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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en Hervormde Gemeente
H.K.kindernevendienst.
07 dec. 11.00uur Ds. Kristensen.
H.K.kindernevendienst.
14 dec. 11.00uur Ds. Kristensen.
. . K .k i n d e r n e v e n d i e n s t .
2 1 d e c . 1 1 . 0 0u u r M w .N . C .M e i h u i z e n H
H.K. kerstnachtdienst.
24 dec. 22.30 uur Ds. Kristensen.
1e Kerstdag.
G.K.gezinsdienst
25 dec. 10.00uur Ds. Kristensen.
2 8 d e c . 1 1 . 0 0u u r D s . K r i s t e n s e n .
G.K.
3 1 d e c . 1 9 . 3 0u u r M w .N . C .M e i h u i z e n .
Dezeoudejaarsavonddienst
is in de kerkte Usquert,
en is een gezamenlijke
dienst.
Indienu geen veruoerheeft,kunt u bellennaar mw. Rooda,Kerkhofsweg
25, tel. 551474.
Hervormde kerk Stitswerd
21 dec. 19.00uur Ds. R.P.Oosterdijk,Haren.
Adventsviering
bij kaarslicht
GereÍormeerdekerk vrijgemaakt
0 7 d e c . 1 1 . 0 0u u r D s .J . K l a p w i j kW
, insum.
14.30uur Ds.A.H. Driest,Groningen-Noord.
14 dec. 9.30uur Ds. W.F.Wisselink,
Leek.H.Avondmaal.
16.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
21 dec. 9.30 uur Leesdienst.
14.30uur Ds. K.A.van der Meer,Loppersum.
25 dec. 9.30 uur Kerst.Leesdienst.
2 8 d e c . 1 1 . 0 0u u r D s .J . M . A .G r o e n e v e l dB.e d u m .
16.30uur Ds.A. van der Sloot,Bedum.
31 dec. 19.30uur Oudejaarsavond.
Leesdienst.

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
29-30nov. L.G Jager,Bedum
.........050-3015462
0 6 - 0 7d e c . A . M .v a n W a e s ,U i t h u i z e r m e e d.e. .n. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 5 9 5 - 4 1 3 6 8 4
13-14dec. H. Meursing,Middelstum
.......0595-552292
1 B - 1 9d e c . J . A . J H
. o f t ,L o p p e r s u m . . . . . . . . .
..............0596-572818
2 0 - 2 1d e c . J . A . J .H o f t ,L o p p e r s u m . . . . . . . . .
..............0596-572818
22-23dec. C.H.de Lange,Leens
..........0595-571427
24-25 dec. F.H.Bennink,Ten Boer............050-3022720
of 0595-464433
26-27dec. G.J.Heuvink,Ulrum
.....0595-402015
28-29 dec. J.F.Perdok.BaÍlo
.........0595-422723
30-31dec. H. Meursing,Middelstum
.........0595-552292
Op zaterdagen zondagis er om 11.00uur en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 3014260.
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voor het makenvan afsprakenvan ma Vm vr tussen8.00 - 8.15 uur,
tel. 06-51255926.

Begrof enísverenigíngKontens
|

Ledenodministrotie:

I

J.O.M.Wqls-Stolloert

(osgs-+z?Bo5 I

(05e5-552303

Uitvoartverzo?gefi

C.Boersemo

Gelieve wilzigingenbij huwelijk, somenwonen,geboorte en/of verhuizingen
doorgevenoon de ledenodministrotie
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Lampionnetje
Schijntals een zonnetje
Schijnt als een lichtje
Vlak voor mijn gezichtje
Velenvan julliezal dit liedjebekendin de oren kiinken.Het is één van de
'Poppedijn'.
favorieteliedjesvan de peutersvan peuterspeelzaal
Op 11
novembergingende peuterssamenmet hun juf en enkelemoedersSint
Maartenlopen in Kantens.Ze vertrokkenom 10.15uur richtinglneke's
Broodjesen Kadootjes
om daarin de donkerekeuken,verlichtmet kaarsjes, een paar liedjeste zingen.De 'Bob de Bouwer'lampionnen
schitterden in het donker.Na een heerlijketraktatiegingende peutersop weg
naareen paarandereaÍgesprokenadressen.Zo werd een bezoekjeafgelegd bij: 't Schienvat(waar de volksdansgroep
als publiek diende),
m e v r o u w C l e v e r i n g a f,a m . L a p , fa m . P o p p e m a ,f a m . M e i j e r , f a m .
Woudstraen als laatstemevrouwFunken.Om 11.15 uur warende peuters
moe maarvoldaanterugin de speelzaal.

O m 1 1 . 3 0u u r v e r z a m e l d edne k i n d e r e nv a n O B S K l i n k e n b o rzgi c h i n d e
van de school.Als eerstewarende kinderenvan groep
ontmoetingsruimte
vliegtuig)een
1-2 aan de beurtom met hun lampion(een zelfgemaakte
mooi liedte zingen.
Dag mevrouwen dag meneer
Ha Ha Hallo daar ben ik weer
Met mijn La La Lampion
Van papier en van karton
Met mijn lichtje mooi is dat
Als ik klaar ben krijg ik wat.

.t-

Daarnawarende kinderenvan groep
3-4-5 aan de beuft. Deze kinderen
hadden een schitterende egel
gemaaktals lampion.Achterelke stekel zaï een gekleurd raampje
waardoor het lichtjevan de lampion
scheen.Ook zij zongeneen prachtig
lied. De kinderenvan groep 6-7-8
haddenditjaareen 'aquariumlampion'
gemaakt,met beweegbarevissen.Je
kon zien dat de kinderenhier heel
veel tijd in hadden gestoken!Om
11.45 uur was het de beurt aan de
meesteren juffendie niet in Kantens
wonen om de kinderenbij de deur te
trakteren.Dat vonden de kinderen
natuurlijk
erg leukl
F.D.
OPROEP.
Wie heeft onze kater gezien?
Hij is lichtoranjeen wit. Om zijn hals draagthij een paarshalsbandjemet
een belletjeeraan.Heb je hem gezien,bel 0595-552424.
lnekeVeldman,Oosterweg7, Kantens.
HARTELIJKDANK.
Langsdeze uvegwil ik iedereenbedankenvoor het meeleven,bezoekjes,
telefoontjes,
bloemenen kaadentijdensmijn ziekte.
fk heb het als zeer leuken plezierigeruarenals ik aangesproken
werd als
ik een rondjeaan het wandelenwas in Kantens,waar ik een aantalweken
aan het herstellenwas bij mijn kinderen.
Mensen,hartelijkdank.
Mw. E. Kamphuis-Walker.
COLLECTEDIERENBESCHERMING
SUCCESVOL.
Van 28 septemberUm 4 oktoberheeftde Dierenbescherming
haar jaarlijksecollectegehouden.In de provincieGroningen-honderden
collectanten op pad geweestvoor de Dierenbescherming
afdelingGroningen.De
opbrengstvan de collecteis dit jaar uitgekomenop € 63.508,14.Dit is
bijna97" meer dan vorigjaar! Van dit bedragis € 1372,73bijeengebracht
door de kidsvan onzejeugdclubKidsfor Animals.GemeenteEemsmond
€ 1 9 3 4 . 6.1
De opbrengstzal zekereen goede bestemmingkrijgen.De dierenasiels
(Winschotenen Zuidwolde),de dierenambulance
(in Noord- en Oost6

