vorm dan
ook.
De werkgroep 'Help de Polen'wil u dan ook graag hartelilkdankzeggenvoor
uw aller medewerking.
In december hopen we weer een hulpgoederentransport
naar Polente organ i s e re n .
Mw. Pieterman
In aansluitingop bovenstaandenog een paar mededelingen.Vanaf nu tot 5
dec. staan de deuren aan de Kooistraat45 (tel. 1825)weer wagenwijd open
om de goederen in ontvangst te nemen.
Een vriendelijkverzoek: Wilt u de zakken en/of dozen stevig dichtbinden;
schoeiselper paar aan elkaar. Grote stukken, b.v. bedstellen,graag even
een telefoontje,deze worden dan bij u afgehaald(per auto Schererof Moorlach).
Misschienweet u het nog: allesis welkom, ledikantjes,karretjes,invalidewagens, krukken, alle soorten kleding, linnengoed(ook al is dit niet heel sterk
meer, dit is heel geschikt voor verband).
Alvast hartelijkdank.
Mw.Spr-Br

N I E U W S V A N D E G Y M N A S T I E K - E N V O L L E Y B A L V E R E N I G I N GC L t M AX
Zoafs in 't vorige Lougnijs was meegedeefdwordt op zaterdag 13 februari
1988 het jaarlijksewintervolleybaltoeinooi in de grote zaal van-'t Schienvat
'gehouden. Voor de goede orde delen wrj u mee dat,
in overleg met de voet_ -9u_"t"1,91"q in dit weekend geen voetbalwedstrijden zullenïorden afge-
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werkt. Een en ander betekent dat iedereenzich dus kan opgeven om mee te
doen aan de volleybaldag,
Afhankelijk van het aantal teams wordt de begintijd van de dag nog nader
bepaald.
De voorwaarden om een team op te geven luiden als volgt:
* per team minimaal 6 spelers,maximaal8 spelers;
* per team minimaal2 dames, die ook in het veld moeten staan wanneer
een wedstrijd wordt afgewerkt;
* per team mogen maximaal3 competitiespelersmeedoen;
* wanneer mogelijk, afhankelijkvan het aantal aanmeldingenvan jeugdgroepen, zal een aparte jeugdpoule worden ingesteld;
* leeftijdsgrensom mee te mogen doen in een jeugdpoule is 16 jaar;
* wanneer in een jeugdteam 2 of meer spelersouder zijn dan 16 jaar,
moet worden meegedaanin de seniorenpoule;
Aanmelden van teams kan geschiedenbij Jantje Dijkema, Pastorieweg15,
Kantens of Rita Rolink, Kooistraat57, Kantens.
Bij het aanmeldendient gelijk het inleggeldvan f 20.- per team te worden
betaald.
Aanmelding is mogelijk tot 1 februari 1988.
's
Tevensdelen wij u nog mee dat wij op zaterdag13 februari, avonds vanaf
20.00 uur een feestavond organiseren, waarbij voor iedereen weer wat te
doen valt. Op dit moment zijn de voorbereidingenin volle gang. De avond,
't
die gehouden wordt in Schienvat, is toegankelijkvoor iedereenvanaf 12
j a a r.
Nadere inhoudelijke mededelingenomtrent hetgeen wat deze avond zal
brengen, verklappenwij op dit moment nog niet.

N U T SD EP AR T EM EN T M I D D E LS TU M
Het NutsdepartementMiddelstum organiseertook dit seizoeneen aantal lezingen, een excursie en een feestavond in samenwerking met de Plattelandsvrouwen afdeling Middelstum. De eerste avond heeft op 29 oktober
plaatsgevonden.De GroningseschrijfsterGré van der Veen las voor uit eigen werk en vertelde een en ander over zichzelf en hoe ze tot haar schrijven
kwam. De aanwezigenhebben erg genoten van haar voordracht in eigen
ta a l .
