't LOUGNIJS
Maandelijkse i nformatiekrant
voor de dorpen

Kantens- Rottumen Stitswerd
20e JAARGANGNo. 5
REDAKTIE:
Mevr.A.vander Hoek-Linstra
Mevr.D.vanMeggelen-van
der Heide
Dhr.W.J.vander Bijl
Dhr.G.Werkman
Mevr.J.O.M.Wals-Stallaert,
eindredactie
Dhr.K.J.J.Faber
Mevr.A.vanVliet-Vermeulen

JUN|2000

WT€NSTE
NEWMruN
I(OPLI:

(0595)55 23 03.
Tel/Fax.
adres:Bredeweg
22,9995PT Kantens.
Correspondentie
: tlougnijs@yahoo.com
E-mail
't
Tel.(0595)55 2573.
Administratie
adres: LageEind10,9998XA Rottum.
't
Rottum.
Bankrek,no.34.22.17.933
RabobankNoord-Groningen
t.n.v. Lougnijs,
giften
rekening.
Wijverzoeken
u om
overte makenop bovengenoemde
is
Een abonnement
voor lezersbuitende genoemde
dorpenen randgebieden
rekening.
mogelijk,
vanI 32,50op bovengenoemde
doorstorting
't
wordtu dantoegezonden.
Aanallendie ietste koopen/ofte koopvragen,is er altijdplaatsvooruw advertentiein onzerubriek:
Vraagen Aanbod,prijsperregelÍ 2,50.
't
1994 Lougnijs
Rottum.
Copyright
wordttoegejuicht,
mitsonderbronvermelding.
Overname
uitdezeuitgave
geschiedt
van't Lougnijs,
Drukwerk
door:
en verzorging
Drukkerij
Hoofdstraat
16te Warffum.
Sikkema,

De uitgave van dit blad wordt mede mogelijk gemoakt door Rabobank'Noord-Groningen'

PREDIKBEURTEN.
GereÍormeerde kerk en Hervormde Gemeente.
04 juni H.K. 9.30 uur Ds. Lievoort.Kindernevendienst.
geheelverzorgddoor de
19.00uur Jeugdsamenkomst,
jeugd.
1 1j u n i G . K . 9 . 3 0u u r D s . K r i s t e n s e n .
EerstePinksterdag- belijdenisdienst.
juni
18
H.K. 9.30 uur Ds. P.C.'t Hooft.Kindernevendienst.
25 juni G.K. 9.30 uur Mw. R. Hofman-Meihuizen.
02 juli H.K. 11.00uur Br. Holtman.Kindernevendienst.
19.00uur ?? Dezedienstis te Stitswerd.
Stitswerd:
18 juni
19.00uur Ds. R.P.Oosterdijk,
muzikaleVesperdienst.

Autobedrijf
Jager
Stitswerderlaan 4
9995 PC Kantens
Tel. (0595)55 12 27

Verkoopvan
gebruiktepe rsonen aufo's.
Reparatie,
onderhoud
en APK-keuring

\ryEEKENDDIEN'TEN.

HuisartsenMiddelstum,Stedum en Kantens
03-04juni
H . M u u r l i n gG, r a c h t s t r a a t gM, i d d e l s t u m . . . . . . 0 s g s - s s 1 s 1 g
1 0 , 1 1 , 1j2u n i s . G e r b e n sM
, e n t h e d a r a a2n, M i d d e l s t u m
...0s95-551519
17-18juni
F.oosterhuis,
Kampweg21, stedum
...0596-551929
24-25juni
S.Gerbens,
Menthedaraan
2, Middelstum
...0s95-551519
01-02juli
H . M u u r l i nG
g ,r a c h t s t r a a tM
S ,i d d e l s t u m . . . . . . O s g s - s s 1 5 1 9
Tandartsen
op zaterdagen zondagis er een spreekuur
om 11.00 uur en om 17.00uur.
Buitendeze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsna telefonisch
overlegte consulteren.
01-02juni
03-04juni
0 5 - 0 6j u n i
0 7 - 0 8j u n i
juní
9,10,11
1 2 - 1 3j u n i
1 4 - 1 5j u n i
1 7 - 1 8j u n i
24-25juni
0 1 - 0 2j u l i

P.Stomp,Warffum
..0SgS-42
2261
H.Timmerman,
Uithuizen
..0595-431716
B . M . v . d . V e e rLeo, p p e r s u m . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 5 9 6 - s 7 z g 1 g
J , A . J . H o fLt ,o p p e r s u m
.........
...0596-5TZglg
M . J . d e nE n g e Í s eE, z i n g e
..........0594-622121
A . M . v a nw a e s ,U i t h . m e e d e n . . . . . . . . . . . . . 0 s 9 5 - 4 1 3 6 9 4
P . B r o u w eU
r ,i t h u i z e n . . . . . .
..059s-431642
G . J . H e u v i nU
k ,l r u m
.:.......05g5-402015
E.J.Prins,
Spijk
.........0596-592334
J . A . J . H o fLt ,o p p e r s u m
...
.....0596-5Z2g1a

Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.

Denk om copy!!!!

Uiterste
inleverdatum
voorhetvolgende
nummer:

15juni 2000

DANSPAARUIT KANTENSNEDERLANDSKAMPIOEN.
Kevin Hamming en Linda Werkman werden op zondag 21 mei 2000
Nederlandskampioen'Latin'dansen.Al twee en en half jaar dansenze
samenbij dansschoolRandoe.Nu hebbenze ook al tweejaar met succes
meegedaanmet wedstrijdenin heel het land. Met deze wedstrijdenwerden steedsveel puntenbehaald,en steedsbehaaldenze een eersteof
tweedeplaats,soms een keer derde.
Reden genoegom mee te mogen doen met het Nederlandskampioenschap in Zutphen,van de NVAD.Op deze wedstrijddagwas er toch nog
een sterkeconcurrentie.
Maar voor ons kon eigenlijkhet kampioenschap
niet meer stuk. Onze puntenstondenheel hoog,en haddenwe aan een
4e plek genoegvoor het kampioenschap.
De beoordelingbij deze wedjury. Na een dag van spannenstrijdengebeurdedoor een professionele
de wedstrijdenhebbengedanst,werdenwe toch Nederlandskampioen,
van debutanten2 Latin.
Maartoen we terugkwamenhaddenwe geen ideewat ons stondte wachten bij ons huis in de Kooistraatno.7.De heleboelwas versierdmet vlaggetjes en een schijnwerper,
en allemaalmensendie ons stondenop te
wachten.Het was helemaalte gek! Bedanktallemaal!!
in het DuitseLeer.
Op 11juni doenwe mee met Europeeskampioenschap
We verwachtennietdat we eersteworden,maarwe denkenwel dat we bij
de eerstezes eindigen.Als we nietswinnentreurenwij er ook,nietom, het
is gewoonons grootstehobby.

