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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en Hervormde Gemeente
24 dec. 22.30 uur Ds. Kristensen.
H.K. kerstnachtdienst.
25 dec. 10.00uur Ds. Kristensen.
G.K.gezinsdienst
1e Kerstdag.
28 dec. 11.00uur Ds. Kristensen.
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 .
Deze oudejaarsavonddienst
is in de kerk te Usquert,
en is een gezamenlijke
dienst.
4 jan. 9.30 uur kand.Lichtie
H.K.
11jan. 9.30 uur dhr.Brontsema
G.K.
18 jan 9.30 uur Ds. Kristensen
H.K.kindernevendienst
25 1an. 9.30 uur Ds. Kristensen
G.K.
lndienu geen vervoerheeft,kunt u bellennaar mw. Rooda,Kerkhofsweg
25, tel. 551474.

Gereformeerdekerk vrijgemaakt
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.
1 jan.
9.30 uur Ds. S.M.Alserda,Hoogkerk
41an. 9.30 uur Leesdienst
14.30uur Leesdienst
1 1j a n . 9 . 3 0u u r L e e s d i e n s t
1 6 . 3 0u u r D s . J . H a v e m a n
1 8j a n . 1 1 . 0 0u u r D s . J . K l a p w i j kW
, insum
14.30uur Leesdienst
25 1an. 9.30 uur Leesdienst
14.30uur Ds. Krijgsheld,
Delfzijl

\ryEEKINDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
22-23 dec.
24-25 dec.
26-27dec.
28-29 dec.
30-31dec.
01-02jan.
03-04jan.
10-11jan.
17-18jan.
24-251an.
31 jan.-1febr.

C.H. de Lange,Leens
0595-571427
F.H.Bennink,Ten Boer 050-3022720of 0595-464433
G.J.Heuvink,Ulrum
0595-402015
J.F. Perdok,Baflo
0595-422723
H. Meursing,Middelstum
0595-552292
M.J.den Engelse-Boelkes,
Ezinge
0594-622121
J.D. BuwaÍda,Bedum
050-3013994
P. Brouwer,Uithuizen
0595-431642
A.F.Bruining-Gelderblom,
Winsum
0595-441740
H. BerghauserPont,Loppersum
0596-572818
B. Fledderus,
Winsum
595-441545

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 s upervisie:
Mw. drs.J.R. Boelema.Praktijk.Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma t/m vrtussen8.00-8.15uur,
tel. 06-51255926.
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|
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Ledenodmínistratie:
l.O.nn.Wols-Stolloert

(osgs-+zzso5 |

(0595-552303

Uitvoortverzorgeï
C.Boersemq

geboorteen/of verhuízingen
Gellevewilzigingenbij huwelíjk,sqmenwonen,
inistrotíe
doorgeven
oqnde ledenadm

VAN DE REDACTIE
Voor u ligt alweerhet januarinummervan 't Lougnijs.De meeste lezers
zullendit nummerechteral vlak voor de Kerstdagente lezen krijgen.Zo
aan het eindvan hetjaar is het altijdeen mooimomentom eventerugte
kijkenop het afgelopenjaar.
We hebbenweereen geslaagdjaar achterde rug. Het is ons geluktom u
elkekeeraan heteindvan de maandeen Lougnijsaante bieden.Doorhet
vele werk van de redactieleden
en de fraaievormgevingdoor onze huisgoedop de hoogtekunnenhoudenvan
drukkerhebbenwij u maandelijks
het plaatselijke
en het verenigingsnieuws.
De redactiehoefdezich gelukkiggeen zorgente makenover de distributie van het blad.Zoalswe dat inmiddelsvan FannyDijk-Dobgewendzijn,
werd 't Lougnijsbij iedereenin ons verspreidingsgebied
keurigbezorgd.
Het lijktons goedom daarook deze keeronzewaarderingover uit te spreken en we hopendat zij 't Lougnijsnog langetijd wil meenemenin haar
bezorgingsronde.
Nadatvorig jaar onzeeindredactrice
al aangegevenhad om op termijnte
stoppenmet haar werkzaamheden
voor 't Lougnijs,is nu inderdaadhet
momentgekomenom afscheidte nemenvan JolandaWals als redactielid. ln 1997 heeft zij zichzelfaangemeldals redactieliden wij waren zeer
verheugddat zij zich altijdbereidheeftgetoondom de kar voor ons te trekken. De jaren van onderlingesamenwerking
zijnwerkelijkvoorbijgevlogen
en we kunnenzeggendat Jolandain dezetijd heelwat zakenvoorons op
de rit gezet heeft.Wij als redactiekunnenhier van profiteren,maar nu ze
beslotenheeftom meertijd aan anderewerkzaamheden
te besteden,kunnenwe nietanderszeggendat wij hettochweljammervindendat ze geen
deel meer zal uitmakenvan onze redactie.Uiteraardbedankenwe haar
jarenvoor ons blad.
voor haar inzetin de afgelopen
Gelukkigis Anna Holtmanin het beginvan dit jaar aangetreden
om onze
redactiete versterken,zodatde huidigeredactienog altijd uit zes leden
blijftbestaan.
Ook in het komendejaar zullenwij weerons bestdoen om u van het plaatselijkenieuwste voorzien.Uiteraardrekenenwe daarbijook weer op uw
hulp,in de vorm van aanleveringvan kopij,uw gift bij de jaarlijksecollecte e.d.,zodatwe kunnenblijvenzeggen:'t Lougnijsis voor ons allemaal!
In dit laatstenummervan dit jaar hebbenwij een paar oud-middenstangedurendede feestdagenin het
ders gevraagdnaar hun belevenissen
verleden.Wij hebbenhiervooreen aantalmensenbenaderden het resultaat van dezegesprekken,kunt u in dit nummerterugvinden.
Veel leesplezieren prettigefeestdagentoegewenst!
ONTVANGEN
GIFTEN
In de maanddecembermochtenwij de volgendegift op onze bankrekening venruachten:
R . R .W . t e K .
€ 35,Wij dankenu voor uw bijdrage.

December2003.
Het eind ín zicht
de maandvan licht
en duisternís
de Sint, eenpasgeboren
kínd,
het stervendjaar
dat híer zijn eindevindt.
B ijna uitgeblust.. .verstild
aanvaardbaarmild
guur en koud...oud
3I december
l2 uur 's nachts
Uitgesteld.
Uitgeluid
voor eennieuw begin
Een voorspoedig2004
Voor u en uw gezin.
HermanDepping,Peize.
OPHALENOUD PAPIER
Heeftu met de feestdagennog een aantalATV-dagenover? Misschienis
dat een goed momentom uw schuurof zolderschoonte makenen daar
het oud papieren kartonop te ruimen.
Het oud papierwordtopgehaaldop zaterdagmorgen
10 januari,Uw oud
papiergraagom 9.00 uur bij de weg klaarzetten.
Zet uw papiertijdigen voorde ophalerszichtbaarbij de weg.
Oud papieren kartongraagaanleveren
in dozenof papierenzakken.
Bij klachtenkan men zichwendentot de contactpersoon
van peuterspeelzaal"Poppedijn",
FrouwkeDoornbos,tel. 557250.
OPHALENKLEIN CHEMISCHAFVAL/KLEINEELECTRISCHE
APPARATEN
Op maandagmorgen
l2januari kunt u bij het personeelvan de chemokar
uw kleinchemischafvalinleveren.Heeftu kleinchemischafvalaan te bieden dan kuntu dit,in de weekvoorafgaand
aan de inzameling,
telefonisch
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.U kunt ook een e-mail
sturen naar: algemeen@eemsmond.nl.
Uw afval wordt vanaf uw huis
meegenomen.Ook afgedanktekleineelectrischeapparatenzoals koffiezetapparaten,strijkijzers,broodroosters,
boormachines,haarfóhns,electrischetandenborstels,
mixersetc. kunt u meegevenaan de chemokar.

