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Aan allendie iets te koop eniof te koop vragen,is er altijdplaatsvoor uw
advertentiein onze rubriek:Vraag en Aanbod.
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PREDIKBEURTEN.
GereformeerdeKerk en Hervormde Gemeente
05 febr.
12tebr.
19 febr.
26 febr.

11.00uur
1 1 . 0 0u u r
11.00 uur
11.00 uur

Ds. Kristensen,
voorber.H.A.
D s . K r i s t e n s e nH, . A .
Dhr.K. Hof
Mw.A. Mulder

Er is elke week kindernevendienst.
Christelijk GereÍormeerdeKerk Kantens
5 febr.
12 febr.

9.00 uur
14.30 uur
10.30uur
1 4 . 3 0u u r

leesdienst
ds P C de Lange.
ds P C de Lange(kinderdienst)
j e u g d d i e n si nt T h e s i n g e .

19 febr. 9.00 en 14.30 uur

leesdienst.

26 febr

ds P C de Lange
E m m a Í s d i e n si nt T h e s i n g e .

10.30uur
1 4 . 3 0u u r

GereÍormeerdekerk vrijgemaaktte Kantens
5 febr.
12 tebr.
19 febr.
26 febr.
5 mrt.

9.30 uur
1 4 . 3 0u u r
9.30 uur
14.30uur
9.30 uur
16.30uur
9.30 uur
1 4 . 3 0u u r

leesdienst
ds.E. Venema
ds. E. Venema
ds. M.A.de Nietuit GroningenNoord
ds. T. Groenvelduit Usquert
ds.M.O.ten Brinkuit Roodeschool
ds. E. Venema
leesdienst

9.30 uur
1 4 . 3 0u u r

ds. E. Venema
d s . J . M .H a a ku i t U l r u ml e e r d i e n s t

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
28-29jan. H.J.Timmerman,Uithuizen
....
0 4 - 0 5f e b r . J . A . J H
. o f t ,L o p p e r s u m
11-12tebr. H. Meursing,Middelstum
1 8 - 1 9f e b r . A . F .B r u i n i n g - G e l d e r b l W
o mi n, s u m
20-21tebr. H. Meursing,Middelstum
22-23tebr. J.D.Buwalda,Bedum
25-26febr. C.J.Conradie,Bedum
04-05mrt. D.L.W.de Graaf,Eenrum

..0595- 43 17 16
. . . . . . 0 5 9-65 7 2 8 1 8
....0595- 55 22 92
. . . . . . . . 0 5 9- 54 4 1 7 4 0
....0595- 55 22 92
.050 - 301 39 94
- 301 23 37
........050
....0595- 49 19 49

Op zaterdagen zondagis er om 11.00 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. Vm vr. tussen8.00-8.15uur,
t e l .0 6 - 5 1 2 5 5 9 2 6 .
Koks Herberg b.v.
Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
\u

Vervoershulpdienst:
T e l .5 5 1 0 8 4 .
Verloskundigenpraktij
k EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595 557131
voordringendevragenof voorde bevalling:06 13731172

B E G R A F E N I S V E R E N I G IK
NA
GN T E N S
Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

Ledenadministratie:
J.O.M.WALS.STALLAERT
tel.:059555 23 03

Gelieve wijzigingenbij huwelijk, samenwonen,geboorte en/of verhuizingen
door te geven aan de ledenadministratie

