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KERK EN HERVORMDEGEMEENTE
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09 maart
13 maart
20 maart
24 maart
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27 maart

GK

Ds. Kristensen
Biddag
Mw. Meihuizen,
Dhr.Warta,kindernevendienst
???
Witte donderdag,
Ds. Kristensen,
met Usquert
H.A.,gez.dienst
jeugddienst,
9.30 uur Ds. Kristensen,
eerste Paasdag

9.30 uur
19.30uur
9.30 uur
9.30 uur
19.30uur

GEREFORMEERDE
KERK VRIJGEMAAKTTE KANTENS
Maart
6 . 1 1 . 0 0u u r d s .A . G .d e B r u i j nt e U i t h u i z e vno o r b e r e i d i nHge i l i g
Avondmaal
leerdienst
14.30uur ds. W.L.de Graaffte Middelstum
9. 19.30uur ds. A v.d.Slootte Bedumbiddag voor gewas en arbeid
13. 9.30 uur ds. T. GroenveldemerituspredikantUithuizenHeilig
Avondmaal
leerdienst
14.30uur ds. W.L.de Graaffte Middelstum
20. 9.30 uur leesdienst
14.30uur leesdienst
25. 19.30uur dr T.GroenveldemerituspredikantUithuizenGoede
Vrijdag
27. 9.30 uur ds. T. GroenveldemerituspredikantUithuizenPasen
1 4 . 3 0u u r d s . E . J .M e i j e rt e L e e n s
April
't
3.
9.30 uur ds. E.L.van Foortte Enschede
1 4 . 3 0u u r d s .A v . d . S l o o t t e B e d u m

Schoenenkopen is een zaakvanvertrouwen
BI ons zín uw voeten in vakkundige handen.
Voor merkschoenen en goed advies:

Dijllhtil'tthc€ffin
Hoofdstraat Oost 4

UITHUIZEN Telefoon (0595) 43 12 04

WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
26127febr. D.L.W.de Graaf
Eenrum
0595-491949
M.J. den Engelse-Boelkes
Ezinge
0594-622121
5/6 maart
12113maart B. Fledderus
Winsum
0595-441545
19120maart J.A.J.Hoft
Loppersum
0596-572818
26127maart C.H. de Lange
Leens
0595-571427
28129maart H.J.Timmerman
0595-431716
Uithuizen
30/31maart L.G.Jager
Bedum
050-3015462
213april
A.M. van Waes
Uithuizermeeden0595-413684
Op zaterdagen zondagis er om 1'1.00 en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma. t/m vr. tussen8.00-8.15uur,
tel. 06 - 51255926.
Koks Herberg b.v.
Tafeltjedekje: tel.nr.050 - 31 40 211.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595 557131
voordringendevragenof voor de bevalling:06 23731172
Begrof enísverenígingKontens
I

Ledenodministrotíe:

I

J.O.M.Wols-Stollqert

(osgs-+?zlo5 I

(05e5-5bz3o3

Uitvoortverzo?geri

C. Boersemo

geboorteen/of verhuizíngen
Gelievewijzigingenbij huwelijk,somenwonen,
qqn
gev
nistrotie
door en
de ledenodmí

VAN DE REDACTIE
Hoewelde winter nog niet helemaalvoorbijis, gaan we toch alweer het
voorjaartegemoet.Deze keer geen verhalenover subsidie-kortingen
van
de gemeenteen b'rjbehorende
financiëleperikelen,maar nu is het tijd voor
een positieververhaal.We hebbennamelijkeen feestjete vieren,want 't
Lougnijsbestaat25 jaarl In het volgendenummergaan we hier uiteraard
aandachtaan bestedenen wij kunnenhieralvastaankondigen
dat ons volgende nummer een jubileumnummer
zal worden.We hopen dat onze
dorpskrantnog lang mag blijvenbestaan!Veel leesplezierweer toegewenst.
ONTVANGENGIFTEN
In de maandenjanuarien februarimochtenwij de volgendegiftenop onze
bankrekening
ontvangen
:
fJsverenigíng
Kantens
€
Openb.Klinkenborgschool
€
H . K .v . D . t e K .
€
B . G .P . - v . dL. . t e K .
€

25,15,15.15.-

Wij dankenu voor uw bijdrage.
IN MEMORIAM
Op donderdag27 januarioverleedmevrouwFenny Dijk-Dob.Jarenlang
bezorgdezij geheelbelangeloos't Lougnijs.Ze moest toch de huis-aanhuis Ommelanderbezorgenen daar kon de dorpskrantbij ingestokenworden. Klachtenover de bezorgingwaren er zeldenof nooit.We wistendat
ze de laatstejaren ernstigziek was, maar zrl zette door tot ze niet meer
kon. Ze zorgdezelf voor een opvolger.
De redactiegedenktmet veel respecten dankbaarheid
het werk dat Fenny
voor ons deed. We zullen het vertrouwdebeeld van Fenny in haar witte
bestelautootje
missen.
RedactieLougnijs.
OPROEP
Wil degenedie het stuk Baby Dump heeftingeleverdzijn of haar naam bij
ons bekendmaken?
We hebbennamelijkde afspraakdat we geen anoniemestukkenplaatsen.
RedactieLougnijs.

BEDANKT.
Bij deze wil ik iedereenbedankenvoor het meeleven,bezoekjes,kaarten
en telefoontjes,
die ik heb gekregentijdensmijn verblijfin het ziekenhuis
en nu weerthuis.
Ceesvan Vliet.
K O N I N G I N N E D A.G4 M E I/ 5 M E I2 0 0 5 .
C.S.C.W./ Feestcomité
is druk bezigmet de laatstevoorbereidingen
voor
gebeuren.
dit S-jaarlijks
* Op 30 aprilzal Koninginnedag
wordengevierdmet de traditionele
braderie. Binnenkort
volgtnadernieuwsoveropgavee.d.
* Op 4 mei wordt's avondsin de N.H. kerkte
Kantenseen herdenkingsdienstgehouden.Aansluitend
plaatsbij de herdenvindtde kranslegging
kingsplakette
aan de muur van het voormaliggemeentehuisdoor een
afuaardiging
van het collegevan B & W van de gemeenteEemsmond.
* Op 5 mei start'smiddagseen optochtvan versierde
wagensondermuzikale begeleiding.
Er wordtinmiddelsdruk aan de velewagensgewerkt.'s
Avondszal er een gezelligfeest in 't Schienvatzijn. Het programmablijft
nog evengeheim!
ln de week van 28 maart- 3 aprilkomenwij bij u aan de deur met een lijstcollecteom een bijdragete vragenvoor de verschillende
activiteiten,
waarbij iedereenin Rottum,Stitswerden Kantenswelkomis. wij rekenenop uw
gullegift!
Meer nieuwsvolgtin 't Lougnijsvan maart.Let ook op uw brievenbusvoor
programma!
het uitgebreide
In de kerstvakantie
gehouden.Vande kinderendie aan
is er een spelinstuif
de verschillende
spellenmeededen,hebbeneen prijsgewonnen:
Leeftijd4-6 jaar.
Leeftijd7-9 jaar.
1 0j a a re n o u d e r :