ROTTUM
VERENIGINGDORPSBELANGEN
10, 9998 XB ROTTUM,
Secretariaat:JacobTilbusscherweg
0595-552503,kvk 02038243

VERSLAG DORPENRONDE
GEMEENTE;
EEMSMOND
OP20 NOVEMBER
Onderstaandepunten zijn o.a. besprokentijdens
de dorpenronde.
Entreevan het dorp:de gele portalen.Dezewordennietmooi
gevonden.De gemeentegaf aan dat een poortconstructie
is voorgeschreven i.v.m.de 30 km-zone.Ze hebbengekozenvoor dezevorm.
WoonbotenNog steeds is onduidelijkgeblevenof er nu wel of niet een
woonbotenverordening
in de gemeenteEemsmondgeldt.Dit wordtnagegevenof de vergunning
gaan.Eveneenszal men duidelijkheid
op naamis
of per boot,of het uitmaaktwie er in de bootwoonten of de boot bewoonzoalsdie eerder
baarmoetzijn.Dit i.v.m.het vervallenvan de vergunning,
afgegevenis door het Waterschap.
Steileafgrondlangshet wandelpad.Dezezomerzijn een aantalpassanen
ten naar benedengevallen.De gemeenteacht het niet noodzakelijk
vindt het ook niet passendin het landschap,om ter plekkeeen hek te
plaatsen.Bij een te grote overhangvan de naastliggende
heg, kan een
iederde gemeentebellenom dezete snoeien,zodanigdat het pad goed
begaanbaar
blijft.
Coniferenlangs de glasbak. Coniferenzijn niet echt Gronings.De
gemeentezal op verzoekvan de Verenigingde coniferenveruvijderen
en
voor in de plaatsplanten.
er een mooiebeukenhaag
Wordt als
Schuinestenen in de bocht van de Jacob Tilbusschenrueg.
gevaarlijkervaren.Alternatiefis aanwezigzoalsde stenenmet gaatjesdie
liggen.Hierdoorwordtook de berm
ook in de bochtvan de Barmenrueg
voorde gemeente.
nietmeerstukgereden.
Een aandachtspunt
ToekomstigfietspadtussenRottumen Usquertmoet wel
Fietspadenplan
veiligworden.Een oversteekvlak achterde brug bij Helwerdvindenwij
Een tunnelis geopperdom een veiligeoversteekte realierg gevaarlijk.
seren.De gemeentegaf aan eerstweer in overlegte gaan met de eigenarenvan de grond.Er zal overlegblijvenmet de dorpsvereniging
over het
tracé.Eveneensis gevraagdom herplantvan bomenlangsde weg.
P i c k n i c kt a f e l K a n d e z e o o k a a n d e a n d e r e k a n t v a n d e J a c o b
geplaatstwordenbij het nieuwepad? Hij is dan meer in
Tilbusscherweg
het zicht.
Herstelafgegravendeel wierdeRottumWordtde wierdevan Rottumook
gaf aan dat dit in Losdorpis gebeurd.Men
weer hersteld?Burgemeester
zijn.De burgemeester
vroeghoe
houdtin de gatenwat de mogelijkheden
hiervooruit het dorp is?
de belangstelling
Afspraakmet de gemeentegemaaktdat over enkelemaandennogmaals
rond de tafelwordtgezetenover de actiepunten.
en reactieskuntu altijdbij een van de bestuurVoorop- en aanmerkingen
sledenterecht.

F

PEUTERSPEELZAALNIEUWS
De donateuractie
van de peuterspeelzaal
was een groot succes.We willen alledonateurs
van hartebedankenvoorhun bijdrage!Er is ditjaar door
gelopen,maar deze dorpen
omstandigheden
niet in Rottumen Stitswerd
zijnvolgendjaar aan de beurt.Totslotwensenwe iedereeneen gezellige
kersten een gelukkignieuwjaar.
Peuterspeelzaal "Poppedijn"
NIEUWSVAN DE KLINKENBORG
Het zal velen van jullie niet ontgaan zijn. de
geboortevan prinsesAmalia.Haar geboorteis
ingeluidmet 101kanonschoten,
dietot in Kantens
te horen waren. Op schoolwerd hier ook aandacht aan besteed.Op woensdag10 december
kwam het Feestcomitévan het dorp Kantensde
leerkrachtenen de kinderen verrassen met een heerlijke traktatie:
beschuitmet muisjesen oranjeranja.Dit werd enorm door de kinderen
gewaardeerd
.
Zo
vaak gebeurthet niet
dat er een echteprinses geborenwordt!
In de laatste week
voor de kerstvakantie
is de schoolvolop in
de weer met allerlei
kerstactiviteiten.In
alle lokalen zit de
kerststemminger al
goed in met een
eigen kerstboom,
kerstversieringen
en
natuurlijkde kerstknutselwerkjes
van de kinderen.Op maandag 15
georganiseerd.
decemberwerd een kerstknutselmiddag
Er werdenveel
dingengemaakt,waarondereen kerststukje,
een strokrans,een kerstbal,
een kerstkaart,kerststerren
Tijdenshet knuten een waxinelichtjehouder.
selenwerdende kinderengetrakteerdop een kerstkoekjeen wat drinken.
plaatsop school.
Donderdag18 decembervond de jaarlijksekerstviering
Alle kinderenwerdenom 18.00uur op een mooiverlichteschoolvenrvacht
om gezamenlijkvan een heerlijkkerstdinerte genieten.Om 19.00 uur
kwamende oudersop schoolom tezamenmet de leerlingennaarallerlei
optredenste kijken en luisteren.Zo werd bijvoorbeeldhet kerstverhaal
nagespeeld
door de kinderenvan groep1 en 2. Het was een helegezellige avond en het team van de Klinkenborgkon terugkijkenop een
geslaagdekerstvieri
ng.
F.D.
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J E B E N TE E NR U N D . . . . . .
geknaldin het anderszo rustiwordter altijdluidruchtig
Op oudejaarsdag
ge Kantens.Een oude traditievan het verjagenvan "geesten"blijftzo in
wordt er vaak ook met carbid
stand. Naast het regulieresiervuunruerk,
geschoten.Veel jongeluihoudenzich hiermeebezig.Tijdensde Jeugd
hebbende leerlingen
van groep7 en 8
EHBO lessenop de Klinkenborg
meegedaanaan een test overvuunverk.Veelkinderenwareneigenlijkniet
zo goed op de hoogtevan de gevarenen de regelsrondomhet gebruik
van vuurwerk.Enkelevragenuit de test heb ik hieronderneergezet.Het
zijn vragendie alleenps{ "![ff,{R" of "NIETWAAR"beantwoorddienente
worden.
gaan altijdrechtomhoog
1. Vuurpijlen
2. De meestekinderenrakengewondop de eerstedag van het nieuwe
Jaar
3. Als vuurwerkniet afgaat,kan je het gewoonnog een keer proberen.
4. Het heetstegedeeltevan een sterretjeis 1500" C.
5. Volgensde wet moeteen lont 3-8 secondenbrandenvoordathet vuurwerk afgaat.
6. Het is veiligom vuuruerkaan te stekenmet een aansteker.
7. Van het afgestokenvuuruverkblijftieder jaar zo'n 3 miljoenkilo afval
over.
doorvuuruverk.
8. Elkjaar moetenruim 1000mensennaarhet ziekenhuis
kijkenrakennooitgewond.
9. De mensendie alleennaar vuunruerk
1O.Vuunruerk
dat is gekochtin Belgiëmag je in Nederlandniet afsteken.
Andere
Veel van deze vragenzijn misschienmakkelijkte beantwoorden.
vragen zettenje misschienaan het denken.Het afstekenvan vuunryerk
blijftmooi, maarweet wel waarje mee bezigbent!Een ongelukzit namelijk altijdin een kleinhoekje!De antwoordenop de vragenvindje eldersin
het lougnijs.Hopehlkhad je ze allemaalgoed! Veel pleziermet oud &
nieuwen "knalveilig!"
F.D.
IN BAKKERIJGROENEWEG-DIJK
KERSTDRUKTE
rond
Cor en lneke Groenewegvertellenover de drukkewerkzaamheden
kersten oud & nieuwsinds zij de bakkerijvan Inekehaar oudersovernamenin '1985.
Het eerstewat Cor te binnenschiet,is dat het in de hele decembermaand
metsinterklaas
en vlakdaarverschrikkelijk
drukwas. Hetbegonnatuurlijk
na begonhij met de voorbereidingen
voor kerst.Er werdenkerstkransjes,
van schuimgemaakt.Pas de laatstedagen
banketen sneeuwmannetjes
krentenbroden,
sukadebroden,
suikervoor kerstwerdende kerststollen,
brodenen zoetbrodengebakken.Je kon destijdsluxe brodenin alle soorsukadebrodenen zoetten en maten krijgen.Sommigekrentenbroden,
brodenwaren wel een meter lang en werdenop specialeplankenver11