Groningen),
het inspectiewerk,
het lobbyenin de politiek,het gevenvan
voorlichting,
de jeugdclubKidsfor Animalsen de Thuisdierenzo-rq
worden
mede door het geld van de collectemogelijkgemaakt.
DAMCLUB'HET LEERTVANZULF"
Op 6 novemberwerdentijdensde algemeneledenvergadering
de prijzen
uitgereiktvan het vorigseizoen.
De rode lantaarn - A. HoogwerÍ.
- J. Wieringa.
3e prijs
- D. Holtman.
2e prijs
- A. Ritzema.
1e prijs
De heer J. van Dijk werd verwelkomdals lid en veel damplezier(en succes) toegewenst.
Voorde NNDB-competitie
werdende volgenderesultatenbehaald:
30/10 J. Zweruer- K. Broekhuizen O-2
A. Ritzema- A. HoogwerÍ
2-O
J. Wieringa- D. Holtman
O-2
A. Smids- B. Leijenaar
0-2
M. Holtman- J. de Winter
2-O
06/11 J. van Dijk - B. Leijenaar
O-2
A. Smids- D. Holtman
o-2
A. Hoogwed- D. Holtman
O-z
M . H o l t m a n- A . R i t z e m a
1-1
J. Wieringa- K. Broekhuizen 2-O
J. Zwerver- K. Oomkes
0-2
- D. Holtman O-2
13/11 K. Broekhuizen
J. van Dijk- A. Smids
o-2
K. Oomkes- B. Leijenaar
0-2
M. Holtman- J. Zwerver
Z-O
A. Ritzema- J. Wieringa
afgebr.
Voorlopigetussenstand
:
D. Holtman
6
12
J. Wieringa
7
12
B. Leijenaar
5
B
M. Holtman
6
7
K. Broekhuizen 7
6
A. Ritzema
4
5
Verloopvan een damavond:

A. Smids
J. Zwerver
K. Oomkes
J. de Winter
J. van Dijk
P. Hoogwerf
Denk en zet
Drink en pret
Hap oet't vet
Moe ien bed.

7
6
4
1
z
s

5
3
2
0
0
0

BERNLEFTHEATER.
Het Bernleftheater,
Usquerderweg
23, HelwerdpresenteertToneelgroep
Helwerd (regieAlbertvan Ham) met
"OnverzadigdeVetzuren"van DennisPotter.
De Britseverzuurdeen onverzadigde
hoofdÍiguur
Jack had een voedingsbedrijf.Het familiebedrijf
is overgenomen
dooreen Amerikaanse
multinationalen Jack is weggepromoveerd
naareen onbelangrijke
adviesfunctie.
De spanningtussende nieuwejongereAmerikaanse
leideren de oudere
traditioneleBrit is groot.Om de zakente bekoelenwordtbeslotenom met
de echtgenotesop vakantienaareen Griekseilandte gaan.De Amerikaan
neemtook zijn zoon uit zijn eerstehuwelijkmee om het contactmet hem
te vernieuwen.Op het eilandlopende spanningennog verderop, door het
verschilin visieop de bedrijfsvoering,
het toepassenvan genetischemanipulatieen de onderlingerelatiestussenJack en de zoon en tussen de
echtparen.De snijdendesfeergecreëerddoor prachtigesarcastische
dialogenen poëtischediscussiesblijftonbenoembaar.
Speeldata:
Vrijdag 12december
2003
2003
Zondag 14december
Vrijdag 19december
2003
2003
Zaterdag
20december

20.30uur.
14,30
uui'.
20,30uur.
20.30uur.

Vrijdag 9 januari
2004
Zondag 11januari
2004
Vrijdag 23januari
2004
Zondag 25januari
2004
Vrijdag 6 februari
2004

20.30uur.
14.30
uur.
20.30uur.
14.30
uur.
20.30uur.

Reserveren:
Tel.0595 - 425221(na 18.00uur).
Entree:
€ 8,50.

. DECEMBER2003.
AGENDASCHIENVAT
2 , 9 , 1 6 , 2 3 , 3 0 d e c . 9 . 4 5u u r V o l k s d a n s e n .
1 9 . 4 5u u r E . H . B . O .
2 , 1 1d e c .
2 dec.
20.00uur Ledenvergadering
AdvendoA/linthippers.
20.00uur Sjoelen.
3, 10dec.
4 , 1 1 ,1 8 d e c .
1 4 . 0 0u u r K a a r t e n .
1 9 . 3 0u u r N a a i c u r s u s .
4 , 1 1 ,1 8 d e c .
1 0d e c .
1 9 . 3 0u u r H a n d w e r k e n .
(Vrouwenraad).
19.30uur Kerstschikken
12dec.
20.00uur Vergadering
Schienvatbestuur.
17dec.
1 9 . 3 0u u r B r i d g e n .
17dec.

