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PREDIKBEUR[EN.
Gereformeerdekerk en Hervormde Gemeente
05 dec. H.K.
1 1 . 0 0u u r ? ? K i n d e r n e v e n d i e n s t .
12 dec. G.K.
1 1. 0 0 u u r D s . K r i s t e n s e n .
19dec. H.K.
1 1. 0 0 u u r M w .M e i h u i z e nK. i n d e r n e v e n d i e n s t .
24 dec. H.K.
22.30uur Mw. Meihuizen.
Kerstnachtdienst.
25 dec. Usquert 10.00uur Ds. Kristensen.
1e Kerstdag.
Gezamenlijke
dienst.
26 dec. Stitswerd10.00uur Ds. Kristensen.
31 dec. H.K.
1 9 . 3 0u u r D s . K r i s t e n s e nO. u d e j a a r s d a g .
dienstmet Usquert.
Gezamenlijke
01jan. G.K.
1 0 . 0 0u u r D s . K r i s t e n s e nN.i e u w j a a r s d a g .
Gereformeerdekerk vrijgemaakt
05 dec.
9.30 uur Ds. H. OfÍereins,
Schildwolde.
14.30uur Ds. J. Ophoff,Roden.
12 dec.
9.30 uur Ds. T. Groenveld,
emerituspredikant,
U i t h u i z e nH. . A .
1 6 . 0 0u u r D s .J . H a v e m a nR
, oodeschool.
19dec.
9 . 3 0u u r L e e s d i e n s t .
1 4 . 3 0u u r L e e s d i e n s t .
1e Kerstdag.
25 dec.
9.30 uur Leesdienst.
26 dec.
11.00uur Ds. T. Groenveld,
emerituspredikant,
2e Kerstdag.
Uithuizen.
1 4 . 3 0u u r L e e s d i e n s t .
31 dec.
1 9 . 3 0u u r L e e s d i e n sO
t .u d j a a r .
01jan.
1 0 . 0 0u u r L e e s d i e n sN
t .i e u w j a a r s d a g .
02 jan.
9.30 uur Ds. T. Groenveld,
emerituspredikant,
Uithuizen.
14.30uur Ds. T. Groenveld,
emerituspredikant,
Uithuizen.
Stitswerd
19dec.
26 dec.

1 9 . 0 0u u r D s . R . P .O o s t e r d i j kH, a r e n ; A d v e n t s v i e r i n g
bijkaarslicht
10.00uur Ds.A.F.Kristense
n; 2e Kerstdagdienst
gemeenteKantensvan de Protestantse
Stitswerden Usqueft-Rottum.
tenor.
M.m.v.MartinSprenger,

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Groningen:
Doktersdiensten
Tandartsen:
..0595- 41 36 84
.....
27-28nov. A.M.van Waes,Uithuizermeeden
. . . . . . . . 0 5-03 0 1 3 9 9 4
0 4 - 0 5d e c . J . D .B u w a l d aB, e d u m
. . . . . . . 0 5-03 0 1 5 4 6 2
1 1 - 1 2d e c . L . G .J a g e r ,B e d u m
. . . . . . 0 5 9-46 2 2 1 2 1
1 8 - 1 9d e c . M . J .d e n E n g e l s e - B o e l k eEsz,i n g e
.....
..0595- 41 36 84
22-23dec. A.M.van Waes,Uithuizermeeden
. . . . . 0 5 9 -54 4 1 5 4 5
2 4 - 2 5d e c . B . F l e d d e r u sW, i n s u m . .
....0595- 40 20 15
26-27dec. G.J.Heuvink,Ulrum
....0595- 40 20 15
28-29dec. G.J.Heuvink,Ulrum
.050- 301 23 37
30-31dec. C.J.Conradie,Bedum
O p z a t e r d a ge n z o n d a gi s e r o m 1 1 . 0 0e n 1 7 . 0 0u u r e e n s p r e e k u u r .
tandaftstelefonischte
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
38, Middelstum.
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
van ma. Um vr. tussen8.00-8.15uur,
Voorhet makenvan afspraken
tel. 06 - 51255926.
Koks Herberg b.v.
Tafeltjedekje: tel.nr.050 - 31 40 211.

iging Kontens
Begraf enisveren
I
I

Ledenodministratíe:
J.O.M.Wols-Stolloert

(osgs-+z?so5 |

(obe5-b52303

Uitvqortverzorger:
C.Boersemo

.t

geboorteen/of verhuizingen
Gelievewijzigingenbij huwelijk,somenwonen,
inistrotíe
doorgevenoonde ledenodm

VAN DE REDACTIE
Op woensdag17 novemberis een delegatie
van de redactievan 't Lougnijs
bij de wethoudervan cultuuren socialezakengeweestom een petitiemet
handtekeningen
en adhesiebetuigingen
aan te bieden.
De willenu graaginformerenover de inhoudvan deze petitie.
PETITIE
Uithuizen,17 november2004
Aan: college van Burgemeesteren wethouders van de Gemeente
Eemsmond
't
Van: Redactiedorpeninformatiekrant
Lougnijs(voorde dorpenKantens,
Rottumen Stitswerd)
Geachtcollege,
Op 17 juli vernamenwij dat het collegevan B&W heeftingestemdmet het
nieuweconcept-welzijnsplan
voor 2005,2008.
Als gevolgvan dit welzijnsplan
wordtde subsidievoor 't Lougnijsjaarlijks
met bijna 600/overminderd.Dorpenkrant't Lougnijsis de spreekbuisvoor
32 verenigingenin Kantens,Rottumen Stitswerd.
't
Lougnijswordt maandelijksuitgegevenen heeft een lezersbereikvan
1.023 Ínwoners.De krant wordt huis-aan-huis
verspreiden is dus voor
iedereentoegankelijk.
Wij zijn van meningdat 't Lougnijseen belangrijkebijdragelevertaan de
leefbaarheid
in de kleinedorpen.
De redactieheeftreedsin een eerderstadiumbeslotenom zuinigerom te
springenmet de middelenen heeftook actiegenomenom de eigenbijdrage van de lezerste verhogen.
Deze actieswaren: - we houdenjaarlijkseen huis-aan-huis
collecte
- Alle verenigingendie van onze diensten gebruik
makenzijn aangeschreven
en zijn verzochtom ons
jaarlijksmet een gift te ondersteunen
- Er zijn prijsafsprakengemaakt met de drukker in
Warffum
- Zowel redactieledenals bezorgerswerken geheel
vrijwilligen ontvangendaarvoorgeen enkele vergoeding
- We hebben besloten om het aantal pagina's te
beperkentot 32 per maand.
De redactievan 't Lougnijsis van meningdat we zelf voldoendeactiehebben ondernomenom de kostente beperken.
Gezienhet dalendeaantalondernemers
in ons verspreidingsgebied
heb4