G.W.

Línda Werkman met de Latin beker en Kevin Hamming met de kampioensbeker,en de versierdetuin.

MOLENWEEKEND.
GRONINGER
Op zaterdag 17 en zondag 18 juni wordt weer de Groninger
Molenweekendgehouden.In dit weekendzal de molen twee middagen
draaienvanaf halÍtwee.Veel molenaarsuit andereprovinciesmakenvan
deze dagen een gelegenheidom onze molenste bezoeken.Daar wordt
dan ook iederjaar veel gebruikvan gemaakt.
Koren-en Pelmolende GroteGeertin Kantenshooptook dit jaar weer op
veel publíekuit andereprovincies,met een krachtigewind.
De molenaar.
UITREIKING
VAN DE DIPLOMA'S.
Onder de meisjes menig stevig stuk,
maar er zijn ook van die nog hele tere,
onder de jongens veel in herenkleren,
en allen, allen stralend van geluk.
Niet langer meer gebukt onder het juk
van heel veel saais om uit het hoofd te leren:
niemand zal ooit nog bij hen informeren
naar passé défini of overdruk.
Maar't is meteen ook de examenklas,
dÍe vol saamhorigheid en warmte was,
waaruan men zich zo zorgeloos ontdoet.
Nu slaat voor't laatstde grote schooldeurdicht,
en kijk: daar gaan ze, blij en doelgericht
een toekomstmet veel heimwee tegemoet.
W i l l e mW i l m i n k .
'30 april 2000.
KONINGINNEDAG
Dit jaar werd Koninginnedag
op 29 aprilgevierd,daar 30 april op zondag
viel. Niet rondom de kerk zoals gewoonlijk,maar aan en op de
Pastorieweg.Het was wel droog weer,maar de zon liet zich die dag niet
zien. Toch lag de stemminger goed in want de Flinthippers
speeldener
vrolijkop los.
Wie zijn schoenendie morgennietgepoetsthad, kon het daar latendoen.
Geurgipskonje er kopen,de hongerigemagenlatenvullenmetoliebollen,
Drentsebollenen iets voor bij de koffie.
Voor mensenmet veel vrije tijd, was er literatuurgenoegte koop. Zowel
voorjong en oud was er op de braderiewat de krijgenen te doen.Zo was
ons dorp weer goed vertegenwoordigd
die morgen.
A.v.Vliet.

4 M E I- H E R D E N K I N G .
gehouden
Op 4 mei werd in de N.H. kerk een herdenkingsbijeenkomst
voorde gevallenenvan de voormaligegemeenteKantens.De kerkwas tot
op de laatsteplaatsbezet.
Namenshet 4 mei comitéheettede heer van der Hoek iedereenwelkom,
met namede nabestaanden
en het collegevan B en W van de gemeente
Eemsmond.
Het programma werd zonder verdere aankondigingenafgewerkt.
Meditatie,samenzang,een regel of een gedichtjeopgezegd door de
kinderenFranen FéonnLoughane,Andyvan Meggelen,Stijn
basisschool
Knot, KorianThoma en Charlottev.Hebel.Koorzangvan 'Deo Dicatus',
orgelspel van Leni Otte, gedichten door Esther Hovenkamp,Anne
Holtmanen MartenMiske.Een kortetoespraakdoor mw. Hoekzemauit
Rottumdie niet alleennaar het verledenkeek maar over de rand van de
tijd naar het hedenwaarbijaan het ztnlozegeweldwerd gedachtwaarmee
we de laatstejaren zo vaak wordengeconfronteerd.
De bijeenkomstwerd afgeslotenmet het zingenvan het Wilhelmus.
Onder het luidenvan de klokkenwandeldende aanwezigennaar de herdenkingsplaquette
aan de muur van het voormaligegemeentehuis.Als
eerste legde het collegevan B en W een krans namensde gemeente
Eemsmond.Om 20.00 uur werd de algemene2 minutenstilte in acht
genomen,waarna Cora Zuidhof uit Middelstumde 'Last Post' speelde.
Daarnawas er voor iedereengelegenheidtot het leggenvan bloemen.
't
Na deze plechtigheidstond er een kopje koffieklaar in het dorpshuis
Schienvat.
Voor belangstellenden
was er gelegenheidom in de bovenzaalde tentoonstelling'40-'45te bezoeken.
A .E . v . dH. . - L .

DE VLAG UIT!
Regelsvoor het vlaggen.
1. Bij alle Íeestelijkheden
die betrekkinghebbenop
huwelijhet KoninklijkHuis,zoalsverjaardagen,
ken mag men de Nederlandsedriekleur+ oranje
wimpeluitsteken.
2. Bij rouw en 4 mei alleende vlag half-stok.
3. Bij anderefeestelijkheden
5 mei (bevrijdingsdag)
of eigen festiviteitenalleen de vlag in top (geen
wimpel).
Men hoortde vlag binnente halenbij het ondergaanvan de zon.

RADIONOORD
van 9-10uurop'struun'
Op zondag28 meizal OkkieSmit's morgens
gaandoorKantensmetGeertde Boeren MenkoHoltman.

5 MEI OPTOCHT.
Op 5 mei werd er na vijf jaar weer
een optochtgehouden.Er deden15
wagens aan mee en iedereenhad
zich hier geweldigvoor ingezet.
Onder prachtige weersomstandigheden en enorme belangstelling
werd er een ronde door de dorpen
Kantens,Stitswerden Rottumgereden.Onderwegwerd iedereenvoorzien van een hapjeen een drankje.
De wagens werden gejureerddoor
burgemeesterdhr. v.d. Laan, dhr.
Jaap Nienhuisen mw. HilmaUbels.
Naastde zeer Íraaiewagens,waren
de dorpenook prachtigversierdmet
bogenen slingers.
De eerste prijs van de mooiste
wagenging naar Rottum'de Kaap',
de tweede prijs voor Stitswerd.
De mooisteboogstondin Rottumbij
fam. Homan. Zo blijkt maar weer;
waarin kleine dorpen groot in kunn e nz i j n .
Nogmaals een geweldigepluim
voor de organisatieen voor iedereen die zich hiervoorheeftingezet.