Op 26 november zal de heer R.J.de Meijer van het KernfysischVersnellerinstituut vertellenover Radio-activiteitin ons dagelijksleven. Waarschijnlijk
't
valt deze datum voor de verschijningsdatumvan Lougnijs.
januari
van het Europese
1988
functioneren
Op 28
volgt een lezingover het
Parlement. Waarschijnlijk zal de spreker iemand zijn die zelÍ zitting heeft in
dat parlement.De feestavond met de Plattelandsvrouwenzal gehouden worden op 11
maart. Die avond treden voor ons op het Mannenkoor uit Warffum met de
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geenonbekende!Eenaanbeveling
is
Jongesen Wichter.Voor de Kantsters
nauwelijksnodig!
De heer R.Wobbesuit Huizingevan de StichtingOude GroningerKerken
verteltons op 31 maartoverbezienswaardigheden
aanen in de kerkenin onze omgeving.In aansluiting
hieropvolgt op 15mei eenexcursielangsenige
kerkenin de omgeving.Dezeexcursieis bedoeldvoor de ledenen hun gezinsledenen eindigtmet koffiein 't Schathoesvan de Menkemaborg
te Uithuizen.
gehadmaar
Kantensen omgevingheeftvroegerook een Nutsdepartement
na de TweedeWereldoorlogis dat departementter zielegegaan.Sommige
toenmaligeledenzijn toen lid gewordenin Middelstum.Graagzoudenwe
wat meerledenuit het spreidingsgebied
van 't Lougnijshebben.Mocht u in't
eenavondvan
teressehebben,kom dan eensoverigensgeheelvrijblijvend
gehouden
Nut in Middelstumbezoeken.De avondenworden
in café Grommersen beginnenalsregelom 8 uur. De contributiebedraagtÍ.25,-perjaar
Voor nadereinlichtingen
voor een echtpaaren f .13,75voor alleenstaanden.
of eventueelopgaveals lid kunt u terechtbij:
7, Kantens(voorz.),05953-174S)
G.deVries,Klinkenborgerweg
K.Vlieg-deBoer,Hippolytuslaan
68 (secr.),05955-1202
2 (penn.),05955-2588.
H.J.deJong, Onnovan Ewsumlaan
Graagtot ziensop een van onze Nutsavonden!

S T I P P E S T A P P E. . . . .
S ti ppestappe..... S ti ppestappe.....
Hoor ik daar iets op het dak?
't
ls de wind, is het de regen?
't
ls een losgeraaktetak?
In de schoorsteen is geritsel,
is het rook of is het roet?
Het is haast niet uit te houden
als je zo lang wachten moet.
'k
Zal nog maar een liedje zingen.
' Zi e
K om, daar gaan w e:
de maan....'
N ee, o, nee, i k zi ng ni et verder....
'k
H oor de voordeuropengaan.
'Vader,
vader, ga toch kijken!'
Nou, wie denk je dat hij ziet?
Drie keer raden! Drie keer raden!
V o o r d e d e u r s t a a n. . . . . e n . . . . . !
Uit: Pieterbazenzijn nooit moe.
Mies Bouhuys.
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W E D S T R I J D V E R S L A G E Nv . v . K . R . C .
Zaterdag 24 oktober
Door het eerste elftal moest een bezoek worden gebracht aan Lycurgus 10.
Een te verwachten moeilijke tegenstander, gezien de plaats op de ranglijst.
Lycurgus op de vierde plaats, terwijl K.R.C. door een minder doelsaldoop
de derde plaats bivakkeerde.Om de positie aan de top van de ranglijstte blijven behouden moest natuurlijkworden gewonnen. K.R.C. ging voortvarend
van start en met de rust was een 0-2 voorsprong bereikt. Nadat de voorsprong na de rust zelfs werd uitgebouwd tot 0-4, wist Lycurgus gebruik te
maken van het te aanvallendespel van K.R.C. Door onoplettendheidin de
verdedigingwisten ze maar liefst 2x tegen te scoren. Toch was het K.R.C.
wat de laatste treffer voor zijn rekening nam en dus met een 2-5 voorsprong
naar Kantensterugkeerde.Door verliesvan Noordwolde wordt de koppositie na dit weekend gedeeld met Aduard.
Het tweede elftal moest het thuis opnemen tegen Eems Boys 7. Doordat 's
avonds de bazar stond gepland was de wedstrijd een half uur vervroegd naar
14.00 uur. Alhoewel het wedstrijdprogramma reeds twee weken op het aankondigingsbord hing waren er toch nog spelers die meenden dat de
wedstrijd om 14.30 uur begon. Hierdoor moest de wedstrijd bijna met 10
man worden gespeeld. Het elftal van de Eems Boys maakte zijn plaats op de
ranglijstvolledig waar door goed samenspelK.R.C.2 te verslaanmet 0-5.
