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adres:Kooistraat6, 9995PW Kantens.Tel.2213.
Administratieadres:Middelstumerweg
6, 9995PZ Kantens.
Bankrek.n
o. 34.22.56.1
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m-Kantens
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voorlezersbuitende genoemdedorpenen randgebieden
is mogelijk,door stortingvan í 25,-op bovengenoemderekening.
't
Lougnijswordt u dan toegezonden.
Aan allendie iets te koop hebbenen/of te koopvragen,is er altijdplaats
voor uw advertentiein onze rubriek:Vraag en Aanbod, prijs per regel
f 2,50.
@ Copyright1992't LougnijsKantens.
Nietsuit dezeuitgavemag wordenovergenomen,
in welkevorm dan ook,
zondertoestemmingvan de eindredakteur.
Drukwerken verzorging
van 't Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijSikkema,HooÍdstraat16te Warffum.

WEEKENDREGELINGEN
HUISARTSEN:Usquert en Warffum
5 en 6 febr.: H. Visser,W. de Zwijgerstraat1, Baflo
12 en 13 febr.: Mw. v.d. Haar,prakt.Ruytenberg,
Usquert
19 en 20 febr.: C, Ruytenberg,
Wadwerderweg
3, Usquert
'
26 en 27 febi.: J. S. Smits,Obstervalge51,Wárffum

05950-251
5
05950-2215
05950-2831
05950-2490

HUISARTSEN:Middelstum en Stedum
5 en 6 febr.: H. H. Muurling,Grachtstraat
8, Middelstum 05955-1
519
12 en 13 febr.: S. Gerbens,Menthedalaan
2, Middelstum 05955-1
518
19 en 20 febr.: Ï. Oosterhuis,
Kampweg21, Stedum
05965-1
323
26 en 27 febr.: H. H. Muurling,Grachtstraat
8, Middelstum 05955-1
519
TANDARTSENRegio
5 e n 6 f e b r . : L . G . J a g e r ,E m m a l a a n
1 0 ,B e d u m
05900-15462
12 en 13 febr.: H. A. Dijkstra,Molenweg15,Bedum
0s900-12337
19-20febr.:
A. J. Gideonse,
Raadhuisstr.
6, Loppersum 05967-281
8
26 en 27 Íebr.: D. L. W. de Graaf,Kerkstraat
1, Eenrum
05959-1
949
DIERENARTSEN
5 en 6 febr.: D. v.d.Wel, Hippolytuslaan
62, Middelstum 05955-1
303
1 2 e n 1 3 f e b r . : F .A d m i r a a lB, e a t r i x l a a1n, B e d u m
05900-14260
19 en 2Íebr.: C. H. v. Wees,Onderdend.weg
1, Warffum 05950-3822
26 en 27 Íebr.: D, v. d. Wel, Hippolytuslaan
62, Middelstum05955-1
303
Bevolking van Kantens,Rottum en Stitswerd, verenigingen,raden en kerken bundel nu eensuw krachtenom weer te komen tot een informatieblad.
Wachtnu niet af (eenander doet het al) maar neem nu zelf eenshet initiatief. Staniet aan de kant.
Misschienkomt er nog eens ietsmoois tot stand. Wiedurft???????
COMMISSIE
CULTUREEL
EN SOCIAALWERK
gehoudenop 29 decemberj.l.is goedbezocht,mededoor
De hobbybeurs
de reclamein het Nieuwsblad
van het Noorden.Erwarennogalwat bezoekersvan heindeen ver.
Bij de nieuwjaarsreceptie
daarentegen
was de opkomstzeerslecht.Een
programmaen dan maar46 personenis niet leukvoor de
avondvullend
-- muziek(de Kósters).
organisatoren
en spreker(Thomasvaer)
Wat is er mis,dat men zelfsvoor zo'n avonCook al niet naar't Schienvat
komt.De commissiezalzichhierzekerover beraden.

VAN DE REDACTIE
Nu de datumvaninlevering
enqueteformulieren
voorbijis hebbenwijde telling opgemaakt.Totaalzijner 100formuliereningeleverdvan de 360formulieren.Verdelingnaarde dorpenis alsvolgt: Kantens83; Rottum9 en Stitswerd L
Hetaantalingeleverde
formulieren(100)is een responsvan bijna28%.Niet
gek,maar72 o/ovan de bevolkingheefthet formulierniet ingeleverd,dat is
een ernstigezaak,zo'n groot aantal.
Dithoudtin (kaninhouden)
dat't Lougnijsnietgelezen
wordten of menleest
't Lougnijswel maar
heefter geencent voor over.
De 28o/o
is te weinig,daarbijkomt dat dezetesameneen beloofdbedragen
opbrengenvanf 1930,00.
Dochdit is nietvoldoendeom onzebegrotingrond
(indezebegrotingzittentoezeggingen
dieallemaalnogwel uitgevoerdmoeten worden)te krijgen.
hebbenwijtoch metweemoedmoeten
Op onzelaatsteredactievergadering
constateren,
na allesheelgoed overwogente hebben,te moetenstoppen
met het uitgevenvan 't Lougnijs.
14 jaarvrijwilligerswerk
is ten einde.
Met het verdwijnenvan 't Lougnijsgaat er voor Kantens,Rottumen Stitswerd een heelbelangrijkeinformatiebron
verloren.
72%heeftzichnietgerealiseerd
dat de verenigingen,
radenen kerkennu zelf
hun informatiemoetenverspreiden.
De kostenhiervanliggenin zijntotaliteit
't Lougnijs.
hogerdan met de informatiebron
Zij mogenU (72%ldan ook met rechtbedanken.
28% heeftbegrepenwaaromdie noodkreetgedaanis door de redactie.
Dankvoor uw toezegging.
Adverteerders
bedanktvoor die 14jaar ondersteuning.
Abonnee'sbedankt.
Bedankt,iederdie belangeloos
zichvoor't Lougnijshebbeningezet.
DrukkerijSikkemabedanktvoor de prettigesamenwerking.
,t LOUGNIJS
IS

OVEREN UIT.

Lezers,
die al geldhebbenovergemaakt
voorjaargang15zullendit bedrag
teruggestort
krijgenop hun rekening.
Lezers,
die op het laatstemomentnog geldvoorjaargang14hebbengegevenzullenna afhandeling
vanallezaken( misschien)
hun bijdrageterugontvangen.
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de Delthe
Woningstichting
Postbus2 - 9988ZG Usquert
Te|.05950-3106
Fax.05950-5049

Raadhuisstraat
5
9988REUsquert

Het kantooris geopendvan maandag
uur.Men kanhierterechtvoor algemeneintot en met vrijdagvan9.00-12.00
fomatie,inschrijvingvoor een woning,informatieover betalingenenz.en
('smorgenstussen8.00-9.00
uur).
voorhetmeldenvanonderhoudsklachten
Tel.05950-3106
STICHTING
THUISZORGOMMELANDEN
TeleÍonischspreekuurwiikverpleegkundige:
Wiikzors:
van 13.00- 14.00uur - tel. 05967-1532.
Ouderen kindzorg:
van 12.30- 13.30uur - tel. 05967-2060.
goederen:
Voor het afhalen/terugbezorgen
Voor Kantens,Rottumen Stitswerd:
20,van 12.30-13.30
Loppersum,
B.v.d.Munnikstr.
uur,tel. 05967-1532
b.g.g.05967-2000.
ALARM - 06-11ALS ELKESECONDETELT