kocht.Dan hadje natuurlijk
ook nog mensenmet specialewensen,zoals
een kerststolzonderspijs,maar met extra notenof een kerststolmet suikervrijspÍjs.Om niet in de war te raken, schreefCor op een speciaal
papiertjede prijsvan het brooden baktedat mee.Zo wist iedereenof het
een krentenbroodvan F 5,50, F 7,50 of zelfs wel van F 25,= was. Toen
Inekehaarvadernog bakkerwas,werdnietde prijsmaarde naamvan de
klant meegebakkenmet het broodlZo wist iedereenvoor wie welk brood
was!
De laatstedagenvoorkerstwerdende kinderenvan Cor en Inekebij oma
te logerengebrachten samenmetde vadervan Inekeen anderextrahulp,
werd er dag en nachtdoorgewerkt
om alle bestellingen
klaarte maken.
Het gebakkenbroodmoestnatuurlijk
ook nog ingepaktwordenen het hele
huiswerd als opslagpiaats
voor het broodgebruikt.Op 24 decemberging
de winkelvaak al om 07.00uur open,zodatde klantenhun bestellingen
kondenophalen.Somskwamende klantente vroegen was hun bestelling
nog niet klaar.Dan werd de bestelling later op die dag opgehaaldof
bij de mensen thuis bezorgd.
T u s s e n1 1 . 0 0e n 1 2 . 0 0u u r w a sh e t
altijdeen topdrukteen stondende
mensenbuitenin de rij te wachten.
Naast het reguliere kerstbrood,
maakteCor ook wel specialekersttaarten, puddingen en zelfs een
enkele keer salades.Je kunt je
voorstellen
dat Cor en Inekeop 1e
kerstdaghelemaalgevloerdwaren
en dat de kerstbij hun pas tegende
avond van die 1e kerstdagbegon
als de kinderenweer thuis kwamen.
Na de kerst was de winkel soms
één of 2 dagen dicht. Dit hing af
van het feit hoe de kerstdagenvielenin de week. Tochwas het eigenlijk
nietrendabelom opente zijn.De meesteklantenatennog lekkervan hun
kerstbrooden kochtengeen nieuwebrodenzo vlak na de kerst.In de bakkerij begonnennatuurlijkalweerde voorbereidingen
voor oud & nieuw.
Krelisvan der Leest uit Onderdendam
kwam een paar dagen Galettes
(kniepertjes)bakken.Dit was een enorm kanruei,
aangezierlde Galettes
per twee gebakkenworden!Krelisvan der Leestwas vroegerknechtin de
bakkerij bij lneke haar opa. Daarna had hij een eigen bakkerij in
Onderdendam.
Op de foto is hij naastlnekehaarvaderte zien.Krelisvan
der Leestis inmiddelsal overleden.
Voor oud & nieuwwerdener ook schotenen bollengebakken(zie foto).
De ouderwetseschotenhaddende vorm van een steenen werdentegen
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elkaaraan gebakken,
zodat de zijkanten
lekker zacht bleven.
Voor de verkoopwerden ze daarnagebroken. De bollenleken
wel op krentenbollen,
maar dan 2 keer zo
groot en met extra
krenten en sukade.
Tegenwoordig ziln
deze lekkernijenook
nog wel te krijgen,
maarze smakentoch
andersdan vroeger.
Het oliebollenbakkenwas een apartverhaal.Duizendenoliebollenwerden gebakkenen verkochtvanuitde schuur.Inekehaddaarde oudetoonbankneergezet
en Inekehaarmoederof GeaVogelverkochtdaarde olíebollen,appelflappen,
appelbollen,
Berlinerbollen
en wat niet meer.Als de
verkoopdan om 18.00 uur ophieldbij bakkerijGroeneweg-Dijk,
zat de
werkdager voor Cor en lnekenog nietop. De bakkerijwas namelijkspiegelgladgewordenvan het vele vet en dat moestvoordathet nieuwejaar
begonnatuurlijk
wel schoongemaakt
worden.Met weemoeddenkt Ineke
niet meer in
terugaan die tijd.Tochis ze blijdat ze nu die bakkersdrukte
huis heeft en dat ze alleen nog maar de verkoopvan at die lekkernijen
heeft. De decembermaandis en blijft een drukke tijd voor een bakker,
maarhet is ook leukom wat meervan die mooiedagente kunnengenieten.
FD.
T E R U G B L I KO P C O N G E R T
Zaterdagavond
29 november,de kerk prachtigin het licht,binnenoveral
lekkerwarm,allemaalkeurigverzorgddoor kosterKor Broekhuizen.
ln dezesfeervolle
bezoekers
van het conomgevinggenoten52 betalende
cert gegevendoor G.G.K."Deo Dicatus".Deo Dicatusis een koor van de
Gereformeerde
kerk vrijgemaaktuit Kantensen staat onder leidingvan
dirigentBert Veening.De 16 ledenwerdenop het orgel begeleiddoor
Sietzede Vries en op cello door Lilianvan der Hoeven. Het koor had
jaar haddenuitgekozenvoor een mix van liederendie ze het afgelopen
gevoerd.Zo begonnenze met 6 liederenvan het Paasconcertin Zeerijp,
waaronderenkeleliederenuit de JohannesPassion.Daarna4 liederen
van de kerkhervormer
MaartenLuther.
Na de pauzemet koffieen frisdrankwerdenliederengezongendie venvezen naar het naderendekerstfeest,de geboortevan de Zoon van God,
maarook naarZijnwederkomst,
o.a.Adventslied
en Hoeglansrijkstaatde
morgenster.
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woorden.Dat een koor
Aan het eind van de avondwarener waarderende
uit onze dorpenzo'n prestatiekan neerzettenverdiendeeen applaus,dat
nog eens met een bloemetjewerd onderstreept.De organisatiewas in
handenvan C.S.C.W.,
die op een geslaagdeavondkon terugkryken.
A . E .v . d .H - L
S N I J- E N G E L
Aiwenlaankston k boven op t órgel
van Kaansterkerk.Mit mienbezuunje ien haand ston k hoog ien de
gewelven. Sundoags kwammen
oldersmit kiendernoar kerktou.As
preekwat stoerwas en laankduurde
begonnen kiender wat te diedeldaantjenien baank.k Slougden eefkes mit mienbezuunjehinneweeren
den keken ze noar mie. Ze waren
benrld of k nog meer meneuvels
moaken zol. Zo kreeg k heur weer
onder stuur.Oldersharen der gain
omkiekenmeer noar.As t órgelzien
machtegeklankenheurenlait,was k
ien mien element.Aander doagen
van week was t slim ainzoam ien
kerk.Den mog k aibelsgeerneefkes
deur de gewelvenvlaigen.Zo vergingende joarende ain noa de aander.Hailveulminsenzag k kommen
en goan.
Mien rustege bestoan kwam ien
1956 haildaalop kop te stoan.
Aigliekshaar t ien 1955 aal n aanvang nomen. Der kwammen hoge
staaigersom kerk en toren te stoan
en der was veul geklanderaan boetenkaant.
Mor nonwas t zo wied.t Binnenwaark
mos der aan geloven.Der mos hail
wat oet t stro zet worden.Vlouermos open en timmerluzeden dat baanken en t órgel der oet sleuptworden mozzen.
Schrikslougmie om t haart.Woar mos k hin?
De lu onnaaierdendat grode stukkenvan t órgel mor vervoarenmozzen
noar braandweerkezèrn
en t leutjebinnenspulen ik zulf noar pasterijzolder.
t Was winteren t haar snijd.n Jentegejongkerelpaktemie veur t lief en
droug mie noar boetentou ien de widdewereld.Over t stainenpadje op
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zied bie Salemgliesterdehai noar pasterijtou. Bie achterdeur
was e mie
zat en zettemie op n tegelien blaik.
Doarston k ien snij.t Was glin op ogen,dat widdespul.Vanofmienstee
ien kerk haar k snijvlokken
bie winterdagtegenglaas- ien - loodroamen
zain,mor der ien stoan,dat was ja meroakelmanl
aandwirreln
Dou kwam domie noar boetenstoeven.len haand haar e zien eerste
swaart- wit boxkeen hai moukn petretvan mie.Engelien snij,mor laank
kon k der nait'stoanblievenvan voutenwerdenmie kold.
Zai brochtenmie op zolder.Datvil mie naittou.Woarhaarons Laimeneer
mie non hin stuurd?Wat n allerbenaauwdst
stee.Datwer omstellenleren.
Hailedoagenien twijduustern
maankol deuzenen hoesroadmit n gliefke
Wat haark n winstvan mienstee hoogien de
daglichtdeur n dakroamke.
gewelven.
Minsenzaagje nait.Joa, mit kerstdoagen
as kerstbalen
veur n dag mozzen of as ze n ol fertuutzóchtenen as der n potjekwamen waig der heer
mos.
k Haar hailedoagenniks om haanden.Vlaigenkon naitvan den vloog k
mit kop tegenbaalkenaan.
Noa n poarjoar was der tochtou ainmoaln oepke.Domiekreegn beroup
noarn aandergemainteen gingverhoezen.
Vremdemanluhillenhailezolderleeg.
t Wer noatiednog stillerom mie tou, mor dat duurdenait laank.As der n
nijedomiekwamwas t gebrukelkien dij tied dat dij ien n hemmelepasterij kwam.n Koppeltjevraauwluvan Vraauwenverainen
zollenboudelwel
ais even haaistern.
Op n mórnwat gestovvelop trap. Eerstkwam der n kopstubberen dou n
kop bovent trapgatoet. lenainenn gegilpen vraauwwas geliekehaard
ommenedenas datzai bovenkommenwas.Zai was kel van mie worden,
dochtdat der n mins ston.Vraauwluwarenhaildaaloet stuuren slap van
t laggen.
Mit de komstvan de nijedomieen zienjongevraauwkwamder weerleven
ien hoes.
ien febenruoarie
Noa dik drij joar was kerkresteroatsie
1959 achter rug. t
was kloar.k Haarverlangstnoar
Orgelwas nog naitmoakt,mororgelkaast
mienmooiestee.
Dat wer n hailegrode misreken.Woar was t hoge gewelfbleven?Wat
harenzai ommaanshad?
Troanenlaipenmie over wangenhin. Der was n zogenoamdtroggewelf
kommen,veul legeren de dikke baalkenlaipenkrekt boven mien stee
laangs.
Kerkvoogdenzagen dat non ook, keken mekoarwat verhilderdaan; ze
warenmit mie verlegen.
Dou kwamder n vraauwover toulopen."Non monnenie es goud om joe
toukieken
, zee ze.'t ls hieraalpmoalzo prachtegworden,mor dij nije nis
doar bovenachterdeurop t koor,dij is zo koal.Zol engeldoar nait stoan
kinnen?"
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H9!en joa, dat mos votdoadelk
deurgoan.
k Kin nait aans zeggenas dat k mie der noa n zetjethoesvuilde.Vanof
dizze ploatshaar k oetkiekop t mooieórgel.t Was schaandedat der datteg joar nait op speuldwordenkon. Dat was n laangerek, mor ien 19g6
was dat ook veurmekoar.
Zulf heurk non bie de zangkorenen dat is mie braid noarI zin.Benoam
mít kerstdoagenis t n mooie tied. Ze zingenja mor aal over mie. (í
Engelkesdoor 't luchtruimzweven,"en
meerian óij laiden.lk kin mie den
nait meer ienholden.
As t órgelbeguntte speulenen t koor zet ien mit n
kerstlaid,den bloask stiltjesmit ophien loftrompetje.
Dat lu, i" dommit
mit kerstnaachtdainst
"iie dat ik dat
n hailfien,ielgeluudheuren,denwaiten
bin,snij-engel
van Kaansterkerkl
Kannes,dec. 2003.
A . E .v . d .H . - L .
AGENDASCHIENVAT
JANUARI2004
2 januari
2 0 . 0 0u u r
Nieuwjaarsreceptie
6 , 1 3 ,2 0 , 2 7 j a n
9 . 4 5u u r
Volksdansen
6, 20 jan.
1 9 . 4 5u u r
E.H.B.O.
7, 21 jan.
1 9 . 3 0u u r
Handwerken
7 , 1 4 ,2 1 ,2 8 j a n . 2 0 . 0 0u u r
Sjoelen
8 , 1 5 ,2 2 , 2 9j a n . 1 9 . 3 0
uur
Naaicursus
12 januari
19.00
uur
Turkskoken
1 3j a n u a r i
2 0 . 0 0u u r
Vergadering
C.S.C.W./ Feestcomité
1 4 ,2 1 , 2 8 j a n .
1 9 . 3 0u u r
Bridgecursus
1 5 , 2 2 , 2 91 a n .
1 4 . 0 0u u r
Kaarten
1 6j a n u a r i
20.00uur
Ledenvergadering
B.V.ROD
20januari
20.00uur
Cursus
kalligraferen
' 1 9 . 3u0u r
21 januari
Bridgen
31januari
2 0 . 0 0u u r
Uitvoering
Advendo
BIJBELZONDAG2OO4
waardevollewoorden.Dat is het thema van de Bijbelzondagdie op 2s
januari20a4in veel kerkenen gemeentenwordtgevierd.op
dËzezondag
ceÀtraal:Lucas4.14--21en Nehemia 7]2b :tqqn twee bijbelgedeelten
B:1,0'ln be.idegedeeltenlezen we iets over het doorgevenvan waardevollewoorden.Het Nederlands
Bijbelgenootschap
(NB:G)heeftmateriaalontwikkeldvoor de BijbeÍzondag:
een-brochure
voor preóikantenen voorgangersmet daarintoelichtingop de teksten,liturgiesuggesties
en een
inlegvelmet een verhaalen opdrachtenvoor kindelen.VérOeris er een
gemeentefoldermet daarin de genoemde teksten in De Nieuwe
Bijbelveftaling.
Preekschetsenzijn ie vinden op de site van het NBG:
www.bijbelgenootschap.nl
en op de site van de Raad voor contact en
Overlegbetreffendede Bijbel(RCOB),www.rcob.nl.
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Op de Bijbelzondagwordt ook aandachtgevraagdvoor het bijbelwerk
wereldwijd.Het NBG vraagtde kerkenen gemeentenom te collecteren
voor een bijbelproject
in Ghana.Informatiehieroveris te vindenin de brochureen de gemeentefolder.
Sinds1977wordtde 'NationaleBijbelzondag'georganiseerd,
eersttweejaarlijks,maarinmiddelsaltijdop de laatstezondagvanjanuari,die wordt
'Gebedsweek
voorafgegaan
door de (oecumenische)
voor de Eenheid'.
Tot nu toe was vooralde RCOB initiatiefnemer:
dit jaar neemt het NBG
het voortouw.Alle materialenvoor de Bijbelzondag
zijn aante vragenvia
de helpdeskvan het NBG,telefoon(023)5146161, e-mail:venv@bijbelgenootschap.nl.
Bron. NederlandsBijbelgenootschap,
Haarlem Contactpersoonwerkgroep:A.T.Schuiling,
E.v.d.Wring