Door de A-junioren moest de verre uitwedstrijd gespeeld worden tegen
V.E.V. a2 uit Leek. Na een toeristischewandelroute door de bossen van
landgoed Nienoord,werd uiteindelijkhet kleedgebouwvan de thuisclub bereikt. Na gekleed en wel het veld bereikt te hebben, werd gestart op een wel
zeer drassigveld. Hieraanmoest duidelijkeven aangepastworden, geziende
vele slip- en valpartijenbinnen de lijnen. Door de slechte positie van de tegenstander was waarschijnlijk met teveel gemak tegen deze wedstrijd aangekeken. Uiteindelijkwas het dan toch bij rust een 0-2 voorsprong. Na rust
werd deze voorsprong uiteindelijk uitgebouwd naar 1-6, wat achteraf de
laagste nederlaagvoor de thuisclub bleek te zijn.
Door de B-1 junioren moest in Zandeweer worden aangetredentegen de
leeftijdsgenotenuit Baflo. Na twee werkelijk kapitale blunders in de verdediging werd er toch nog gescoord. Een ruststand van 1-2 werd door goed
voetbal behaald. Hierna was het CSB wat door weer drie "bloopers" in de
verdedigingen van de keeper met een 2-5 overwinning huiswaartskon keren.
De B-2junioren moesten in Uithuizermeedenaantredentegen de Heracliden
B-2. Ook hier werd weer verloren,en wel met 4-1.
De C-juniorenmoestenin Usquertvoetballentegen de favorietenuit Delfzijl,
Eems Boys C-2. De rust werd behaald met 1-1. Na de rust werd eerste een
2-1 voorsprong genomen, welke echter door Eems Boys werd omgezet in
een 2-3 achterstand.Door goed terug te knokken werd, met behulp van de
keeper, uiteindelijkde wedstrijd winnend afgesloten,waardoor de positie in
de middenmoot van de ranglijstwat vasterevormen aanneemt.
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De D-juniorenmoestenop bezoekbij de D-juniorenin Baflo. Een3-1 voorsprongwerd uiteindelijkuit handengegevenen de wedstrijdeindigdein een
3-3 gelijkspel.
De E-juniorenmoestenin Bedumaantreden.Nadatin Zandeweerdezeploeg
was verslagenmet 4-1 werd zelfsnu de wedstrijdgewonnenmet 1-6.
De F-pupillenmoestenin KantensaantredentegenkoploperFarmsum.Dan
denkt u dat de kleinstejeugd meestalop een vierkantemeterloopt te voetballen.Wat u die morgendan nietzagwas de ploeguit Farmsummet werkelijk goedecombinatiesen de wedstrijdzeerovertuigendwon met 0-20.Een
zeerverdiendeoverwinning,al was het natuurlijkniet leuk voor onzeeigen
jeugd. Maarook hierleertmen weervoetballenvan.
Zaterdag 31 oktober.
Door het eersteelftalmoestthuiswordenaangetreden
tegenWarffum. Met
eentegenstander
die in de voorafgaande
wedstrijdennog bijnageenpunten
had behaald,moestdit een duidelijkeoverwinningwordenvoor ons eerste
elftal. Na een ruststandvan 7-0 werd uiteindelijkeen eindstandbereiktvan
11-1.DoordatAduardde puntenliet liggenin Ulrum,kreegons eersteelftal
een voorsprongvan 2 punten.
Het tweede elftal moest in Bedum uitkomentegen de veteranenvan de
christelijkeafdelingaldaar.Na eensnelle0-2voorsprong,leekKRCop rozen
te zitten.De kladkwamerinen de voorsprongwerd door CWB omgebogen
in een3-2 achterstand.In de laatsteminuutwas het toch KRCwat nog wist
te scorenzodat de puntenwerdengedeeld.
gevoetbaldtegen Poolsteruit
Door de A-juniorenwerd vriendschappelijk
Spiik. Op papier een sterkeretegenstander,wat uiteindelijkbewaarheid
werd door de 6-0overwinning.Voor de rustwerdenechterteveelkansengemist om op die manierafstandte nemenvan Poolster.