DAMCLUBKANTENS
Eindelijk
damclub.Hetnieuwe
danweereenswat nieuwsvande plaatselijke
nl.W.
seizoenkondenwe gelukkigweertwee nieuweledenverwelkomen,
Hartliefen B. Leijenaar.
plaatsgevondenomdatonzevoorVerderhader eenbestuursvergadering
er mee stopte.DickHoltzitterK.ten Hovedoorte drukkewerkzaamheden
man zal dezetaaknu op zichnemen.
J. E.de Vriesuit
Hetseizoenzijnwe begonnenmeteensimultaanwedstrijd.
(eenopkomende
ster)namhetmetdammenop tegenons.
Westerwijtwerrd
AlleenT. Kooiwist een remisete behalen,de restverloor.
Harkstede
en
Verderhebbenwe wedstrijdengespeeldtegenMiddelstum,
Noorddijkdie we verlorenen we speeldengelijktegenThesinge.
per 16-1-1994
is alsvolgt:
De onderlingecompetitiestand
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1 .T . K o o i
2. R. Buitenwerf
3 . E .S m i t
4. D.Holtman
5. C. Reitzema
6 . P .B u i t e n w e r f
7. J. Zwerver

14 - 2 4
16 - 23
1 4- 2 2
1 4- 1 9
16 - 19
1 5- 1 5
1 2- 1 2

8.A. Harms
9. M. Holtman
1 0 .A . R i t z e m a
1 1 .B . T i e m e n s
12.K. Oomkens
1 3 .B . L e i j e n a a r
1 4 .W . H a r t l i e f
1 5 .G . W e r k m a n

1 4- 1 2
8- I
7- 8
1 5- 8
8- 7
6- 5
1 2- 1
1 3- 0

OUD PAPIER- 12 MAART
Zaterdagmorgen
12 rnaarta.s.om 9.30uur.
Graaggebundeldof in dozenbij de weg.

AGENDA

Dorpshuis't Schienvat,Kerkstraat7, Kantens
- UiWoering
29 januari
Advendo
- Volleybal
12 februari
- C.S.C.W.
groteavond
25 februari
- Stemlokaal
2 maart
- Jaarvergadering
4 maart
Dorpsbelangen
lederemaandag - Toneel
lederedinsdag - 50+ dansen gymnastiek;
Climaxvolleybal
lederewoensdag - Dansles
lederedonderdag- Danslesgevorderden;Damclub
Dorpshuis"Kloosterstee",Rottum
Geen.
DorpshuisStitswerd
plaats;het GrandTheatersluit
19 maart:Er vindt ietsheelbijzonders
een toerneelangsde grote steden(Brussel,Antwerpenenz.)
af met een optredenin ons dorpshuiste Stitswerd.Dit mag u
niet missen.
georgani16 april: Op dezeavondwordt er weer een muziekavond
seerdin het kerkjevan Stitswerd.Van 20.00tot 21.00uur het
klassieke
repertoire;na 21.00uur het lichteregenrein het
Dorpshuis.
Wie zichhet succesvan vorigjaar herinnert,laatdezekans
zekernietvoorbijgaanom te musicerenen te luisterennaar
muziekvan, voor en door Stitswerters.

Kerkdiensten
NED.HEV.KERK- ROTTUM
27 februari 19.00uur: dienst
HERVORMDE
EN GEREFORMEERDE
KERK_ KANTENS
6 februari
9.00uur: ds. v.d. Palm
Usquert/KantensG.K.
14.30uur: dhr. Levek
Groningen
G.K.
1 3 f e b r u a r i 1 1 . 0 0u u r : d s . E d e l m a n
H.K.
Bedum
1 4 . 3 0u u r : d h r .B o r g e r s
Zuidhorn
H.K.
20 februari -11.00uur: ds. Lavooy
Bant/Rutten
G.K.
Hellum
G.K.
. 1 4 . 3 0u u r : d h r .H o f
27 Íebruari 9.00uur: ds. v.d. Palm
Usquert/KantensH.K.
1 4 . 3 0u u r : d s .A l t e n a
Bedum
H.K.
GEREFORMEERDE
KERK,VRIJGEMAAKT- PASTORIEWEG
6 februari
9.30uur: ds. Tj. van Dijk
Middelstum
14.30uur: ds. J. G. v.d. Hoeven Groningen
13 februari
9.30uur: ds. K. D. van Dijk
Hoogkerk
1 4 . 3 0u u r : d s . E .J . O o s t e r h u i s M a r u m
20 februari 11.00uur: ds. Tj. van Dijk
Middelstum
14.30uur: ds. R. Hoogsteen Zuidhorn
27 tebruari 11.00uur: ds. A. Keegstra
Boerakker
14.30uur: ds, M. Heemskerk Hoogezand

DANKBETUIGING
Langsdezeweg wil ik een iederbedankenvoor de vele kaartenen
bezoekin het A.Z.G.en bij thuiskomst.
J. Knot, Bredeweg12
KLEURPLAATSINTERKLAAS
Er zijntwee kleurplaten
ingeleverd,
t.w.:
Milande Boerte Kantensen
Margrietde Schutter,Westpolder1 te Vierhuizen.
Beidenzuten een prijsjeontvangen'
Redaktie.

NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
AFD. MIDDELSTUM/KANTENS
e.o.
15 februari:de heerP. H. Wijk uit Uithuizermeeden
komt dia'slatenzien
en verteltover de vogelsin ons gebied.

E e m s h a v e n g e m e e nte

EEMSMOND
GEMEENTE
NIEUWS
Bezoekadres:HoofdstraatWest 1, 9981AA Uithuizen.
Postadres:Postbus11,9980AA Uithuizen
Tel.nr.:05953-1555
Fax.nr.05953-3654