.$
,l,i ,lri.li
";

DANKBETUIGING.
lk wil iedereen,die tijdensmijn verblijfin het ziekenhuisaan mij hebben
gedachtin de vorm van kaarten,briefjes,telefoontjes,bezoekjes,attentie's,hartelijkbedanken.Het doetje goed als ze zo met je meeleven.
Met hartelijkegroetenvan
G. Cleveringa-Habing.

VRAAG& AANBOD.
(grind)tegels
Gezocht:
40x60cm.
W.Giethoorn.
Rottum.
Tel.0595-552838.

SARAH.
Op 3 juni a.s. hoop ik mijn50e verjaardagte vieren.Alle Stitswerders
van
de familieWibbenstot en met de familieVerboeketzijnvooreen grootdeel
van het programmauitgenodigd.
Er zullenook nogalwat Íamilieledenvan
mij komen. ln overleg met en met toestemmingvan de gemeentezal
Stitswerdop 3 juni a.s. van 12.00uur tot 20.00 uur voor verkeerworden
afgesloten.
Misschienwilt u hiermeerekeninghouden?
Voor belangstellenden
zijn de volgendeonderdelente zienlhoren.
Programma:
Vanaf14.00tot 17.30uur is er een kunstroutein het dorp. De volgende
kunstenaarshebbeninmiddelsdefinitieftoegezegdhun medewerkingte
verlenen.Olav Soute (beginnendfotograafen enige niet in Groningen
wonend en werkend)heeft een expositiein het Dorpshuis.Marjan van
Hulsen(goud-en zilversmidte Zeerijp)exposeertwerk op Stitswerderweg
4. Eveneensop Stitswerderweg4 exposerenCoor Muller (schilderte
Delfzijl)en is de stoelendansvan Rudolf Barteldte bewonderen.Op I
stoelenstaan8 van zijn pastels.Onze EvertOosterheerdexposeertin zijn
atelieraan de Stitswerderweg
en onze Pol Wijnberglaat haarwerk zien in
haar 'tuinatelier'aan de Akkemaweg,Op de dag zell zal er in het
Dorpshuiseen boekjeliggenmet meergegevensover de kunstenaarsen
de route.
De kunstroutewordtonderbrokenvoor een feestconcert
om 15.30uur (tot
ongeveer16.30uur).RobertPot (mijnechtgenoot)
en vriendenvan ons
zullen in de kerk een conceftgeven. Medewerkingvan JitskeSteendam
(sopraan),DaphneEmmenRiedel(alt),AdolphRots (orgel,clavecimbel
en piano),Bernadettede Jong (fagot),Paul de Jong (pianoen geen Íamilie van de Íagotiste),RudolfDóbleren RobeftPot (fluiten).
Wie met de auto komt,wordt-in verbandmet de veiligheiden het voorkomen van parkeeroverlastvriendelijkmaarwel heel erg dringendverzocht
om deze buitenStitswerdin de bermte parkeren.
Joke Kok
4, tel. 552741.
Stitswerderweg

AGENDASTITSWERD.
8 juÍi:'Stítswerdop z'n kop'.
Nadereaankondiging
volgt.
10

OPHALENOUD PAPIER.
Woensdagavond
7 juni om 18.00uur bij de weg.
Bij klachtenkan men zich richtentot de o.b.s.'Klinkenborg',
tel.551788.
Papieren kartongaarnein dozenof papierenzakkenbij de weg zetten.

OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAL.
Dinsdagochtend
20 juni komt de chemokarom uw kleinchemischafval
van huis te halen.Zet de gele kaartop een vanaf de weg duidelijkzichtbare plaatsvoor het raam! Uw afval wordt dan vanaf uw huis meegenomen.
Buitende bebouwdekom zal kleinchemischafvalop afroepwordenopgehaald. U kunt daarvoor bellen met het Vuilverwerkingsbedrijf
NoordGroningente Usquert,tel. 423190.

ONTVANGENGIFTEN.
In de maandenapril en mei mochtenwe op onze bankrekening
de volgendegiftenontvangen.
A . J .S . t e K .
30.Geref.kerk te K.
50,Begrafenisver.
te K. 100,Bejaardengym
te K. 30,St. Raya Yogate K. 80,We dankenu voor uw bijdragen.
De jaarlijksecollectevoor't Lougnijswordtdit jaar wat latergehouden,n,l.
in week 28 + 29 (maandag10 juli llm zaterdag22 juli).Zonderuw gaven,
kan er geen Lougnijslevensvatbaar
zijn.Wij hopendan ook op uw royale
bijdragen.

VERENIGING
D O R P S B E L A N G ER
NO T T U M .
RondjeRottum.
juli een
De intentieis aanwezigom eindjuni/begin
wandelingte maken,onderleidingvan een deskundige,
in en om Rottum.Wat zijn de mooie,oude,historische
en bijzondereplekjesen bezienswaardigheden
eigenlijkin en rondomRottum?
Zo mogelijkwiltenwe ook proberenom de wierde'Helwerd'rond te wandelen.
Nadereinformatievolgt nog.