1. AnoukWerkman
2. JaccoMosselaar
3. MarcVeldman
'1.DaniëlleSpriensma
2. Sandervon Hebel
3. BoukjeMiske
1 . M a n d yB o l
2. MirjamWildeboer
3.Angelique
Dijk.

Zij gingenmet een leuk prijsjenaar huis.

AGENDASCHIENVAT.MAART2005.
Voor zover tot nu toe bekend is, vindt in maart het volgendeplaatsin het
Schienvat.
1 , g , 1 5 ,2 2 ,29 maart 9.45uur Volksdansen.
2 , 9 , 1 6 , 2 3 ,30 maart 1 9 . 3 0
u u r Bridgecursus.
3 maart
1 9 . 3 0u u r Vergadering
V.D.K.
3 maart
20.00uur LezingC. Reinders.
5 maart
1 3 . 3 0u u r Vogelmarkt.
9 maart
1 9 . 3 0u u r VergaderíngSchienvatbestuu
r.
9, 23 maart
1 9 . 3 0u u r Handwerken.
15 maart
20.00uur Lezing(Plattelandsvrouwen).
21 maart
19.30
u u r Dorpenronde
GemeenteEemsmond.
30 maart
1 9 . 3 0u u r Bridgen.
NIEUWSVAN DE BIBLIOBUS.
Nieuwetarieven
In alle bibliotheken
en bibliobussen
in onze provínciegeldenvanaf 1 april
dezelfdetarievenvoor reserveren,aanvragenen verle-ngen.
Reserverenin de bibliobus
0.70 euro.
Aanvragenbij Groningerbibliotheken
0.70euro.
AanvragenbuitenGroningerbibliotheken 2.35 euro.
Verlengen,
ook telefonisch
(perabonnement)0.70 euro.
De tarievengeldenvoorjeugden volwassenen.
De boeteis verlaagd(!) van 2s cent naar 10 cent per boek per week.
LeenDirect
Btj de CentraleDiscotheekRotterdamzijn 300.000cd's te leen. Met uw
lenerspasvan de bibliobusis het mogelijkuw favorietecd's en muziekdvd's9ante vragenvia MuziekWeb.nl,
die stuurtvervolgens
de aanvragen
n a a rd e b i b l i o b u s .
Meer informatieover deze servicein de bibliobus.
Nieuweaanwinsten
fn_demaandjanuari ziln 32 nieuweromansaangeschaften een handvol
informatieve
boeken.Een overzichthiervanis gratlsverkrijgbaar
Ín de bibliobus. Uiteraardziiner ook jeugdboekenaangéschaft.Hiórvanis geen lijst
beschikbaar.
Nieuwebibliobus?
Nee,geen nieuwebibliobus.Het grijzeinterieuris opgefristen het geheel
ziet er nu wat eigentijdseruit.

PROGRAMMABERNLEFTHEATER.
Usquerderweg23, Helwerd/Rottum.
Zaterdag19 maart.20.30uur:
T h e a t e r g r o e p' F a m i l i e T a m m i n g ' m e t d e v o o r s t e l l i n g ": T A M M I N G S
REVUE".
Het publiekwordtgetrakteerdop een wervelendeshow,maar ook de perikelenin de kleedkamerwordenniet aan het oog van de toeschouweronttrokken.De zes spelersvan de theatergroepgaan als één theaterfamilie
avond aan avond met elkaarop pad.Voor de schermenbrengende familieledeneen'wervelende'
cowboyact,
de beroemdesterfsceneuit'Romeo
en Julia',maardan anders,de klassiekebrillen-en paraplusketch
van Karl
Valentinuit de jaren dertig.De revuewordtafgeslotenmet een 'spetterende' tirolerjodel-en dansact.
Aan het hoofd van de familiestaat opa FrederikTamming.Doof, incontinent, dementerenden al flink op leeftijd.De overigefamilieledenvragen
zichaf wat er met de erfenisgaat gebeurenals opa zijn laatsteadem heeft
uitgeblazen.Wordt de boel wel eerlijkverdeelden wat gebeurter met het
familiekapitaal?
Allemaaldromenze van een grotedoorbraak;optredenin
grote theaters,eigen kleedkamersen daarna in een limo naar de afterparty.Tenruijl
voor de schermenalles uit de kast wordt getrokkenom het
publiekte vermaken,wordt achter de schermende verdelingvan opa's
'hecht'
erfenisuitgevochten.Niets is zo
als een familieband,zeker als er
een erfenisop komst is.
Zondag3 april.15.00uur: "HET PARADIJS",
een toneelvoorstelling
van
het GrandTheatrevoor het GT Grenzeloosproject;geschrevendoor Jan
Veldman.Het speeltzich af op het Groningseplattelanden gaat over emigratieiimmigratie.
Afscheid nemen, vluchten of toch niet weggaan.
Opgroeienin isolatie,integrerenof achterblijven.De uitdagingvan een
nieuw beginof toch op je eigen plek blijvenzitten.Oud wordenmet heimwee. Oud wordenmet herinneringen.
Arno van der Heydenspeeltde rol van Derk Paradijs,68, van beroepen
roepingboer. Landbouwer,aardappelmaker,
herstellendvan een hersenbloeding,en in ruste.In bezitvan gronden opvattingen.
De ltaliaanseactriNina.
ce Sara Ercolispeeltzijn fysiotherapeute
'Sappho'speelt"IVANOV"van Tsjechov.
Zaterdaq9 april.20.00uur:
1860is het geboortejaar
van Anton PavlovitsjTsjechoven in datzelfdejaar
wordt de rederijkerskamer
Sappho opgerichtin Loppersum.Nog steeds
worden de stukkenvan Tsjechovdoor de amateur-spelers
van Sappho
gespeeld.
lvanovhoudt niet van zichzelfen al helemaalniet van anderen.Zijn zieke
vrouwbrachthem nietwat hij verwachtte,de bruidsschat
bleefuit. De mendie steeds
sen om hem heen worden meegezogenin de eenzaamheid
beklemmenderwordt.Tragedieen komediezijn door Tsjechovsamengevoegd tot een prachtigkijk-en luisterspel.Het stuk geeftmet zijn boeien8

de dialogenen kleurrijkepersonageseen treffendesfeertekeningvan het
Ruslandrond 1900.
Vooralle drie voorstellingen
is de entree:7,50 euro.
Reserveren:
0595- 425221.
ADVENDOTREKTVOLLE ZAAL