TREKKINGSLIJSTv.v. MIDDELSTUM.
Uitslagvan de verlotingvan 25 oktober2003.
1e prijs: lotnummer2458
€ 400,2e prijs: lotnummer2244
€ 250,3e prijs: lotnummer2338
€ 100,Prijzenzijn'at te halen, na overgavevan het winnendlot, bij Lia Poort,
Trekweg9 in Middelstum.
De prijzenkunnenafgehaaldwordentot 25 april 2004.
VOORVERENIGING
DORPSBELANGEN
FELICITATIES
ROTTUM,
De afgelopenweek heeft onze Verenigingeen prijs in ontvangstmogen
nemen,van maarliefst€ 1000.-en het predikaat'Een
dorp met pit'.
Dit alles door de inzetvan een bestuurmet pit, die zeker niet lui op het
bankjezit waarmeeze de prijshebbenbinnengehaald,onderde noemer
'Een zit voor een Kern met pit'.
Wij vindendan ook dat dezegroepmenseneen pluimverdiendhebbenen
hopendat we niet alleenvoor onszelfmaar ook voor onze dorpsgenoten
spreken.
Erik en Aljo,Jan Boerweg5.
SINTANTHONIUSCONCERT
TE KANTENS.
Op zaterdag29 november2003 wordt er een conceft gegeven in de
Anthoniuskerk
aan de Kerkhofsweg
te Kantens.
Die avond wordt er opgetredendoor het koor Deo Dicatus o.l.v. Bert
Veeningen de solistenSietzede Vriesop orgelen Lilianvan der Hoeven
op cello.Sietzede Vrieszal tevenseen orgelsoloten gehorebrengen.
Het programmabevato.a. gedeeltesuit de JohannesPassion,een aantal
Lutherliederen
in de bewerkingvan Telemannen enkelekoraalbewerkingen.
Het concefibegintom 20.15uur en in de pauzeis er koffie,thee en limonade.
Aan de zaal zijn de kaarten6 euro voor volwassenenen
2 eurovoor kinderen.In de voorverkoop
zijn de prijzen:5
euro voor volwassenenen 1,50 euro voor kinderen.
Kaartenzijntelefonisch
te bestellenbij mw.Veldman0595
- 552424(tussen16.00-19.00
uu|.
De consumptiesin de pauze zijn bij de entreeprijsinbegrepen.
U bent van harte welkom!
CSCW/Feestcomité.
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IN GESPREK
METSINT.
Ondanks zeet drukke bezigheden
weet de Sint toch nog wat tijd vrij te
makenom metondergetekende
te praten.
Hetis alweereenjaaroÍ 8 geledendat
voorheteerstzijnintocht
SintNicolaas
had in Kantens.Hiervoorkwam hij
natuurlijkaltijd al op zijn verjaardag
naarKantens
om allekindertjes
vande
beide basisscholen
te voorzienvan
Eenintochtenkeleweken
cadeautjes.
voor 5 decemberkwam indeftijdtot
stand door de inzet van Íanatieke
ledenvan het bestuurvande zesverenigingen,
Meestalkomtde Sintachterbij de molenmet de boot aan.AÍgelopenjaar
echterwas dat niet mogelijk,omdathij andersveel te laat zou zijn aangekomen.Zijn pietenwaren toen namelijkzoek en de sint moest daarvan
aangiftedoenop het politiebureau.
Gelukkigwas de politiezo aardighem
alsnogmet een politieautonaaren door Kantenste rijden.Tochvertrouwt
de Sint mij toe dat hij de aankomstper boot nog steedshet allermooiste
vindt.Al die kinderenen grotemensendie hem staanop te wachtenop de
kade.Ja, dat vindthij echt geweldig.
Als ik de Sintvraaghoe langhij het eigenlijknog volhoudtom elk jaar weer
die langevermoeiendereis over zee naat Nederlandte maken,antwoordt
hij mij dat hij zich nog vitaalgenoegvoeltom nog velejarendoor te gaan.
Zoafshij zegt: 'Je voeltje zo oud als je bent'.
Ook bespreekik met de Sint het onderwerp'stoutekinderen'.Volgensde
Sint zijn die er helaasnog steeds,ook in Kantens,maar dat zet hij liever
niet in dit krantje.Alle kinderen(en hun ouders)hebbentoch wel eens
'stoute'dingengedaan.De interviewster
toch ook!
Tot slot wil de Sint nog kwijtdat hij hooptdat alle kinderenlief voor elkaar
zullenzijnen dat ze er goedover na moetendenkenals ze iemandpesten
en wat zij er zelÍ van zoudenvinden.Het is belangrijkverdraagzaamheid
wil de Sint nog kwijtdat je je
naar elkaartoe te tonen.En als allerlaatste
en deromgevingschoonmoethouden,dus houdsnoep-en pakpapiertjes
gelijkegewoonin je broekzaken laat ze niet achterop straat.
Sint,een heelfijnetijd in Kantens!Enne,ik hoopdat je alleenmaar lieve
kindertjestegenkomt.
A.Y.H.
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RECEPTEN.
Dikke speculaas
Voor het kneeddeeg:50 gr bloem, 50 gr zelfrijzendbakmeel, 70 gr margarine, 50 gr lichtbruinebasterdsuiker,|/zeetlepelspeculaaskruiden,I gr
zaut.
20 gr gepelde amandelen.
Vet het bakblikin.
Maak het kneeddeeg.
Maak van het deeg op het bakblikeen pop of een vierkantstuk.
Snijdde amandelenin de lengtedooren druk ze in de speculaas.
Zet het bakblik in het midden van de venruarmdeoven (160 graden
Celsius)en bak de speculaasgaar (15-20min.).
Laat de speculaasafkoelen.
Gebruiktwee pannenkoekmessen
om de speculaasvan het bakblikte
halen.
LekkerkopjekofÍieerbijen smullenmaar.
Moppen
Voor het kneeddeeg:50 gr bloem, 50 gr zelfrijzendbakmeel, 75 gr margarine, 50 gr suiker, 1 theelepelvaniilesuiker, 1 gr zout.
15 gr suiker.
Vet het bakblikin.
fulaakhet kneeddeeg.
Vormvan het deeg koekjesdoor middelvan een rol.
De rol is 4 cm in doorsnedeen wordt voor het opstijvendoor de suíker
gewenteld.
Leg de koekjesop het bakblik.
Zet het bakblikin het middenvan de venrvarmde
ovenen bak de moppen
g a a re n l i c h t b r u iinn 2 0 m i n .( 1 6 0g r a d e nC e l s i u s ) .
Laatde moppenafkoelen.