't
te genereren voor
ben wij moeite om meer advertentie-inkomsten
Lougnijs.
WaÀneerde gemeenteEemsmondnu ook nog zou besluitenom het subdrastischen blijvendte versidiebedragvoor onze dorpeninformatiekiant
problemen.
financiële
de
termijn
in
lagen,komenw|j op korte
't Lougnijsvoortgezetzou moetenworden.
van
de
uitgifte
dat
vinden
Wrj
B&W terug wil komen op haar
Wij verzoekenu hierbijof het collegevan
't
besluitom te kortenop de subsidievan Lougnijs!
van onze lezersen 9 adheBij deze petitievoegenwq 304 handtekeningen
drie wekentijd ontvinruim
in
verenigingen
de
we
van
die
siêOetuigingen
't
gen. Zijlnáersteunenonze actie en vindenmet ons dat Lougnijsniet
door deze maatregelzou moetenstoppen!
De wethoudernam in het bijzijnvan een fotograafvan de Ommelander
Courantdeze petitiein ontvangsten verklaardedat het collegevan B&W
nietvan gedachtenzalveranderenen dat ze onverkortvast zal blijvenhouop subsidieden aan het ingezettebeleid.Dit houdtin dat de toezegging
't Lougnijsdus
en
wordt
opgezegd
gemeente
Kantens
gebiedvan de oude
drastischgekortzal wordenop haarjaarlijksesubsidie'
gekregenvoor onze zaak en
lnmiddelsheefide pers ook belangstelling
't
naar aanleidingvan deze petitieis er aandachtgegevenaan Lougnijs
door het Dagbiadvan het Noorden(2x),de OmmelanderCourant(abonen radioNoord.Op donderdag25
nee-editiemet toto;,de Noorderkrant
novemberstaat het welzijnsplanals laatstepunt op de agenda van de
gedeelte.\Mj hebben
gemeenteraad.
Het gaat hierbrjom het opiniërende
gedeelteinspreekhet
bij
gesprekstijd
aangevraagd
ioor dezevergadering
pleidooi
houdenvoor
een
keer
laatste
de
voor
hier
zullen
Wj
rechtburgers.
't
over het welde reddingvan Lougnijs.Daarnamoet de Gemeenteraad
zijnsplan beslissen.Twee weken na 25 november wordt er in de
over het welzijnsplanbeslist.De strijdis nog niet helemaal
Gemeenteraad
gestreden,we zullen het stemgedragvan de politicinauwlettendin de
gaten houden.Over een maandzullenwtj u weer informerenen weten wij
in de kleinedorpenbelanghet welzijnsbeleid
óf Oegemeenteraadsleden
dat onzedemorijkvindenof niet.We kunnenons eigenlijknietvoorstellen
de bevolking
van
de
wens
raad
de
in
gekozen
vedegenwoordigers
ciatisch
zal negeren.
(kijknaarde geslaagdehandtekeningenactie)
ONTVANGENGIFTEN
ln de maandenoktoberen novembermochtenwij de volgendegiftenop
ontvangen:
onzebankrekening
e 25,Vrouwenraadte K.
St. Soc. en Cult.Werkte K. € 25,'
KerkvoogdijHerv.Kerkte K. € 50,€ 15,B&HteR.
Wij dankenu voor uw bijdrage.

GRONINGEN,
GIDSVOOR CULTUUR,LANDSCHAPen RECREATIE.
Bij Profielin Bedumis verschenende geheelgeactualiseerde
Groninger
Gidsvoor cultuur,landschapen recreatie.Het in kleuruitgevoerde
en rijk
geïllustreerde
boekverteltvrijwelalleswat de provincieGroningenheeftte
biedenop het gebiedvan recreatie,
cultuur,natuuren landschap.
Vermeld
worden duizendenlocatiesen bedrijven,allerleibezienswaardigheden,
museaen exposities,accommodaties,
restaurants
e.d. De in zeven regio's
verdeeldegids is overzichtelijk
ingedeeld
en via diverseindexpagina's
toegankelijk.
Overzichtskaarten
latenzien waar o.a. alle belangrijke
kerkenen monumentaleboerderijen
zijnte vinden.
De eersteen tweededrukvan de gidsverscheenin 1994en 1996en was
sindslangetijd uitverkocht.
De vernieuwdegids,met ruim 30o/o
Íïrêêrinformatie,kosttot 31 december2004€ 15,-,daarna€ 17,90.
De gids is verkrijgbaarbU de boekhandel,Media Expresse,de uitgever
(www.profiel/nl)
en de VW's.
ALZHEIMERNEDERLAND.
ln de weekvan 8 tot en met 13 novembergingenin heel Nederlandongeveer 15.000collectanten
langsde deurenom geld bijeente brengenvoor
AlzheimerNederland.De collectein Kantensheeftdit jaar 199,26euro
opgebracht.
NamensAlzheimerNederlandwillenwij de gullegevers,collectanten
en
iedereendie zich heeftingezetom de collectete doen slagenbedanken
voor hun inzet.Heeftu de collectantgemisten wilt u alsnogAlzheimer
Nederlandsteunen?U kunt uw gift overmakenop giro 2502ten namevan
A l z h e i m eN
r e d e r l a ntde B u n n i k .
T. Werkman-v.d.
Horn,
Kooistraat1, Kantens.
OPTOCHT5 MEI 2005, Kantens, Rottum en Stitswerd.
Om de onkostenvan de 5 mei-viering
te dekkenwillen we in januari,
februari,maarten april legestatiegeldflessen
bij u ophalen.Wilt u ze voor
ons sparen?
Ook komt er nog een lijstcollecte.
Op 18 januariom 20.00uur is er een informatie-avond
in 't Schienvatvoor
oudersvan basisschoolkinderen,
voorverenigingen
en anderebelangstellenden,die aan de optochtmee willendoen.
Contactpersonen
optochtcommissie
:
Kantens: Janny Reiffers
552664
MarjanVeldman 552424
R o t t u m : D a n i ëB
l lok
557313
Stitswerd: HeleenMossel 551957