VAN DE REDACTIE
Een nieuwjaar,een nieuwbegin.Dat geldtook voor dezeeerstenummer
van 't Lougnijsin 2006.We beginnennamelijkmet een nieuwerubriek:"Nij
ien t loug".
Bentu nou ook zo nieuwsgierig
wie er in dat ene huisis gaanwonen?Wat
zoudenzevoorwerkdoen?Waarkomenzevandaan?ln de nieuwerubriek
"Nij ien t loug" krijgtu antwoordop al deze vragen,want nieuwedorpsbewonersstellenzichzeltaan u voor.In dit nummerzijn Egberten Alettede
Vriesvan de Klinkenborgerweg
7 bereidgevondenom als eersteinvulling
te gevenaan deze nieuwerubriek.Verderopleestu hun verhaal.
Het is u misschiennietontgaan;Theaterstichting
Paradoxuit KantensheeÍt
de CulturelePrijs van de gemeenteEemsmondgewonnen.Vanaf deze
plaatswil ik alle medewerkers
van Paradoxvan hartefeliciterenmet deze
prijs.
Tot slot wil ik meldendat wij, de redactie,elke maandweer ontzettendblij
zijnmet het kopijvan diverseverenigingen.
Ook dezemaandis er weervan
allesbinnengekomen.
lk zou zo zeggen:ga zo door!Heeftu als inwoner
van één van onze dorpen een leuk verhaal,een interessantehobby of
beroep,laat het ons weten via tlougnijs@kantens.nl
of Bredeweg1 te
Kantens!Want u weet het, alleendankziju is het gele krantjeelke maand
weergoed gevuld!
ONTVANGENGIFTEN
Advendo& de KaansterVlinthippers
StichtingOp Roakeldais
Damclub
J . G . B&
. J . J . Ht.e R .
H . M . E . - Ft e. K .
Wij dankenu voor uw bijdrage.
UITSLAG
KERSTPRIJSVRAAG
Uit de goede inzendersis
één winnaargetrokken:
de
familie Mus aan de
Kolpendestraat
in Kantens.
O n z e e i n d r e d a c t e ugr i n g
langsbij de familieMus om
de overheerlijkesneeuwster te overhandigen.
Van
hartegefeliciteerd!

30,10,=
25,=
25,=
50,=

COLLECTEDIERENBESCHERMING
heeft in de
De in oktobergehoudencollectevoor de Dierenbescherming
gemeenteEemsmond 2290,64opgebracht.Alle geverswordenhartelijk
bedankt!
BERNLEFTHEATER.
brengtvoorde vijfdekeereen eigenproductie.Speciaal
Het Bernleftheater
van theavoordit eerstelustrumheeftTonMeijer,bekendals acteur/auteur
tergroepDe Catalanenin Groningen,twee stukkengeschreven.
ToneelgroepHelwerd,een ad-hocgroepmet wisselendebezetting,speelt
in januarien februari"HappyHour"en "De GoudenFuik".De regie is in
handenvan Albertvan Ham.
"HappyHour"is een monoloogoverde groteeenzaamheidvan een vrijgedie zichverliestin afwisselenddromerige,
zelleman (eensigarenwinkelier)
verfijndeen, op z'n zachtstgezegd,toch wel ietwat minder
fantasierijke,
verfijndeverhalen,manierenen of acties.
"De GoudenFuik"is een eenakter.Een lichtdramamet zwartehumor,dat
wijzemeeneemtin het verdriet,de eenzaamhet publiekop absurdistische
heid en de zoektochtnaar gelukvan een kelneren twee echtparenin een
restaurant.
S p e e l d a t a2:7 , 2 9 j a n u a rei n 1O , 1 2 , 1 7 e n 1 9 f e b r u a r i .
14.30uur.
20.00uur en op zondagmiddagen
Aanvang:op vrijdagavonden
23, Rottum.
Usquerderweg
Plaats:Bernleftheater,
Entree: 8.50.
.
Reserveren: tel. 0595-425221
KANTENS
KINDERSPEELWEEK
UITSLAGBALLONNENWEDSTRIJD
in Kantens
Tijdensde openingvan 6. 3gsteeditievan de Kinderspeelweek
nébbenalle kindeleneen ballonopgelaten.Helaasis er maar 1 kaartje
Dit kaartje zat
teruggestuurdnaar het bestuurvan de Kinderspeelweek.
aanóè ballonvan LotteDoornbosen haar ballonis gevondenin het Duitse
Frestedt,zo'n 388 km van Kantensvandaan.Lotte heeft inmiddelseen
mooie rode t-shirt (met specialeopdruk)van het bestuurontvangenen
vanaf dezeplaatswillenwe haar nogmaalsvan hartefeliciteren.
TE KOOP:
Playstation1
lncl. Z gamepads,1 pistool,1 grote joystick,memorycard.Functioneert
prima.Vraagprijs:25 euro.Tel.552573.
6

2006.
JAARPROGRAMMA
N.B. v. P.Vrouwen van Nu, aÍdeling Middelstum/Kantense.o.
17 januari:

Jaarvergadering.
Aansluitendverteltdhr. E. ten Hallersons alles over zijn
hobby' Vleermuizen'.