11

PvdAin Rottum.
Op dinsdagavond
20 juni heeftde PvdAeen spreekuurvan 19.45tot 20.45
uur in het dorpshuis Kloosterstee.Zie ook de berichtgevingin de
OmmelanderCourant.Het bestuurvan de VDR is vanaf20.45uur door de
PvdAuitgenodigdvoor een gesprekover de ontwikkelingen
en activiteiten
in ons Rottum.Mocht u nog bespreekpunten
hebbendie wij als bestuur
van de VDR ter taÍel kunnenbrengen,neem dan even contactop met de
secretaris(552503).
Rottumpakt uit!
Na groot succesvan vorigjaar,willenwe ook dit jaar probereneen staftactiviteitin septemberte organiserenmiddelseen 'Rottumpakt uit!' Een
rommelmarktten behoevevan het dorpshuiszal een onderdeelzijn van
deze activiteit.Bewaar dus nog even uw 'overtollige/overbodige
spullen'.
Wij halen het t.z.t.graag bij u op voor de rommelmarkt.Eveneenszullen
er mogelijkheden
zijn voor eigen dorpsbewoners
om deze middagop te
luisterenmet een standje/activiteit.
ldeeën,suggestiesen reactieshoren
wij graagals bestuur.
gemeenteEemsmondop 18 aprilj.l. in Rottum.
Dorpenronde
ln een overvoldorpshuiswerd er in een goede sfeer gesprokenen van
gedachtengewisseldover zaken in en rondomRottum.
Een medewerkervan het RijksOudheidkundig
gaf aan
Bodemonderzoek
dat Rottummogelijkop de 'beschermingsagenda'
wordt geplaatst.Deze
zomer zal er nader onderzoekworden verrichtover de 'waarde' van de
wierde. Rottumzal een mogelijkarcheologischmonumentkunnen worden. Dit zal als gevolgkunnenhebbendat alle bodemverstorende
activiteitendie meer dan 60 cm diep de grond in gaan,vergunningplichtig
zutlen worden.
Het lozingenbesluit
is per 1 januariingegaanvoor het buitengebied.De
gemeenteis bezig om een voorlichtingscampagne
op te zetten over dit
onderwerp.Nadereinformatievolgtdus nog vanuitde gemeente.
De intentieis aanwezigdat het fietspadtussen Kantensen Rottumverlengd wordt naar Usquert.De provinciemoet hier ook aan meewerken.
Het fietspadstaat in 2Q0012001
nog niet op de agenda.Zo mogelijkwordt
gelegd.
het fietspadparallelaan de Usquerderweg
Het project'wierdeen waarde' is uitgebreidaan de orde gekomen.De
reactiesvan de bewonersvan Rottumwaren divers.Positievegeluiden
waren te horen over een mogelijkherstelvan de oude kloostergracht.
Herstelvan de kerkklokwerd als urgentonder de aandachtgebrachtbij
het gemeentebestuur
evenalshet in goedestaatbehoudenvan de kerk in
,Rottum.Er waren verschillendemeningenover de mate waarin Rottum
een 'toeristische
trekpleister'in de toekomstzal moeten/kunnen
worden.
De strategischevisie van de gemeenteEemsmondis gedeeltelijkontwikkeldmaarzal nog naderwordeningevuld/aangepast
met wensenen reacties van de inwoners.Om RottumleeÍbaarte houdenis onderanderenaar
voren gebrachtdat het in stand houden van het dorpshuisvan groot

13

belangis. WethouderEisingadeeldedezemening.Eveneensde kerk en
als de bibliobusen het openbaarvervoerzijn van belang.
voorzieningen
Aan het eindevan de avond is een voorstelgelanceerdom in een kleinere werkgroepnader op een rij te zettenwat wij als Rottumersin de toeen kansen zien
komst graag willen met ons dorp. Welke mogelijkheden
we?
van deze werkgroepzullendan in een laterstadiummet
De uitwerkingen
zal als vertealle Rottumerswordenbesproken.LinekeLalkens-Veenstra
genwoordiger
van VDR plaatsnemenin de werkgroep.
Neut'nschait'n.
Op tweede Paasdag 24 april vond weer het traditionelenoten schieten
plaatsin het dorpshuisvan Rottum.Deze traditionelevolkssportwordt in
de traditieheeftzich in
steedsmeer plaatsenin Groningenheringevoerd;
Rottumgelukkigaltijdkunnenhandhaven.Een stukaf vijftienvolwassenen
gooidenmet de kogel op de walnotendat het een lieve lust was. Op de
6aan ernaast speelden een stuk of tien kinderen hun eigen partijtje.
Gebrokenwalnotenwerden gelijk door de kinderenopgeruimd,d.w.z.
opgepeuzeld.Na een uur of twee had iedereen ziin kansen genoeg
beproefden kon men met enig kleingeldmeerof minderweer huiswaarts
keren.
5 mei optocht.
Het oog was op Rottumgericht!De boot met kinderenvan Rottumvoer
naar het eilandRottummet de prachtiggemaakteKaap!Het geheelzelÍs
kregeneen eergewaardeerdmet een eersteprijs.De Kloosterspeulers
volle vermeldingvoor hun wagen met het nog aan te leggenfietspadtussen Kantensen Rottum.
De ÍamilieHomanhad een prachtigeerebooggemaaktmet bloemstukken,
eveneensdoor de jury gewaardeerdmet een eersteprijs.
een klapbandvan de trekkervan de fam.de
De middageindigdeknallend;
gezelligeen zonnigemiddagwaarvanvelen
Kam.Hetwas een geslaagde,
genoten.
hebben
's Avonds waren de 'Kloostermoppen'
uit Rottumook nog op de feestavond in Kantensactief.Enkeleliederenwerdenonder muzikalebegeleidingten tonelegebracht.

TORENGELD.
Binnenkortkomen er weer vrilwilligersbij u aan de deur voor Torengeld,
wat f.5,- per gezin per jaar kost.
Voor deze bijdragewordende klokkengeluidtijdenseen begrafenis,en
ook wordt dit geld gebruiktvoor de restauratievan de klokken(zie vorige
Lougnijs).
De Kerkenraad.
14

PIN KS T ER EN .
lk zag hen in de opperzaal,
de vlammen trilden op hun hoofd;
ze spraken in een and're taal,
het klonk als: 'Jezus zij geloofd!'

De wereld was hun haast te klein,
de liefde tot hun Heer zo groot
dat zij met vreugde spot en pijn
verdroegenzonder slag of stoot.

Toen trokken zij door heel het tand
en ieder droeg zijn eigen vlam;
zij staken veler hart in brand,
totdat de dood hun leven nam.

Nog geeft Gij moed wie op U hoopt,
wie op de komst wacht van Uw Geest;
met vuur en wind wordt hij gedoopt,
en ied're dag is Pinksterfeest!
Nel Benschop,
Uit: Een open hand naar de hemel.

MUZIKALEVESPERDIENST
IN STITSWERD.
ln de Georgiuskerkte Stitswerdzal op zondag18 juni a.s. een muzikale
Vesperdienst
wordengehouden,aanvang19.00uur.De dienstwordtgeorganiseerd door de plaatselijkecommissieOude Groninger Kerken.
Muzikalemedewerkingzal wordenverleenddoor het Chr. gemengdkoor
'Excelsior'uit Westeremdeno.l.v.Hans Berkenbosch;
MartinSprengeruit
Haren zal het orgel bespelen.Voorgangeris ds. Rudolf P. Oosterdijk,
eveneensuit Haren.
De liederenzijn gekozenuit het Liedboekvoor de kerken,Gezangenvoor
de liturgieen de oude Hervormdebundel.Na afloopis iedereenwelkom
op een kopjekoffiein de tuin van het StitswerderDorpshuis.