Op zaterdag 29 januaristondende spelersvan Advendoweer op het podium in het Schienvat.Ze brachtenhet blijspel"Punkop t dórp"voor de vele
bezoekersten tonele. De spelers Marten Miske, Jan Knot, Gerad
werkman,JannyReiffers,LizanneGroeneweg,AgeethVisseren Frouwke
Doornboskondenna afloopterugkijkenop een geslaagdeuitvoering.De
regiewas in handenvan Gea Smit,het "veurzeggen"
gebeurdedoor Jàntje
Groenhof en de grime werd verzorgd door Trees Vriezema en AnÁa
Holtman.In de pauzes traden de KaansterVlinthippersop met enkele
mooiemeezingers.
Na afloopwerd er nog flinkgedanstop de muziekvan
het duo "Die2".

DansgroepHeartbeat
van Anna de Kuyer
danst:

"StilteStorm"
Dans met gedichtenvan M. Vasalis

Vrijdag20 mei 2005:20.30uur
Zondag22 mei2005:15.00uur
Bernleftheater
te Helwerd
(vanafEemshavenweg
afslagMiddelstum,
in MiddelstumrichtingUsquert)
Entree:7 euro p.p.
KinderenVm 12 jr. 5 euro
Reserveren(gewenst):
Anna de Kuyer:06-11083127
of adekuyer@hetnet.nl

PAASMORGEN.
Roep de jonge morgen wakker,
wees de zon vandaag toch voor,
want wfi mogen weer gedenken
hoe de dood de slag verloor.
Laat de vreugde nu toch bruísen
toom uw blijdschapnu niet in,
nu geen vragen, nu geen tw|fel,
Chrisfusgaf een nieuw begin.
Wie naar GolgothageweesÍis,
wíe de kruisweg is gegaan,
wíe aan God zijn schuld bekend heeft
vangt vandaag een loflied aan.
Roep de hele wereld wakker,
zeg aan allen dat Hij leeft,
dat God na een nacht vol vragen,
Pasen,Leven, Uitzíchtgeeft!
in de tijd - Co
Uit: Een schuilplaats
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Even voorstellen:
lk ben PeterBeukema,ben 44 jaaroud. lk ben getrouwdmet Marjolijn.We
hebben
2 katten,Nozem en Matja,en een hond Sam, onze Labradorvan zes
m a a n d e no u d .
Waarkom je vandaan?
lk ben geborenin Groningenen heb daaraltijdgewoondtot ik ongeveer6
jaar geledennaar Kantenskwam.
Hoe benje in Kantensterechtgekomen?
We warenflauwvan de druktein de stad en hoordenvan een collegavan
Marjolijndat er hier nog kavelste koopwarenvoor een redelijkeprijs.
Doe je mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp? Zo ia, waaraan?
Nee.
Omschrijfjezelf in 5 woorden.
dierenvriend.
vrolijk,handig,behulpzaam,
Sportief,
Met wie zou je wel een dagje willen ruilen?
lk benvorigjaar novembernaar
Til Lindemann,
de zangervan Rammstein.
geweest
in Rotterdam,wat een spektakel.
een concertvan ze
Of met Herman Maier de Oostenrijkseskier.Skiën vind ik echt heerlijk.
Jammerdat hiergeenbergenmet sneeuwzijn.
's
Waar mogen ze je nachts voor wakker maken?
Voor gebakof ijs met slagroom.
Wat staater altijd in je koelkast?
Melk,cola light,kaas,vruchtenyoghurt.
Wat neemje mee naar een onbewoondeiland?
Marjolijn,
Nozem,Matjaen Sam en ons huis zoalshet hier nu in Kantens
staat.
't
't
Wat vind je het leukst om te lezen in Lougnijs en wat zou ie aan
Lougnijs willen veranderen?
lk leesalles.Nietsaan veranderen.
En tenslotte,aan wie geefje de pen door?
'18.
Aan Piet Knot,collegabij Essenten buurmanvan de Stitswerderlaan
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VIERINGlO.JARIGBESTAANINEKE'SBROODJE'SEN KADOOTJE'S
opgeluisterd met info-ochtendover EkoNN
In samenwerkingmet Ineke's broodje's en kadootje's organiseerde
EkoNN op woensdagochtend
2 februarieen kennismakingsbijeenkomst.
Vanafnegenuurwas het een enthousiast
komenen gaanvan mensendie,
naasthet viere.nvan het 10-jarigbestaanvan Ineke'swinkel,o.a. kennis
kondenmakenmet een nieuwinitiatief
in de provincies
Drenthe
Groningen,
en Friesland,EkoNN (Eko Noord Nederland)genaamd.EkoNN wil de
belevingvan 'biologischuit de streek'versterken
en dichterbij
de consument brengen.Belangrijkis daarbijdat we de consumentcontinu(wekel i j k s ) e e n b r e e d a s s o r t i m e n tb i o l o g i s c h ep r o d u c t e nw i l l e n b i e d e n .
Uitgangspunt
van EkoNNis dat zoveelmogelijkvan dezeproductenuit de
regiowordenbetrokken.Klantenkunnenvia de websitevan EkoNN een
bestellingplaatsenen dezeop een afgesprokendag afhalenbij een winkel
in de buurt.Ineke'sbroodje'sen kadootje'sis een van deze afhaalpunten.
Op woensdagkunnenhierde besteldeproducten
worden.Naast
afgehaald
de hier genoemdestreekproducten
kunt u bij lnekeook terechtvoor biologisch brood,zowel desem als gist soorten.Anderebiologischeprodukten
zoalsb.v.koffie,thee,melk,eieren,kaasen fruitzijn ook bij haarte verkrijgen.
geïnformeerddoor
Op woensdagochtend
2 februarizijn belangstellenden
Marianvan Dongenvan EkoNN over de mogelijkheden
van EkoNN voor
eenieder.De geïnteresseerden
kregenvan EkoNN een flesje biologisch
appel/perensap
kado.Hetwas een geslaagdedag,waarbijde klantenvan
Inekeenthousiast
warenoverdit nieuweinitiatief.
Voor meer informatiekunt u contactopnemenmet:
Marian van Dongen, promotorEkoNN: 0595-492242| 06-23504474of
bezoekde sitewww.ekonn.nl.
Natuurlijkkunt u ook bij Inekelangskomen.0595 I 557017