21Íebruari: ;ïïï::::

ï::ï:
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21 maart'

L.E. Dijkstra uit Nietap vertelt ons alles over de
Phr.
Ballonvaart'.
Aanvang:20.00uur in't Schienvat.

25 april:

Dhr.S. RoelÍsemauit Delfzijlneemtons mee naar Frankrijk

rance'
ffi "xïr:i3:;ÏïÏ:,)e-ï
19 september: Mevr.A. ten Haveuit Noordbroek
"ff"F verteltoverde zorgboerï:'i'"#'#8ïil rvitaNova
17 oktober:

D. Wijgchel uit Middelstummet een lezing over
Phr,
Molensen de molenaar'.
Aanvang:20.00 uur Vita Nova.

21 november: Mevr. A. Bartol uit Roden vertelt ons alles over
Sledehonden'.
A a n v a n g : 2 0 . 0u0u r i n ' t S c h i e n v a t .
19 december: Kerstavond.
Dit wordt nog verderuitgewerkt.
EERLIJKEDIEVEN
Wij wilden toch nog even melding maken van het terugleggenvan de
gestolenradiografisch
bestuurbareauto na onze meldingin het Lougnijs
van ik geloofseptemberof oktober.Wij zijn blijdat degeneer toch nog spijt
van gekregenheeften de autoweerterugheeftgelegdwaar ie'm vandaan
had.Heel erg bedankten goed zo.
Misschienkan ik nu ook degenedie het kleinestepjevan Sandergeleend
heeftzave(krijgendat ie dezeterugzet.Het is het enigerode stepjein het
voetplaatmet aan 1 kant een golf model.
dorp met een zwartkunststoffen
Alvastbedankt.
Fam.von Hebel

AGENDASCHIENVAT.
gedurendede maandfebruari2006.
Activiteiten
1, 15 febr.
1, 8, 15 febr.

1 9 . 3 0u u r Handwerken.
1 3 . 3 0e n
1 4 . 3 0u u r Sporten Spel voor kinderenvan 6 Vm 10

jaar.
1 , 8 , 15 , 2 2 t e b r . 1 9 . 3 0
uur
2, 9 tebr.
1 9 . 3 0u u r
6 febr.
1 9 . 0 0u u r
7 , 1 4 , 2 1 ,2 8 l e b r . 20.00uur
8 Íebr.
9.30uur
10 febr.
1 9 . 0 0u u r
13 febr.
22 tebr.

Bridgecursus.
Naaicursus.
Griekskoken.
Teken-en schildercursus.
Hapjesmaken(Plattelandsvrouwen).
BestuurB.V. R.O.D.
20.00uur Ledenvergadering
B.V. R.O.D.
1 9 . 3 0u u r Bestuursvergadering
V.D.K.
1 9 . 3 0u u r Bridgen.

WORKSHOPSCRAPBOOKENIN KANTENS
Drie jaar geledenbegon ik, Mina woudstra uit Kantens,met een cursus
scrapbookenbij Katootjein Delfzijl.Geen idee wat ik zou gaan doen.Ja,
foto's inplakken,maar dat deed ik toch a|.... Maar, scrapbookenis een
recreatievemaniervan foto'sinplakkend.m.v.allerleimaterialenen technieken.Inmiddelsis het scrapbookenuitgegroeidtot een grote hobby,wat
ik met veel plezierdoe.
Door de vele enthousiastereactiesuit mijn omgeving("Doeer iets mee!")
heb ik nu de stouteschoenenaangetrokken
en geef ik vanafoktoberZOOï
workshops scrapbookenaan kleine groepen. Sinds kort heb ik bij
Brokantensde ruimte gekregenom ook daar workshopste geven. Bij
Brokantensverkopenze sinds kort ook allerleihobbymaterialen,
waaronder scrapbookspullen.
Er staan voor februarieen aantal workshopsbij
Brokantensgepland:
(uitvouw)mini-album
15 februari
maken
20 februari
scrappenop een canvaslijst
27 tebruari
mini-albummaken(staandof uitvouw)
Anderedatumszijn in overlegaltijdmogelijk,
Mochtje nog vragenhebben,bekijkdan mijn website
httB://members.home.nl/dirkwoudstra
Opgaveworkshop:via mail minawoudstra@home.nl
via tel. 06-49147576