BRIEFAAN JOU
Het lícht van God schijnt overal!
Dat wilde ik je schrijven.....
Je mag gaan delen in Gods feesf.
je hoeft niet in de nacht te blijven!
Nee, heus, daf is geen zelfbedrog
al valt dat moeilijk te geloven.
Geen macht ter wereld is rn sÍaaf
die goddelijke vlam te doven!
Zijn liefde is een stralend feit
want 't Kind is ook voorjou geboren,
opdat jij voortaan vrij zou zijn
en .... niet verdwaalden niet verloren!
Dus ... a/sje 't waagt en zondermeer
die waarheiddurft te accenteren
en alsje toestaat,dat Gods Zoon
jouw leven gaat regeren,
dan blijfje niet in 't donker staan.
En mochtje toch de weg niet weten
bedenk: God liet Zijn Zoon bewust
de WonderbareRaadsmanheten!
Ja, 't licht schijnt werk'lijk overal!
Het schijnt voorjou en laat je weten
dat God de mens tot op vandaagnr'efis vergeten.
Met bovenstaande
woordenwillenwe u/jou,als Evangelisatiecommissie,
goedekerstdagentoewensen.
U/jijbent van hartewelkomin de kerkdienstdie op 25 decemberom g.30
uur gehoudenzal worden.Dan vierenwe als gemeentehet kerstfeest.Het
feest van de geboortevan Jezus,de zoon van God, die op aarde kwam
18