GRUNNEGER
DAINST.
Op maandag28 maart,tweedepaasdag,organiseertde evangelisatiecommissievan de Geref.kerk vrijgemaaktte Kantenseen Grunnegerdainst.
predikant
len dizzedainst,dij om tien uur begunt,zel domie Kriegsheld,
van Delfziel,een tousproakholden over het poasevangelie.
De dainst
wordtmuzikoalondersteunddeur gezangien t Grunnegers,begelaaidop t
órgeldeur FreerkOudmanen EvertSpriensmoa.
As dainstoflopenis, worden ie nuigd om op ons kosteneen koemkekovviemit te drinken.Wie
hopen dat wie joe ien grode getoalewelkom haitenmaggenop twaide
poasdagom tien uur op Pastorieweg
21.
Noamensde EC, EvertSpriensmoa.
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H U L P G O E D E R EVNO O R P O L E N
Al velejaren is de Stichting"EemsmondhelptPolen"actief.Er wordeno.a.
gerepareerd
bedden,rolstoelen,
rollatorsingezameld,
en naar Poolseziekenhuizengebracht.De stichtinghelptechterook bejaardentehuizen,
vergehandicapten.
zorgingstehuizen,
tehuizenvoorverstandelijk
Ook in maart
gaat er weer een grotehoeveelheidgoederennaar Polen.Er is echterook
grote behoefteaan:
- Alle soortenkleding,mits heel en schoon
- Alle soortenbeddengoed,
- Eetkamertafels
en stoelen
- Slaapbanken
- Knuffels
VanuitKantensis dhr.H. Bultena,Langestraat
6, tel. nr 551212zeeractief
betrokkenbij de Stichting.
Hebtu spullenvoorPolen,dan kuntu die bij dhr.
Bultenainleveren.
O.B.S.KLINKENBORGRENTVOOR AZIË

Op vrijdag11 februarihebbende leerlingenvan O.B.S.Klinkenborg
een
sponsorloopgehoudenter ondersteuning
van de slachtoffersvan de tsunami in Azië. De leerlingen
moestenin een half uur zoveelmogelijkrondjes rond de kerk rennen.Er is een bedragvan € 1174,=opgelopen.Het
geld is overgemaakt
naarde stichtingEdukansen draagtertoebij dat kinderen uit de getroffengebiedenweer naar schoolkunnengaan.
14
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INFORMATIEVOOR HONDENEIGENAREN
Aanlijngebodhonden
In de AlgemenePlaatselijke
Verordening(APV) is een aanlijngebodvoor
hondenopgenomen.Dit betekentdat de hondeneigenaar
of -houderde
hond binnende bebouwdekom aangelijndmoet hebben.Een hond die
zich in het publiekedomeinbevindt,moetaltijdvoorzienzijn van een halswaaruitblijktwie de eigenaarof houband of een anderidentificatiemerk
der van de hond is. Ook is het verbodenvoor hondenop een voor het
publiektoegankelijke
zanden als zodanigeingerichtekinderspeelplaats,
of -houbak of speelweide.
Dit verbodgeldtnietvoor de hondeneigenaar
laatbegeleiden.
der die zichvanwegezijn handicapdooreen geleidehond