Doorde B-juniorenwerd gevoetbaldtegenhet elftalvan de GroningerBoys.
Nadatvoor het eerstin de competitieeen voorsprongwas genomen,werd
dezeuiteindelijktoch weer weggegeven,en de eindstandwerd bepaaldop
8-1.
De B-2juniorenmoestenin UsquertaantredentegenWoltersum.Eenweinig
opwekkendevertoning,waarinWoltersumuiteindelijkaan het langsteeind
trok. De beidepuntengingendoor de 0-3 overwinningmee naar het hoge
noorden.
De C-juniorenmoesteneveneensvoetballenin Bedum.ln eensterkgespeelde partijwerd een 1-4overwinningbehaald.
De D-juniorenmoestenhet in Kantensopnementegenhet elftalvan de Heracliden.Keurigwerd dezetegenstander
met legehandenteruggestuurd,
een
4-0 overwinningviel onzejeugd ten deel.
De E-juniorenmoesten in Zandeweerhun meerdere erkennen in de
E-juniorenvan Bedum.Er werd verlorenmet 1-6.
De F-pupillenmoestenin Stedumde groenewei in. Ondankshet goedespel
werd hier met 14-0verloren.
Zaterdag 7 november
Het eersteelftal moest uit naar Aduard,welk elftal op dat moment op de
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tweede plaatsstond. NadatAduard in de eerstehelft een voorspronghad
genomenwist KRCde achterstandweg te werkenen zelfsom te zettenin
een 1-2voorsprong.Toch was het Aduardwat door eenonoplettendheid
de
eindstandwist te bepalenop 2-2. Gezienhet verloopvan de wedstrijdeenterechteuitslag.
Het tweedeelftal moestthuis aantredentegen de veteranenuit Ten Boer.
De ruststandwas 0-0. Na rust een fel aanvallendKRCwat uiteindelijktoch
de kansverloordoor twee goed opgezetteaanvallen.
De A-juniorenmoestenin Ten Boer aantredentegen OmlandiaA2. Nadat
Omlandiaal snel 1-0 wist te scoren,was het ZEC wat het spel in handen
nam. Kansengenoeg,maarde afwerkingfaalde.Na rust zelfsde riantemogelijkhiedom door eenstrafschopop gelijkehoogtete komen,maarook deze kanswerd níetbenut. Directdaarop2-0 voor Omlandia,eenzeeromstreden doelpunt,gezienhet buitenspelluchtjes.
Hiernawas het Omlandiawat
onnodig een strafschopwist te verkrijgen,waarna de wedstrijdgespeeld
was. Uiteindelijkwas het toch RenéTak die de eer wist te redden,door 3-1
te scoren.
De B-1 juniorenwisten in Kantenshet eerstepunt te behalendoor in de
wedstrijdtegen NoordpoolBl 0-0 te spelen.Ook de B-2 wist tegen Noordpool 82 gelijkte spelenmet 3-3 waardoorook het eerstepunt binnenwerd
gehaald.
verteDe C-juniorenmoestenin Zandeweeraantredentegen de plaatselijke
genwoordigeruit Onderdendam,
welk elftalkoploperwas. Een0-9 nederlaag
was uiteindelijkde schade.Ook de D-juniorenverginghet niet veelbetertegen de D-juniorenvan Eenrum.Maarliefstmet 7-0werd verloren.Daarentegen wisten de E-juniorende punten mee te nemen uit Stedum, door de
plaatselijkefavorietenmet 1-5 te verslaan.De wedstrijdvan onze jongste
voetballerswerd in Kantensafgewerkttegen Oosterhoek.In ?;l.20minuten
wist Oosterhoekmaar liefst 25x te scoren.
Zaterdag 14 november
Het eersteelftal moestin Kantensaantredentegen Grijpskerk5. Eenspeelse
wedstrijd,welkeaantrekklijk
was voor het publiek.Maarliefst10doelpunten
werdener gescoord.K.R.C.wist de wedstrijdte winnenmet 9-1. Het tweede elftalmoestin Middelstumaantreden.De streekderby
eindigdeonbeslist,
2-2.