tz
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Even voorstellen.
Bartten Hallers;e.v.Cato.
Brug Boterdiep,Oostenrueg,
kastanjeboom,
klimop.
Waar kom je vandaan?
Goor,stadjeaan de Regge.oost-Nederland,
Twente,Tukkerland.
Hoe ben je in Kantens terechtgekomen?
we zochteneen huisjein de provincie,oa + 10 jaar wonen in de stad
Groningenleek het platteland
aantrekkelijk.
Doe je mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp? Zo ja, waaraan?
Ja, zingenin koorvan de Vlinthippers.
Omschrijfjezelf in 5 woorden.
Wat schommelende
gang,wel aardig.
Met wie zou je wel een dagje willen ruilen?
Met mijnandereik.
Waar mogen ze je 's nachtsvoor wakkermaken?
a) Knakworstenmet plakjesrode ui en mosterd.
b) Zwermendevleermuizen.
Wat staat er altijd in je koelkast?
Een potjesambalen een pot Indiasecurry.
Wat neemje mee naar een onbewoondeitand?
Een GPS om de positiete bepalen,water,brooden kaas, 1 blikiesardines.
wat vind je het leukst om te lezen in 't Lougnijs en wat zou je aan 't
Lougnijs willen veranderen?
De verslagenvan de activiteiten.
Niets,ga zo door.
, r
En tenslotte,aan wie geef je de pen door?
Geefi Doornbos.
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brengde lettersnaarbeneden

nlrn le rnee?

raadseI

welke bus kan
niet ry den ?
staf staf staf,

wa t z i t e r i n d a t ........:
pretpiet piet,

á,\
EU\1

SftaÉffioos

Wie komt er alle jaren
Daarheel uit Spanjevaren,
Overdie grote,woeste zee
hoezee!
Sinterklaas,
Wie heeftz'n zak vol koekjes
Speelgoeden prentenboekjes.
Wie brengteen schat
van lekkersmee,
hoezeet
Sinterklaas,

E E NV E R E N I G I N G
P R E S E N T E E RZTI C H
De redactiewil in de komendetijd zo nu en dan een verenigingde gelegenheidgevenom zich in "t Lougnijste presenteren,
zodat nieuweinwonerskunnenkennismaken
met de doelstellingen
en activiteiten
van de verschillendeverenigingen/commissies
die er in onze dorpenzijn. Hoe ze
deze presentatiewillenaanpakkenlatenwe aan hun eigen initiatieÍover.
Als eerstehebbenwe "Advendoen de Vlinthippers"
uitgenodigd.

I
I

T O N E E LE N Z A N G V E R E N I G I N G
"Advendo& de KaansterVlinthippers"
"Opgericht als gemengde zangvereniging in 1932. Toen in die
tijd leek het voor Kantens onmogel|k een blijvende zangverenigíng op te richten. Maar naar
aanleiding van een propaganda
avond voor volksonderwijs,werden de leerlingen van de avondschool gevraagd hun medewerking te verlenen door het zingen
van enkele liederen en het
opvoeren van enkele toneelstukjes. Dit verzoek werd toen met beide handen aangenomen.Ook vele nietleden van de avondschoolzegden hun medewerkíngtoe en zo konden we
na acht weken reeds onze eerste uitvoering geven. Na de uitvoering werd
besloten, omdat we nu zo'n goed begin hadden, we waren gegroeid tot 40
leden, de repetities voort te zetten en de verenígingin stand te houden. Zo
is onze zangvereniging ontstaan. Als bestuursleden werden gekozen:
L.U.Linstra (voorzitter), F. Werkman (secretaris) en H.Berghuis (penningmeester. De bestuursledenwaren K. Groenendaalen F van de Weg. De
contributiewerd gesteld op fl 0.06 per week."

I

I

Deze tekst is letterlijkovergenomenuit het eerste jaarverslagvan
Advendo,seizoen193211933.
Dit leek mij een leuk begin om het één en
ander over de verenigingte vertellen.Advendo bestaatdus al 71 jaar.
Helaaszijn wij van ongeveer15 jaar de jaarverslagenkwijten wel van de
jaen 1958Vm 1973(dusmochtu wetenwie dezeverslagenin zijn of haar
bezit heeft laat het ons dan even weten), maar voor zover ik weet is
Advendoin al die jarenaan één stukdoorgegaan.Advendowas van 1932
Vm 1974 een zangverenigingdie tevens ieder jaar een toneelstukten
tonelebracht.Daarnazijn we doorgegaanmet alleentoneel.We hebben
nog een aantaljaren met twee groepengewerkt:een groep voor een
Nederlandstalig
stuk en een groepdie in het Grunnegerswou spelen.We
gaven in die periode één uitvoeringin novemberen één in januari.
Wegensgebrekaan spelersis dit laterweer één groepgewordenen spe17

len we somseen Gronings,
soms
e e n N e d e r l a n d s t a l i ge n e e n
enkele keer een gemengd stuk
en dat gaat prima.
De toneelgroepvan de vereniging bestaatuit + 20 ledenwaar
van 10 actievespelers.Het seizoen van de toneelgroeploopt
van 1 septembertot + l april,de
repetitieavonden zijn op maand a g , a a n v a n g 1 9 . 3 0 u u ri n ' t
SchÍenvat.Wanneer u zin hebt
om eens een keer te komenkijkenop een repetitiebent u natuurlijkvan
hartewelkom(welgraageven in overlegmet FrouwkeDoornbostel 0595557250).Eén keer per jaar wordter een uitvoeringgegevenen wel op de
laatstezaterdagvan januariin 't Schienvatte Kantens.Verderprobeertde
groep nog een aantalkeren per seizoenergensanderste gaan spelen,
hiervoorwordtreclame bÍjdiverseinstantiesgemaakt.En in aprilwordter
al een aantaljaren mee gedaanaan het regionaleeenakterfestival.
In september1999 werd er ter gelegenheid
van het millenniumfeest in
Kantens een gemengd koor opgerichtmet + 2O leden die zichzelf"de
KaansterVlinthippers"noemt. Dit bleek een groot succes.De volgende
uitnodiging
voor een optredenwas dan ook al snel binnen,namelijkvoor
de reunievan de openbareschool in Kantens.Hier werd een speciaal
repertoirevoor ingestudeerden werd er een concefi gegevenvoor een
publiekvan zo'n 300 mensen.Ook hieropkreegmen zeer goedereacties.
Na de reuniewou de groepgraagverderen werd er al snel beslotenom
het hele koor onder te brengenbij Advendo,dan zat men niet met weer
een bestuuren het zou voorAdvendoook goed zijn, het leverdenamelijk
een behoorÍijkeuitbreiding
van het ledenbestand
op die nu inmiddelsuit +
60 ledenbestaat.En historischgeziennatuurlijkook leuk,weer een combinatievan toneelen zang.Na een kofi overlegmet het bestuuren leden
van Advendowerd er beslotendat het koor er bij kon.
Het seizoenvoor het koor loopt
van 1 septembertot 1 juni en de
oefen-avondenzijn op zaterdag
van 18.00utot 19.45u.ledereen
die zin heeftom eens een keerte
komen kijken of liever nog een
keer mee te zingen is van harte
welkomop deze avonden.U kunt
altijdzo even binnenwippen.Het
koor verleent tevens ieder laar
haarmedewerkingaan de toneeluitvoeringen geeft verder minstens eenmaalper maandeen concertergensanders in de regio.Doordat
de verenigingzo grootis geworden,hebbenbestuuren ledenbeslotenom
statutente gaan schrijvenen oÍÍicieeleen verenigingte wordenen sinds
1B