IN GESPREKMET
Er was me gevraagd,een stukje over mijzelfte
schrijven,vandaarhet volgende:
Mrjn naam is Greetje Werkman, ben geboren in
Groningenen opgegroeidaan de Kooistraatin
Kantens.Dochtervan Jaap en Thea Werkman.Ik
ging naar de inmiddelsafgebrokenSchootmet de
Bijbel in Kantens en daarna naar de Mavo in
Middelstum.
Toen ik deze opleidinghad afgerond,moest ik kiezen welke richtingik uit wilde.Mijndroomwas altijdom in de dierenverzorgingte gaan.Vooreen opleidingmoestik dan echternaarBarnevelden ik
beslootdaaromeerstnaarde Havote gaanin Groningen.
Na eenjaar hield
ik dit voor gezien,verderwas ik er inmiddelsachtergekomen,dat de
banenin de dierenverzorging
nietvoor het opscheppen
lagenen ik besloot
een andererichtinguit te gaan.
Hetwerd een middelbareberoepsopleiding
voor activiteitenbegeleidster
en
vanaf het begin van de opleidingwist ik dat dit een goede keuze was
geweest.Na 3 jaar haaldeik mijn diplomaen kort daarnakon ik aan de
slag in zorgcentrum'De Wieken'in Eelde als groepsbegeleidster
op een
groepsverzorging.
Elke dag komenI tot 12 bewonersnaar de groepsverzorging(de bewonerswonen in het zorgcentrum)
en we houdende bewoners de hele dag bezigmet allerleiactiviteiten.
De bewonerskomenvanaf
koffietijdbij ons,we nemende krantdoor,etengezamenlijken na een middagdutjekomende bewonersweer naar de groepsruimte.
Op de middag
'grotere'activiteiten
gepland,variërend
zijnde
van bingotot bakactiviteiten.
Na tweejaar,waarinik nog nietzoveelurenwerkte,beslootik mijntijd nutlk ben thuistig te bestedenen toch ietsvan mijndroomte verwezenlijken.
gaan doen en na een jaar had ik dit diplomaop
studiedierenverzorging
zak.Datwas maargoedook,want ik kreeguitbreiding
van urenen dan valt
het niet mee om nog een studieernaastte doen.
In mijnvrijetijd ben ik nu veel bezigmet allerleicreatievehobby'so.a. borminiatuurspulduren,kalligrafie,
stukjesmakenvan natuurlijke
materialen,
letjesmakenen een grotefavoriet:het makenvan 3d kaarten.
spullenop
Op 30 aprilsta ik meestalmet een kraampjemet zelfgemaakte
de koninginnemarkt.
Helaasging de marktdit jaar nietdoor vanwegehet
koninklijkbezoekaan Warffum.
Ook verkoopik kaartenen anderespullenaan huis.
en eengoed2005toe!!!
Totslotwens ik een iederalvastgoedefeestdagen
GreetjeWerkman.
Namens't Lougnijsbedanktvoor dit verhaal,Greetje.

SPEURTOCHT.
Vrijdag15 oktober- het beginvan de herÊtvakantie- werd de speurtocht
in Kantensgehouden,georganiseerd
door CSCWen het Feestcomite.
Het
weerwas primaen er dedenheelveelkinderenmee,die het erg spannend
vondenom in het donkereen tocht door dorp en bos te maken.Tijdens
dezetochtmoestener vragenwordenopgelosten de binnenkomst
rn het
Jeugdhonkspeeldeook een rol.
Na afloopkondengrooten kleinsmikkelen
van erwtensoep
en pannenkoeken en natuurlijkwachtenop de uitslag.De prijswinnaars
kregeneen heerl'rjke
taartaangeboden
en dat was het slotvan een heleleukeen sportieve
avond.
Volgensjaar weer!!!

CONCERT.
ln de grote kerk van Kantenswerd op 23 oktoberhet Anthoniusconcert
gehouden.Een koor uit Groningen"Het voormaligKleinKoortje"zong er
de sterrenvan de hemel.Het koortelde10 ledenen die hebbenhet publiek
een heerlijkeavondbezorgd.Er werd zeeÍ enthousiastgezongenen opgetredenmet een zeetgevarieerdprogramma,dat de mensenin de kerk ontroerdeen ook vaak amuseerde.
Bekendeen onbekendeliederenkwamen
aan bod en tot slot kregenwe zelf 3 toegiften.Helaaswaren er niet zoveel
mensenaanwezigdan het koor verdiende,maar diegenendie er waren
hebbeneen geslaagdemuzikaleervaringgehad.

OUD- en NIEUWJAAR- í januari - in het SCHIENVAT!!
ln het vorigeLougnijshebt u kunnenlezendat er een bijzondereOud- en
gevierdgaatwordenin Kantens.We hebbennu wat meergegeNieuwjaar
vens voor u en dat houdtin dat de avondbegintom 0.30 uur en tot ongeveer 2.00 uur duurt.
De mensenkunnenelkaaronder het genot van een drankjeen lekkere
hapjeseen goedjaar toewensenen luisterennaar gezelligemuziek.Het
warmewelkomstdrankje
is gratisen de lekkerehapjesnatuurlijkook.
Het Jeugdhonkis eveneensopenen ook daar kunt u terechtom het nieuwe jaar vrolijkte beginnen.
De uitnodiging
voordit allesontvangtu na de Kerst.Let op uw brievenbus!!
CSCW en Feestcomite.
Jeugdhonk.

JEUGDHONK.
Op 31 oktoberis het Halloween
en daaromhad het KantsterJeugdhonkop
vrijdag29 oktobereen Halloween
Partygeorganiseerd.
HetjeugJhonkwas
helemaalaangepast
aandit thema,metspokènaan het plafónO-en
hetwas
er donker.Ook de kinderenhaddenzichaan hetthemagehouden,wantze
warenstukvoor stukverkleed,wat erg leukwas!
De kinderenwarenallemaalmooiverkleedmaarwe hebbentoch drie kinderenuitgezocht
die het mooistverkleedwaren.
De 3e prijswas voor:EvelienHoman;
2e príjsvoor: MarloesWoudstraen
1e prijswas voorAnoukWerkman.
De HalloweenPartywas erg geslaagdl
Er staan nog leuke activiteitenop het programma,o.a. een kerstdiscoin
december,een kerstknutselmiddag
en we zijn natuurlijkmet Oud en Nieuw
ook weer geopend!!
Sindskorthebbenwe ook een tinkvan het KantsterJeugdhonkop de s1e
van Kantens.Daar staan ook onze activiteitenen dergel4Levermeld,dus
houdtdat ook in de gaten!
we zijn op woensdagen donderdaggeopendvan 19.00uur um 21.30uur
en vrijdagen zaterdagzijn we geopendvan 19.00 uur vm 23.30 uur.
ledereenis van hartewelkom!
groet,
Vriendelijke
Het Kantster
Jeugdhonkbestuur.

Foto:
G.W.
Alle halloween
'griezels'bij
elkaar
op de bank.
10

KERST - KARAOKE PARTY v.v. KRC.
De voetbalvereniging
KRC organiseert
op vrijdagavond
24 december2004
party.Op deze avondvoor kerstkunnenledenen donaeen kerst-karaoke
teurs gezellig meezingenop muziek, verzorgd door dj 'A.G.' en dj
'Nainhoes'.
Tevenszal op deze avondde trekkingplaatsvindenvan de KRC-verloting.
Begindecemberzullende lootjesvoor deze verlotinghuis-aan-huis
verkochtworden.
De kerst-karaokeparty vindt plaats in de voetbalkantineen begint om
20.00 uur! wil jij deze avondook gezelligmeezingen,maarje bent nog
geenlid of donateurvanKRC?Neemdan evencontactop met KlaasKnof,
0595-551
701.
Tot vrijdagavond24 december2OO4
20.00uur in de voetbalkantine
van v.v.KRC!