WORKSHOPJAZZ & BLUESin KANTENS
In de
Jazzen Bluesspelenis samenmuziekimproviseren
en organiseren.
workshopgaan we dat ontwikkelenaan de hand van betrekkelijk
eenvoudige thema'szoalsDukeEllington's"Take
the Airairl' en "C-jamBlued'.We
gaanverschillende
("grooves")gebruiken.ln principezijn alle
ritmesoorten
instrumenten
die te stemmenzijnwelkominclusiefzang.Enigespeelvaardigheiden notenleesvaardigheid
zijn gewenst,alsmedede behoeÍteaan
avontuur, swing en
teamwork in
het muziek maken.
De workshopswordengegevendoor Bert van Erk, contrabassist,
componist en workshopleider.
In een serievan 6 op woensdagavonden
van 20.00 tot 22.00 uur.Gratis
proeÍworkshop:15 Februari,vervolgens1,8, 15, en 22 maart en een
presentatieoptreden
op 29 maart.
Locatie:Theaterwerkplaats,
Oosterweg4, Kantens.
Bijdrage: 70,= p.p.Maximumaantaldeelnemers:
15.
Vooralle leeftijdenvanaÍ 14 jaar.
Voor meer informatiezie: www.bertvanerk.nl(workshop)
mail: bertvanerk@zonnet.nl.
en AANMELDEN:
mob: 06-12320 419

WEBSITEGRONINGERSTREEKPRODUCTEN
diverseGroningerstreekproSinds kort kunnenbedrijvenen particulieren
. De site
ductenaanbiedenen kopenop www.groningenstreekproducten.nl
is ontwikkelddoor UitgeverPrint Media in Bedum.In Groningenworden
gemaakt.Boeren,slagers,bakkers,hobbyissteedsmeer streekproducten
ten,kunstenaars
en musicimakenvande plaatselijke'ingrediënten'smaakvolle,mooieen vaak bijzondereproducten.Steedsmeer bedrijvenbieden
een keuraan plaatselijke
en regionale(Íood)producten
aan.Van de bakker
en de boer tot aan de kunstenaaren de winkelier.
Gangbareen minder
in kleineen grotereaantallen,
bekendeproducten,
bekenden -nog-onbe.
kend,zelfs receptenzijn te vindenop www.groningenstreekproducten.nl

É--

CLIMAX
SPORTVERENIGING
Van oorsprongwas de naam Climaxverbondenmet de gymnastiekvereniging die hier in 1936 in Kantens werd opgericht.Het heette toen
Climax.
Gymnastiekvereniging
waarbijin een opsommingde betekenisDe naamstaatvooreen stijlfiguur
sen ín krachttoenemen.Hij voldoet,nee.....doet het goed, nee....uitstekend,nee....hij is de allerbeste!Hetwas een bloeiende
vereniging
die veel
Nu wordt er
leden had en waar veel activiteitenwerden georganiseerd.
meergegevenzoalswe dat kennenuit die
echterhelaasgeengymnastiek
voor het gymnastiek
werd in de jarentachtigsteeds
tijd.De belangstelling
minderen het werd steedsmoeilijker
om een geschikteleider/ster
te vinden en te behouden.Omstreeksdie tijd werd er een volleybalteam
gevormddie eerstop recreatieniveau
weden daarnain competitieverband
strijdenging spelen.Naasthet volleybalwerdenook nog andereactiviteiZo is er bijweliswaar
steedsmetwisselende
belangstellíng.
ten opgestart,
geweesten werdener in de jaren
voorbeeldwel eenseen tafeltennisclubje
negentigaerobics/fitness
en "bewegenop muziek"lessengegeven,wat in
waren.
die tijd populaireactrviteiten