Voorkom overlast hondenpoep
die dagelijks
ln de gemeenteEemsmondwonen veel hondenliefhebbers
hun hond uitlaten.Helaasmoetenwij constaterendat het aantalklachten
over hondenpoeptoeneemt.Hondenpoepwordt aangetrofÍenop trottoirs,
Wellichtten overvloede
speelveldjesen zelfs in tuinen van particulieren.
wijzenwij er nogmaalsop dat in de APV staat dat de eigenaarof houder
van een hond verplichtis ervoorte zorgendat de hond zich niet van uitwerpselenontdoet:
op een gedeeltevan de weg dat bestemdof mede bestemdis voor voetgangers(dus met name de trottoirs)
op een voor het publiektoegankelijke
en als zodanigingerichtekinderzandbakof speelweide.
speelplaats,
Als de eigenaarof houdervan de hond ervoorzorgtdat de uitwerpselen
wordenveruuijderd,
is hij niet strafbaar.
onmiddellijk
Overlastvan hondenpoepbehoorttot de top tien van ergernissenvan burgers. Laten we met elkaar zorgen dat deze vorm van overlast uit de
gemeenteEemsmondverdwijnt.
GemeenteEemsmond
O P H A L E NO U D P A P I E R
Zaterdagmorgen12 maartom 9.00 uur bij de weg klaazetten.
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
Oud papier en karton graag inleverenin dozen of papierenzakken. Bij
tel. 551788.
klachtenkan men zichwendentot de o.b.s."Klinkenborg",
OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAL/KLEINEELEKTR.APPARATEN
21 maartkunt u bij het personeelvan de chemokar
Op maandagmorgen
uw kleinchemischafvalinleveren.Heeftu kleinchemischafualaan te bietelefonisch
aan de inzameling,
den dan kuntu dit,in de weekvoorafgaand
tel. 437662.U kunt ook een e-mail
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
Uw afualwordtvanafuw huismeesturennaar:algemeen@eemsmond.nl.
genomen.Ook afgedanktekleineelektrischeapparatenzoals koffiezetapparaten,strijkijzers,broodroosters,
boormachines,haarfohns,elektrische
tandenborstels,
mixersetc. kunt u gratismeegevenaan de chemokar.
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ReisverslagGoosje Doornbos - slot
Beste inwonersvan Kantensen omstreken,
Het was té verleidelijkom dit aller-aller-laatsteverslag
aan uw neusvoor bij te latengaan,juist nu ik net twee
wekenterugben uit Brazilië,en ik nu de contrastenverneemtussenbeidelanden.
Om te beginnenheb ik een goedevluchtgehaden werd
warm onthaaldop Schiphol.Maarde verschillen
merkteik voor het eerst
op toen ik weervoetzetteop Europesebodem,namelijkMadrid:we mochten, als passagierszijnde,als hoogwaardigheids
bekledersuit het vliegtuig,namelijkvia de trap.Daarsta je dan,op je sandalen,nieterg winters
gekleed,in een behoorlijkkoud Spanje,terwijlme dat toch altijdzo warm
in de oren klinkt,het kan daardus ook winterzijn.Voorhet eerstin een half
jaar tijd heb ik daar geklappertand.
merkteik op, dat,we vloIn de laatstevlucht,van MadridnaarAmsterdam,
gen op zo'n 10.000km,we boven één en al wolk vlogen,en de zon daar
ook te zien was, terwijljulliebenedenmisschienwel tegenelkaargezegd
hebbendat de zon vandaagniet schijnt,dat deed ze dus wel, maar niet
zichtbaarlvoelbaar,zó wonderlijk!
Na mijn verwelkomingop Schipholhebbenwe eersteen kroketjegegeten,
Als je dan in de
want die wordenin Braziliënietgemaaktof geïmporteerd.
en je door de ondergrondse
tunnelweer
treinzit op weg naar Groningen,
omhoogkomt,viel me als '1steop dat er geen blaadjesaan de bomenzitten:wat een gemis,daar kijkik nu nog raartegenaan,en dat het zo grauw
is om je heen,maar bovendie wolken...En wat was/ishet hier koud,ik
moet nog moeitedoen om mezelfwarm te krijgen.
VanuitBraziliëwas ik, nadatik me er aan overgegevenhad,gewenddat er
in winkelsspontaanmensenop me af staptenen mij vroegenof ze me kondeed,keek
den helpen.Dus6" 1sÏekeerdat ik in Uithuizenboodschappen
ik hulpzoekend
om mij heen,niet dat ik het niet kon vinden,er is in zo'n
maarhet idee.
halfjaartijd echt niksveranderdaan winkelinrichting,
en
Hoe de mensenhier met elkaaromgaanen daar is zeer verschillend,
de gastvrijheid
en de behulpzaamheid.
dan in sociaalopzicht.Bijvoorbeeld
Dat ik eindelijkweer eens Nederlands
op de televisiehoorde(met uitzonwas een heleverrijking.
deringvan het daargevolgdeSinterklaasjournaal)
Ondertussenis het schoollevenalweerbegonnen,daar moet ik nog wel
aan wennen.lk denkdat dat het enigeis,want zowelthuisals kerkelijkals
bij vriendendraaideik zo weer mee,dan is een halfjaar toch nietzo veel.
Maar nogmaals,ik heb genotenen zou zo weer gaan,alleendan nam ik
niet zoveel accessoiresmee voor naast m'n foto's in mijn plakboek(en)
want dat is me toch een klus!
Het ga julliegoed en tot ziens,
groet,Coosje
Doornbos.
Met vriendelijke
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PAASZANGDIENST
27 MAART.
Op Paaszondag27 maartwordt er om 9.30 uur in de Geref.Kerk aan de
Langestraateen feestelijkePaaszangdienstgehouden met als thema:
"Pasen,een nieuwbegin".
We nodigeniedereenvan harteuit om dezedienstbij te wonendie zal worden opgeluisterddoor het kinderkoorvan de Chr. Basisschool"De
Bedum.Ook zullenkinderenhun steentjebij dragenaan
Regenboog"uit
deze dienst.Kortom,een dienstvoor jong en oud waarin iedereenvan
hartewelkomis!
De CommissieBijzondereDiensten.