Gro n i n g e n
Aanvragen diensten via postagentschap:
- Uittrekselbevolkingsregister
- Bewijsvan in leven zijn (attestatiede vita)
- Bewijsvan Nederlandschap
- Uittrekselgeboorte-,huwelijk,echtscheiding-en overlijdensregister
- Consentvoor de zeevisserij
- Verklaringomtrent het gedrag
- Wijzigingpaspoort
- Aanvraagpas 65
Openingstijden
van ons postagentschap
:
maandagt/m vrijdag9.30-11.30
en 16.00-17.30
uur.
Socialezaken:
Wanneerkunt u terechtbii socialezaken?
Desectiesocialezakenvan de afdelingWelzijnheeftspreekuurvan maandagtot en met vrijd a g v a n 8 , 1 5u u r - 1 1 , 4 5u u r .
De spreekurenzijnbedoeldvoor "kortecontacten",waarbiju te woord wordt gestaanaan
het loket.Heeftu behoefteaan een uitgebreidergesprek,of kunt u door omstandigheden
niet naar het gemeentehuiskomen,dan kunt u het besteteleÍonischcontactopnemenom
een afspraakte maken.
Waarvoorkunt u terechtbii socialezaken?
- Aanvragenom een uitkering
- Aanvraagom een leningbij de Volkskredietbank
- Verklaringen
omtrent inkomenen vermogen
- Hulp bij het invullenvan formulieren
Als u uitkeringstechnische
vragenheeft,zoalsonduidelijkheíd
overeen uitbetaling,kanworden gevraagdnaar de administratie.
Werkwiizebii aanylagen:
U kunt zichtelefonischof tijdensspreekurenaan het loketmeldenvoor een aanvraagom
een uitkering.U ontvangtdan de benodigdeaanvraagformulieren,
toelichtingen een retourenveloppe.
U vult de formulierenthuisin en retourneertdeze,tesamenmet de in de toelichting gevraagdebewijsstukken.
Zodrade aanvraagweer terugis bij de gemeente,wordt met
u een afspraakgemaakt.
Inleveringplatglas:
lederewerkdag9.00-12.00
uur en van 13.00-16.00
uur.
Maatschappelijk werk
inwonersvan de voormalige
Vooralleinwonersvande gemeenteEemsmond(uitgezonderd
gemeenteWarffum)is het gemeentelijkwerk als volgt bereikbaar:
- op werkdagentussen8.15-17.00
werkersdhr. R.Tabaken
uur kuntu de maatschappelijke
mevr. l.J. Noordhofbellen(05953-1555);
's
's
- in spoedeisende
situatieskunt u avonds, nachtsen in het weekeindehet telefoonnummer 05953-1730
kiezen.
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Kadaverbakkenper 1 januari 1994buiten gebruik.
problemenmet hetgebruikvande kadaverbakken
Wegensvoortdurende
is
er beslotende twee nog resterendekadaverbakken
in de gemeente,te weten in Uithuizenen Uithuizermeeden,
met ingangvan 1 januari1994buiten
gebruikte stellen.Perdezelfdedatumis met hetdestructiebedrijf
NFTte Bergum een overeenkomst
gesloteninzakede inzameling
van kadavers.
Per1 januari1994gaanvoorde gehelegemeenteEemsmondde volgende
regelinggelden:
- Kadavers
wordendoor NFTafgehaald.
De aangifteplichtige
is verplicht
hetkadaverter afhalingte deponeren
op eenvooreenvervoermiddel
vande
plaatsop heterfvande boererij,
NFTgoedbereikbare
vrijvoorde laadkraan
(dusniet ondereen boom,electriciteitskabel,
e.d.).
- Kadavers
dienen"riaakt",d.w.z.zonderverpakking,
te wordenaangeboden. Eventuele
touwéne.d.dienente wordenverwijderd.
- Kleinekadavers(lammeren,
biggen,pluimvee)dienente wordenaangebodenin een vat, dat pastin de laadinrichting
van'deNFT.Dezekadavers
wordeneenmaalper weekop eenvastedag opgehaald.
Hieroverzultu nader door NFTworden geïnÍormeerd,
- Kadavers
zullenop werkdagenvan maandagt/m vrijdagwordenopgehaald.
ln de wijzevanmeldingkomtgeenverandering.
Indienu in hetbezitbentvan
(UBNnummer)kuntu uw kadavers
eenbedrijfsnummer
op de gebruikelijke
wijzeautomatisch
meldenop hettel.05116-3020.
Kadavers
aangemeld
voor
5.00uur wordendezelfdewerkdagopgehaald.
Huisdieren.
Gestorvenhuisdieren(honden,kattenetc.)kunt u afgevenbij de centrale
werkplaats
vande afdelingRuimtelijk
Beheeren Ordeningaande Talmaweg
8ate Uithuizen.
Deopningstijden
zijnop maandagt/m vrijdagvan8.00-12.00
en van 13,00-16.00
uur.
Verzamelvaten.
Dezevatenzijneventueel
verkrijgbaar
bijde NFTte Bergum(tel.05116-1456).
De prijs per vat bedraagtí 50,- (exclusiefBTW).
Voorinformatie
kuntu contactopnemenmetmevr.H.A.van
de Molenvande
afdelingAlgemeneen Bestuurlijke
7aken,tel. 05953-1555.
Bestemmingsplan
Waddenzee.
van de gemeenteEemsmondmaaktter voldoeningaan
De burgemeester
Ordeningbekend,dat metingangvan
artikel26vande Wetop de Ruimtelijke
7 januari1994,gedurendeeen maandop de afdelingRuimtelijk
Beheeren
Ordening(kamerF6),Hoofdstraat-West
1 te Uithuizen,
voor eeniederter inzageligthetbestemmingsplan
Waddenzee,
vastgesteld
doorde raadvande
gemeenteEemsmondop 9 december1993,nr. 11.10.93.
Gedurende
Stade termijnvan terinzagelegging
kunnenbij Gedeputeerde
tenvanGroningen,
Postbus
639,9700AP Groningen
bezwaren
tegenhetbestemmingsplan
wordeningedienddoor:

1.hen,die zichtijdig met bezwarentot de gemeenteraad
hebbengewend;
van het
2. eenieder,die bezwarenheefttegende wijzigingdie bijvaststelling
plan in het ontwerpis aangebracht,
Uithuizen,
6 januari1994.
De burgemeester
voornoemd,
Mr. A.E.J.Smidt.
ScholenboekprovincieGroningen.
Het scholenboek
bedoeldvoor burgersdie zichop de hoogtewillen stellen
in de provincieGroningenligtter inzagebíj
van de opleidingsmogelijkheden
de afdefi ng Algemeneen Bestuurlijke Zakenlonderwijsin het gemeentehuis
te Uithuizen.
Inzamelingkartonnendrankverpakkingen.
Binnenkortwordt er op 3 plaatsenin Uithuizen(eerstbijwijzevan proef)een
zoalsverpakcontainergeplaatstwaarinlegekartonnendrankverpakkingen
kingenvan vla, melk,vruchtensappen,
wijn enz.kunnenwordengedeponeerd.Dezeverpakkingen
worden na inzamelinghergebruikt.Er worden
productenvan gemaaktzoalskeukenbladen,
meubelsen verpakkingsmateriaal.De afualstroom
wordt op dezewijzein zijntotaliteitbeperkten het hergebruikvan materialenwordt gestimuleerd.
De containerswordengeplaatstop de volgendeplaatsen:
- nabijde glascontainer
bij supermarktDe Boeraan de Blink;
- in de Schoolstraat
achterde supermarktAlbert Heijn;
- bij de glascontainer
op het Kerkplein.
De proefperiodezal durenvan eindjanuaritot eind maart1994.Afhankelijk
van de inzamelingsresultaten
kandezeperiodeverlengdwordenen/of het
aantalcontainers
wordenuitgebreidnaarmeerderekernen.Bijtegenvallende resultatenkan na de proefperiodegestoptworden met de inzameling.
Eeninformatiefolder
overdit onderwerpzalbinnenkortin hetdorp Uithuizen
wordenverspreid.
Voorvragenen/ of ideeënkunt u contactopnemenmet de
Beheeren Ordening/Milieuzaken
in het gemeentehuis
afdelingRuimtelijke
in Uithuizen.
Route wijziging reiniging.
gewijzigd.
Per 1 januari1994is de reinigingsroute
Dinsdag:
Rottum,tot Knolweg.
Woensdag:
Kantens,Zandeweer,Stitswerd,vanafKnolweg.
Gelievede griizeen groenqcontainervoor 7.30uur aan de weg te zetten.
InwonertalgemeenteEemsmondin 1993gestegen.
Definitieve
cijfersoverde inwonertalvan
de gemeenteEemsmondwijzenuit
dat het bevolkingsaantal
sindsjarenis gestegen.Dezestijgingis te danken
aaneengeboorteoverschot
Hethuidigeinen eendalendvertrekoverschot.
wonertaltelt 16149personenten opzichtevan 16119personenvorig jaar.
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Het geboorteoverschot
bedraagt85 personen.Er zijnin 1993148personen
overledenen 233 personengeboren.
Het dalendvertrekoverschot,
er hebbenzichin 1993628 mensenin de gemeentegevestigden 683personenzijnuit de gemeentevertrokken,is voornamelijktoe te wijzenaande velenieuwbouwprojecten
binnende gemeente. Vooralde onwvikkelingen
rondomde bouwlocaties
Molenerf,Hunsingoheerden Dingewoldin Uithuizenen Warffum-West
in Warffumhebbeneen
positievebijdragegeleverd.
Verkiezingvan de leden van de gemeenteraad
stemmen bij volmacht.
De burgemeester
van Eemsmondmaaktbekenddat het bij de aanstaande
verkiezingvan de ledenvan de gemeenteraad
een kiezertoegestaanis bij
volmachtte stemmen.Daarbijgeldende volgendebepalingen.
A. Machtisinsop schriftelijke
aanvraas.
1. Tersecretarievan dezegemeentezijnkosteloosde formulierenvoor de
verzoekschriften
om bij volmachtte mogenstemmen.
2. Hetverzoekschrift
moet uiterlijkop veertiendedag voor de dag van de
stemming,dus voor of op 16februari1994,door de kiezerwordeningediendbij de burgemeester
vande gemeente,waarhij op de dag der kan(18januari1994)als kiezeris geregistreerd.
didaatstelling
3. Hetverzoekwordt ingewilligdwanneeraande verzoeker
is toegestaan
in
een stembureaunaarzijnkeuzeaan de stemmingdeelte nemen.
4. Hij,diezichbereidheeftverklaard
alsgemachtigde
op te treden,moetop
de dag der kandidaatstelling
als kiezerzijngeregistreerd.
5. Bij inwilligingvan het verzoekontvangtde gemachtigdeeen volmachtbewijs.Hijdientde volmachtstem
tegeliikmet zijneigenstemuit te brengen,
B. Machtiqinqdoor overdachtvan de oproepinqskaart.
6. De kiezerkan ook, in plaatsvan een verzoekschrift
in te dienen,na ontvangstvan zijn oproepingskaart,
tot en met de dag der stemming,zelÍ
een anderekiezermachtigenvoor hem te stemmen,door zijn oproepingskaartaan die kiezerover te dragen.
gemachtigdemoetop de dag der kandi7. Eenop dezewijzeaangewezen
daatstelling(18januari1994)in hetzelfdestemdistrictstaaningeschreven als de kiezerdie de volmachtgeeft.
8. De aldusgemachtigdekande volmachtstemuitsluitendtegelijkmet zijn
eigenstem,in het stemdistrictwaar hij staatingeschreven,
uitbrengen.
Een kiezermag niet meer dan twee aanwijzingen
als gemachtigdeaannemen.De volmachtgever
is nietbevoegdde volmachtin te trekkenof in persoon aan de stemmingdeelte nemen.Nadereinlichtingen
wordente gemeentesecretarie
verstrekt.
Verkiezingvan de leden van de gemeenteraad
stemmen in een stembureaunaar keuze van de kiezer.
van Eemsmondmaaktbekenddat het de aanstaande
De burgemeester
verkiezingvande ledenvande gemeenteraad
is zijnstem
eenkiezertoegestaan
uittebrengenin eenstembureau
naarkeuze.Daarbijgelden
de volgendebe11