om mensente verlossen.We zingenkerstliederen.
De volgendedag, 26 december,vierenwe speciaalmet de kinderenhet
Dat begintom 10.00uur.
kerstfeést,ook hiervoorbent u/jijuitgenodigd.
(vrijg.),Pastorieweg21,
kerk
plaats
de
in
Geref.
Beide feesten vinden
Kantens.

I
I

LICHTIN DONKEREDAGEN.
Genietu nu ook zo van die verlichtekerken molen.Als ik's avondsnaar
huis rijd, en ik ben net voorbijToornwerd,dan zie ik hem al staan: de
molenop, als een
Hervoimdekerk.Niet veel laterdoemtook de verlichte
'donkere'dagen voor
baken op open zee. Die kleine dingen maken de
kerstzo speciaal.
weer geweestzijn, kijk ik met
En geloofme zodrakerst en oud & nieuw
'donkere'dagen.
een beetjeweemoedterugop die mooie
Agte.

RECTIFICATIE.
hebbenwij VerenigingDorpsbelangenKantens
Op de Sinterklaasfolder
helemaalvergetente vermelden.Onze excuseshiervoor.
verenigingen.
De gezamenlijke

I

J

NOODKREET!!!
gehad.
Het bestuurvan B.V. R.O.D.heeftonlangseen jaarvergadering
Dezevergaderingwerd door maarvijf ledenbezocht,en dit vindenwij een
trieste ziak. Er waren het afgelopenseizoeneen aantal probleempjes
binnenhet bestuuren graag haddenwij dit aan onze ledenwillen uitlegkomen,kunje ze ook niets
gen.Maarals de ledennietop een vergadering
uitleggen.
Ook weten ze dan niet wat er binnende vereniginggebeurten gebeuren
gaat.Alsje de mensenin hetdorphoortpraten,bestaatB.V. R.O.D.al niet
áreer,wij-snappenniet hoe ze daar bijkomen.Als je niet op een vergadering komt,moetje achterafook geen praatjesin het dorp verspreiden.
van de
Ook als er wat georganiseerdwordt is er weinig belangstelling
dan komt het publiek
leden.Als B.V. n.O.O.een Dóstfeestorganiseert,
pas laat aan, en dit vindenwij erg jammer.Er wordtveel geld in gestoken
en alsje dan van 20.00uurtot 23.00uur een handjevol mensenin de tent
hebt,dan baalje wel.
Als wij op het afgelopenjaar terugkijken,dan hebbenwij een leuk jaar
gehad,maarwij vragenons af: waar doen we het eigenlijkvoor.Wij doen
het voor onzeledenen verwachtendan ook dat de ledenwat meer interesse tonen. Kom desnoodszelf met ideeën,die kunnenwe altijdwel
gebruiken.
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nodig,andersis het eind van B.V.
Ook hebbenwe nieuwebestuursleden
R.OD
. . nabij
Heb je interessedan kun je je aanmeldenbij KevinHamming,tel. 0595551277.
I