15 december2000 staanwij dan ook ingeschreven
in het verenigingsregistervan de Kamervan Koophandel
De naamvan de verte Groningen.
enigingis toen veranderdin:
"ADVENDO& DE KAANSTERVLINTHIPtoneel en zangvereniging
PERS''.
Zowel de toneel-als kooravondenzijn attijdheel gezelligen een leuke
maniervan ontspanning.
Het bestuurzieter op dit momentals volgtuit:

ï

WillemKnot - voorzitter
Rita Rolink- PR Koor & vervoer
FrouwkeDoornbos- secretaresseGeradWerkman- PR Toneel
Henkvan Dijk- penningmeester José de Jong - algemeenbestuurslid
Dit was zo in het kort wat we over Advendo& de KaansterVlinthippers
kunnenvertellen.Voor meer informatiekunt u altijdbellennaar:
FrouwkeDoornbos(toneel): 0595-557250
WillemKnot (koor):
0595-552051
Namensde vereniging,
WitlemKnot
De afgelopen zomer ontdekte onze organiste Lenie Otte een aantekeníng
in de kanselbijbelmet de tekst:Anno 1736 den 24 Augustij is deser Bijbel
Níeuws ingebondentot Groningenbij Laurens Groenewolten is daaruoor
betaald vier gulden.
GerhardusE/es organisten schoolmeesterin Cantens.
Cantens de 24 Augustij 1738
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De aantekeningstond op een halÍ vergaan blad en is reeds een keer
gerestaureerd
door het halveblad op een stevigeondergrondte plakken.
Bij verderonderzoekvondenLenieen ik nog een aantekeningdie historischgezienheel belangrijkis.
1739.20 appril.Het varse water so hoog als bil mensengeheugen.
De
weemvennegeheelonder.
Daaronderstond nog zo'n rampbericht:17416 Febr!het varsewater so
hoog dat mijn land voor de agterdeurhalf onder is geweest. Na de
Aduarderzijl onderwater.
Deze 2 teksten moeten zo gelezenworden, dat op 20 april 1739 het
binnenwaterzo hoog stondals bij mensengeheugenis
niet voorgekomen
is. Het perceelgroenlandvan de pastoriestond zelfs helemaalonder
water.
En dat na de grote ramp van 1717 toen alle kustdorpenlangs de
Groningerwadden wel een aantal doden te betreurenhadden.Zelfs in
Stitswerdzijn toen 4 mensenverdronken.
En op 6 februari1741stondhet binnenwaterzo hoog dat het land van de
kostervoor zijn achterdeurhalf onderwaterstond.
De pastorievan de kerk stond op dezelfdeplaatsals de nieuwerevan
1806 waarin de familieGankemawoont en de koster woonde hoogstwaarschijntijk
in het nu wittehuisjevan de ÍamilieKooístra.Het is het enige
huis uit die tijd,dat op pastoriegrond
staat.
Het land voor de achterdeurvan de kostenlag naastde weemvenneen
beidenlagentussende Pastorieweg
en en de huizenvan de domineeen
de koster/schoolmeester.
M.A.Holtman

FEESTELIJKEINTOCHTSINT-NICOLAAS
IN KANTENS
Het is u waarschijnlijk
nietontgaan,maar na Zwolle,de
Eemshaven,Uithuizenen andereplaatsenwerdSint-Nicolaas
op zaterdag
22 septemberook in Kantensfeestelijkonthaald.Om 13.15 uur kwam
Sint-Nicolaas
aan in een grote rode auto met een open dak bij de molen
in Kantens.Voor deze specialegelegenheidzorgdede molenaareruoor
dat de wiekenweer ronddraaiden.
Om Sint-Nicolaas
bij zijn werkzaamheden te assisterenwaren er ook een tientalZwarte Pietenmeegekomen.
Drie Zwarte Pietenwaren nog even de weg kwijt in Kantens,maar dit
kwam ook weer vrij snel goed. Na de korteontvangsten welkomsttoespraak bij de molen,kon Sint-Nicolaas
weer plaatsnemen in de luxe rode
auto.Zijn chauffeurmoestheelvoorzichtigwegrijden,omdatde mijtervan
Sint-Nicolaasbijna bleef hangen in wat overhangendetaken van een
boom. Geflankeerddoor een politie-surveillance
auto maakte SintNicolaaseen rondritdoor geheelKantens.De ZwartePietenprobeerden
hieren daarde kinderenalvastwat te vermakenen strooidenaf en toe wat
21

snoepgoeden pepernotenrond.Ook de politieautomochtzich in de
van de kinderenverheugen,
belangstelling
want af en toe mochthet
zwaailicht
evenaanen voordezekeermochtener bij toerbeurt
driekinplaatsnemen.Ditwas natuurvande politieauto
derenop de achterbank
lijkeenheleattractie
voorde kinderen!
Nade rondrit
werdde Sintmetzijn
Pietenontvangen
in 't Schienvat,
alwaarer eenfeestprogramma
voorde
Tijdensdezebijeenkomst
basisschooljeugd
was georganiseerd.
maakte
de Sintde prijswinnaars
bekendvande knutselwedstrijd.
Ookwaser speciaalvoordezemiddageen optredenvan Tjipde clowngeorganiseerd,
waarde kinderen
zichmeekondenamuseren.
Om 16.45uurwerdde bijeenkomst
en kondende kinderen
afgesloten
bij de uitgangnogeen leuk
cadeautje
in ontvangst
nemen.
VERENIGING
DORPSBELANGEN
ROTTUM