palingen.
A. Schriftelijkverzoek.
1. Ter secretarievan dezegemeentezijn kosteloosverkrijgbaarformulieom in een stembureaunaar keuzeaan de
ren voor verzoekschriften
stemmingte mogendeelnemen.
moetuiterlijk14dagenvoor de dagvande stemming,
2. Hetvezoekschrift
dus uitêrlijkop 16februari1994,door de kiezerwordeningediendbij de
waarhijopde dagder kandidaatstelling
vande gemeente
burgemeester
(18januari1994)als kiezeris geregistreerd.
is toegestaan
indienaande verzoeker
3. Hetverzoekwordtnietingewilligd
bij volmachtte stemmen.
4. Bij inwilligingvan het verzoekwordt de beslissinggesteldop de oproepingskaart,
die daardoorwordt omgezetin een kiezerspas.
B. Mondelingverzoek.
kande kiezerook,in plaatsvan
5. Na ontvangstvan zijnoproepingskaart
van zijnoproeverzoekte doen,zichonderoverlegging
een schriftelijk
waarhijop de dag
pingskaartvervoegen
vande gemeente,
ter secretarie
om de'
g (25februari1994)alskiezeris geregistreerd,
ter kandidaatstellin
tot op de vijfDit kangeschieden
zete doenomzettenin een kiezerspas.
de dag voor die stemming,dus uiterlijkop 13januari1994.
van
kanzichter uitoefening
Eenkiezer,
die in het bezitis vaneenkiezerspas,
vanzijnkeuzebinnende woonin eenstembureau
zijnkiesrecht
aanmelden
verstrekt.
gemeente.Nadereinlichtingen
wordenter gemeentesecretarie
Ondergrondsetanks.
vande
Tanks(BOOT)
in Ondergrondse
Op 1 maart1993is hetBesluitOpslaan
in werkinggetreden.Hierdoorzijn particulieren,
Wet Bodembescherming
ondergrondse
tank,wetzijnvaneenoude,nietmeergebruikte
dieeigenaar
telijkverplichtgestelddezetankte meldenbijde gemeenteen te latensanetanksdienenvoor 1 maart1998te wordenverren/verwijderen.
Ongebruikte
vanbinnenreiSanerenbetekent:de tankleegzuigen,
wijderdof gesaneerd.
vullenmet zand.Dezesaneringdientte wordenuitgenigenen vervolgens
voerddoor een erkendbedrijf,
tanks verwijderdworden.
Na 1 maart 1998moeten alle niet-gesaneerde
Tanksdie nog wel in gebruikzijn,dienenvoor 1 maart1996te zijngoedgekeurd.Omdatcollectievesaneringgoedkoperzalzijntlan incidenteelwerk,
aktiete houden.
is de gemeenteEemsmondvan planeen gecoórdineerde
en meerinformatiekuntu zichwendentot de afVoormeldingsformulieren
Beheeren Ordening(kamerF6)te Uithuizen.
delingRuimtelijke
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JUBILEUM"DANS-enGYMCLUB50+ " zeergeslaagd.
jubiWoensdag19januarivierdebovengenoemde
vereniging
haar25-jarig
leum.
Om 5 uur was iederlid, op een na, aanwezigen heersteer meteenal een
gezellige
stemming.
Mevr. de Vries vertegenwoordigde
de Vrouwenraad.Ook WethouderDe
Boerhadop de uitnodiginggereageerd
enfeliciteerde
het bestuurvergezeld
gaandevanlovendewoorden
dateengroepmetnoggeen2Sledenhetpresteerdeom een 25-jarigjubileum
te vieren.Ookdroegde gemeentenog een
gaf eenenvelopkleinsteentjebij om de kostente dekken.DeVrouwenraad
pe met inhoud.
1
Degrootsteverrassingkwamdoor de komstvanzusterWeitering
uit Hoogezanddie de club heeftopgericht.
ZusterWeiteringwas vroegerwijkverpleegster
in de gemeenteKantens.
Verschillende
voorvallenwerden nog even opgehaald,zoals:een stoel
bovenopeentafel(vanwegede kortelengtevan de zuster)en zowerd er les
gegeven.
Mevr.Bruinwerd een oorkondeen een plantaangeboden.
Eenwoord van dankvoor het feit dat ze 25 jaarlid is en dat zeal die jarende
"centepuut"onderhaarhoedehad.
Ookmevr.Berghuis
werdmeteenwoord,eenoorkondeen eenbloemin het
zonnetjegezet,voor haar 25 jarig lidmaatschap.
Mevrter Borgis altienjaaronzeleidsteren kreegook,metvelewoordenvan
dank,bloemenaangeboden.
Mevr.de Vriesgaf een overzichtvan de afgelopen25 jaren,geheelop rijm,
wat door iedereenbijzonderop prijswerd gesteld.
Hetwerd toen tijd om aan onzejubileummaaltijd
te beginnen.
Het heeftons allengoed gesmaakt.
TotslotonWingiedernog eenroosen gingenwe in volletevredenheid
naar
huis.
Het was een goedeavond.
Het bestuur.