PINKSTEREN.
Pinksteren!
Voor velen in Nederlandfeestdagenom evenementenof pretparkente
bezoeken.
Pinksteren!
In de kerk van Jezus Christuswordt het feest van de uitstortingvan de
HeiligeGeestgevierd.
Over die uitstortingen de gevolgenervanlezenwe in Handelingen2, 1-4:
'en toen de Pinksterdagaanbrakwaren allen
tezamenbijeen.En plotseling kwam er uit de hemeleen geluidals van een geweldigewindvlaagen
vulde het gehelehuis,waar zij gezetenwaren;en er vedoondenzich aan
hen tongen als van vuur, die zich verdeelden,en het zette zich op een
iedervan hen; en zij werdenallenvervuldmet de heiligeGeesten begonnen met anderetongente spreken,zoalsde Geesthet hun gaf uit te spreken'.
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Wie is de HeiligeGeest?
Hij is samen met de Vaderen de Zoon echt en eeuwigGod.
Niet een onpersoonlijke
kracht.
Ook niet een of anderewerkingvan God.
Niet een vaag en ongrijpbaarlets.
Maar:de HeiligeGeestis God!
Wat doet de HeiligeGeest?
Kort omschreven:Hij is de stillewerkerop de achtergrond.
Hij is het, die elk voorjaarhet landschapeen totaal ander gezichtgeeft
(psalm104,30).Het dorreen kalevan de wintertoveftHij iederjaar om tot
een kleurigtapijt.Sta er maar eens bij stil in deze tijd en genietervan!
U kijkt naar het werk van de HeiligeGeest.Hij werkt in mensen.Hij geeft
ieder mens bepaaldegaven en talenten.Gavenom ten volle te benutten
in je levenl
De Here Jezus belooftzijn discipelenna zijn terugkeernaar de hemel
dezeHeiligeGeestte zullensturen.JezusnoemtHem in Johannes14 en
16: de Trooster!
Om tot in eeuwigheidbij ons te zijn!De Geestrichtde aandachtvan mensen op de Here Jezus.En op het werk van de Here Jezus,de Verlosser
van de wereld!
Jezus zelt zegt daaroverin Johannes16, als Hij duidelijkmaakt wie de
Geest is en wat Hij allemaaldoet: Hij zal Mij verheerlijken.
De Geesl zal er alles aan doen om de Goddelijkeglorievan Christusen
vooralook zijn heilswerkduidelijkuit de verf te latenkomen.
Deze Geest is er ook nu nog!
We zijn nooitalleen!
We wordenvanuitde hemelverzorgddoor de Geestvan ChristuszelÍ!
ln voor- en tegenspoed!
Dat is de troost van Pinksteren!
Dat viertde kerkvan Christusop 11 en 12 juni!
G.O.Sander.

OPROEP. GASTGEZINNENGEVRAAGD.
Gastgezinnengevraagdvoor de gastenvan 'Op Roakeldais'in de week
van 26 juni - 3 juli 2000.
Aanmeldenof informatiebij:
T. Knot-GroenhoÍ,
tel. 552050
M. en Z. Miske-Hofman,
tel. 552137.
Gaarnevoor 6 juni 19.00uur.
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B.v. R.O.D.

II

I

Dorpsgenoten,
Zoalsjulliewetenorganiseeft
onze verenigingB.v. R.O.D.het jaarlijkse
dóstÍeest.Ook dit jaar hebben we een leuk programmavoor iedereen
wetente bedenkenen met jullie hulp wordthet zekereen succes.
De feestweekwordtdonderdag6 juli 2000 om 16.00uur door een bekend
persoongeopend.Na de openingmogen kinderenballonnenoplaten,
waar naamkaadjes
aanhangen.
Er kan een leukeprijswordengewonnen.
Daarnabegintde kermismet o.a. zweefmolen,
oliebollenkraam,
een kinderattractie,
schiettenten wat er nog eventueelbijkomt.Ook starl de jaarlijksejaarmarkt(braderie)om 16.00uur met vele stands.Voor drinkenen
eten staat op de ijsbaande grotefeesttent,waar u 's avondseven kunt bijkomenvoor het drukkeweekendaanbreekt.
Vrijdag 6 juli 2000 om 20.30 uur staat voorlopigde Gronings/Drentse
avond geplandmet o.a. Boertjesuut Aalten,SijtseScheeringa,Alje van
Bolhuisplus een muziekband.Doordatde ouderenmiddag
is komente
vervallendachtenwe er goed aan te doen om 's avondsvoorjong en oud
een leuk programmaneerte zetten.Normaalzou dezeavondook de heteluchtballonde lucht in gaan maar door het drukkeavondprogramma
is
deze verschovennaar de zaterdag,indiende weersomstandigheden
het
toelaten.Dit gebeurtop het voetbalveld
K.R.C.om 20.00uur.
Zaterdag7 juli staat in het teken van een evenementwaaraan iedereen
mee kan doen. Het wordt een middag vol spanningen sensatie,een
stormbaanmet vele hindernissenen obstakels.U krijgt hier nog een
berichtover (dusgewoonmeedoen),er kunnenleukeprijzenwordenverdiendvoor de bestedrieteams.'s Avondsis het weer een grootfeestmet
live-muziek
van de FightingCats.
Zondagwordt er weer een gezamenlijkekerkdienstgehoudenin de tent
op de ijsbaan.
We hopenop mooiweer en een geslaagdDóstfeest,want de B.v. R.O.D.
doet het voor u!!!
Voor meer informatieen het definitieveprogramma,zie in de circulaireof
het programmaboekje
dat binnenkortbij u thuis wordtbezorgd.
Met vriendelijkegroetenvan het bestuurvan de B.v. R.O.D.te Kantens.

t

{
I

P.S.Dit is een voorlopigprogramma.Suggestiesof ideeënzijn van harte
welkom!
KIEMREMMER.
Aardappelen worden vaak gepoederd tegen kiemen. Hebt u een hekel aan
deze kiemremmer, dan zijn groene appels een handig middeltje tegen het
uitlopen van aardappelen. Hier en daar wat appels op de aardappelen en
afdekken met donker papier.
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Geesjegeeftde pen door aan:
JannyReiffers,
woonachtig
in Kantenssinds1989.
t

'