. DECEMBER2004.
AGENDASCHIENVAT
1, 8 dec.
1 9 . 3 0u u r B r i d g e c u r s u s .
1 , 1 5d e c .
1 9 . 3 0u u r H a n d w e r k e n .
2 dec.
1 9 . 3 0u u r V e r g a d e r i nVg. D . K .
7 , 1 4 , 2 1 d e c . 9 . 4 5u u r V o l k s d a n s e n .
1 0d e c .
19.30uur Guirlandes
maken.(Vrouwenraad)
14dec.
1 9 . 3 0u u r L e d e n v e r g a d e r i n g A d v e n d o
1 7d e c .
20.00uur Kerstbingo.
(B.V. R.O.D.)
22 dec.
1 9 . 3 0u u r B r i d g e n .
29 dec.
13.00uur Kindermiddag.
(CSCW/ Feestcomite)
29 dec.
Fototentoonstelling
(CSCW/ Feestcomite)

OLIEBOLLENAGTIE.
Op 31 decemberoudejaarsdag
houdtv.v.KRC zijnjaarlljkseoliebollenactie!
Voorgaandejaren werden deze gebakkendoor onze eigen leden in de
kantine van de voetbalvereniging.
Dit jaar hebben we een afspraak
gemaaktmet bakkerij'De Winter'in Uithuizen.De oliebollen
wordenbij u
aan huisgebrachtdoor onze leden.
U krijgteen bestelformulier
in uw brievenbus.
Dezewordteen dag of 2 later
weer bij u opgehaald.
Bewonersbuitenhet dorp Kantens,dit zijn Stitswerd,Rottumen bewoners
buitende dorpskernvan Kantens,kunnenhun bestelling
telefonisch
doorgevenaan: NiekOmta,Molenweg8, tel. 0595-552623.
Alvastbedankt!

11

Dry

c@nede p.e?o...