NOOTVAN DE REDACTIE
bij opmerkingengeplaatstop de enqueteÍormulieren.
De opmerkingen
die geplaatstzijnwaren:
van acceptgiro's;
a. bijsluiten
b. in gesprekmet (te veel buitenstaanders
aan het woord);
c. presenteren
van dezeactie(enquete)benedenpeil- er ztjnsympathiekere
manieren- en of 't Lougnijsgeld nodigheeft;
De invullerskunnenzichwel herkennen.
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Antw.:
a. het bijsluitenvan acceptgirokaarten
is een kostbaregeschiedenis
en dus
voor ons helemaalniet haalbaar.onderzoekis al gewèest.
b. de redactieheeftgemeenddiepersonenin eengesprekop te nemen,die:
a. een politiekepartíjvertegenwoordigen
(defractieleidersljuíst
ín verband
met de verkiezingen;
b. verantwoordelijk
zijnvoor het uitvoerendbeleidvan de gemeenteEemsmond: (dir.gemeentewerken;
gemeentesecretaris;
de UèiOewethouders
en de burgervader).
c. Opmerksterheeft het wat moeilijkmet de manier waarop deze actie
gevoerdis. Zii maaktbij haar opmerkingeneen denkfout:zij vergelijktde
redactievan 't Lougnijsmeteenvereniging.
Dit is onjuist,wijzijheeÀstéltetje
vrijwilligersdie een blad uitgevenzonderstatutenof wat dan ook,waaraan
eenrechtspersoon-status
verbondenis.Ditstelletjevrijwilligersis danvolledig persoonlijkaansprakelijk
als er íetsmis gaat.Vandaaróok steedsonze
oproepen't Lougnijste steunen.Door uitblijvenvan de gewenstereacties
van de bevolkingwerdenwij genoodzaakt
om deze (voór u dan beneden
peil)aktiete houden.Onzereserveszijnuitgeput.Hetwoordis aande bevolking.Dezeaktieis dan misschiennietsympathiek
maarwelheelzakelijk,
vandaar dan ook de laatstezin op het enqueteformulier,
Redactie.
VROUWENVERENIGING
en VROUWENRAAD
Dinsdag1 februari1994.Eendatumom op de kalenderof in uw agendate
schrijven.
Na allesuikerwerk,
chocolade,
banketen oliebollen,
willenwe het nieuwe
jaar goed van start gaan.
Mevr.A. Riepma-Reker
uit Oldehovezalonsop dinsdag1 februariietsvertellen over afslankenen daarnakunnenwe met elkaarenkeleslankhapjes
maken.De kostenbedragen(inclusiefde koffie)f b,- per persoon.
Deavondwordtgehoudenin Salem.Aanvang8.00uur.ledereenis van harte
welkom.
BRANDWEER
GEEFTLESOP DE KLINKENBORGSCHOOL.
De Vrijwillige.Brandweer
van Kantensis begonnenmet de voorbereiding
van het ontruimingsplan
met betrekkingtot de kinderenvan Kantens.
Op 6 januari werd het ontruimingsplandoor middel van een videofilm
getoond.Tevenswerd ook de bluskleding* persluchtgetoond,dezewerd
ookomgehangen
en aangesloten;
hetwaszo indrukwekkend
dat eenaantal
kinderenbang werd.
Op l?januari heeftde brandweereen gesprekmet de leerkrachten
en het
bestuurvan de Klinkenborgschool
gehad.
Ookde leidstersen het bestuurvande Peuterspeelzaalwaren
daarbijaanwezig.
Het ontruimingsplan
werd die avondtoegelichtdoor Jan Jageren Jacob
Wever.
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De invullingvan de takenworden intern geregeld;dit zal op I februari
besprokenworden.
Daarnawordt er weer kontaktgezochtmet de brandweer.
gaanhet ontruimingsplan
De leerkrachten
met de kinderenoefenen.Later
zalde brandweerdit controleren.
Eenvan de ledenvan blusgroepEemsmond3
DORPSBELANGEN
KANTENS
VERENIGING

I

[
I
t

* DORPENRONDE
gehadmet de gemeenteoverde inhoudvande
We hebbeneenvoorgesprek
na de GemeenteDorpenrondedie omstreeksmaart,aprilzalplaatsvinden,
verkiezingen.
Enkeleonderwerpen
die wij hebbenaangedragen
zijn:
- reddingslijnbij de nieuwekade;
- nieuweasfaltlagenop de bruggenOosterweg- Klinkenborgerweg;
- herstelBredewegstraat;
- afhandeling
tuinbouw;
- problematieksloot Meidoornstraat
- Kooistraat;
- plaatsenbankjesvoormaligechristelijke
schoolen bij de wandelpadenvan
het nieuwebos;
- het nog niet afwerkenvan de Langestraa!
- aanlegfietspadKantens-Middelstum;
- rioleringMiddelstumerweg;
- Steigerproblematiek
bij de molen;
Naderberichtvolgt,ook u als burgershebbenhierovernatuurlijkinspraak.

t
I
I
I

* HOBBYBEURS30 december1993.
Als onderwerphaddenwe de bouwkavels,met als titel"Wonenen levenin
Kantens"
We hebbenmakelaarJ. Westerdijkbereidgevondenna de hobbybeursde
te
bouwkavelgedurende
eenperiodevancircaeenhalfjaarin de aanbieding
doen in combinatiemet eenwoning.
De gemeentewas bereidbepaaldebouwkavelsmet plm. 20 Yote verlagen
(bouwgrond-tuingrond)
t 60,-/f10,-m2. Door medewerkingvan de persen
RadioNoordwas de belangstelling
enormte noemenvoor Kantens,maar
we zijnons ervanbewustdat belangstelling
nog geenwoningenopleveren.
Hetzalpasin de loopvanhetvo orjaarzichtbaar
wordenof er gebouwdwordt
op de voor die prijzenuniekelocaties.
Mocht u alsnoginformatieover de bouwkavelswensen,neemtu dan contact op met de heer P.Knot,telefoon1671.
* Evenalsin het voorgaande
jaarhebbenwij in samenwerking
met Stichting
't Schienvateen kerstboomgeplaatst.
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* Dejaarvergadering
vandeVereniging
Dorpsbelangen
Kantens
vindtplaats
op vrijdag4 maarta.s.om 19.30uur in 't Schienvat.
Noteerdus dezedatum,zodatu alslid met ons het beleidkuntbepalenvan
de Verenigingwat betreftnu en in de toekomst.
* Devolgendebestuursvergadering
wordtgehoudenop 9 februari1994om
19.30uur in 't Schienvat.
Ook hier bent u van hartewelkom.
* P.S.
Wij vragenu, inwonersvan Kantens,om medewerkingvoor het volgende.
We hebbenmet moeiteeenverhardwandelpadin het nieuwebos kunnen
realiseren,
maar nu moetenwe constateren
dat het pad thans eigenlijk
gebruiktwordt door crossbrommers,
tractorenen paarden.Dezepadenzijn
bedoeldalsVOETPAD
!!! Wijverzoeken
u danookmet klemzealsVOETPAD
te gebruiken.

lnstallatiebedrijf
ARENDS B.V.
Heerestraat1Z 9991BE Middelstum,
Lagestraat22, 9919AS, Loppersum,

05955-1332
05967-1620

Vooral uwwerkzaamheden
op hetgebiedvan:
erkend
VNIenUNET0
installateur

elektra
9as
venNarming
water
zinkwerk / dakbedekking
telefooninstallatíes

Naarhetvooru vertrouwd
adreq.Dezaakmetpersoonlijke
seruice.