Het gymnastiekgebeuren
te bestaan.
is beginjarennegentigopgehouden
De vereniging
Climaxin
veranderde
zijn naam van gymnastiekvereniging
Sportvereniging
Climax,die zich tot doel steldeom een breedscalavan
11

Er
sportente kunnenaanbiedenin recreatiefals ook in competitieverband.
actiefdat meedoetin wedstrijdverband
bij de
is nu een herenvolleybalteam
dat
NoordelijkeVolleybalCompetitieen er is een damesvolleybalteam
recreatiefspeelt.Sinds 2004 is er ook weer een nieuwe groep mensen
actiefonderleidingvanTrudyVrugtdie allerleileukedingenop het gebied
van beweging,sport en conditiedoen.Vanafjanuari2006 wordener voor
georganiseerd.
activiteiten
De vereniging
de jeugdop de woensdagmiddag
heeft zich als doel gesteldom zoveelmogelijkmensen in het dorp en
te gevenom op sportiefgebied
natuurlijkook daarbuitende mogelijkheid
bezigte kunnenzijn.
van de verenigingvindenplaatsin het Schienvat:
De activiteiten
op dinsdagavond:

19.00tot 20.00uur conditietrainen
20.00tot 21.00uur volleybaldames(recreatief)
21.00tot 22.00uur volleybalheren

op de woensdagmiddag:Sporten spelvoorde jeugd
Het bestuurvan Climaxbestaatuit de volgendepersonen:
Bestuurslid
algemeen: RitaOttink.
RonaldSeesing
Secretaris:
MariusKeizer
Voorzitter:

.tt
*d

ffi
W

K
s,

';\"

,il '

12

: i .

s f,#àw*k#

M.

ffiF::

VeneucrNcDonpseELANGEw
Rorrurvr
Openingvan het 2S-iarigjubileum op 21 ianuari
's Middagsis er
erg hard gewerktdoor de kinderenvan Rottum.Onder
begeleiding
van een circustrainer
van het SantelliJeugdcircus
deden 11
kinderenmee aan een circusworkshop.
Er werd geoefendmet diabolo's,
rola-rola's
en gebalanceerdop het koord.Sommigenwaagdenzich eraan
om op een groterondecircusbalte lopenen hierbijook nog te jongleren
met ringen.
Om 15.00uur werdende kinderenjongerdan 6 jaar geschminkt.
Om 16.00 uur begon de voorstellingvoor het inmiddelsgearriveerde
p u b l i e k( h e l a a sh a d d e ns o m m i g e nb e g r e p e n
o m 1 6 . 3 0u u r ) .H e td o r p s h u i s
werd voor een half uurtjeomgetoverdtot een echt circus!
De kinderenlietenzienwaarze zo hardvoorgewerkthaddenen maakten
er een mooieshowvan!
Om 16.30uur werd daarnahet jubileumjaar
feestelijkgeopendmet een
drankjeen een hapjevoor iedereen.
Algemene Ledenvergaderin g
De algemeneledenvergadering
van Vereniging
Dorpsbelangen
Rottumis
op vrijdag27 ianuari 2006.
De agendavoor dezevergaderingis bij de ledenbezorgd.
Voorstellingtoneelgroep Kloosterspeulers
gevenhun voorstelling
De Kloosterspeulers
dit jaar op zaterdag2SÍebruari 2006om 20.00uur en heeftals titel:"Deiróttigecentenook aaltied!".
Het
stukis geschreven
doorJoh.E.G.Ruiter.Het is een kluchtin driebedrijven,
in het Groningsdialect.De entreebedraagt3,50eurovoornietleden,2,50
eurovoor ledenen 1,50voor kinderentot 12 jaar.Een officiëleuitnodiging
valtbinnenkort
bij de ledenop de mat,maarnatuurlijk
is iedereenwelkom!
Nieuwe bewoners
De JacobTilbusscherweg
krijgtnieuwebewoners!Per 1 maart2006 komen
WillemJan Rietdijken PaulienRos hierwonen.Ze zijnerg enthousiast
en
gelijklid gewordenvan de Vereniging
Dorpsbelangen.
Welkomin Rottum!
Vermist
Tijdensde verbouwing
van het dorpshuisvorigjaar is er een keukentrapje
zoekgeraakt.Heeftiemanddezegezien,of per ongelukmeegenomen,
zou
je dat evenwillendoorgevenaan Dineke:te|.444999.Namensde eigenaar,alvastbedankt!