Even voorstellen......
lk ben Jan Croeze,wonende aan de Middelstumerwe2
g (Huize
Boterdiep).
lk ben geborenop 12 maart1942te Enumatil(gem.Leek)en
rij graagvele kilometersop de racefietsdoor de provincie.
Waar kom je vandaan?
Voor dat ik Kantenskwamwonen,woondeik in Borger.
Hoe benje in Kantensterechtgekomen?
Het huisdat we in Borgerhadden,moestenwe uit. Het huiswaarinik nu
woon,stondte koop,zodoendeben ik in Kantensterechtgekomen.
Doe je mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp? Zo ja, waaraan?
lk zit in het bestuurvan de ijsclub,ik benterreinmeester
van de voetbalverenigingKRC en ik voetbaldit seizoenvoor het eerst bij het tweede van
KRC met veel plezier.En is er ietste doen in het dorp,dan kunje mUdaar
vinden.
Omschrijfjezelf in 5 woorden....
Behulpzaam,
rustig,sportief,sociaalen een manusjevan alles.
Met wie zou je wel een dagje willen ruilen?
Met niemand,ik ben blijzoalsik ben.
Waar mogen ze je 3 nachfs voor wakker maken?
Als mijnvriendinvoor de deurstaat.
Wat staater altijd in de koelkast?
Frisdranken een biertje.
Wat neemje mee naar een onbewoondeiland?
Mijn vishengelsen mijn koelkast.
Wat vínd je het leukst om te lezen in 't Lougnijs en wat zou je aan 't
Lougnijs willen veranderen?
Veranderniets,blijfalleenmaarzo doorgaan.
En tenslotte,aan wie geef je de pen door?
lk geefde pen door aan Baft Robbe.Doeje bestjongen!
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DAMGLUB'HET LEERTVANZULF'.
Uitslagenonderlingecompetitieover de maandnovember:
4 november:
11 november:
J. van Drjk- K. Broekhuizen 1-1
A. Hoogwerf- J. Wieringa
0-2
A. Ritzema- R. \Mrjpkema 0-2
B. Leyenaar- A. Smids
2-O
A. Smids- A. Hoogwerf
2-O
J. van Dijk- J. Zwerver
0-2
B. Leyenaar- Jr. de Winter 2-0
K. Oomkens- K. Broekhuizen 2-0
J. \Meringa- D. Holtman
1-1
per 11 november.
Standonderlinge
competitie
gesp. pnt.
1. J. Wieringa
I
15
2. B. Leyenaar
7
10
3. A. Smids
6
08
4. J. Zwerver
7
08
5. K. Oomkens
5
06
6. K. Broekhuizen 6
06
7. D. Holtman
3
05
8. R. Wijpkema
4
05
9. A. Ritzema
5
05
10. A. Hoogwerf
7
03
11. J. van Dijk
8
03
12. M. Holtman
5
02
13. Jr. de Winter
5
00
J. Wieringaheeftduidehlkde leiding,gevolgddoor B. Leyenaar,
A. Smids
en J. Zwewer,die allenminderwedstrijden
hebbengespeeld.De 'top'van
het vorigseizoenis pas vanafde 7e t/m 8e plaatste vinden.Een oorzaak
hiervankan zijn de mindergespeeldewedstrijden
of ??
Ook nieuwkomer
J. van Dijkheeftzijneerstepuntenbehaald.Hieruitblijkt:
'Het Leert
Vanzulf'.
C o m p e t i t iN
e .N.D.B.
Op 28 oktoberwerdthuisgewonnenmet de royalecijfersvan Garrelsweer:
13-7.
De uitwedstrijd
tegen het sterkeMunnekezijl
werd eveneensgewonnen:610.
Zondermeereen zeergoedestaÉ!!
Aain speult mit wit
De aander mit swaart.
Ain speultmit pit
De aander mit bonzendhaart.
Ain dei wint
De aander verlust
De winnoaris groode vent
De verlaizer wíl rust.
14
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BelangrijkemededelingoverTafeltjedek je.
Ingaande 1 december aanstaandestopt ZorgcentrumWarfheem in
\Ahrffumom organisatorische
en financiëleredenenmet de Tafeltjedek je
maaltijdvoorziening.
Naast regelgeving
op het gebiedvan voedselveiligheidwil men voor de bewonersvan Warfheemhet eten en drinkenverbeteren. De bewonerskrijgen meer keuzevrijheiden kunnen binnenkort
gebruikmakenvan huneigenrestaurant.
Om dit te kunnenrealiseren
moet
de keukenopnieuwwordengeorganiseerd.
Omdatiedereendie daar behoefteaan heeftrechtheeftop Tafeltjedek je,
heeft Warfheemeen betrouwbaarbedrijfgezochtdie de maaltijdvoorzieninggaat overnemen.De keuzeis gevallenop Tafeltjedek je Groningen.
(KoksHerbergBV ) De kwaliteitvan het eten is goed.Klantenkunnenkiezen uit warme of koelversemaaltijdenen betalenongeveerhetzelfdeals
nu. De maaltijdenwordenop dezelfdedagenen tijdstippenbezorgd.
Uiteraardbetreurenwij dezegangvan zakenzeer.Onze eigenchauffeurs,
die trouw het eten bij onze dorpsgenoten
bezorgden,hebbeninmiddels
een briefoverde nieuwesituatieontvangen.
Voor hunjarenlangeinzetwil
de Vrouwenraad
hen vanafdeze plaatshartelijkbedanken.Naastsociale
controlebrachtenze een stukjegezelligheid
in de vorm van een praatje.
Dat is weg en komtnietterug,zoalsmet zoveeldingen.
Vanaf 1 decemberis Hanny de Vries geen contactpersoon
meer. U kon
altijdbij haarterechtmetal uw vragen,afzeggingen,
noemmaarop, Hanny
regeldehet wel met de keukenvan \Ahrfheem.Dat is dus ook verledentijd.
Voor alfezaken betreffende
Tafeltjedek je kunt u vanaf 1 december2OO4
contactopnemenmet KoksHerbergb.v.Tafeltjedek je Tel.nr.050-3140211
In het vervolgkunt u het telefoonnummer
voor in 't Lougnijsvindenbij de
weekenddiensten.
Naaicursus.
is voorlopiguitgesteld
De naaicursus
tot januari.Er zijndan 4 deelnemers.
Het zou leuk zijn als er nog 1 of 2 naaisterswaren,want het moet voor
mevr.De Brockde moeitewaardzijn om te komen.
Gezelligeschilderclu
b.
Een paarjaar geledenzatenwe met een groepvan 14 personenenthousiast te schilderenin het zaaltjenaast de keukenin 't Schienvat.Door
omstandighedenis het groepje uiteengevallen.
We zouden echter heel
graagweer willenbeginneno.l.v.een goede leraarof lerares.Een paar
namenzijnonster ore gekomenen die mensenzoudenwe kunnenvragen
of ze les willengevenin Kantens.
Voordatwe een heleboelenergiestekenin de organisatie,
willenwe graag
van u wetenof er belangstelling
is voor een schilderclub
en waar uw voorkeurnaaruitgaat.Aquarelleren,
schilderen
met olieverfof acryl.Hebtu zin
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om mee te doen, laat dat dan voor 11 decembereven weten aan mevr.
Groenhof,tel. 551228of mevr.Steendam,
tel. 551633.BUvoldoendedeelname hoort u daarna hoe we het gaan aanpakken,zodat we direct na
n i e u w j a akr u n n e nb e g i n n e n .
Gymclub.
Deze activiteito.l.v.TrudyVrugt looptuitstekend.Er zln al 16 deelnemers
en er kunnengerustnogeen paarmensenbij.Komeenskijkenop de dinsdagavondvan 19.00- 20.0Ouur in 't Schienvat.
Zwemclub.
De zwemclubkanwel wat nieuwezwemmersgebruiken.
Belangstellenden
kunnencontactopnemenmet mevr.Groenhof,
tel.nr551228.Zijkanu alle
informatiegeven.
Feestkokenvoor de kerst.
Frank Knot heeft een mooi kerstmenusamengesteld.
Hieronderkunt u
lezenwat we op 29 novembermet elkaargaan koken.Kosten€ 7.- per
persoon( excl.consumpties
). Willendegenendie zichaangemeldhebben
om 19.00uur aanwezigzijn in de keukenvan 't Schienvat?
Graagschort,
snijplanken snijmesmeenemen.
$Sx*elcï-.S
Deze avondis reedsvolgeboekt.
"*. h**"-xqMENU,zie bijgevoegd
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Een guirlandemakenvoor de kerst.
Op vrijdag10 decemberkuntu naarhetdorpshuis't Schienvatkomenvoor
h e t m a k e nv a n e e n g u i r l a n d eA.a n v a n g1: 9 . 3 0u u r .
Ons eigenVrouwenraadslid
HennieHomanuit Rottum,zal dezeavondde
leidinghebben.Bij veel aanmeldingen
zal Hannyde Vrieshaar bÍjstaan.
lederedeelnemerkan bij Hennieeen stroguirlande
met een lengtevan 60
cm kopenvoor € 3.= ( banaanvorm
)
Mettoeflesgroengaanwe de guirlandehelemaalbekledenen laterversieren.
U mag daarvoorde volgendedingenmeenemen:
Groenvan coniferen,buxus,taxus,hulst,skimnia,klimoptopjes,
lJslands
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mos,takjesmet bessenof vruchten,gedroogdehortensia,kleineappeltjes
of peeftjes.Geen grovetakken,zoals laurieren vooralgeen groenpakketten kopen.Er is meestalgenoeggroenaanwezig,maarwe veruachtenwel
die
dat iedereenevendoorzijn eigentuin gaat.Verder
allerleiversieringen
u hebt bewaard.
Heel erg belangrijkis een rol groenebinddraaden een tangetjeom dit
draaddoorte knippen,een snoeischaar,
scherpmesjeen lint om de guirl a n d eo p t e h a n g e n .
Om de guirlandemooite houdentot kerstkuntu hem eerstbuitenhangen.
Nat makenonderde kraankan ook of besproeienmet een plantenspuit.
Met de kerstdagen
kuntu hem eventueelbinnengebruiken.
We hopendat er heel veel mensendeelnemen,zodatwe de grote zaal
nodighebben.Wel evenaanmeldeni.v.m.inkoopstroguirlandes.
Totzaterdag4 decemberkunt u zich aanmeldenbij onze beidecontactpersonen,tel.nr.551228of 551633
Sioneren
Hebt u wel eens een signeersessie
bijgewoond?
\Mljnog nooiten toen we
in septemberin de OmmelanderCourantlazen dat MarjoleinBastin bij
boekhandel
Venemain Uithuizenboekensigneerde,moestenwij er maar
op af.
lk herinnerdemij dat we een boekvan haar op de boekenplank
hadden
staanen dit was een mooiegelegenheid
om er een handtekening
in te krijgen.
MarjoleinBastinmaaktal 30 jaar tekeningenvoor Libelleen 20 jaar voor
de Hallmarkkaarten.
Ze woont atwisselendop de Veluwe,Amerika,de
Kaaimaneilanden
en tegenwoordig
ook in Zwitserland,
zodatje kunt concluderendat het haargeenwindeierenheeftgelegd.
Met het "Dagboek"met mooienatuurtekeningen
onderde arm staptenwe
de boekhandelbinnen.Achtereen tafeltjeeen frêlevrouw met een vriendelijkgezicht.Een rijtjevan zo'n vrouw of acht er voor. Het wachtenzou
wel meevallen,
eveneen handtekening,
klaar!
Hadje gedacht.Venemahad er speciaalvoor ingekocht.
Kleurige,fleurige
noemmaarop!
mappen,verjaardagskalenders,
adresboekjes,
MarjoleinBastinnamvooriedereenruimde tijd.Ze gaf je een hand,maakte een praatje.Mensenfeliciteerdenhaar met de koninklijkeonderscheiding,die ze een weekdaarvoorgekregenhad.Er werd gevraagdom specialeopdrachten
in de artikelen,
die cadeaumoestenwordengegeven.Het
duurdedus evenvoordatje aan de beurtwas. Eindelijk
was het zo vet.
Om geen foutente maken,schreefze op een stukjepapiereerstje voornaam.ln een prachtighandschrift,
bijnagetekend,zetteze een aardigezin
voor in ons boek.Misschienverkooptechniek,
maar de zin ontroerdeme
een beetje. ledereen kreeg een pakje kaarten,passend bij de herËt,
cadeau.Het was de moeitewaardgeweest!
A.E.v.d.H.-L.
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Amnesty Internationalzoekt collectantenvoor landelijkecollecte
gaat dit jaar voor de
Mensenrechtenorganisatie
Amnesty International
derde keer landelijkcollecteren.Deze collectezal plaatsvindenvan 20
februaritot en met 26 februari2005. De organisatiezoekt daarvoorin de
gemeenteEemsmondmensendie in hun eigenwoonplaatswillencollecteren.Amnestyvraagtslechtseen paaruur van uw tijd.
Geïnteresseerdenkunnen informatievragen of zich aanmelden bij
tel 020 - 626 44 36, of bij de collectepromotor
in
Amnestylnternational,
GroningenMaartjesMartens,tel. 06 41560793.U kuntzich ook via intern e t a a n m e l d e n : w w w . a m n e s t y . n lo f e e n e - m a i l s t u r e n n a a r :
collecte@amnesty.nl.