Dorpshuis Kloosterstee
Lezingoude gravenen culturen
Op vrijdagavond
21 novemberhieldReintWobbesuit Huizingeeen lezing
over "oude graven en culturen".Reint Wobbes is secretarisvan de
StichtingOudeGroningerKerkenen na verloopvan tijd vond men daar dat
men zich niet alleenvoor oude kerkenmoestinzetten(onlangsvond nog
de 55e overnemingplaatsvan een kerk in Garmerwolde),
maar dat oude
kerkhovendaar ook bijhoorden.
Het begravenvan mensenis eigenlijkpas ontstaanmet de invoeringvan
het Christendomin deze contreien,waarbij de Christenensommige
gebruikenvan het Jodendomovernamen.De ChristenengelooÍdenin de
wederopstanding
en zij begroevende overledenen
in de kerk.
aanvankelijk
Vanaf1810verbodende toenmaligeFranseoverheersersom nog langer
lichamenin de kerk te begraven,maar het duurde nog tot 182711828,
mede naaraanleiding
van een malaria-epidemie
die toen in Frieslanden
Groningenheerste,voordatmen overgingom voortaanbuitende kerk te
begraven.Daarnakwamener een paardiareeksendie het verlooplietzien
van de hunebedden
tot de grafmonumenten
van nu. Uiteraardwerd er ook
aandacht gegeven aan interessanteteksten en zelfs humoristische
opschriftenkomenop grafzerkenvoor.Ook werd uitgelegdwaaromer op
oude Groningerkerkhovensoms gietijzerenhekwerkenom de graven
staan. In een rap tempo werkte Reint zijn verhaalaÍ; hij heeft ervaring
genoegom deze lezingte geven.Zo zei hij dat hij deze lezingook vaak
houdt na aÍloop van jaaruergaderingen
in
van begrafenisverenigingen
Friesland.Zijn eruaringhierbijis dat het vaak gaat om zeer geanimeerde
avonden.
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Kerststukjes
16 decembergaanwe "een Bourgondische
kerstkrans"
Op dinsdagavond
maken o.l.v.Anneke Behrends.Graag meenemen:een kerstkransvan
vol met groen (hulst,coniÍeer,klimop enz.),
stro, een boodschappentas
dun draad voor evt. opsteken,een scherp mes, een
oprol/wikkeldraad,
schaar,een tuinschaaren evt. versieringen,zoals bijv. dennenappels,
lint etc.
kerstballetjes,
Aanvang:20.00 uur. Eigenbijdrage'.
€2,-. Ook niet-ledenzijn van harte
welkom.
Officitileopening"nieuwekijk op 't oude Rottum"
De bewoningsgeschiedenis
van Rottumgaat terug tot de 6€ eeuw voor
Christus.Er wordt dan op de kwelderwalvan de Fivel een woonheuvel
opgeworpen.ln de middeleeuwen
ontwikkeltRottumzich tot een belangrijke kloostergemeenschap.
De huidigekerk is in 1889 gebouwdop de
Íundamentenvan de oude kloosterkerk.
In 2001 kreeg de wierde van
Rottumde statusvan archeologisch
monument.De aÍgelopenjaren is er
veel verbeterdaan de herkenbaarheid
van de rijkehistorievan de wierde
Rottum. Binnen het project "Wierdenen Waarden"van de provincie
Groningeno.a. een wandelpad
Groningenis er door Landschapsbeheer
over de singelvan het oude kloosterterrein
aangelegd.Dankzijhet project
"Kerkenin het groen"zijner diverseherstelwerkzaamheden
uitgevoerdop
het kerkterrein.De StichtingRottumerKerk verwerftbinnenkorthet kleinste huisjevan Rottum.Dit Hoeskevan ThaisJoapjeis gerestaureerd
en er
wordteen expositieingerichtdoor het open luchtmuseumhet Hoogeland.
Op zaterdag20 december vindt er een officiëleopleveringplaats van
bovengenoemdeprojecten.De VerenigingDorpsbelangenRottum zal
vanaf 11.00 uur de genodigdenen de dorpsbewoners
welkom heten.
van
Onderde gastenbevindenzicho.a.de heerH. Bleker(gedeputeerde
de provincieGroningen),
de heerG Renkema(onzeburgemeester)
en de
heer H. Eileft(projectleider
Landschapsbeheer
Groningen.Deze bijeenkomst waarbijhet wandelpadlangs de Kloostergracht
en het gerestaureerdekleinehuisjeofÍicieelgeopendzullenworden,wordtgeorganiseerd
d o o r L a n d s c h a p s b e h e eGr r o n i n g e n ,d e V e r e n i g i n gD o r p s b e l a n g e n
Rottumen de StichtingRottumerKerk.De projectenop Rottumzijn mede
mogelijkgemaaktdoor bijdragenvan: EuropeseÍondsen,het rijk,de provincie, de gemeente Eemsmond,Prins Bernhard Fonds, Rode
WeeshuisÍonds
en het SNS-fonds.De uitvoering
is mede dankzijde vrijwilligeinzetvan de dorpsbewoners
tot stand gekomen.Het officiëleprogrammawordtomstreeks12.30uur aÍgesloten.
Tijdenshet avondprogramma
is er om 19.00uur in de kerkeen optreden
van het koor Pavaneuit Stitswerdmet aansluitendeen fakkeloptocht
rond
het dorp. Voor de Íakkels zal een eigen bijdrage van €2,- worden
gevraagd. Na afloop wordt er warme chocolademelken gluhwein
geschonkenin het dorpshuis.Het avondprogramma
wordt mede mogelijk
gemaaktdoor een bijdragevan de Rabo-bank.
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ADVENTSVIERING
BIJ KAARSLICHTTE STITSWERD
jaar zal er op de vierdeAdventszondag
Voor het 5e achtereenvolgende
een Adventsvieringbij kaarslichtworden gehoudenin de 12ê eeuwse
Georgiuskerkvan Stitswerd.Dit jaar zal dat zijn op zondagavond21
december,
aanvang19.00uur.
De vieringis voorbereiddoor de plaatselijke
commissievan de Stichting
Oude GroningerKerken;het kerkjeis bijnavolledigverlichtmet kaarsen.
ln de vieringstaanwoorden muziekcentraal:ds. Oosterdijkuit Haren zal
de voorgangerzijn en muzikalemedewerkingzal wordenverleenddoor
het kleinkoor
van de HarenerDorpskerk:
het Nicolaï-ensemble
o.l.v.Jelke
Hamersma.Het koor zal beroemdeChristmasCarolsten gehorebrengen,
soms in afwisselingmet de aanwezigen;vrouwen-en mannenstemmen
wisselenelkaaraf om ten slotteweer gezamenlijk
verderte gaan.
Een vier-tallezingenzullendoor verschillende
stemmenwordengesproken;Abel Groenewoldzal het uit 1920daterende2-klaviersHarmonium
bespelen.De dienstzal met klokgeluivan de 14eeeuwsekerkklokworden
beëindigd.Aan de uitgangis een collectevoor de onkosten.ledereenis
van hartewelkom!
IVN-ACTIVITEITEN
De lVN, aÍd. Eelde-Paterswolde
organiseertop zondag30 novembereen
wandelingdoor het natuurgebiedEnnemaborgte Midwoldao.l.v. Leo
Stockmannuit Haren. Laarzenkunnen nodig zijn. Opgave bij Ynze de
Boer,tel. 050-3091875.
Vertrekper auto om 8.30 uur vanaf het Loughoes
in Eelde.
OPHALENKLEINCHEMISCH
AFVAUKLEINE
ELECTRISCHE
APPARATEN
Op maandagmorgen
15 decemberkunt u bij het personeelvan de chemokaruw kleinchemischafvalinleveren.Heeftu kleinchemischafvalaan
te biedendan kuntu dit,in de weekvoorafgaand
aan de inzameling,
telefonischdoorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.U kunt ook een
e-mailsturennaar:algemeen@eemsmond.nl.
Uw alvalwordtvanaf uw
huis meegenomen.Ook afgedanktekleine electrischeapparatenzoals
koffiezetapparaten,
strijkijzers,broodroosters,
boormachines,haarfóhns,
electrischetandenborstels
etc. kunt u meegevenaan de chemokar.
ONTVANGENGIFTEN
Het is al weermeerdan driemaandengeledendat er een giftbinnenkwam
op onze bankrekening.Als u 't Lougnijs graag leest en ons werk
waardeert,dan zoudenwij het Íijn vindenals u een gift over zou willen
makennaaronze bankrekening.
Misschienheeftu in juni geencollectant
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aan de deur aangetroffen
voor't Lougnijs?Wij zoudenhet waarderenals
u alsnogeen giftzou willenregelen.
O P H A L E NO U D P A P I E R
Zaterdagmorgen
10 januariom 9.00 uur bij de weg.
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
Oud papieren kaftongraagaanleverenin dozenof papierenzakken.
KNUTSELMIDDAGKERST2OO3
Hallo jongens en meisjes,
Het lijktons leuk om in de kerstvakantie
een knutselmiddag
te houdenin
Salemen wel op dinsdag23 decembervan 14.00tot 15.30uur. Alle kinderenvan 5 tot en met 10 jaar zijn van hartewelkom.
Allereerstzullenwe samenluisterennaareen kerstverhaal.
Daarnazullen
we ietsgaan makenwat natuurlijkte makenheeftmet kerst.
We willennog nietverklappenwat dat is, maar het is ietsdat lichtgeeftin
de duisteredagenrondomkerst.Ook zullenwe een kerstliedjeleren.
Het wordtvast een hele gezelligemiddag,waar we ons, met warmechocolademelken een lekkeretraktatie,best zullenvermaken.
Dus kom allemaalnaar Salemen neem vriendjesen vriendinnetjes
mee.
Tot ziensop dinsdag23 december!
De gezamenlijke kerken

NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
Activiteit voor de maand december.
Een kerstkrans maken.
Op vrijdag 12 decemberis er gelegenheidom in de grote zaal van 't
Schienvateen mooiekerstkranste maken.Aanvang19.30uur.
Misschienwel wat vroeg maar wij kunnenalleenop vrijdagover de grote
zaal beschikken
Deze keer zal Jeanet Bulthuis-Slobuit Usquert leiding geven aan de
avond. Jeanet is een oud Kantster.Zij heeft vroeger met haar ouders
gewoondop de boerderijvan de fam. Leijenaar.En als u de Marneflora
wel eens hebt bezocht,dan kon u Jeanetaantreffenin de bloemenstand,
waar ze mooi opgemaaktebloemstukjesmaakt en verkoopt.
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Vooronzeavondheeftzij gekozenom een kerstkranste maken,die u met
een mooi lint aan de voordeurkunt hangenoÍ later liggendmet kaarsen
erin op de kersttaÍelkunt plaatsen.
Graagde volgendedingenmeenemen:
Een steekschuimkrans
met een middellijn
van ongeveer25 cm. De bijbehorendeoasegraagin waterweken.
Een strokransmag ook maardie is alleengeschiktvoor op een deur,niet
voor op tafel met brandendekaarsenerin. Een strokransheeftals nadeel
dat hij niet zo lang mooi blijftomdatje hem niet nat kunt maken.Hebt u
van eerderejarenliggen,dan neemtu die mee.Ziet u
nog een basiskrans
geen kansom zelÍeen kranste kopen,geefdat eventijdigdoor bij uw aanmelding,dan zorgenwij ervoor.
Verdereen snoeischaar,
een scherpmesjeen binddraad.
Willen mensendie een tuin hebbenallerleisoortengroen meenemen,
zoals coniÍerengroen,
buxustakjes,
laurierblad,
klimopbloeitopjes,
hulst,
skimnia,takjes met bessen of vruchten,rozenbottels,lJslands mos of
groene mos. U moet geen groen kopen,wel allerleiversieringendie u
bewaardhebt meenemen.Roosjesmag ook.
Bijdragein de kosten:1 euro per persoon.
U kuntzichtot donderdag11decemberaanmeldenbij mevr.Steendamtel.
551633oÍ mevr.Groenhoftel. 551228
We proberener een hele sfeervollegezelligeavond van te maken en
hopendat u zich in grotegetaleaanmeldt.
Aquarelleercursus.
Op 20 oktoberis deze cursusgestart.Helaasniet in ons dorpshuismaar
in Bedumbij mevr.JanniePastooraan huis.Zij gaÍ er de voorkeuraan om
in haarwoonkamerthuisles te geven.Een auto met vijfvrouwengaat 1 x
per 14 dagenop maandagnaar haartoe.
CreatieÍschrijven.
Hiervoorheeftzich 1 persoonaangemeld.
Alleennaar een cursusin een
anderdorp is nietgezelligen nu is de vraagoÍ er iemandis die het leuk
zou vindenom in januarimee te gaan naarde BlauweSchuitin Winsum
om dezecursuste volgen.
Terugblik op de Turkse kookavond van 17 november.
Ondervakkundigeleidingvan MarcellaGerretsenwistende cursisteneen
traditionele
Turksemaaltijd,bestaandeuitT gerechtenop tafelte toveren.
Na het gezamenlijkebereidenkon er met Turkse muziekop de achtergrond gesmuldworden.De avond werd afgeslotenmet Turkse thee en
Turks Fruit.
Wachtlijst.
Er staan nog 5 personenop de wachtlijst.Bij voldoendedeelnamewil
Marcellain januariwel een tweedeavondverzorgen.De datumis 12 januari 's avondsom7 uur in de keukenvan't Schienvat.U kuntzich hiervoor
tot 12 decemberaanmeldenop tel. nr.551633oÍ 551228.
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DE SINTERKLAASTAFEL.
Mag k Sunnerkloastoavel
eeÍkeszain?
Toen ik vorig jaar in de krant las dat zes warme bakkers in het
V e e n k o l o n i a a lM u s e u m i n V e e n d a m d e o u d e t r a d i t i e v a n d e
Sinterklaastafel
lietenherleven,deed me dat denkenaan mijn jeugd.Tot
in de jaren vijftigvan de vorigeeeuw was het in de provincieGroningen
g e b r u i k e l i j kd a t b a k k e r s i n e e n k a m e r t j e a c h t e r d e w i n k e l e e n
Sinterklaastafel
opstelden.Ook in Kantenswas dat het geval.
In het huis waar nu Fred ReifÍerswoont had bakkerLeeuw,later bakker
Bolt zijn bakkerij.Waarde voordeurvan Fred zit was de winkelgevestigd.
In de Sint Nicolaastijdkon je in een kamertjeaan de winkel de
Sinterktaastafel
bekijken.Een paar huizen verder bij bakker Dijk, nu
Ineke'sbroodjesen kadootjes,stondeveneensde taÍelopgesteld.Bakker
Van Dijkenaan de Pastorieweg
43 ( nu bewoonddoor de fam. Huizinga),
bakker Hagemanin Stitswerden bakker Beentjein Rottum namen dit
gebruikover. Ook anderewinkeliersvolgdenmet een leuke presentatie
van hun winkelwaar.
Om wat meer te weten te komen over deze oude traditiehad ik op een
middageen gesprekmet oud-bakkerDijk uit Slochteren,
de vader van
lneke.
Dijkverteltdat in 1953,toen hij de zaak van zijnvaderovernamde tijd van
de Sinterklaastafel
al bijnavoorbijwas. De SinterklaastaÍels
kwamenvolgens hem al zo rond 1920 in opkomst.In die jaren moest een bakker
hoofdzakelijk
levenvan broodverkoop.
Om rond te komenhad zijn vader
er de eerstejaren zelÍsnog een paar koeienbij gehad.Om wat bij te verdienenwerdeneen week voor Sint Nicolaasin een kamertjebij de winkel
een paar taÍelsopgesteld.Aan de achterkantstondener een paar kistjes
op om een verhogingte krijgenen met witte lakens bedekte men het
geheel.
Wat lag daar zoal aan lekkersop?
In het begin hoofdzakelijk
broodÍiguren,
zoals stoetkereltjes,
schotenen
bollen,swoanien t nust.De mensenhaddennietveel te besteden.Wie at
er in die tijd een gebakjeoÍ een koekje?
Maar in de loop der jaren kwamener steedsmeer ambachtelijke
lekkernijenop de tafelte liggen.HollechocoladeÍiguren,zoalsSintenen Zwarte
gevuldekikkersen muizen,speculaasPietenomwikkeldmet zilverpapier,
en taaitaaipoppen,borstplaat,suiker-en chocoladebeestjes,marsepeinfigurenen natuurlijkspeculaasjes
was
en pepernoten.De oudewijvenkoek
alleenrond Sint Nicolaaste koop,banketletters
waren in de beginjarente
duur.
Als de klantenbrood kochtendan vroegenze de bakkersvrouw:"Mag ik
de Sinterklaastafel
evenzien?"Kinderenwildenom wat uit te kunnenkiezen graag meerderekeren kijkenom zich aan al dat lekkerste vergapen
maar dat kon niet. Er warenvastetijdenvoor de kinderenof ze mochten
kijkenonder begeleiding
van de ouders.In de Veenkoloniën
vroegenze 2
cent voor het kijken,hierwas het gratis.De laatsteavond,voordatde kin27