I'
.t

De jaarvergadering
is na overlegverschovennaar vrijdag16 januari om
20.00uur in het Schienvai.Wij hopen/verwachten
dan ook op een grote
opkomst.Het zou toch zonde zijnals een buurtvereniging
door te weinig
inzetzou moetenstoppen.
groet,
Met vriendelijke
het bestuurvan B.V. R.O.D.
COLLECTE.
De collectevan AlzheimerNederland,
die onlangswerd gehouden,heeft
van € 174,93.
een bedragopgeleverd
Alle geversen collectanten
wordenhierbijvan hartebedankt!
Mw.T. Werkman-v.d.
Horn.
SPELINSTUIF
IN DE KERSTVAKANTIE.
Op zaterdag27 decemberkun je weer een middagjeBINGO en andere
SPELLENspelenin 't Schienvat.Êr zijn nieuweleukespellenen natuurlijk zijn er weer prijsjeste verdienen.
Er worden6 rondesbingogespeeld,iederuur 2 rondes.
ledereenvan 4-13 jaar is welkomvan 13.30tot 16.30uur.
De entreeis € 1,- en voor bingobetaalje € 0,50per ronde.
Neemje vriendjesen vriendinnetjes
mee,ook logeetjeszijn natuurlijk
welkom!
C.S.C.W.i Feestcomité.

t
i
,

BEDANKT.
Voorons een prachtigedag 15 november.Bedanktvoor de heerlijketaart
'bakker'lneke, kaartjes,
de
bloemen,plantjesen natuurlijkonzeTarzanen
J a n ei n h u na q u a r i u mg, e w e l d i g .
Inmiddelsis er al weer heelwat nieuwekledingbinnengekomen.
U kunt nog steedskledinginleveren(ookzomerkleding).
Dit allesop fiftyfifty basis.
Voor alleduidelijkheid,
de openingstijden
zijn:
di-, wo-, do- en vrijdagmorgen
van 9.00 tot 12.00uur; vrijdagavond
van
19.00tot 21.00uur.(Metde kerstvakantie
zijnwij gesloten.)
De koffiestaatklaar. Gauwtot ziensen bedankt.
I n b r e n g w i n k e l ' DJeu n g l e ' ,
Harmaen Barbera.
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Voor deieu9d....
Kerstkruiswoordrqodsel
Kijkeerstnoor de tekeningen.
Schrijfdoorno etk woord bij het juisteciJfer.
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Onlbrekendewoorden
Schrijfhet ontbrerende woord op de lijn.

onder/in/boven
Het roodborstjels_

de boom.

hond/Jongen/kot
De _--

mookt een codeoutje open,

klein/groot/rood
De schoorsteeniste
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E E N K I N D. . . . . .
U zult e'en kindvinden.
L u c a s2 : 1 2 a
Je kunt wel rondom Jezus staan
om over Hem fe discussiëren
maar .... wie HI is,dat zulje pas
vanuit de ondervinding leren!
Je kunt bedenken wat je wilt,
maar .... een ding moetje nooit vergeten:
dat God Hem 'Heiland'heeftgenoemd
en dat Hij zo voorjou wil heten!
Je kunt het wonder van Zijn komst
natuurlijk wel in twíjfel trekken,
maar alsje echt in Hem gelooft
dan ga je pas Zijn Kracht ontdekken.
Want ook al denkje dat zo'n Kind
je níetsbijzonderskan vertellen,
het leertje in je diepstenood
toch minstens't woord 'Genade'spellen.
En blrykthef soms dat - hoe dan ook je \evensplanis vastgelopen,
vertrouwje dan maar aan Hem toe!
Het Kind houdt ook jouw toekomstopen!
Truusvan der Roest.
Uit: in StilVertrouwen.
KERSTNACHTDIENST
2003,
De commissieBrjzondereDienstennodigt u hartelijkuit voor een kerstnachtdienstop D.V.24 decemberin de Hervormdekerk te Kantens,aanvang 2234 uur.
De leidingen meditatiewordtverzorgddoor ds. Kristensen.Het kerkorgel
zal wordenbespeelddoor LeniOtte uit Middelstum.U bent van hartewelkom. Neem ook uw gasten of buren mee, zodat de kerk tot de laatste
plaats gevuld mag zijn, en we een gezegendekerstnachtdienst
mogen
hebben.
Namensde commissieBijzondereDiensten,
F. Kristensen.
NIEUWJAARSVISITE.
op vrijdag2 januari2004houdenB.V. R.o.D.,c.s.c.w./Feestcomitéhun
jaarlijkseNieuwjaarsvisite.
Wij nodigenu hierbijvan harteuit.
Het gebruikeÍijke
hapjeen drankjezullenklaarstaan.
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De muziek zal op verzoekvan velen aangepastzijn en pas na afloop
mogende decibellenwat hogerwordenopgeschroefd
en uitnodigenvoor
een dansje. De quiz wordt weer aan tafel gespeeld.Thomasvaeren
Pieternelzullen de problematieken de grappige gebeurtenissenin
Kantensen omgevingweer op de hak nemen.
wij een stukjecabaret,waarbijveel gelachenzal worden.
Ook presenteren
fn de pauzehoudenwij, om de onkostente dekken,de luciferdoosjesverloting. Wilt u allemaal een prijsje voor deze verlotingmeenemen?
Wij hopendat u, ondankshet ongewoneen vroegetijdstip,met ons een
toast op het nieuwejaar wilt uitbrengen.
Aanvang20.00 uur',zaalopen om 19.30uur.
B.V. R.O.D..C.S.C.W./Feestcomite.