audío / video
witgoed
klein-huishoudelijk
verlíchting
speelgoed
HEERESTRAAT
17. 9991BEMIDDELSTUM
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IN GESPREKMET
Zoudit nu de laatstekeerzijndatwijin gesprekgaanmet iemanduiteenvan
de dorpenwaarvoor't Lougnijsal die jaren is gemaakt?Dit vroeg ik mij af
toen ik op een maandagmorgen
naardie persoontoeging,die dit keerhet
slachtofferzou zijn van mijn vragenvuur.Bij een kopje koffie met eigen
gebakkencake werd het volgendeverhaalopgetekend,uit de mond van
iemand,die velenvan u wel kennen,Gé Hoekzema.
jaarverhuisden
Op 30 juni 1944zagik te Peizehet levenslicht.
Na anderhalf
mijnoudersnaareenboerderijvlakbij
Hoogkerk
in Slaperstil,
en daarheb ik
gewoondtot ik met Koengetrouwdbenen in Rottumkwamwonen.Vierjaar
gingik in Dorkwerdnaarde lagereschool.Maaromdatikdaaraltijdruziehad
met nog twee meisjesuit Slaperstilwerd
ik door mijnvadervoor de restvan
de lagereschooltijdnaar Aduard gestuurden heb daar nooit ruziemeer
gehad.In Groningen
gingik naarde U.L.O.school.Maarlerendatwas niets
voor mij in die dagen.Eerlijkgezegdheb ik daarnu wel spijtvan en ik adviseer dan ook een ieder,leer als het evenkan door.Zelfheb ik nu niet zo'n
behoeftemeeraanleren,ik bennu actiefin hetverenigingsleven.
Naeenjaar
gingik naardeThedaMansholtschool,
U.L.O.
de Landbouwhuishoudschool,
in Haren.
Omdatik huishoudelijkwerk
en het werkenmet beestenleukvond kwam ik
na mijnschoolperiode
op de boerderijvan
mijnoudersen bleefdaartot ik in
1965trouwdeen naar Rottumverhuisde.
Rottumis eenheerlijkdorpom te wonen.Klein,maargezellig
en eenredelijk
actiefverenigingsleven
maakthethelemaalprettigom er te wonen.Toenhet
toenmaligebestuurvan de Ver.v. Dorpsbelangen
Rottumvoor het eersteen
gingende kinderenen ik natuurlijk
reisjenaarRottumeroog
organiseerde
mee.Koenbleefthuis,want de beestenhaddenook hun verzorgingnodig.
Rottumen Rottumerooghorenecht een beetjebij elkaar.Vroegerwas het
eilandeigendomvan de monnikenhieruit het dorp,Daarommoetenwij er
toch zo nu en dan eensop bezoekgaan.Op dat eerstereisjenaarRottumerooghaddenwe eenprachtdag.Heerlijke
temperatuur,
de zonscheenvolop
vandateiland
enzwemmenin zee,de dagkonnietstuk.lkwashelemaalweg
en zeitoen al: "Hierzouik besteenseenweekjein mijneentjewillenzitten."
Toenin april 1991HendrikToxopeusen zijnvrouw Janniehet eilandRottumeroogbezetteen daarnade StichtingVriendenvan Rottumeroogwerd
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EnnietalleenalsvriendvanRottumeopgerichthebik mijdirektaangemeld.
roog maarook alsvrijwilligster.
Dathoudtin dat je op gezettetijdende handen uit de mouwenmoetstekenop heteilanden daareenweekmoetverblijven. Nu dat wilde ik toch zo graag?En nu lag daardie kans.
Vorigjaar in het voorjaarwerd ik gebelden gevraagdof ik in augustuswel
eenweekjehelmgraszouwillenpoten.Datwildeikwel,maarhetwerdgeen
maandagmorgen,
augustusmaaroktober.Op eenherfstachtige
in het pikke
donkerom 5.30uur,vertrokkenwij vanuitde Eemshavenmet een boot van
Rijkswaterstaat
naar het eiland.
Onzeploegbestonduit 5 vrijwilligers
onderverdeeld
in 1 kokkinvoor de verzorgingen 4 planters.Plusnog4 manvan Rijkswaterstaat
en eenvanStaatsbosbeheer.
Na een paaruur varenkwamenwe bij het eiland.Daarwerden
we opgehaalddooreenlandroveren eensjofelvanRijkswaterstaat.
Desjofel
werd naar de boot geredenen wij moestenin de sjofelbakstappenen zo
werd je aan landgebracht.Bestspannend!
De landroverreedons naaronsverblijfvan die week,het laatstehuisvan de
familieToxopeus,een houtenhuis. Heelcomfortabel.Het heeft een paar
slaapkamers,
eenpersoons
een woonkameren een keukenplus eetkamer.
Daaraangekomen
stonder eenontbijtvooronsklaar.Endat smaakte!Maar
hetwastocheenbeetjevreemd,wantje hadal zo'nreisachterde rug.Naons
ontbijtkregenwe eenrondleidingoverheteiland,doorde kantoniervan Rottumeroog,en werd ons verteldwat zoalde werkzaamheden
van die week
zoudenzijn.Het regendepijpestelen!Die middagkondenwe aan het werk,
helmgraspoten.2 moestengatenstekenmet een pootstoken 2 stopteneen
bosjehelmgrasin het gat en traptendat weer dicht.Om de zoveeltijd losten
we elkaaraf. Voordatik naarhet eilandging had men mij gevraagdof ik wel
een sterkerug had; na zo'n middagpotenbegreepik wel waarom.Want's
avondsvoeldeik mijnrug behoorlijk
en de volgendedagook,maargelukkig
ging dat over.Onswerkgebiedwas aande noordkantvan het eiland.Aan de
noord-westkant,
waar het eilandhet meestafkalfthad Rijkswaterstaat
dammen vanwilgetenenaangebracht.
Daartussenmoest,als er genoegzandis
opgestoven,weer helmgrasgepootworden. Het helmgraswordt op het
eilandgestokendoor de mensenvan Rijkswaterstaat,
om het dan verderop
weer in kleinebosjeste poten.Er is genoegaanwezig,maar men mag van
overheidswegeniet overalkomen met de landrover.Zo zijn er nog meer
waar men zichaan houdenmoet.Zoalsbijvoorregelsvan overheidswege
beeld de vele konijnendie op het eiland ziin, daar mag absoluutniet op
gejaagdworden.
Op eengegevenmomentondermijnen
die beestenwel de duinen.Maarja,
dat zijnregelsbedachtdoor mensen,die heerlijkachterhun bureauzittenen
nooiteenskijkenhoe heter in de praktijkvoorstaat.MinisterMay-Weggenis
maareen keerwezenkijkenop het eilandnaaraanleidingvan de bezetting
door HendrikToxopeus,dat zou vakermoeten,want het eilandverandert
steeds.Zoalsnu loopt er een geulover het eilanddie er jarengeledennog
nietwas bij hoogwaterwordt dezegeulsteedsverderuitgesleten.
Daarzou
wat aan gedaanmoetenworden,maar Den Haagbeslistdat de natuurzijn
gangmoet gaan.
Als het aande mensenvan Rijkswaterstaat
zou liggendan zoudenze er veel
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langerwillenwerkendande periodedatzijdaarmogenverblijven.
Nu zitten
zeer van maarttot halfaprilen van 1 augustustot halfoktober.Daartussenin
mag nietvanwegehet broedseizoen.
Toenik er zatwarener nietveelmeeuwql, wat je wel zouverwachtenmaardie zatenvoor het grootstedeelop de
vuilstortplaatsen
in Nederlandhun buikenvol te eten.'s Avondsstrekener
wel veelkleinevogeltjesin de tuinvanToxneer,die hoordeje danwat kwetteren.'s Morgensvroeg warenze weer vertrokken.
Diedinsdagstormdehetgeweldig.lkvonddateenbelevenis.
Welmoestik's
avonds,toenwe in huiszaten,denkenhoezou het nou zijnalsje echtalleen
op het eilandzit en storm raastover je heen.GodfriedBomaÁshad het er
moeilijkmee,jarengeleden,maardie zatdan ook echtalleenop Rottumerplaat in een tentje.Wij haddenradiokontaktmet de wal en als het echt
gevaarlijkwerd konje zo opgehaaldworden.Datwas eenveiligegedachte.
Echt even een wandelingmakenover het eilandwas er niei Uij,want er
moesthardgewerktworden.
Van's morgens7.00uurtot 10.30uur,daneven
vlug koffieen vlug weer door tot 12.00uur,evenetenen vlug weer door tot
16.00uur,eventhee,vlug weer door tot 18.00uur,want danwas het donker
en stonder een stevigemaaltijdvoor ons klaar.Eenmiddagzijnwe met de
kanloli.erop eentrekkerhetheleeilandrondgeweesten
meitaágwaternaar
de Zuiderduinen,
een plekwaar je andersáiet komenmag. HTet
was een
machtigmooieervaring,nietonderwoordente brengen! DË verschillende
fuchten,wolkenpartijen,
verderopzieje eengeweldigèregenbuivoorbijtrekken en dan weer de zon. Het Wad is zo prachtigmóoi.
Natuurlijkzagen
we ook zeehonden,
die in een groepjede zeein glijdenen
dan met z'n allenhun kopjesbovenwater uit stekenóm je al dobberendte
bekijken.
Hetverblijf
op heteilanden hetwerkenaanhetbehouder vanisvoormijeen
helefijneervaringgeweestdie
ikvoorgeengoudhadwillenmissen.Voliend
jaar ga ik weer!
De StichtingVriendenvan Rottumeroogzou graagmeer vrijwilligershebben. Adres: SecretariaatBoterdijk9, 9765 EA Paterswolde.
tet. OSSOZ
91406.
Op 18februariis er eenopendagin Zwolle.Voorinlichtingen
hierover
kunt u zich richtentot Gé Hoekzema,
tel. 1478.
R.H.-M.
PEUTERSPEELZAAL
POPPEDIJN
De peuterspeelzaal
heeft vanaf maartweer enkeleplaatsenbeschikbaar
voor peutersvanaf 2 jaar.
Wanneeruw peuterde leeftijdvan 1.5jaar heeftbereikt,kuntu uw peuteral
laten.inschrijven.
Vooropgaveen/ofinformatiekuntu terechtbijde peuterspeelzaal,
Kerkhofslegz te Kantens,op maandag-en donderáagmorgen
tussen9.00en 11.30uur.
peuterspeelzaal
PoppedijnKantens,Kerkhofsweg7
9!i_clt{ng
9995PL Kantens,tel. 05gbb- 2453.
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RECENSIE
Dezeweek verschenenbij Profielin Bedum de twee boeken:"Romaans
Vademecum"en "ln de voetsporenvan Emo en Menko".Twee rijk geïllustreerdeboekenmet veel kleurenfoto's,
samengesteld
op initiatiefvan de
EemsDollardregio.Gedeputeerde
G.Beukemavande provincieGroningen
ontving13decemberde eersteexemplaren
in het kerkjevan Huizinge.
Het RomaansVademecumbiedt een overzichtvan de bewaardgebleven
romaansecultuurschatten
in Groningen,Drenthe,Ost- frieslanden Emsland.Dat zijnnatuurlijk
voornamelijk
kerken,maarook bijvoorbeeld
doopvontenen grafzerken.
Dit overzichtis alfabetischgerangschikt
en levendig
geïllustreerdmet (lucht)foto's,tekeningen,plattegrondvormen
en overzichtskaarten
waaropin eenoogopslag
te zieniswaarzichde in hetvademecum beschreven
objectenbevinden.Vande romaanseobjectenwordt níet
alleende bouwgeschiedenis
beschreven,
maarookopvallende
architectonischedetails,belangwekkende
zakenin hetinterieurvande romaanse
kerken
en anderewetenswaardigheden.
Daarnaast
wordenallein het vademecumbaschreven
kerkenvan informatiebordenvoorzien.
Dezebebordingis eengeschenk
vanhet PrinsBernhard
jubileumviert.Deproduktie
Fonds,datditjaarhaar75-jarig
vande bordenis
in handenvan de ANWB.
De ideevoor de routegids"ln de voetsporenvan Emoen Menko"is ontsproten aande kroniekvande tweebekendeabtenEmoen Menko,die leefdenin
het kloosterBloemhofte Wittewierum(Gr.)in de 13eeeuw.Zij legdende
bevindingenvastvan huw reizendoor Groningenen Ostfriesland
en tekenden allerleinieuwsfeiten
op, zoalsoorlogen,overstromingen
en misoogsten.
De uitgave"ln de voetsporenvan Emoen Menko"voertabt Menkonog eens
ten tonele.De lezerlegt als het ware samenmet de abt een trajectaf, dat
-waarEmozijnloopbaanalsgeestelijke
voertvanHuizinge
is begonnennaar
Emdendoorhet20eeeuwseGroningen
en Ostfriesland.
Menkobekijktdaarbij verschillende
zakendoor een 13e-eeuwse
bril,en voert de lezerterug in
de tijd.Allerleihistorische
feitenwordenbeschreven,
legendeswordenverhaald,veranderingen
in hetlandschap
wordenweergegeven.
En-natuurlijkbij de kerkenuit die tijd wordt stilgestaan.
De Eems DollardRegioheeft tot de produktievan de twee boekwerken
besloten,in navolgingvan het door de bondsstaat
Niedersachsen
in 1993
g e h o u d e n" J a h rd e r R o m a n i k " .
De EDRhoopt met dezeuitgaveshet grensoverschrijdend
kultuurtoerisme
in dezeregioeen impulste geven.Beideboekenzijneenverrijkingvoor diegenen,diezichinteresseren
voorde romaansebouwkunstin het Eems-Dollardgebieden die ervandoordrongen
zijndat in het oog springende
voorbeeldendaarvanaan beidekantenvan de landsgrens
te vindenzijn.
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Beide boekenzijn geschrevendoor de Utrechtsekunsthistorica
Ada van
Deijk,een expertop het gebiedvan de romaansekultuur,die al meeruitgaven en artikelenop dit gebiedop haarnaamheeftstaan.Dewerkenbeslaan
beide 144pagtna'sen kostenper exemplaarf.19,50.
RomaansVademecumISBN90 5294087 8
In de Voetsporenvan Emo en MenkoISBN90 52940827
Verkrijgbaar
bij uitgeverijProfiel,Industriew
eg 4, Bedum en de boekhandel.