SCHAATSENIN KARDINGE?
Daar het er naar uitzietdat er dit seizoenweer geen ijsperiodeaankomt,
willenwe als ijsvereniging
kijkenof we met zijn allen (lees ledenjong en
oud)
naar kardingekunnen.
Bij voldoendedeelnameen oudersdie hun auto beschikbaar
stellenis het
mogelijkom tegengeringekostenop 12 maartvan 10:30tot 12:15uur in
Groningente schaatsen.
De kostenbedragen2.80 eurote voldoenbij aanmelding.
tot 5 maart.
Aanmeldenkan bij onderstaande
bestuursleden
( g r a a gt u s s e n1 6 : 3 0e n 1 7 : 3 0u u r ) .
Kor Moorlag
Ge Hoekzema-Niewold
Sikkevan Dellen
In de ijshalwordengratisschaatslessen
verzorgddoor K.C.G.alwaarmen
gebruikvan kan maken.
We vertrekkenom 9:00 uur vanafde ijsbaankantine,
Tevensbestaater de mogelijkheid
om vanaf12:30gratiseen internationaal
ijshockeytoernooi
te bewonderen,maar dit moet je zelÍ regelenmet vervoer.
Om niet allemaalnieuwe schaatsente hoeven aanschaffenis er een
schaatsruil/verkoop
beurs op zaterdag5 maartvan 13.00tot 14.00uur
in de kantine/jeugdhonk.
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H a l l oa l l e m a a l ,
De voorbereidingen
voor de speelweekzijn alweerin volle gang. Dit jaar
zal het een bijzondereweek worden:de speelweekbestaatnamelijk@
iaar!!! Mede dankzijjullie hulp (weetje nog...desponsorloopvan vorig
jaar?)gaanwe er een grootfeestvan maken!Wat we gaan doen blijftnog
even een verrassing.De speelweekvindt dit jaar plaatsvan 29 augustus
tlm 2 september.Sehrijfdat gauw in je agendazodatje het niet mist! Net
als voorgaandejaren zijn we op zoek naar lakens,vitrage,stukkenstof,
e.d. om de huttente versieren.Vraag je ouders,familieen/of buren om
deze materialente verzamelenen lever ze in bij Willem Aalders,
Kolpendestraat
7.
ln de week van 7 Vm 10 maart komenwe het donateursgeld
ophalen.
je ouderseven,dan kunnenze er rekeningmee houden.
Waarschuw
We houdenjullieop de hoogte!
Het speelweekbestuur
VAN UW WIJKVERPLEEGKUNDIGE
Deze keer meer over de wettelijkeeigen bijdrage.Wettelijke,want in
Nederlandis wettelijkvastgelegddat menseneen eigen bijdragebetalen
voor het gebruíkvan thuiszorg.Vorigeweek nog vroeg iemandaan mij;
'hoeveel
moet ik dan gaan betalenvoor thuiszorg'?
Thuiszorgis voor iedereen.Hoeveeluren zorg u krijgt,wordt door het
CentrumIndicatiestelling
Zorg geïndiceerd.Als u thuiszorgontvangtdan
betaaltu een eigen bijdrage.De eigen bijdragewordt geïncasseerddoor
het CentraalAdministratieKantoor(CAK) in Den Haag. Per periodevan
vier weken krijgtu een factuurvoor de geleverdethuiszorgin die periode.
Hoeveelu betaalthangtaf van uw inkomenen dat van uw eventuelepartner en natuurlijkvan de hoeveelheid
zorg die u krijgt.Heeftu een minimum
inkomen(of bijstand/Aow)dan betaaltu niet meer dan € 16,00per periode van vier weken.Wilt u een inschattingvan deze kostenof hebt u vragen over de hoogtevan uw eigenbijdrage,dan kunt u bellenmet het CAK
( 0 8 0 0 - 1 9 2 5 ) .M a a r o o k h e t K l a n t e n c o n t a c t c e n t r uvma n T h u i s z o r g
Groningen(0900-8615)kan vrijbl'rjvend
met u kijkenhoe hoog de eigenb'rjdrage voor u zal zijn.
Het is soms mogelijkeen gedeeltevan de eigenbijdrageterug te krijgen.
Daarvoorkuntu een beroepdoenop de bijzonderebijstandbij de gemeente, of via de belastingof het ziekenfondsgeld terugvragen.
De eigenbijdragemoet,maarzorg ook!
Met vriendelijkegroet, de wijkverpleegkundigevan ThuiszorgGroningen.
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I N G E S P R E KM E T . . . . . V
. E R L O S K U N D I G E N P R A K T IEJVKA
Het is eindjanuaridat ik, samenmet dochterBabet,een bezoekjebreng
aan de nieuwe verloskundigenpraktijk
Eva aan de Florastraat26 in
Middelstum.
Hierword ik in de gezelligespreekkamer
hartelijkontvangen
door de 2 verloskundigen
van Eva: MargjeBouwmanen RebekkaVisser.
Zij vertellenenthousiastover hun werkzaamheden
als verloskundige
en de
ontstaansgeschiedenis
van de verloskundigenpraktijk
in Middelstum.
Even voorstellen
Margjeis 26 jaar, getrouwden woonachtigin Uithuizen.Ze is een geboren
en getogenGroningse(TenPost)en heeftde HBO-opleiding
tot verloskundige gevolgdin Amsterdam.Na haar afstuderenin 2001 heeftze in allerlei
verloskundigenpraktijken
in de noordelijkeprovinciesgewerkt.
Rebekkais 35 jaar, heeft3 kinderenen woontsinds 15 jaar in Usquert,.
Zij
heeft,sinds haar afstuderenin 2004, in Delfzijlen in het Parthuisin Groningen gewerkt. De beide dames ontmoettenelkaar in een verloskundigenpraktijk
in Delfzijl,waar de één werkte,terwijlde anderstageliep.

Margje Bouwman (links) en Rebekka Visserin hun spreekkame)
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van Eva
De ontstaansgeschiedenis
Tot nu toe werden zwangere vrouwen tijdens de zwangerschapen het
kraambedbegeleiddoor de huisarts.Voor de bevallingwaren de meeste
vrouwen echter aangewezenop het Parthuisin Groningen,omdat de
meer begeleidden(op een uitmeestehuisartsenzelf geen thuisbevalling
zonderingna natuurlijk!).De bevallingin het Parthuiswerd dan begeleid
van het Parthuiszelf. Na de bevallinggingen de
door de verloskundigen
vrouwenvrij snelweer naar huis,waar de huisartsde zorgvoor moederen
kind in de kraamtijdweer op zich nam. Deze versnipperingin de zorg tijdens de gehele zwangerschap(van conceptietot kraamtijd)wordt door
Margje en Rebekkaals verre van optimaalgezien. ln hun optiek is het
beter als 1 groep zich met de volledige zwangerschapbezighoudt.
Daarnaastwaren de meeste zwangerevrouwen tot nu toe genoodzaakt
om in het ziekenhuis(Parthuis)te bevallen,terwijlze misschienlieverthuis
haddenwillenbevallen.Met de komstvan de verloskundigenpraktijk
Eva is
voor veel vrouwende thuisbevalling
weer mogelijk.Ook het sluitenvan het
Parthuisper 1 februari2005,waar tot dan toe 24 uur per dag een verloskundigeen een kraamhulpaanwezigwarenom bevallingen
te begeleiden,
heeft een grote rol gespeeldin het ontstaanvan Eva. Zwangerevrouwen
kunnen nog wel in het Parthuisbevallen,maar ze zullen dan zelf voor
begeleidingmoetenzorgenin de vorm van een huisartsof verloskundige.
Het gebied waarin de verloskundigenactief zijn is behoorlijkgroot. De
buitengrenzen
lopenvan Uithuizermeeden
tot Baflo,van Baflotot Bedum,
van Bedum tot Ten Boer/TenPost en weer terug naar Uithuizermeeden.
Middelstumligt centraalin dit gebieden het was dus logischom daar de
praktijkte vestigen.De naam "Eva"is zorgvuldiggekozen.Eva is de eerste vrouwop aardeen het is een korte,nuchterenaam.Dat pastwel bij de
nuchterheidvan het Groningseplatteland.
Informatie voor zwangeren
Vrouwendie zwangerzijn kunnennu zelf kiezendoor wie ze begeleidwil
worden tijdens haar zwangerschap,bevallingen kraamtijd:de huisarts
eniof de verloskundige.
Deze keuzevrijheid
vindende verloskundigen
van
Eva erg belangrijk:zwangerzijn is een belangrijkeen emotioneleperiode
in je levenen die moetje op je eigenmanierkunneninvullen,met begeleidingvan mensendie je zelf kiest.
Wanneervrouwen kiezenvoor begeleidingdoor de verloskundigenvan
Eva, dan kunnen ze zich in principedirect na een positievezwangerschapstestaanmeldenbij de verloskundigenpraktijk.
Dit kan telefonisch
(557131),elkewerkdagvan 13.00tot 14.00uur.Tevenskunnenzwangere
vrouwenmet al hun praktischevragen(bijvoorbeeld
over voeding)terecht
op dit nummer.Op dinsdagen vrijdaghoudende verloskundigen
spreekuur in Middelstum.Een zwangerevrouw komt meestalrond de 10e week
voor een eersteafspraaken zal tijdensde gehelezwangerschap,
bevalling
en kraamtijdbegeleidwordendoor Margjeen Rebekka.De bevallingkan
(in het Parthuisof UMCG) plaatsvinden
zowel thuis als poliklinisch
en
wordt dus door de eigen verloskundigebegeleid.Deze continui'teit
in de
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zorg vindenMargjeen Rebekkaerg belangrijk.Doordatze het hele proces
van de zwangerschap
meemaken,kunnenze de vrouwtijdenshaar bevallingook goed begeleiden.
Toekomstvisie
De eerstebevallingen
zijn inmidDe praktijklooptnu al bovenverurachting.
lopenbinnen.
en de aanmeldingen
delsgedaan(zelfsal een badbevalling!)
naarde toekomstkijken,hopenze beidedat er over
Als de verloskundigen
enkelejaren ruimteis voor een 3e verloskundigeen misschienwel een
praktijkassistent.
De ruimteaan de Florastraat
zou dan vervangenmoeten
worden door een grotere,zodat Margjeen Rebekkaook ruimte hebben
voor het gevenvan allerleicursussen.Denkaan een cursusoverzwangerOok een eigen echoapparaatzou
schap of het geven van borstvoeding.
er heel veel zin
fantastischzijn.Al met al hebbende beideverloskundigen
in!
't
Eva een "vruchtbaWij van Lougnijshopendat de verloskundigenpraktijk
't
re" praktijkzal worden,waar menig gezin op Hogelandmet een warm
gevoelaan terugzal denken.
FrouwkeDoornbos