NTEUWS
vANDEvRouwENRAAD.

sáR. 'ti
\
januari
Activiteitenvoor de maand
"i1
.l_i
\:+
wersuccesvo||eTurksekookavondwordtoeKvm.ld'tweedeavondgehoudenop maandagl2januario.l.v.MarcellaGerretsen.
Aanvang19.00uur.
Er is nog plaatsvoor 1 persoon.Tel. 551228of 551633.
Mooiekransen
Vrijdag12 december'savondsom kwartoverzevennaar 't Schienvat.In
het portaaltjeeen enormekransvan takken,in de hal op het tafeltjeeen
grote kransmet een windlicht.Verderlopendde stijlvolle,in zilverversierde kerstboomvan 't Schienvatzelf,op de tafelsvoor het keukenzaaltje
een
prachtigbloemstuk.Binnenkomend
in het zaaltlein een hoek op een tafel
bedekt met rode organzaallemaalkransendie je kon bewonderenom
ideeënop te doen.In een anderehoeknogeen kransmet lichtjes;dit alles
was het werk van JeanetSlob die ons in een gezelligesfeerwilde ontging,in plaats
vangen.Je kreegbijnade indrukdat je naareen kerst-fair
van een avondkerstkransen
maken.In deze entouragemet op de achtergrondkerstmuziek
begonnen10 deelnemers
enthousiast
met de krans.Er
was voldoendegroenin allerleisoortenaanwezigen o.l.v.Jeaneten een
collegawarende resulatenheel mooi.
Met een kerstkransje
en kerstsnoepje
bij de koffiewas het een heelgezellige,geslaagdeavond.Bij het bedankenvan de leidsterswerdener nog
enkeleideeënnaarvorengebrachtvoor een volgendekeer.
Mocht u nog bijzondereontwerpenhebbengezienop een kerstmarktb.v.
dan horenwe dat graagvan u.
Goedefeestdagentoegewensten het bestevoor 2004.
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FLESSENACTIE.
Op maandag5 januarikomt B.V. R.O.D.bij u langsmet een flessenactie.
Dus hebt u lege flessen, en wilt u het komend jaar weer een leuk
Dóstfeest,geef dan uw legeflessenaan ons mee.Zo sponsortu ook mee!

Dry

cnnode p.eoo.,.

Even voorstellen:
Geert Doornbos,getrouwdmet Frouwke;2 dochters:Lotteen Sanne.
Beroep:softwareontwikkelaar.
3, Kantens.
Oostenrueg
Waar kom je vandaan?
Geborenin Hoogkerk,opgegroeidin Uithuizen.4 jaar in het 'Westland'
gewoond(De Lier).
Hoe ben je in Kantens terecht gekomen?
Na 4 jaar in de drukkerandstad,wildenwe terugnaar het Hogeland.Via
internethebbenwe hiereen huisgevonden.
Doe je mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp? Zo ja, waaraan?
Nee, mijn schaarsetijd besteedik aan klussen/hobby's.
Omschrijfjezelf in 5 woorden.
Klusser- techneut- rustig- lang - levensgenieter.
Met wie zou je wel een dagje willen ruilen?
BillGates.Oh, wat zou ik dan een gat in m'n handhebbendie dag.
's
Waar mogen ze je nachÍsvoor wakkermaken?
proberen,
maar ik ben waarschijnlijk
níetwakkerte krijgen.
Je kunt het
Wat staater altijd in je koelkast?
Kaas.
Wat neemje mee naar een onbewoondeiland?
Mryngezin en mijn laptop,zwemkledingen strandmatjesen een boot om
iedermomentterugte kunnenvaren.
't
't
Wat vind je het leukst om te lezen in Lougnijs en wat zou je aan
Lougnijs willen veranderen?
* Geen voorkeur,ik lees hem helemaaldoor.
* De mogelijkheid
om ook plaatjes/tekst
in kleuraf te drukken.
En tenslotte,aan wie geef je de pen door?
7.
Albefi Veldman,Oostenrueg
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10í SALUUTSCHOTEN
BIJ DE MENKEMABORG
van de geboortevan kroonprinsesCatharina- Amalia
Jer gele_genheid
BeatrixCarmenVictoriaop zondag7 decembàr2003
I N G E S P R E KM E T . . . . . . .
Het is december.Sinterklaasis weerterug naar Spanje,de kerstdagenen
oud en nieuwstaanvoor de deur.Tegenwoordig
ziejá in deze dage:nallemaal winkelendpubliek,en lange rijen mensénvoor de kassa-sin de
supermarkten.
Als redactievroe.genwrj ons af hoe het jaren geledenwas bij de winkels
die toe^nnog in Kantenswaren. Was ei toen ook kerst- en'nieuwjaarsdrukte?
lk had een kort gesprekjemet mevrouwTiemens.
ln 1886begonopa Tiemensmet een kruidenierswinkel
in Kantensop de
plekwaar nu dhr.R. Swartwoontin de poelestraat.
In 1934werd er een nieuwewinkelgebouwdop de hoek Bredewegstraat
- Poelestraat,
waar mevrouwTiemensnu nog woont.
Mijnrnanen ik hebbenin 1955de winkeloveigenomen
van vaderen moeder Tiemensdie ook kruidenierwaren.ln oÀzewinkelwas van alles te
koop.Kruidenierswaren,
textieÍ,klompen,raarzen,breigaren,ansíchtkaarten, spelletjeg,kerstspullen.
Je kon het niet zo gek opáoemenof wij hadden het wel. Mijnman zei altrld:'we zijnv&D in rretklein'.
De decembermaand
was altijdeen gezelligeen drukkemaandbij ons in
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de winkel.Met ons tweeën kondenwe de drukte niet aan. Dan hielp
mevrouwv.d.Wringons altijdmee. Zij zei altijd:'Wat een rare winkel,de
ene keer verkoopje dit en de anderekeer dat'.
ln decemberwerd er ook altijdveel meelverkochtom oliebollente bakken
en natuurlijkolie.Ook hebbenwe nog een paarjaar vuunruerk
verkocht.
Mensenkwamenuit de omliggende
dorpenhier heenom het te kopen.In
Middelstum
mochttoen geenvuuMerkverkochtworden.
Op 29 april1982gingde deurvan de winkelop slot en verdweende laatwerd verbouwdtot woonkamer.
ste kruidenierswinkel.
Het winkelgedeelte
Na 49 jaar woont mevrouwTiemensnog steedsop dezelfdeplek.
MevrouwTiemens,bedanktvoor het kort gesprekjeen alvast prettige
kerstdagenen gelukkignieuwjaar.

G.W.
s NELLE (|JS)TAARTADVOCAAT.
Receptvan ons oud-redactielid
Hannyde Vries.
2 pak langevingers
6 pakjesvanillesuiker
T,ltr slagroomof 3 zakjesklop-klop
'10lepels
advocaat
4 theelepelsoploskoffie
5 theelepelskoffielikeur,
cognacof whisky
choc.vlokken
Klop slagroomen vanillesuikerstijf.Voeg daar de advocaatbij. Los de
oploskoffieop in een % kopjeheet wateren roer de likeurof i.d. er door.
Neem een taartblik,houdde langevingerseven met de suikerkantin de
vloeistofen leg ze met de suikerkant
onderin de vorm. Doe de helftvan
de slagroom-advocaat
erover.Dan weereen laaglangevingersen de rest
van het slagroommengsel.
Strooivlokkenover de taart en laat hem in de koelkastopstijvenen in de
vriezervoor ijstaart.
Heerlijk!!

CULTURELE
PRIJS.
Onze plaatsgenoot
de heer MencoHoltmanheeftde CulturelePrijs2003
van de gemeenteEemsmondgewonnen.WethouderEisingakwam het
heugelíjkenieuwsmeldenen reiktealvasteen bloemetjeuit.
Holtmanis een expertop het gebiedvan maten en gewichten,waarover
hij drie boekenschreef.Bekendgewordenis Mencoook door taxatiesvan
antieke voorwerpen.Verder werkte hij mee aan het Boerderijenboek
Middelstum-Kantens.
Zijn laatsteboek gaat over de dijkenen wierdenop
het Hogeland.
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Wandelenis een van zijn nieuwehobby's geworden.Vandaar zijn medewerking aan het boekje Cultuurh i s t o r i s c h ew a n d e l i n g e ni n d e g e meenteEemsmond.In onze plaatselijke verenigingenheeft Menco zijn
sporenverdiend.
De prijs zal uitgereiktworden tijdens
de Nieuwjaarsreceptie van de
gemeenteEemsmond.
Van hartegefeliciteerd!