Wat wasje meisjesdroom?
lk was vroegeraltijdbezigmet 'schooltje
spelen',waarbijde knuffelberen
de kinderenwarenen ik de juÍ.
Wat is er van terechtgekomen?
lk ben sinds1984werkzaamin het onderwijs.
Wat is je grootste hobby?
lk speelgraagtoneel,ben graagbezigmet ons huisen vind het leuk om
activiteiten
te organiserenvoor zover m'n tijd dat toe laat.
Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Maaktme eerlijkgezegdnietzoveeluit,als we maarsamenzijn.
Wat is het leukste van je woonplaats?
Dat onze kinderenhierzo heerlijkrustigkunnenspelen.
Wat is het minst leuke van je woonplaats?
'kZou het zo
nietweten.
Welk boek heb je het laatstgelezen?
Doordrukkewerkzaamheden
kom ik weinigaan lezentoe, maarmomenteel ligt'Hetgrasgroene
Groningen'(DerwinSchorren)over het levenvan
Jan Boer op mijn nachtkastje.
Welke film heb je het laatstgezien?
De paardenfl
uisteraar.
Wat is je favorietet.v. programma?
lk kijk graag naareen goedethrillerof naar medischeprogramma's
(o.a.
Vingeraan de pols).
Waar heb je het laatstsmakelijkom gelachen?
Ons jongstezoontje(3 jr) kan hele grappigeopmerkingen
maken,daar
lach ik dus vaakom.
Wat heeftje het meest geraakt?
Het overlijdenvan mijnvaderen de geboorlevan onzetwee jongensRick
en Nils.
Wat zou je graag in je leven nog eens doen?
Meespelenin een musicalof in een heelaparttoneelstuk.
En tenslotte, aan wie geef je de pen door?
Aan InekeGroeneweg.
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VAN 4 EN 11 MEI 2OOO.
GEMEENTENIEUWS
Kapvergunningen
Burgemeesteren Wethoudershebbeneen kapvergunning
verleendvoor
het kappenvan:
(26 april2000)
- 1 es, armenlapop de begraaÍplaatste Kantens
(8 mei 2000)
- 2 populieren,2 essenen 1 esdoorn,Pastorieweg25, Kantens
Tegende verleendekapvergunningen
kan op grondvan de AlgemeneWet
Bestuursrecht
moet binnen
bezwaarwordengemaakt.Het bezwaarschriÍt
zes wekenna verzendingvan de vergunningwordeningediendbij het college van Burgemeester
Postbus11, 9980 AA Uithuizen.
en Wethouders,
De datum van verzendingstaattussenhaakjesboven de verleendevergunning.Het indienenvan een bezwaarschrift
is in principealleenmogelijk wanneeru rechtstreeksdoor de genomenbeschikkingin uw belang
bent getroffen.Nadere informatíeomtrent de verleendevergunningen
en/ofhet indienenvan een bezwaarschrift
kunt u verkrijgenin het gemeentehuiste Uithuizen.
lngekomen verzoeken om bouwvergunningen
ingediendvoor het:
Er is een verzoekom een bouwvergunning
- oprichtenvan een antennemast,Usquerderweg15, Rottum
- uitbreidenvan een keuken,Langestraat12, Kantens
- bouwenvan een garage/hobbyschuur,
Pastorieweg12, Kantens
- bouwenvan een berging,Pastorieweg1'1,Kantens
- bouwenvan een woning,Stitswerderlaan
10, Kantens
N.B. Dit betrefteen kennisgeving.Er kan pas bezwaarwordengemaakt
als Burgemeesteren Wethoudersvergunningcq. toestemminghebben
verleendnaar aanleidingvan de ingekomenverzoeken.
Bestemmi ngsplan Stitswerderlaan
Burgemeesteren Wethoudersvan de gemeenteEemsmondmaken, ter
voldoeningaan het bepaaldein artikel26 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordeningbekend,dat met ingangvan 8 mei 2000 gedurendevier weken
bij het raadsbesluitvan 13 april 2000, nummer 9.3.2000,vastgestelde
in het
ter inzageligt bij de publieksbalie
bestemmingsplan
Stitswerderlaan
gemeentehuis,Hoofdstraat-West
1 te Uithuizen.Het bestemmingsplan
in Kantensaan de
regelingvoor woonuitbreiding
betreftde planologische
is ongewijzigdvastgesteld.
westzijdevan het dorp. Het bestemmingsplan
zijn geen zienswijzeningediend.
Tegenhet ontwerp-bestemmingsplan
Uitsluitendbelanghebbenden
die kunnen aantonendat zij redelijkerwijs
kenbaarte
niet in staatzijn geweesthun zienswijzeaan de gemeenteraad
maken, kunnengedurendegenoemdetermijnvan vier weken tegen het
vastgesteldebestemmingsplan
bedenkingenindienenbij Gedeputeerde
Statenvan Groningen,Postbus630, 9700 AP Groningen.
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Subsidieregeling Toeristische Sector
I n 2 0 0 0 i s i n h e e l N o o r d - N e d e r l a n d e s u b s i d i e r e g e l i n gK l e i n e
lnvesteringenin de ToeristischeSector (KITS)van kracht.Het doel van
deze regelingis de kwaliteitvan het toeristischebedrijfslevenop een
hogerplante brengen.Er kan subsidieaangevraagdwordendoor het toeristisch-recreatieve
bedrijfsleven,
voor vestigingen kwaliteitsverbetering.
Subsidieaanvragen
kunneningediendwordenbij de provincieGroningei.
De regelingligtvanaÍdonderdag11 mei 2000gedurende6 wekenter iÁzage bij de publieksbalievan het gemeentehuis,Hoofdstraat-West
1 te
Uithuizen.
Kledingcontainers
De gemeenteheeftsindsenigetijd ondergrondse
containersvoor de inzamelingvan onder meer kleding.Zakken met oude kledingmoetenin de
daarvoor bestemdecontainerworden gedeponeerd.De ondergrondse
containerszijn kleinerdan de eerderehoutencontainers.Grote vuilniszakkenpassenniet door de openingvan de kledingcontainers
en veroorzakenverstoppingen.
Als u kledingwilt aanleveren,kunt u dit daaromhet
beste doen in kleinezakken (b.v.pedaalemmerzakken)
en niet in grote
vuilniszakken.