Verloskundigenpraktijk
Eva
Florastraal26,
9991CH Middelstum
Tel. 0595-557131
Spoed 06-13731172

NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD
Personenvervoer.
De Vrouwenraadwil een personenvervoersdienst
opzetten.Er kan zich
namelijksomseen situatievoordoendat mensengeenvervoerkunnenvinden als ze naar een ziekenhuis,huisartsof andere medischeinstelling
moeten.
Het zou mooi zijn als we een lijstjemet 8 of 10 chauffeurs( man /vrouw )
hadden,waarwe in noodgevallen
een beroepop zoudenkunnendoen.
ln eersteinstantiezoekenwe nu dus chauffeursdie belangstelling
hebben
( misom zich hiervoorin te zetten,uiteraardtegen onkostenvergoeding.
schieniets voor de Tafeltjedek je chauffeurs?)
Belangstellenden
kunnentot 12 maartcontactopnemenmet ons commissielidCharlotteFunken,tel. 551084.
Als we een langerij chauffeurshebben,willenwe graag eerst samen met
hen allesbesprekenhoe we verdergaan.
Schildercursus.
We zijn hier heel druk mee bezig.Waarschijnlrlk
kunt u er in de volgende
krantmeer over lezen.
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PUZZELEN.
Mag u ook zo graag puzzelen?Wij wel, ja niet het hele jaar door hoor,
hoofdzakelijk
in de wintermaanden.
Het is gezelligom samente puzzelen,
wat de een niet weet, weet de ander en het houdtje ook nog een beetje
scherp.
En wat zijn er een soorten puzzels,te veel om op te noemen. Zweedse
raadselshebbenniet onze voorkeur,evenminals letterpuzzels,
waarbijje
uit een letterbrijverborgenwoordenmoet zoeken.Voor cryptogrammen
zijn we nog niet doorgewinterd
genoeg.
Doorlopersvind ik zelf leuk om te doen.lk vul allesmet potloodin. ls het
fout, dan gum ik het uit. Zo heb je altijdeen schonepuzzel.Het raadplegen van puzzelboekenproberenwe zo lang mogelijkte vermijden,maar
als we er helemaalnietmeeruitkomen,
zijn het goedehulpen.En in noodgevallenkan de computeruitkomstbieden.Puzzelboekjes
kopenwe niet.
We maken alleen de puzzelsuit dagbladenen tijdschriften.
Afs je af enkelejaren puzzelt,losje door ervaringde puzzelssteeds snelgebruikt.Toch kom je ook
ler op. Vaak worden dezelfdeomschrijvingen
- rsi, betaalnieuwedingentegen.Wat dacht u van deze. beroepsziekte
middel- pinpas,mobieletelefoon- gsm.
Soms komt er een gezegdeof een woord uit de puzzelte voorschijn.Heb
je enkele lettersnog niet, dan zie je al welk gezegdeof woord het moet
worden.Zodra ik het gevraagdeweet, heb ik de aardigheideraf.Voor mij
is hij dan klaar.Mijn man denktdaar ietsandersover.Die zít vaak nog een
hele tijd te zoekentot hij alles heeftgevonden.
Waar we veel plezieraan beleven,is de puzzelin het Groníngertijdschrift
Toalen Taiken.ln het Nederlandspuzzelenwil over het algemeenwel lukken, maar in het Groningsvalt het niet mee. De woordenboeken
van K. ter
Laanen SiemonRekerkomendan goedvan pas.
Heelmooivindenwe de kerstpuzzel
van Dr. Denkerin het Dagbladvan het
plaatjes.Hetthemais ieder
Noorden.Een helepaginamet 40 ingewikkelde
jaar andersen ligtje niet altijdeven goed. Deze keer was het thema:"het
weer",allemaalwoordendie betrekkinghaddenop de weersgesteldheid,
die je in de afbeeldingenmoest ontdekken.Heel veel mensen kijken er
echt naar uit en er wordtveel over gepraatrond kersten nieuwjaar.Je belt
eens iemandop, waaryanje weet dat die er ook mee bezig is. Leentwat
antwoordenvan elkaar om de spreuk klaar te krijgen.Bij ons kwam de
krantzelfs bij de kerstdisen de familie-nieuwjaarsbijeenkomst
op Íafel.Zo
met elkaarluktehet ons de spreukte voorschijnte toveren.
Om prijzente winnen,hoefje niette gaan puzzelen,want het legerpuzzelaarsblijktheel grootte zijn. Het is misschieneen ietsjespannender,
als je
de oplossingzo nu en dan opstuurt.Vooralin de decembermaand,
als er
een groot aanbodvan puzzelsis, ook in de regionalekranten,vind ik het
leuk om een enkelekeer op te sturen.Je kunt immersniet weten!
A .E . v . dH. . - 1 .
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LEZING.
en de Vrouwenraadzal de heer
Op uitnodigingvan C.S.C.W./Feestcomité
C. Reindersuit Middelstumop donderdag3 maart een lezingverzorgen
met als titel: Bouwen en wonen op het Hogeland.Velen kennen Cees
Reinderso.a.als leraarvan de Groningercursus.Wat kon hij altijdboeiend
en cultuur!
vertellenover de Groningergeschiedenis
op 3 maartvertelthij hoe mensenin de 19e eeuw woonBij het ondenruerp
den op het GroningerHogeland.Hoe er gebouwdwerd en hoe de inrichting van hun huizenwas. Hij legt daarbijeen link naar het Hoogeland
Museumin Warffum,waar op het museumterrein
veel huisjesuít die tijd
te maken,vertoontReinderser dia'sbij.
staan.Om allesduidelijker
een goed ideeom beginjuni het jaarAansluitendleekhet de Vrouwenraad
lijkseuitstapjete makennaar het HoogelandMuseumin Warffum.Ter zijner tijd leestu hierovermeer in 't Lougnijs.
Locatielezing:bovenzaalSchienvat
Datum:3 maart
Aanvang:20.00uur
E n t r e e€: 1 . 5 0
We hopendat veelmensende moeitenemenom naarde lezingte komen.