Adventsviering bij kaarslicht te Stitswerd
jaar zal er een Adventsviering
Voor het 5e achtereenvolgende
bij kaarste Stitswerd.
lichtwordengehoudenin de Georgiuskerk
Dit jaar is dat op
zondagavond
19 december(de4e Advent).De dienstgaat uitvan de plaatselijkecommissievan de OudeGroningerKerken.
predikant
van de Dorpskerkin Harenen
is ds. R.P.Oosterdijk,
Voorganger
uit Groningenzal het orgelbespelen.Evenalsvorigjaar
Abel Groenewold
zal het NicolaiEnsembleuitHareno.l.v.JelkeHamersmavocalemedewerkingverlenen.Het koor zal o.a.ChristmasCarolsten gehorebrengen,4TenorMartinSprengerzal een solostemmig,maarookvoorvrouwenkoor.
liedzingen. De kerkzal met veel kaarsenwordenverlicht.ledereenontv a n g te e n l i t u r g i ea a n d e i n g a n g . D ev i e r i n gb e g i n to m 1 9 . 0 0u u r ,n a h e t
luidenvan de uit 1439daterendekerkklok.
is een oplossinggevonden:komenduit de richVoorhet parkeerprobleem
of Kantenskan gebruikwordengemaaktvan de parting Onderdendam
en komenduit de
keerplaatsbij boerderijWibbensaan de Stitswerderweg
richting Rottum kan de parkeerplaatsvan boerderijOudman worden
gebruikt.Beideparkeerplaatsen
zijn duidelijkaangegevenmet P-Kerk en
goed verlicht. ledereenis van hartewelkom!

TE KOOPAANGEBODEN:
Paardrijlaarzen
mt. 38 € 25,-;
lJshockeyschaatsen
mt. 31 en mt. 29 € 10,-p.p.;
mt. 30 € 40,-.
Crossmotorlaarzen
3, tel. 552821.
Von Hebel,Bredewegstraat
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ReisverslagGoosje Doornbos - deel 2