SPELINSTUIFIN 'T SCHIENVAT
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Op woensdag28 decemberwas er in 't Schienvatweer een
spelinstuif
en bingovoorde jeugd.
Gelukkig was er een groep kinderen die dit verkoos boven de
sneeuwpret.
We haddeneen gezelligemiddag,met spelletjeszoals een
sjoelbakmet een bochter in, een dartspelen een doolhof.De spelletjes
werdenafgewisseld
met bingo.Veelkinderengingenmet een prijsjenaar
huis. Maar...er zijn ook altijd pechvogels.Dat maakt het altijd erg spannend.
De winnaarsvan de spellenzijn:
4 Vm6 jaar
'l.Marit
Miske
109pnt
2.Lotte
Doornbos 105pnt
2.Sanne
Doornbos 105ont

7 llmI iaar
'l Floris
Frankruiter148pnt
2.Mart
Hovenkamp146pnt
3.Max
Keizer
145ont

10ïln 14jaar
163pnt
l .D ani elSl epri ensma
H ovenkamp
161pnt
2.Thom
3.Robin
Wever
160pnt
3.Jessica
Wever 160ont

De winnaarszijnook met een prijsjenaarhuisgegaan.
Hopelijkallemaaltot de volgendekeer!
NamensC.S.C.W./feestcomité,
MarjanVeldman.

NIEUWSVAN KOREN.EN PELMOLEN..DEGROTEGEERT''
Het nieuwejaar was nog niet eens begonnenen de molenaarwerd al
benaderdvooreen te houdenactiviteitin 2007.Namelijkin juni 2007wordt
in Nederlandgehouden.Dit symposihet internationaal
molensymposium
um is in 1973opgerichtin Portugalen men vergaderteens in de zoveel
jaar.
ln 2007wordthet symposiumin Wageningengehouden,met een excursie
door Noord-Nederland.
Men zocht een goed werkendepelmolenen zodoende kwamen ze in
Kantensterechtbij koren-en pelmolen"de groteGeert".Er is al een kengeweestmet de molenaaren een
nismakingsgesprek
en een vergadering
over de molen en de
delegatieuit Den Haag.Ze warenerg enthousiast
inrichtingervan.Natuurlijkis het altijdfijn om bezoekte krijgen,maar nu
"de groteGeert"is uitgekozendoor een belangrijke
organisatieis het helemaalleuk.
De molenaar.

14

2SS?