EIGENWIJS
ik kreeg van O.L. Heer
twee benen om te lopen
maar ik vond het toch verstandig
om een fiets erbij te kopen

ik kocht ook nog een autootje
dat gaat van brom brom brom
daar rij ik mee van hier naar daar
en ook het hoekje om

ik kreeg twee ogen om te zien
de bloesems van de mei
toch kocht ik er van lieverlee
een fototoestelb[

wat gek, de dieren doen dat niet
en daarom krijgt de slak
díe rustig over 't tuinpad schuift
ook nooit een hart-attack
ToonHermans
Uit: Liggen in 't gras.

STUIFMEEL.
Het stuifmeel van lelieskan heel veruelendevlekkengeven. Optossingis
eenvoudig. Knip de stuifmeeldraden er af voor u de bloemen in de váas
zet.
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I N G E S P R E KM E T
zit ik bij
Op een warmemaandagmiddag
Fop en GrietZuur op hun nieuweplek in
Uithuizen.42 laar lang woondenze aan
de Langestraatin Kantensmet hun vijf
kinderen.Redenvoor't Lougnijsom hun
eens een keer aan het woordte laten.
Hoe zijn jullíe in Kantensterechtgekomen?
Dhr Zuur: In 1951 kon ik bij boer Roelof
Kuipers aan het werk komen aan de
Dat is de boerderijwaar
Klinkenborgweg.
nou de fam. Goedereewoont.Tot 1964
ben ik daar knechtgeweest.Daarnaben
ik een paar jaar bij een 'koppel'aan het
werk geweest(koppel= êêh groep mensen die bij boerenaan het werk waren,
die hulp nodighaddenop het land).ln de herfstwas ik meestalbij Piet
Slobaan de Onnemawegom mee te helpenmet bietenrooien.
Mw. Zuur. In 1957 zijn we getrouwd en kochten een huisje aan de
Langestraat
31 (dithuisjestaater al langnietmeer).lk kom uit Grootegast.
was wel heel uniek.Mijnzusterging met een jongen
Onze kennismaking
uit Visvliet,en die was kameraadmet Fop. Toenstuurdehij mij een brief
dat hij wel verkeringmet me wilde hebben,en zo kwam het eigenlijk.Hij
zat nog in militairediensten kwamdan vaak met de treinvanuitBedum.
Laterkwam hij altijdop de fiets,helemaalvanafTer Laan (dit ligtten noorden van Bedum).Mijnvriendinzei steeds:dat wordthem. lk zei nee hoor,
dat houdthij nooitvol om hiersteedsop de fietsheente komen.Maarlater
kwam hij op de brommer.Toenwe getrouwdzijn zei mijnvriendin:zie 1e
nou wel dat het hem wel is geworden.
Dhr.Zuur:lk ben grootgewordenop Ter Laanbij pa en moe.Allesdeed je
bijnaop de fiets,ook iederedag naar Kantenstoe.Toenwe in Kantens
woondenheb ik nog een huisje erbij gekochtvan Piet v.d. Tuuk aan
Bokkepadno. 12. Daar ben ik wat met legkippenbegonnen,en later met
en toen is de grote
Dat huisjehebbenwe laterafgebroken,
mestkippen.
kippenschuur
er voor in de plaatsgekomen.ToenkuiperA. Zandoverleed
Langestraatno.
heb ik dat huis er ook bij gekocht(kuiper= wàgê1'rÍTraker),
29. Dat huishebbenwe in 1970afgebroken.
27 van de fam. Mars die daar
ln 1972kochtenwe de woningLangestraat
had. In dit huishebben28 jaar gewoondmet onze
toen een timmerbedrijf
vijfjongensWim,Theo,Meindefi,Harryen Jan.
Van 1966tot december1973ben ik bij de fam.Vinhuizenop de boerderij
aan het werk geweestaan de Oosterweg.Waar nou de theaterwerkplaats
is, en waar fam. v.d. Veldegewoondheeft,was allemaalvan Vinhuizen.
Boer Vinhuizenwoondezelf in de villa,op de plaatswaar nu fam. Holst
villais laterdoor brandverwoest.
woont.De monumentale
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Op 1 januari1974kwam ik bij de gemeenteKantensin dienst.Wat me het
meestbij geblevenis, is de wintervan 1979.Het was februari,dik winter.
Al een paar dagensneeuwdehet en het begonte ijzelenen de wind stak
op uit het Oosten tot storm. Het werd noodweer.Wij haddende taak om
de wegensneeuwvrijte houden.Op dinsdagavond
om 11 uur nam ik de
dienstover van dhr. Jan Dekkema,die zei dat de wegen slechtbegaanbaar waren.De Oosterwegnaar Eppenhuizenhebbenwe toen afgesloten
voor alle verkeer,Stitswerden Rottumwarenal helemaalingesneeuwd.
Het eerst ging ik met de vrachtwagenmet sneeuwschuifnaar de
Bredewegen Stitswerderwegen terug. Daarna de Klinkenborgweg
op
naar Zandeweer.lk kon bijna geen weg zien, want alle sloten waren al
Van Zandeweerging ik richtingEppenhuizen,het ging
dichtgesneeuwd.
echt niet snel. LoonbedrijfSmits,die toen aan de Barmerwegin Doodstil
was gevestigd,reed met een trekkermet sneeuwschuifvoorop.Maar op
de terugwegbleefik vastzittenbij Zevenhuizen.lkkon niet meervooruitoÍ
achteruit.Het was ijzigkoud.Om 4 uur in de ochtendkon ik bij mw. Ruiter
naar binnenop Zevenhuizen.
Zij had de koffieal klaar,en daar heb ik het
daglÍchtafgewacht.Het enige wat ik toen nog kon zien waren de zwaailampenvan de vrachtwagendie nog net bovende sneeuwuitstaken.Het
was voorgoedeen spooknacht.
lk heb eigenlijkvan allesgedaan,18 jaar bij de vrijwillige
brandweer.lk
was drager bij de begrafenisvereniging
en ik ben bijna 20 jaar koster
geweestbij de gereformeerdekerk aan de Langestraat.
In 1988 ben ik geopereerdaan een herniaen ben laterafgekeurd.
De laatstepaar jaar zel ik mij in voor hulpaktie'svoor Polen, stichting
Eemsmond.BuurmanKok zei een keer:hierzijntwee vrouwenvoorje, die
moetenwat van je. lk wist me eerstgeen raad,maaral gauw kwam er uit
oÍ ik wel een keer mee wou naar Polen,dat was ongeveer1994.Toen ik
dat een keergezienhad, werd ik me bewustdat ze daar echt hulp kunnen
gebruiken.
Ze levendaar echt in de tijd van 20 jaar terug.lk helpmee om
spuflente verzamelenen om ze erheente brengen.Voor 9O"/"brengenwe
de spullen naar gehandicaptekinderen,en mensen die het slechtst
bedeeldworden.We brengenkleren,voedsel,bedlichters,rollators,rolstoelen.Eigenlijkvan alles.Het kindertehuisstaat in Kiersz,en ze zitten
nou in een nieuw gebouw,plm. 15 km ten Noordwesten
van Potznam.
gehandiSpeciaalhebbenwe ons ingezetvoor het 18-jarigelichamelijk
capte meisjeAnia.Ze heeftal een paar keer geprobeerdom zich van het
leven te beroven.Ze wil daar graag weg, weer naar huis. Inzamelingen
hebben we gehouden,hebben we zelÍs in de kerk daar aandachtaan
geschonken.Voor het geld hebbenwe bouwmaterialen
gekochtom haar
ouderlijkhuis helemaalaan te passen.Nu is ze op een gelukkigemanier
weerthuis.
Ook brengenwe spullennaar dagverblijven,
en we zijn bezigom een oud
schoolgebouwte verbouwenals dagverblijfvoor gehandicaptekinderen.
fn oktobergaan er 20 mensenheen om het werk te klarenin het plaatsje
voor de stichtingEemsmondis AnnekeMulderuit
Slesin.Contactpersoon
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Wirdum.ze zel zich er helemaalvoor in.
Dhr.Zuur doet hierbijnog een oproep:mensendie nog goeieklerenhebben en die weg willendoen kunnendezebeschikbaarstellenvoor Polen.
Vooralbabyspullen
kunnenwe heelgoedgebruiken.Men kan bij Bultena
een legebananendoos
ophalenen daarde kleren(wel
aan de Langestraat
gewassen)indoenen weer inleveren.
Geenschoenen!!
en tafels,ook kantoorstoelen
Ook hebbenwe nog nodig:eetkamerstoelen
zijn welkom.Men kan dan het besteeersteven telefonischcontactopnemen met dhr.Zuur,tel. 432359.
voor 6 personen,waarallesaanbeschikbaar
Ook is er een vakantiehuisje
wezig is. Het is wel ongeveer1000 km rijdenvanaf Kantens,maar het is
echt de moeitewaard.
Vorigjaar besloothet echtpaarZuur om hun huis aan de Langestraatte
verkopen.We wordenook wat ouder en het huis werd te groot,en onze
kinderenzijnallemaaluit huis,behalveTheowoondenog bij ons. Ook de
grote tuin werd wat te veel. 42 laar hebbenwe met plezierin Kantens
gewoond.Nu wonenwe in een bungalowaan de Wilgenbosin Uithuizen,
waar alles gelijkvloersis. We doen het nou wat rustigeraan, maar we
genietennog steedsvan het leven.Wij houdenvan op vakantiegaan, en
we nemendan onzefietsenmee.In Nederlandhebbenwe alle provincies
al wel gehad,maar het blijftboeien.
Mw. Zuur: Het meestemis ik buurvrouwKok waar ik altijd mee ging fietdoen, en naar feestenin het Schienvat,maar geluksen, boodschappen
kig is de afstandUithuizen- Kantensniet ver. We zien elkaarnog regelmatig.
G.W.