Beste inwonersvan Kantensen omstreken.
Op een zondagmorgen
op de verandain m'n
korte broekgenietendvan de zon die onverminderd door blijft schijnen,schrijf ik een
nieuwstukjevoor u.
Om mij heenhet gekrijsvan musjesen ander
kleingevogeltedie af en aanvliegenom takjes
te verzamelenom een nestjeaan te leggen
tussenhet houtwerken de dakpannen.Maar
zodrade hulp (de meestehuisvrouwenhebbenh i e re e n h u l p i n d e h u i s houding)een nestjedoorkrijgt,venivijdert
ze die.
De venryachtte
regenis gevallen.Maartochnietde 100m|die eerstin de
grondmoetzittenom te kunnenspuitenen zaaien.Nu moetende boeren
het hebbenvan de paar buitjesdie af en toe vallen.Al met al is het zaaiseizoenwel begonnen.
Verschillende
bedrijvenhebbende machinesal op
het land gehad.Boerendiq te hard va,nstapelliepenmogenvan geluk
sprekenoát net voor een 2de en een 3de keer geregendhàeften dai hun
al opgekomenbonenniet verpieterdzijn onderde brandendezon. Naast
bonenwordter maïs,soja en sorgemgezaaid.Doorde regenis het gras
een stuk opgefleurd,
van dor gelignaarfrisgroen.
Het 11 novemberfeest ligt al weer achterons, ook hier hebbenwe dat
gevierd.Maarnietzo grootsals in Kantens.Hiermogenalleende kleuters
'lopen'.
De heleweek haddenwe gewerktaan onzehuisjelampionnen
en
vrijdagwas de dag dat ons lichtjebrandenmocht.De 6 kleuters+ de 2 jutfen achteropeen auto in de laadbakoverdektmet zeil,stoeltjeserin en rijden maar.Bij gebrekaan huis-aan-huis
stratenzijnwe naarde huizenvan
de kinderengeweest.Maardaar benje ook nogwel 2 uur mee bezigdoor
de afstandenen omdatwe bij elk huisal onze4 ingestudeerde
liedjesvoor
dit feestmoestenzingen.Al metal haddenwe dik lol en wildenwe nog lang
n i e tn a a rh u i s .
We kunnen hier Nederlandse
televisieontvangenvia BVN (wordtwel
reclamevoorgemaakt).Diezendt8 uur aaneengesloten
een samenvatting
van de Nederlandse
zendersuit en dat wordt2keer herhaald,
zodatje precies24 uur vol hebt.Bij de fam. Schuiling(bijwie ik inwoon)kunnenze dat
vooralsnognietonfuangen.
Zo heb ik
Wel op de schoolwaar ik stageloop.
laatstSesamstraat,
het Klokhuisen het journaalgezien.Heerlijkkijkenis
'gevolgd'
dat na altijdhetjournaalin het Portugees
te hebben.
Zo kunnenwe dus ook het Sinterklaasjournaal
volgen en hebbenwe
(\Meke, juf/ stagebegeleideren ik) ook de intocht van Sinterklaasin
Alkmaargekeken.Zo ver weg, maartoch ook zo dichtbij.
Het eindevan het cursusjaar
komtsteedsdichterbij,
dus ben ik druk bezig
met niveautoetsenafnemenop leesgebied,
methode
met de Nederlandse
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van Cito-groep.Over 4 weken is het schoollevenvoor het jaar 2004 voorbij en hebbenwe 6 wekenvakantie.
scholen:een grootaanDe kinderenuit de buurtgaan naarverschillende
t a l ( b a s i s s c h o o l k i n d e r evna n d e k o l o n i e ) g a a t n a a r A r c o - i r i s , d e
schoolwaar ik stageloop.Dan hebje nog kinderendte naar
Regenboog,
een schoolgaan die aan het asfaltstaat,en wat een schoolvan de staat
wordtgenoemd.Er staatook een school
is, maardie kortwegasfaltschool
in Unaiwaar ook kinderenvan hierheengaan.Die schoolis te vergelijken
met een highschoolin Amerikaen Canada.Maar hoe en wat? Komende
vrijdaggaan wij als schooldaar een kijkjenemen, ik zal wel berichtenhoe
die schoolpreciesin elkaarzit.
Je blijftje hier over de scheppingverbazen.Als je bij WillemSchuilingde
vaart/opritnaar benedengaat,gaat er aan natuur(weer)een wereldvoor
je open:ongereptstukjegroen met palmbomen,een vennetje,een stro's
roofuogelsen een verlatenhutjedie zomers
mend beekje,verschillende
en om dan overdag
doorde jeugdwel gebruiktwordtom in te overnachten
de natuurin te trekkengewapendmet verrekijkeren fototoestel.
gedaanin de 2 uur hiervandaanliggenWinkelenheb ik laatstuitgebreid
hier genoemde,shopping
de hoofdstadBrasilia.Daar zijn verschillende,
halls met bekendewinkelsals C&A, Heringen MusicStore.Maar ook met
bekende merken als Nivea, Dove, Rexona,Axe, Palmolive,Always,
Colgateen vele andere lijkt Nederlandal weer wat
Johnson&Johnson,
dichterbij dan het is...
lk vermaakme wel.
Succesmet al julliebezigheden.
Mailenmag altijd:coosjedoornbos@hotmail.com
Tchau!
CoosjeDoornbos.
24 DECÊMBER2004.
KERSTNACHTDIENST
"Zo(on)oud verhaal."
in de Ned.Herv.Kerkte Kantens.Aanvang22.30uur.
weer georganiseerd
ln deze dienst,die het thema "Zo(on)oud verhaal"draagt, gaat mevr.R.
Meihuizen
voor.
Het VocaalEnsembleEemsmonduit Delfzijlzal voor de muzikaleomlijsting zorgenin een sfeervolversierdekerk.
en gastenkunnenbegroetenin deze
We hopendat we veel dorpsgenoten
bijzondere
dienstwaarinwe de geboortevan JezusChristusmogenvieren.
U bentallenvan harteuitgenodigd!
groet,CommissieBijzondereDiensten,
Met vriendelijke
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SINT MAARTEN2OO4- EEN TERUGBLIK
"lk ben bh1dat het eindelijkvandaagis".En met "vandaag"bedoeltéén van
de peutersnatuurlijk
Sint MaaÉen.Ze kijkener zo naar uit en eigenlijkis
dat heel logisch.Eerstga je gezelligop de peuterspeelzaal
knutselenom
een mooielampionin elkaarte zetten.Met z'n allenlerenwe leukeliedjes.
En als er dan ook nog een echt lampjein je zelfgemaaktelampionkomt,
dan is het feestbijnacompleet.Wantwordtop 11 novemberhet knutselen
en liedjesoefenen beloontmet snoep, taai-taai,chips, mandarijntjesof
mini-broodjes,
dan zijn de peutersdoor het dolleheen.
Peuterspeelzaal"Poppedijn" wil alle mensen heel hartelijk bedanken
die op 11 novemberjl. met wat lekkers bij de deur stonden voor onze
peuters.
Juf Lizette.
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SINTERKLAASIS WEER IN KANTENS
arriveerzaterdagom 13.15uurwas hetweerzover:Sinterklaas
Afgelopen
de in Kantens.Hij kwamdit jaar in een ponykaraan bij de molen,alwaar
had de Sint
velekinderenhem in de kou stondenop te wachten.Natuurlijk
ook deze keer weer veel pieten bij zich. Na een korte optochtdoor het
Daarzatenveel kinderen,
naar 't Schienvat.
dorp,toog de Goedheiligman
al op hem te wachten.Er werdendie middagvele
oudersen grootouders
gegetenen gedanstmet de pieten.De zwarliedjesgezongen,pepernoten
Ook las een zwarte
te pietenhaddenzelfs een nieuwlied ingestudeerd!
pieteen leukverhaalvoor,waarbijde kinderenen oudersnietstil mochten
moestiedereengaan staanen weer gaan
zitten:blj het woord"sinterklaas"
zitten,bij het woord "pieten"moestiedereeneen rondjedraaienen bij het
Dat werd natuurlijkeen
woord "Kantens"moest iedereenapplaudisseren.
dolleboel.
Aan het eindevan de middagreiktede Sintde prijzenuit aan de kinderen
die voor hem de leukstesurpriseshaddengemaakt.De uitslagwas als
volgt:
2-3-4 jaar

1 . S a n n eD o o r n b o s
2 . N a o m iP o l k e r m a n
3. JoycePolkerman

5-6-7-8jaar

1. LotteDoornbos
2 . L i a n n eB r o e k h u i z e n
3. NielsReiffers

9-10-11-12jaar

1. llonaen MariëlleWever
2. BoukjeMiske
3. Jan van Zanten

Om 15.45uurwas de middagten einde.Allekinderenkregenbijde uitgang
een kadootjeen ietslekkers.Hetwas voor veel kindereneen helegezellige middag!