De A-juniorenmoestenin Kantensspelentegende A2-juniorenvan Lewenborg. Nadateen snelle2-0 voorsprongwas genomen,wist Lewenborgtegen
te scoren. Hiernaeen kapitaleblundervan de rechtsbackvan Lewenborg
waardoorJan Moorlag3-1 wist te scoren.Eenaantalminutenvoor de rust
mocht 1 spelervan Lewenborgvoortijdigde kleedkameropzoeken,wegens
natrappen.De A-juniorenwisten hiervanin de tweedehelft gebruikte makendoor regelmatigte scoren.Uiteindelijk
werd het 9-,|.Doelpuntenmakers:
Jan Moorlag4x en PeterBakker5x.
De B1-juniorenmoestenin Winsumvoetballentegen Hunsingo81. Met in
het doel EgbertReiningals vervangervan de afwezigeJacob Ritzemawerd
aan de wedstrijdbegonnen.Hunsingowas de betereop het veld en wist de
wedstrijddan ook te winnen met 6-1. Ook de 82 moest voetballentegen
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Hunsingo.In Usquertkwamende B2-junioren
van Hunsingoop bezoek.
Hunsingowist in beidehelften4x te scoren,waar echtergeen doelpunten
tegenoverwerdengezet. Uitslag0-8 in het voordeelvan Hunsingo.
De C-juniorenmoestenin Roodeschoolaantredentegen Corenos.Na een
ruststand van 4-1 werd er keurig teruggeknokt. Uiteindelijkwerd de
wedstrijdmet 5-4 verloren,maarzoalsbelooftzal de thuiswedstrijdworden
gewonnen. De D- en E-juniorenhadden een voetbalvrij-weekend.
De
F-pupillenmoestennaar Uithuizen.Hier werd van NoordpoolFl verloren
met 17-0.Kop op jongensde moederin houden.
TONEELTE STITSWERD
Vrijdag6 novemberj.l. was er een toneelvoorstelling
in het dorpshuiste
Stitswerd.De toneelvereniging
uit Ten Post brachthet stuk "De rel op de
gasbel".
De zaalwas redelijkbezet,toch hopenwij bij een volgendevoorstellingop
meer bezoekers.
"Het stuk", een blijspel,was zeeramusanten viel zekerin de smaakbij het
publiek.Want toen het doekna het laatstebedrijfviel,werd het spelmet een
daverendapplausbeloond.
Bij het maken van het boerderijboek
Middelstum-Kantens
ln 1980-1983werd er een schat aan gegevens verzameld, die lang niet allemaalin het boek verwerkt konden worden. Toch zou het jammer zijn als al dat materiaalwerkloos in_dekast zou blijven liggen. Daarom heeft de C.S.C.W. gemeend de Mij. van Landbouw te vragen om dit archief 1 dag volledig toegankelijk te stellen voor geihteresseerdemensen.
Gegevens over de families v.d.Tuuk, Berghuis, Lanting, Dekkema e.d. Landmeetkaarten van
+ 10 boerderijen,opgemeten rond 1750en allen liggend rond Kantens en Middelstum. Minuutkaarten van Zandeweer uit rond 1825, een ingekleurde Beckeringkaartvan onze provincie met
in de rand de afbeelding van zo'n 30 borgen. Verhalen uit de vorige en begin deze eeuw over de
voormalige gemeentehuizenvan Kantens, staande in Zandeweer en Kantens. Getekende kaart
van meester Deelman uit Eppenhuizenvan boerderijen met hun landeri.ienaldaar.
1000-2000foto's van boerderijen,gedenkstenenuit de gevels, grafstenen, landschappelijkemonumenten e.d.
Het boek "Noem mij Mara" dat handelt over het dorp Kantens rond 1850 en over de boerderij
van de familie Vaatstra. Onroerend goed registersvan 6 of 7 dorpen in deze omgeving uit 1806.
Stands met boeken over de lokale Groningergeschiedenis.Lijsten met eigenaarsvan onroerend
goed uit 1832 z.g.n. O.A.T. lijsten. Verder nog de volledige klappers met zeer veel gegevens
over de 182 boerderijen,die in het boek zijn opgenomen. Een unieke mogelijkheidom uw kennis
van de lokale geschiedenisop te vijzelen.