GESLAAGDEMOLENDAG.
Op zaterdag13 mei j.l. werd de 28e NationaleMolendaggehouden.Het
mooieweer hieldde mensenniettegenom een bezoekaan de molente
gebakken,en hetwas een groot
brengen.Er werdenvoloppannenkoeken
succes.Ongeveer150 stukskwamenvan de bakplaat.Het bezoekop de
molenging de hele dag door.Ongeveer80 personenwerdenin het gastenboekgeregistreerd.
De molenaar.

GEDROOGDEAPPELTJES.
Schilde appels. Boor het klokhuis er uit. Snijdt ringen en schuif deze aan
een spies of pollepel, die u overdwars in de oven hangt. Partjes op de
braadslee kan ook. Oven op plm. 60 graden, de deur een klein eindje
open.
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VOORDEJEUGD.
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Wegrnet dot wit!
Een koolwitje
. . . .d a t i s e e n
wittevlinder.
Maar dit zijn
geen koolwitjes. Dezevlinders willen
graag kleur.
Pak je stiften,
en aan de
slag!Mooi
doen hoor!
Kleurer één
per dag.
Een vlinder
heefttwee
vleugels.Die
zijn elkaars
'spiegelbeeld'.
Als je links
een streepje
blauwdoet,
dan moet dat
streepjeop
de rechtervleugelook
blauwzijn.
Eén stukjeis
al voorgedaan.

o
o
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STRATENVOETBAL

)r

to
juli
Dotum:1
oonvong
wordnogbekendgemookt.
Geefje op ols teom
eenteammoetbestoonuit:
leeftíjd
en nox.Z comp.spelers
minó pers.min.2dames
vonofI 5 joor.brj opgove
noomvonje teombekent
mokenen de kleurvande gedragen
shírts
-per
inlegis fl. 10,
teom

ttt0tttt00tf0trtttt
Noomvonhet teom
Kleurvonde shirts.
persoon..
evt.contoct
telefoon

oTocffTT900f0coe00T
De stookjes kunje inleverenbij:
KlozienWerkmon,Kloos
Knot,NicoOmto
of in de kontine
Bij opgovegroogbetolen.
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Jeugdstrotenvoetbol 4 tegen4
Voor olle jeugd uif Konfens,Rotfumen Stidswerd
Jongensen meisjesvun 5 tlm 14 joor
dotum: 1 Jufi
qqnvqng:09.0O uur.
woor: sport veld DE KOOI
Toegonggrotis
Ogave voor 27 Juni.
Bij KfozienWerkmon 55t623
352623
Nico Omto
KloosKnot
551701
Doe ollenroofmee en neemje ouders mce!!!

oofrcocotc{}oottoooo
fk doe mee
trlijn l.loom is...
Ik ben
.joor oud
Ik ben een Jongen/rneisje

tof otftcoofffctcoof
K.R.C.Borbeque
Voorolle ledenen donoteurs
Dotum17juni
aonvong20.00 uur.
kostenfl. 15,Opgovevoor 10 Juni
U kunt zich opgevenbij:
Nico Omto
552326
KlozienWerkmon 55t6?3
Klaosknot
55L7Ot
of in de kontine
bij opgove betolen
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