F.D.
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S P E L . I N S T U IE
FN B I N G O
VOOR KINDERENVAN 4TIM 14 JAAR
WAÏ
NIEUW-SPELLEN
CIRCUIT
'T
WAAR'
SCHIENVAT
WANNEER: WOENSDAG29 DECEMBERVAN 13.30- 17.00UUR
FOTO-TENTOONSTELLING
OP WOENSDAG29 DECEMBERZAL ER EEN TENTOONSTELLING
ZIJN IN 'T SCHIENVAT
VAN FOTO'SDIE DIT JAAR IN EN OM KANTENS
ZIJN GEMAAKTDOOR DE INGEZETENEN
VAN KANTENS.
DOOR EEN ONAFHANKELIJKE
JURYZULLENER FOTO'SUITGEKOZEN WORDENVOOR HET BOEKOVER KANTENS.
OP DE KAART BOEKCOMMISSIE
KANTENSHEBBENZICH REEDS
VELENAANGEMELDOM EEN BIJDRAGETE LEVERENAAN DE FOTOTENTOONSTELLING.
IN DE \A/EEKVAN
6 T / M 1 OD E C .V O L G T E RE E N H U I S A A NH U I SC I R CULAIREMET VERDERE BIJZONDERHEDEN
VAN BEIDE EVENE.
MENTEN(SPEL-|NSTUIF
EN FOTO-TENTOONSTELLTNG)
C.S.C.W./FEESTCOM.EN BOEKCOM.KANTENS

Daar wordt aan de deur geklopt
Daar wordt aan de deur geklopt,
zacht geklopt, hard geklopt
Daar wordt aan de deur geklopt
Wiezou dat zijn?
Weesmaar gerustmijn kind
Ik ben eengoedevrínd
Wantal ben ik zwart als roet,
'k meen
het toch goed.
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VerenigingDorpsbelangen
Rottum
Dorpshuis Kloosterstee
Schaduwover Rottum

#"

Op zaterdag30 oktoberpresenteerde
dhr. Roel ledemauit
Delfzijlzijn boek: "Schaduwover Rottum"in de Juliana Kerk te Rottum.
Geïnspireerd
door de verhalenvan zijn kalligrafie-cursiste
HennieHoman
en de kloostersop de wierdenin het Groningerlandging dhr. ledemaop
onderzoekuit en schreefzijn eerstehistorische
roman.Hoofdpersoon
is de
monnik Roelanddie de verschillende
dorpen en kloostersin de regio
bezoekten zo ondermeerUsquert,Kantens,Middelstum,
Appingedam
enz.bezoekt.Als bijtagebij het boek,maarook loste verkrijgen,een boekje met een tweetalfietsroutes
van 25 en 50 km. De genodigdenkondenna
afloop de archeologische
vondstenvan Harm Homan bewonderenen
genietenvan een kopjekoffiein het dorpshuis.
BoekpresentatieReint Wobbes
Op vrijdag5 novemberbrachtReintWobbesuit Huizingezijn boekuit over
dodenen begravenworden(deel2): "Hierrusto wandelaar;opmerkelijke
grafschrifrenin Groningerland".
De kerk van Rottum was tot de laatste
plaatsgevuld.
genotenvan een optredenvan de Groninger
De aanwezigen
folkgroepTórf
en kregeneen hapjeen drankjeaangeboden
in hetdorpshuis.
Men genoot
van koffiemet eierkoeken,zoals op een echte begrafenis.Na afloopvan
de boekpresentatie
maaktenvelen van de gelegenheidgebruik om nog
even het kleinstehuisjevan Groningen,gelegennaast het kerkhofvan
Rottum,te bezoeken.De inrichtingvan het huisjeis vanaf vorigjaar verzorgddoor het openluchtmuseum
Het Hoogelandin Warffum.
Vernieuwinqdoroshuis
Zaterdag13 novemberwerd de
vernieuwingvan het dorpshuis
gevierden werd het dorpshuis
symbolischheropenddoor Eline
Vreugdenhil,de voortstuwende
krachtachterdit project.
genotenvan
De dorpsbewoners
een royaal stuk welverdiende
taart,waarmeehet bestuuralle
vrijwilligersdie meehielpenen
mensendie een gift dedenhartelijkwildenbedanken.
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Sint-Nicolaas
Sint-Nicolaas
zal dit jaar op vrijdag3 decemberons dorpshuisbezoeken
v a n 1 6 . 0 0 - 1 7 . 0u0u r .
\Mj vragenu dit keer zelf een cadeautjete kopenvan circa 10 euro en dit
in te leverenmet een kleinverhaaltjeover uw zoonldochterbij Marjanvan
der Bijl.Uiterlijke
inleverdatum:
29 november.
Creatieveavond
Op initiatief
van een aantaldamesvan de toneelclubkunt u op 16 december weer kerstknutselen
in het dorpshuisom 20.00 uur o.l.v. Hennie
Homan.
De kostenbedragen6 euro (consumpties
1 euro)en hiervoorkrijgtu een
metalenfietsmet achterop een bakje,welkegevuldkanwordenmet groen
en versieringen(dezefiets is laterherbruikbaar)
en oase.
Zelf meenemen:
-appeltjes/den
nenappeltjes
-allerleisoortengroen zoals:scimina/hedera/conifeer/hulst/bloemen
van
hortensia
-mes,schaaren tang
- b i n d d r a aod. i . d .
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-anderbakjevoor kerststukjemet kaars,aangeziende fietsvullen niet zo
langzal duren kunt u nog een bakjemakenvoor de kerst.
ledereenis welkomop deze avond.Graagvoor g decemberopgevenbij
Gé Hoezema:
Tel.551478.

OPHALENOUD PAPIER
11 decemberom 9.00 uur bij de weg klaarzetten.
Zaterdagmorgen
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
Oud papieren kartongraag inleverenin dozen of papierenzakken.Bij
klachtenkan men zichwendentot de o.b.s."Klinkenborg",
tel. 551788.
OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAL/KLEINEELEKTR.APPARATEN
Op maandagmorgen
13 decemberkuntu bij het personeelvan de chemokar uw kleinchemischafualinleveren.
Heeftu kleinchemischafualaan te
biedendan kunt u dit, in de week voorafgaand
aan de inzameling,
telefonischdoorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.U kunt ook een emailsturennaar:algemeen@eemsmond.nl.
Uw afualwordtvanafuw huis
meegenomen.Ook afgedanktekleineelektrischeapparatenzoals koffiezetapparaten,
strijkijzers,
broodroosters,
boormachines,
haarfóhns,elektrischetandenborstels,
mixersetc.kuntu gratismeegevenaan de chemokar.

Schoenen kopen is een zaakvanvertrouwen
Bij ons zín uw voeten in vakkundige handen.
Voor merkschoenen en goed advies:

Dijllhtil'trhc€n€r
HooÍdstraat Oost 4

UITHUIZEN TeleÍoon (OS95)49 12 04

27