Verder proberen we de film over het plattelandsleven,het jaar rond, die opgenomen is in 1940in
's
's
Leens hier middags en avonds te laten draaien. Een beslist unieke film over zichten met de
zichtmachine en met de zicht en welhaak, ploegen, eggen en graan binnenhalen met paardetractie, garnalen koken in Zoutkamp en noem maar op.
Uiteraard is er ool( een verkoopstand van ons eigen boerderijboek.
M.A.Holtman.
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'VAN ALLES
WAT'
Voor de kleintjeseen Sinterklaas-verhaal
om voor te lezen "sinterklaas
kwam toch".
Het was een heel koude avond. De meeste mensenwaren in hun huizen. Ze zaten lekker behaaglijk in hun warme kamers en wachten
daar op Sinterklaas. In veel huiskamers werden Sinterklaasliedjes
gezongen.De kinderen mochten wat langer opblijven, want het was
per slot Sinterklaasavond.
ln een kleinstraatje.vlak om de hoekvan een drukkeverkeersweg,
woonde
Arnout. Hij woondedaarsamenmet zijnmama.Hetwas eenkleinmaargezellighuisje.Enook daarwas het heerlijkbehaaglijk
in de kamer.Alleenmama hadtegenArnoutgezegd:"lk weet niet, of Sinterklaas
wel bij ons zal komen. Onsstraatjeligt nietop de routedie de Sint iederjaarweer rijdt. Enons
straatieis erg kort en smal.Datvalt nietop. Endan nog die drukkeverkeersweg. Die steekt Sint vast niet over om bij ons te kunnenkomen",
Arnout vond dat niet prettig.lederkind kreegop Sinterklaasavond
iets van
de Sint. Waaromhij dan niet?Waaromzou Sinterklaashun straatjeoverslaan?Mamaging evennaarde keukenom een kopjekoffiete zetten.Arnout
zat alleenin de kamer.Eenbeetjetreurigen een beetjeopstandig.
Toenmamaweerterugkwamin de kamerzat Arnouter nietmeer!"Arnout"
riepmama,maarze kreeggeenantwoord.Mamagingeenskijkenin de gang
en zagtoen, dat Arnoutzijnjas nietmeeraande kapstokhing. Waarwas Arnout?Ze werd ongerust.Arnout had zijnjas aangetrokken
en was heelstilletjesde deur uit geslopen.Hij stak voorzichtigde drukkeweg over en liep
nu in een bredestraat.Er waren niet veel mensenbuiten. In de verte kwamen er een paaraan. Arnout liep naarze toe en vroegof ze Sinterklaasook
haddengezien.Ja,ze haddenhemzienlopen,daartweestratenverder.Arnout zettehet op eenlopen.Hij rendezo hardnaarde straat,dat hij nieteens
de tijd nam goed uit te kijkenwaar hij liep. En toen gebeurdehet!
Sinterklaaskwamjuist een huis uit en zou weer op zijn paardverderrijden,
toen.....boem!Daarlagde Sint pardoesop straat.Zijnmijterroldeeeneind
weg en Arnout raakteverwardin de mantelvan de Sint. Vier zwartepieten
hielpenSinterklaas
weerop de been.Hij hadzichgelukkigniet bezeerd.Arnout stond wat bedremmeldnaar Sinterklaas
te kijken.Hij wist niet wat hij
zeggenmoest.Hij had naarde Sint gezochten nu hij zo onverwachtvoor
hem stond, kon hij wel heelhardweglopen.
,,Zo Arnout",zeide Sint.,,Hoekomjij zo laatop straat?Enwaaromliepjij
zo hard?En waaromkeekjij niet uit? En waaromliepje tegen me op?" Arnoutzeiniets.Hijhadeendikkebrokin zijnkeel.Hijkeekde Sintalleenmaar
aan.,,Zochtjij misschiennaarmij?Wasiij somsbangdat ik je vergetenzou?
Kom eensheeldicht bij me staan.Vertelhet me maar.lk ben niet boosop je
en ik heb me geenpijn gedaanbij mijn val."