NIEUWJAARSGEBEUREN
ROTTUMVROLIJKFEEST
Op vriidagavond
7 januarihield
de Ver.Dorpsbelangen
RottumhaarNijjoarsveziede.Natuurlijkwaren daarweer de bekendekopjeskoffie met nieuwjaarsrolletjes
en de glaasjesboerenjongens.
Maar hoe de avonder uit zou
zien,dat was nog een verrassing.De afgelopenjaren hadden Klorusen
Roosjede avondverzorgdmet hun terugblikop het jaar.Helaaswas Klorus
verhuisden moesteenanderzijnplaatsin nemen.Maarwie en hoe,datwas
de grotevraag.De oplossingwas het duo Klorusen Roosje,Thomasvaaren
Pieternelin de centrifugegestopten daareenkleinsnuifjeKloosterspeulers
bijgedaan,
zethetapparaataanen het resultaatis hetoptredenvanGéHoekzema(Roosje),
Henkvan Dijken RinieHofman.Zij brachteneen avondvuljaarde revuepasseren,
lendprogrammaen lietenhet afgelopen
geheelop
rijm en met liedjes.Dedorpsgenoten
haddendat jaargenoegstoftot rijmen
gegevenen werdendoor dit trio eensaardigin de schijnwerpers
gezet.
Hetwerd eenvrolijkeavonddie zekerin de smaakviel bij het publiek,afgegaanop hunreakties:
"Hetwaseenhardstikke
leukeavonden knapgedaan".
Dit was het dan van 't jaar
't werd in
anderetekstgegoten
we maaktenmaarwat klaar
misschienhebt u genoten
wij lettenwel goed op
op wat wij saam'beleven
wij wensenu nu nog een gezonden prettigleven.
Refrein:
Ja dat is uit het levengegrepen
Dat is uit het leveneen greep
Gelukis altijdmet de lepen
Daarzit hem nou net nou de kneep.
De trein gaat misschienweg
zo doet Den Haaggeloven
Dat wordt dan reuzepech
terwijl ze beter beloven
Het wordt zo veel te duur
dat hoorje de ministerzeggen
Dus kruiptmen achterz'n stuur
Dat moestniet mevrouwMay Weggen
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Refrein:

Refrein:

Refrein:

Ja dat is uit het levengegrepen
Dat is uit het leveneen greep
Gelukis altijdmet de lepen
Daarzit hem nou net nou de kneep
GemeenteEemsmond-bestuur
zat snelte overleggen
het werd al laatdat uur
dus mochtmen nietveelzeggen
Nu luktehet zo waar
zelfsDobmasprakeen kwartiertje
zo was men op tijd klaar
voor dinertjeen pleziertje
Ja dat is uit het levengegrepen
Dat is uit het leveneen greep
Gelukis altijdmet de lepen
Daarzit hem nou net nou de kneep
Ja mensennu tot slot
we kunnenblijvenzingen
maar dat wordt veel te zot
misschienzijn er nog dingen
Nietalleshoordeu dan
en misschienzegt u later
iets op de maniervan
half stronthalf regenwater
Ja dat is uit het levengegrepen
Dat is uit het leveneen greep
Gelukis altijdmet de lepen
Daarzit hem nou net nou de kneep.