NIEUWSVAN DE KOREN-en PELMOLEN DE GROTEGEERT.
Het jaar is bijnavoorbij.De molenaar
kan terugzienop een geslaagdjaar.
Nu staatde molenweer schitterend
in
de verlichting,
samenmet de Ned. Hervormdekerkvan Kantens.Samen
een prachtiggezicht.
Het eindevan hetjaar is altijdspannend:'Hoeis de wind,waarvliegende
vuurpijlenheen?'Gelukkiggaat het bij de molen,die met riet bedektis,
altijdgoed.
Op zaterdag 29 novemberkon ik bij de fam. Pastoor aan de
Middelstumerweg
15 zakkengerst ophalen.Het was over en het stond
toch maar in de schuur.De molenaarwist er wel raad mee op de molen.
Na hartelustgerstpellenen eventueelmalentot veevoeder.
Fam.Pastoor
nogmaalsvriendelijk
bedankt!
Op zondag 30 novemberkreeg ik bezoekvan drie molenaarsuit het
BelgischeBerenddrecht.
Daar beherenze een rondestenenstellingmo'de
len, gelijkongeveeraan de stenenstellingmolen
olle widde'van Ten
Post.Zij warengeïnteresseerd
in het pellenvan gerst en de werkingvan
de waaierij.Natuurlijk
vondenze de GroteGeerteen prachtigemolen.Na
bijna4 uurwerder afscheidgenomenin de stookhutbij de molen.Hetwas
een geslaagdedag, maarjammergenoeggeen pelwind.
De molenaar.

Kerstnachthelder en klaar
geeft een gezegendjaar.
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KANTSTERJEUGDHONK.
Alweer is er een jaar voorbij,zo ook voor iedereenvan het Kantster
Hetjaar is vooronsvoorbijgevlogenen nogevendan hebben
Jeugdhonk.
waarwe met elkaarnog heelerg
we al weer2 jaarons eigenonderkomen,
blij mee zijn.
jaar heelwat gedaan,zoals:
We hebbenhet afgelopen
iedermaandeen disco
gehad
we hebbeneen autowasactie
wc papierverkocht
samenmet de CSCWeen barbecuegehoudenen ook sameneen speurtochtgedaan
w e h e b b e n m e e g e h o l p e nm e t d e p a a s m i d d a g e n m e t d e S t .
Nicolaasintocht
gehoudenen op 19 decembereen
17 decembereen kerstknutselmiddag
kerstdiscogeorganiseerd;beide werden goed bezochten het was erg
gezellig.
Ook is het KJH net als vorigjaar in de oudejaarsnachtgeopend vanaf
00.30uur tot zolanghet gezelligis.
Verderwenst het bestuurvan het KJH een ieder prettigekerstdagentoe
en een gezegend2904.
Mocht u onze webpaginawillen bezoeken,het adres is www.kantsterjeugdhonk.com

Autobedrijf
Jager
Stitswerderlaan4
9995 PC Kantens
'12
27
Tel. (0595)55

Verkoopvan
gebruiktepe rsonenauto3.
Reparatie,
onderhoud
en APK-keuring
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2004.
NIEUWJAARSVISITE
Na de pepernotenen marsepein
werd mij gevraagdof ik op rijm
een stukjewildeschrijven.
Een stukjeschrijvenover een feest
dat iederjaar hieris geweest
en zoalselke keer
De Nieuwjaarsvisite
nodigenwij u uit om ook nu weer
het met elkaarte vieren.
Wij zijn dit jaar er heelvroeg bij
al op vrijdagde,tweedewillenwij
een spetterendfeest organiseren.
De muziekkomtweer op verzoek
iederkeeruit een anderehoek
in het beginheelaangenaam
daarnakunnenheelspontaan
de voetjesvan de vloerengaan.
De tafelquizhoorler natuurlijkbij
zodat per tafel, zij aan zij
uw kenniswordtgemeten.
Ook Thomasvaer
en Pieternel
u kentze allemaalnog wel
delenop grappigewijzemee
wat er al gebeurdis tussenStaden Waddenzee
en ook Kantens'welen wee.
In de pauzede loterij
daar horenook weer prijsjesbij
wilt u ze vooralnietvergeten.
lets nieuwsis dan een vreemdeman
die vroegerook al hiereens kwam
maar nu een Kiepkerelnieuwestijl
die zijnwarenaanprijstin allerijl
'vroagthoastniksdoarveur'.
en hij
Een hapjeen drankjestaatvoor u klaar
en Veul Hailen Zegenin het nieuwejaar
wensenu BV ROD en Feestcomité
en natuurlijk
de CSCW.
de zaal is open o m
Komtallen:het begintom 20.00uur in het Schienvat,
1 9 . 3 0u u r .
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JAARLIJKSE UITVOERINGADVENDO EN KAANSTER VLINTHIPPERS
Zaterdag31 januari2004 vindt de jaarlijkseuitvoeringplaatsvan toneelverenigingAdvendoen zangvereniging
de Vlinthippersin het Schienvat.
Het koor zal enigebekendeliederenen misschieneen paar nieuweliederen ten gehorebrengen.
De restvan de avondzalAdvendohet blijspel'Vremdvolk op 't afl in drie
bedrijventen tonelebrengenvan auteurHermanvan de A.
Het beloofteen gezelligeavondte worden.Let op de huis-aan-huis
folder
die in januariverspreidwordt.ledereenis van hartewelkomop de uitvoering en voor donateursis er gelegenheidom plaatsente reserverentot
vrijdagavond30 januari, 18.00 uur, telefonischbij dhr. W. Knot, tel.
552051.
De muziekwordtdezeavondverzorgddoor'Duodie 2'.
Totziensop zaterdagavond
31 januari2A04,19.30uur in het Schienvat.

ANTWOORDENVUURWERKTESÏ
1. NietWaar- vuurpijlen
zijn niette voorspellen.
2. Waar - Kinderenrakenvooralgewonddoor het afstekenvan
weigeraarsdie zij op de morgenvan 1 januariop straatvinden;ruim
dus altijdje rommelop!
3. NietWaar- de lont is te kort,doordathet al een keer gebrandheeft;
het vuunrverk
zal te snel ontploffen.
4. Waar
5. Waar
6. NíetWaar- Alleenmet een aansteeklont
of een sigaret/sigaar
is veilÍg;
alhoeweldat laatstenatuurlijkniet goed voor de gezondheidis!
7. Waar
8. Waar
9. Nietwaar - ongeveereen kwartvan alle vuunruerkslachtoffers
zijn toeschouwers;zorg dan ook dat je met het afstekenvan vuurwerkongeveer 6 meter van de toeschouwersvenruijderd
bent.
10,Waar- vuurwerkdat in Belgiëlegaalis, is vaak in Nederlandten
strengsteverbodenen mag dus niet in Nederlandafgestokenworden.
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