,,|k....ik.... was bang,dat u niet zou komen",stotterdeArnout. ,,Mama
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zei, dat u ons misschienniet zou komenbezoeken.Wij wonen aan de overen daarzou u misschienniet komen.Daarkant van de drukkeverkeersweg
ging
u te zoeken."
uit
de
deur
om
ik stilletjes
om
je
dat
ik nietzou komen?Daarzal ik dan even
al,
mama
ook
zo,
dacht
,,2o,
iets aan moetendoen. Pietkom eenshier. Gajij alvastmet Arnout naarzijn
huis. Pasop met overstekenen zegtegenArnout z'n mamadat ik zo kom."
in het gezelligekleinekamertjebij Arnout
Eenhalf uurtjelaterzat Sinterklaas
verteldeaan mama,dat hij ook kinderenin kleine
en z'n mama.Sinterklaas
straatjesen kleinekamertjesniet vergat. Sinterklaasvertelde,dat hij altijd
overalen bij iedereenkwam. Daardeed.eendrukkeverkeerswegnietsaan.
Daardedensmallestraatjesook nietsaan.
verlegenaan.Ze had een beetjegetwijfeldaan SinMama keekSinterklaas
terklaasen dat hoordeniet. Dat hadze wel begrepen.Maarmamazat er ook
erg blij bij, want Arnout was weer thuis en nu zat Sinterklaaszelfsbij haar
een lekkerkopjekoffiete drinken.Arnout kreegeen helemooiespeelgoedauto van de Sint. Mamakreegeendoos zeepen eaude cologne.Ende Sint?
Hij kreegvan Arnout een mooietekening!
komt altijden bij
Sinterklaas
was dus toch gekomen.Natuurl'ljk!
Sinterklaas
iederkind en daar hoort Arnout ook bij!
Z E L FM A R S E P E I NM A K E N
ln de tijd van Sinterklaas
lijkt het of de banketbakker
toverhandenkrijgt. Hij
vormt dan van marsepeinde geksteen leukstefiguren. Goudgelekazen,
schattigebeestjesen sappiglijkendevruchtenontstaanonder zijn handen.
Al dezeverrukkelijke
zakenkunt u natuurlijkkopen.Maarzelf doen en eerst
een tfidjete pronk zettenis erg leuk en iederlid van het gezinkan iets persoonlijksmaken.
Om te beginnenhebt u nodig:
250 gram amandelen,250tot 400gram poedersuiker,1 Tzeiwit, en wat rozenwater.Doe de amandelenin een pan en doe er zoveelwater bij dat deze
net onderwater staan.Het water moet wel koud zijn. Brenghet water aan
de kook. Zodrahet kookt giet u het water af. Vervolgenspelt en droogt u de
en vermengze met de gezeefde
amandelen.Maalze in een amandelmolen
poedersuiker,
het rozenwateren eiwit. Doede massanog twee keerdoor de
molen. Kneedthet mengselgoed door elkaaren zet het afgedektop een
koeleplaatszodathet iets kan uitdrogenen de smakenbeterop elkaarkunMaakt u
nen inwerken.Vorm nu de door u gekozenfigurenvan marsepein.
'pitjes' in en
'aardappeltjes'
prik er dan met een houten prikkerof Iucifer
of kaneel.
wentel ze door cacaopoeder
Worstjes
is natuurlijk
De meestgeliefdeen meestbekendevan de marsepeinfiguren
de worst. Haaleendeelvan de marsepeinaf en laatdit wit. Vermengde rest
met wat kleurstof (bij de drogist verkrijgbaar)of met wat cacaopoeder.
Kneedtdit goed doorelkaaren rol het uit tot een dikke plak.
Maak nu enkelerolletjesmarsepeinen leg ze stevignaastelkaarop de lap
marsepein.Roldit nu stevigom de witte rolletjesheenen snijdtde aldusverkregenworst recht of schuin bij.
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Voelt u meer voor een pittig gekruide croquet, dan hoeft u de marsepein alleen de vorm van een croquet te geven en door de koekkruimels te halen.

H.M.d.V.-K.

voor eenlekkerehapen eendrankie

'DePosthoorn'
tel. 05955'1662
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openlngstuden:
vanaf. . . . 17.00uur
Maanclags
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woensdàgs
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vanaf
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zondagsvanaf
gesloten
Dinsclags

Tot zíensbi Albert Jan en Gerda!
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