deren hun bord mochtenopzettenwas het erg druk. Er kon directvan de
taÍel wordengekocht.Op het laatstwas er niet veel meer over.Om alles
kwijtte rakenorganiseerde
de vadervan Dijk op deze laatsteavond een
soortbazaar.Met behulpvan een rad van avontuur,waaryoorde mensen
lootjes van b.v. een dubbeltjekonden kopen, probeerdehij de Sint
Nicolaasspullen
te slijten.Om mensente trekkenwas de hoofdprijseen
taart.Het hele huis was dan vol mensen,verteltDijk.Sommigemensen
gingeneerstnaastons bij Café Harmseen borreltjehalenen kwamendan
bij ons om ook ietsvoor thuismee te nemen.
De burgemeester
kwameigenlijknooit,maar ineenswas hij er om te kijken hoe het er toeging.Het was nog bij burgemeesterDethmers( 19271943) en aan het eindvan de avonddeeldehij vader mee dat het de laatste keer was geweest,want er was een nieuweloterijwetgekomenwaarbij dít niet meer toegestaanwas.
Tot slot vraag ik Dijkof hij nog een leukeanekdoteweet.
We haddeneen oom in Bedumdie in drukketijdenvaak meehielp.Mijn
broeren ik warennog kinderenen oom raaddeons aan om onderde tafel
Sint Nicolaasliedjes
te gaan zingen.Om iets te vangenvoor het zingen
stakenwe onze handonderhet lakenuil.Zo kregenwe nog wel eens een
cent voor onze spaarpot!
Met een bedankjenamens't Lougnijsnemenwe aÍscheidvan elkaar.
A .E . v . dH. .- 1 .
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