rf rneDDelt
nn
ADMINISTRATIE
KANTOOR
KOOISTRAAT
39,9995PV KANTENS,
TEL.05955-2553
ook voor uw
belastingaangiftes
en financieringen
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"VAN ALLES WAT''
Dezemaandwerd ons groente-,fruit-en tuinafualvoor de eerstekeerapart
ingezameld.
Erwordtveelovergesproken.
Hetis immersnieuwen we moeten er nog evenaanwennen.Om met onzeThomasvaer
te spreken"wat
moeter nu nogin diecontainers
nu we vooralleafvalbakkenhebben".Denk
aanglas,blik,kleding,chemischafual,drankverpakking
en de ophaaldienst
voor oud papier,Hiergeenproblemendus.De groenecontaineris ook niet
zo nodigin veelgevallen.
is vaakwel een plekjete vinden
Op het platteland
provooreencomposNatof eencomposthoop.
Eengemiddeldhuishouden
duceertongeveer5 kg gft-afualperweek.Hetis heelgoedmogelijkom dit in
uw eigentuin te composteren.
Compostis een goede bodemverbeteraar.
Het houdt regenwateren voedingsstoffen
vast,waardoorze geleidelijkaan
de plantenwordenafgegeven.Het maaktde structuurlosser,wat op onze
kleierg belangrijk
is.Wilt u het eensproberen,
zoekdan een plekjeachterin
de tuin,het liefstwat vochtigen in de schaduw.U graafteenondiepekuilvan
10-15cm. Daarinlegt u een laagoude mestof compost.Daaropkomt een
laagtuin- en keukenafval.
Welkmateriaalgeschiktis heeftu overalkunnen
lezen.Gemengdmateriaalcomposteert
het best.Hardestengelsen takken
verterenlangzaam,
het is daarombeterdie niette gebruiken.
Overde laag
gft-afvalstrooit u wat kalk,schuimaardeof compostmaker.Hierovergaat
een dun laagjeaardeuit de tuin.
Kuntu beschikken
overstalmest,strooidan eenlaagvan zo'n20cm overde
aarde.Hieropkandanweergft-afval,enz.Zokuntu doorgaantot eenhoogte
van anderhalvemeter,waarbijde kantenschuinoplopen.Als de hoop klaar
is dektu hem af met eenlaagjeaardetegenuitdrogen.
In eendrogeperiode
is hetverstandigaf en toe te gieten.Detemperatuurkantijdensde broeiaardig oplopen.Veelonkruidzaden
materiaalwordt
hierdoorveren schadelijk
nietigd.Wormen,larvenen torrendoenhunwerk en naverloopvantijd zieje
de hoop behoorlijkslinken.
Danis hettijd om hem om te zetten.Hetafualdat het laatstwerd opgebracht
komt dus onderaan.Het gemakkelijkste
is de hopennaastelkaarte zetten,
Na ongeveereenjaaris het eenrullebruinemassadie zichgemakkelijk
laat
wegstrooien.Al meer dan nruintigjaar gebruikik in de bordersuitsluitend
compostals bemestingen dat is duidelijkmerkbaarin de bodemstructuur.
Compostmakenis in alleopzichtenpositief.Als u eenbeetjeopletwat u op
de hoopgooitis het eenzeerschonemeststofen u draagtbij aaneen kleinere afualberg.Ongeveerde helftvan ons afuallaatzichcomposteren.Bentu
nietin de gelegenheid
om zelfcompost
te maken,startdan uw gft-afvalzorgvuldig in de groenecontainer.Op 23 december1993werd de composteringsfabriek
in Usquertofficieelin gebruikgenomen.Men hooptde eerste
compostmidden1994op de markttebrengen.
Wiltu er meeroverlezen,brochureskuntu vindenbijgemeenten,
bibliotheken
en hetVuilverwerkingsbedrijf NoordGroningen.
H.M.d.V.K.
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"HUNSINGO"- gemeenteEemsmond.
MODELBOUWCLUB
Hebtu zin om kenniste maken,of lid te wordenvan onzemodelbouwclub/
vereniging?
Wijzijneenverenigingdie probeerthobbyïsten
watvooreenhobbyu ookop
modelbouwbeoefendbij elkaarte brengendie andershun hobbyvoor zich
zelf bedrijven.
Erzijnmodelbouwers
vanschepen,auto's,boerenwagens,
vliegtuigen,
helicopters,modelspoorbanen
enz.Dit in diverseschalen.
Erzijnook mensendie eenbouwdooskopenen dit gaanveranderen
en gaan
aanpassen
naareigenidee.Ook dezemensenzijnbij onzeclub van harte
welkom.Ook die mensendie ietsverzamelenb.v.aanstekers,
oude prentbriefkaarten,kranten,foto'senz.zijnwelkom.
Devereniging
komt1 keerin de 6wekenbijelkaarin Uithuizen
om gezellig
te
pratenover hun/dehobby.Dit om ideeënuit te wisselenen van elkaarte leren of om elkaarte helpen.
Het lidmaatschapis vastgesteldop .f 15,--.
Heeftu interessedan kunt u gerustcontactopnemenmet FritsAlles,Burg.
Geerfingstr.24,Usquert,tel. 05950-5294.
Aanmeldinqsbon.
Vulonderstaande
bonin en geefdezeaf aaneenvanonzeledenof stuurhem
op aan bovengenoemd
adres.
Naam: - - Adres:
Postcode/woonplaats:
Mijn hobby/ikverzamel
Schaal
Wil eerstgraageenseen bijeenkomstbijwonen/Willid worden*
* Doorhalenwat nietgewenstis.

K.R.C.NIEUWS.
Dewinterstopis weer achterde rug en de bal roltweeroverde grasmat.V.v.
gespeeldtegenGorechten verloor
K.R.C.heefter weer 2 oefenwedstrijden
er 1 en won er ook 1.De competitieis reedsbegonnenen wel op 22januari
1994met een uitwedstrijdtegenS.V.M.H.
voor het 1e elftalen het 2e elftal
thuistegenZeester3 en op 29 januariwas er een inhaalprogramma.
Voor februaristaathet volgendeprogrammaop stapel:
5 febr.K.R.C.1 - O'dam1/O'dam2 - K.R.C.2.
12'e
f b r .I n h a a l p r o g r a m m a .
19febr.lnhaalprogramma.
26 febr.Inhaalprogramma.
5 m r t .Z . N . C1. - K . R . C1. / K . R . C . -2 C . V . V . Bl l .
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Andereaktiviteitenvan de v.v.K.R.C.zijnde komendemaand:
5 febr.Playback/Soundmix
showin Salemvoor de jeugdleden,
leden,donateursen kinderenvan ledenen donateurs.
Aanvang20.00uur.
26 febr. Kaartenen sjoelenvoor ledenen donateurs.
Indiener in Kantens,Rottumen Stitswerdnog mensenwonendie nog tegen
een balletjewillen trappenkunnenelkezaterdagterechtop Sportpark"de
Kooi"en kunnencontactopnemenmet het bestuur.Dezeoproepgeldtvoor
seniorenen jeugd.
In februaribegintook de trainingvoor de jeugd weer op de donderdagavond.

STRATE
NVOLLEYBALTO
ERNOOI.
welop zaterdag12februari
Ookdit jaaris er eenstratenvolleybaltoernooien
1994.Wilt u ook meedoenmet uw straatteam,
vorm dan zelfeen team van
waarvanminimaal2 damesof herenin hetveldstaan
minimaal6 personen,
tijdenshet spel.
Tevensmogener ook niet meer dan2 competitiespelers
in het team zitten,
Ook is er dit jaar eenjeugdpoule.(Bijvoldoendeaanmelding).
Het inschrijfgeld
is í 21,--per team.
U kunt u opgevenvoor 1 februaribij de onderstaande
adressen:
Jan Boer,Kooistraat3, Kantens,tel. 2281;
Esthertraai, Kooistraat34, Kantens,td. 1242;
JellieMartini,Pastorieweg
10,Kantens,tel. 1947.
Stratenvolleybal!
Lekkerer een dagjetussenuit met uw straat.
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