IN ACTIE VOOR AZIË.
Met een spontaneactiehebbenMilanen Yasminde Boer en Agnes Omta
op een zondagmiddag
in januarimet hun collectebusje
€ 65.64opgehaald
voor Azië.Het geld is inmiddelsovergemaaktop giro 555.

IVN.ACTIVITEITEN
Op woensdagavond23 maart om 20.00 uur organiseertde lVN, afd.
Noord-Groningen
een lezing over de geschiedenisvan het Groninger
Landschap.De lezingwordtgehoudendoor MarienBugel in samenwerking met Stichtingnatuuren landschapEemsmonde.o. De lezingwordt
gehoudenin het Schathoesbij de Menkemaborg.
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VERENIGINGDORPSBELANGEN
ROTTUM

Dorpshuis Kloosterstee
Jaawerqaderinq
De jaarvergaderingvan de VDR op vrijdag29 januaríwerd goed bezocht
en er werd levendiggediscussieerd.
Het bestuurdeed verslagvan het afgelopenjaar en de financiënwerden
toegelicht.Het bestuurwas zeer verheugddat drie ledenzich aanmelden
voor het bestuur.Willy voor in 't Holt (algemeenlid),DinekeBeen (secretaris)en Ria Bodde(algemeenlid) werdenna stemminggekozen.
Na een periodewaarinhet bestuurvan de verenigingwas verminderdtot
drie personen,kunnenwe er nu weer met volle krachttegenaan!
Tijdensde vergaderingwerd afscheidgenomenvan ElineVreugdenhilals
bestuurslid.Zij werd bedanktvoor haar jarenlangegeweldigeinzet als
secretarisen kreegeen pen met inscriptieoverhandigd.
Toneelavond
Zaterdagavond19 februarikon men genietenvan een optredenvan onze
Kloosterspeulers
met het Groningsstuk:"stampotmous mit worst".
De zaal was goed gevulden er werd enthousiastgespeeld.
We kunnenterugkijkenop een geslaagdeavond.
Paasactiviteiten
Op Tweede Paasdag,28 maart zal het traditionelenoten schietenweer
plaatsvinden
in Rottum.
Over de rest van de dag wordt nog nagedacht;u krijgthierovernog informatie.
De VDR biedt alle inwonersvan Kantens.Stitwerden Rottumtwee interessanteexcursiesaan.
Parktuin Oosterhouw Leens
16 aprilom 14.30uur wordenwij verurachtin Leensbij
Op zaterdagmiddag
de bezoekerstuin
Oosterhouw.
We krijgenhier een rondleidingvan circa anderhalfuur (e.e.a.afhankelijk
van het weer).
De historievan de tuinkunsten de toepassinghiervanstaatcentraal.Ook
zijn er circa 80 stinzenplantente bewonderen.
U kunt op het internetalvasteen kijkjenemenop: www.klaasnoordhuis.nl/
Mochtu kleinekinderenmeenemenwilt u deze dan goed in de gatenhouden?
De VDR betaaldvoor u de entree(normaleentreeprijs€ 7,50 p.p.),eventuele consumptiesaldaarkomenvoor eigenrekening.
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Wij willenom 13.45uur verzamelen
het dorpshuis
en om 14.00uurvertrekken.
Gezien de beperkte parkeerplaatsen
in Leens is het handigom te carpoolen.
ExcursieGasunie
Op vrijdagmiddag13 mei om 14.00
uur krijgenwe een rondleidingvan
twee uur in het gebouwvan de gasunie.
Van buiten kennen we het gebouw
allemaal,maarvan binnenis het zeker
ook de moeitewaard.
U kunt vast een virtuele rondleiding
volgenop: www.gasunie.nl
Ook deze excursieis gratisexcl.eventueleconsumpties.
We willenvezamelenom 13.15uur b'rj
het dorpshuis
en om 13.30uurvertrekken (tenzij u natuurlijkal in de stad
bent).
Voor beideexcursiesgeldtdat er minimaal10 personenmoetendeelnemen.
In verbandmet deze minimalegroepsgrootte en voor verdere informatie,
kunt u bellenmet Marjanvan der Bijl,
tel. 552573.
Aanmelden per e-mail mag ook:
m.vdbijl@freeler.nl
Niet-ledendie gei'nteresseerd
zijnvoor
beide excursieszijn welkomen kunnen zich eveneensaanmelden.

BLONDE
ZANGLIESTER
k heb hom weer heurd
de blonde zangliester
hai zat in t topke
van n hoge boom
ín t Oosterpaark.
Veurzichiesperbaaierdehai
of e ale wieskes
van vledenjoar nog kon.
n Overuloudvan
trillerljesen draaiers
ofwizzelddeur
n zuit gefloit.
Wat zol mie nou nog
de regen!
Wat zol mie nou nog
de kolle wind?
k Heb hom weer heurd
de blonde zangliester,
hai zat in t topke
van n hoge boom
rn f Oosferpaark.
Verkleumdmor bliede
ree k deur
de triesterghaid
want hai verteldemie
dat t veurjoarkomt!

Nies Sap-Akkerman.
Uit: Toalen Taiken
tiedschriftveur
GrunnegerKultuur.
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