Niiien'Í loug
WI werden benaderd om het spits af te bijten voor deze nieuwe rubriek in
't Lougnijs.
Graagwillenwe hier dan ook gehoor aan geven.Wij stellen onsaan u voor:
familie de Vries, Klinkenborgerweg7, Kantens.
Latenwe beginnenmet Egbert,die
in 1970aan de Klinkenborgerweg
is geboren. Na zijn middelbare
school is hij in Leeuwardengaan
studeren(AgrarischeHogeschool,
Agrarische
studierichting
BedrijÍskunde).
Daar ontmoettehij
zijn huidige echtgenote, Alette
Rennen.Aletteis in 1971geboren
als boerendochterin Rutten,een
net zo kleinplaatsjeals Kantens,in
(Flevoland).
de Noordoostpolder
Na
de
studiebanken van
Leeuwardenzijn zij gaan samenwonen in Groningen,waar Alette
haar eerste baan vond als
Assistent-Accountant
bij Moret,
Ernst& Young,en Egbertging nog
even verder studeren,studiericht i n g P e r s o n e e le n A r b e i d . Z i j n
stage liep hij bij Koop Holdingin
Groningen.
Via deze stage kwam
hij in contactmet een van de dochterondernemingen
in Hoofddorp.Daar is hij toen in dienstgetredenals
Personeelsf
uctionarisresp.AssistentAlgemene Zaken.
De afstandtussenGroningenen Hoofddorpwerd te grootom dagelijkste
bereizen,en Egberten Alettebeslotente gaanverhuizen
naarEmmeloord.
Alettevond hier al gauw een baan als gevorderdAssistent-Accountant
bij
een middelgrootaccountantkantoor.
Een paarjaar laterwisselden
in Emmeloord
zij hun huurwoning
in vooreen
eerstekoopwoningin Luttelgeest,
zo'n 8 km van Emmeloord.
De volgendeveranderingbetrofde werkkringvan Egbert.Hij vertrok bij
Koop Tjuchem en werd Personeelsfunctionaris
bij Hakvoort Horeca in
Emmeloord.
De basiswas gelegd,en het werd tijd voor huisje,boompje,beestje.
In 1999 zijn zij getrouwden in de zomervan augustus2000 is hun eerste
dochterLynettegeboren.Alettebleefvoor3 dagenper week in Emmeloord
werken,en Lynettewerd prima opgevangenbij een kinderdagverb\f
. Zij
heefthet er altijderg naarde zin gehad.
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Om diverseredenenwerd de woning in Luttelgeestin 2002 verkochten
verhuisden zij naar een semi-vrijstaande
woning met veel privacy in
Marknesse.Het was toen nog niet volledigduidelijkof zij de stap naar
Kantensooitnog zoudenmaken.Hierin Marknessewerd in juli 2003 Mart
geboren.
Ondertussengingenalle vakantiedagen
van Egbertop aan diverselandwerkzaamheden
in het Groningse.
Het bloedkruipttochwaarhet nietgaan
kan en na diversegesprekkenen consultenwerd toch beslotenom het
akkerbouwbedrijf
van oudersde Vries over te gaan nemen.Egberten z'n
vaderzijn in maatschapgetreden,en toen Geerten Hannyeen mooi plekje aan de Bredeweghaddengevonden,was voor hen de tijd daar om de
stap naar het noordente maken.
School,crecheen werk werd opgezegden per 22 oktober2005 betrokken
zij de boerderijaan de Klinkenborgerweg.
In de afgelopenmaandenis er veel opgeknapten eigengemaaktaan het
woonhuis.Alette heeft ondertussenweer werk gevondenals AssistentAccountantin Appingedam,Lynettezit in groep2 van o.B.S. Klinkenborg
en Mart gaat voor 2 ochtendennaar de peuterspeelzaal
in Kantens.En
Egbertzal zich nu volledigkunnenrichtenop het akkerbouwbedrijf.
Eerst
samenmet zijnvaderen in de toekomstuiteindelijk
alleen.
We merkendat we heel hartelijken open wordenontvangenin Kantens.
Het lijktwel alsofwe'terugzijn van weggeweest'.
VoorEgbertgeldtdit wel,
maarvoorAlette,Lynetteen Mart is iedereennatuurlijknieuw.Tochdenken
we dat we heelsnelvertrouwdzullenzijn met het dorp en de mensendie
er wonen,en bínnenkortetermijngewoondeel zullenuitmakenvan de
dorpsgemeenschap.
we zullen onze best ervoordoen, en met een 3e
spruitop komst,zal dat vast en zekergaan lukken.
Aangenaam,
Mart, Lynette, Egbert en Alette de Vries.

ssLrs

KLAAR.OVERSPASTORIEWEG
Lv.m.het veiligoversteken
van de kinderenvan de Klinkenborg,
heeftde
schoolsindskortde leerlingenvan de groepen7 en I aangesteldals klaarovers.Dezekinderennemenhun taakzeerserieusen helpende jongere
k i n d e r e no m 1 1 . 4 5u u r e n o m 1 5 . 1 5u u r m e t h e t v e i l i go v e r s t e k eana n d e
Pastorieweg.
Graagmakenwe iederedorpsbewoner
en overigeverkeersdeelnemers
hieropattenten hopenwe op uw "verkeersvriendelijke"
medewerking!!
TeamO.B.S.Klinkenborg
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SCHAATSENOP KARDINGE.
Het GewestGroningenvan de K.N.S.B.wil alle basisschoolkinderen
de
gelegenheid
in Kardingeof schaatsles
biedente gaanschaatsen
te krijgen.
Doordatnatuurijsde laatstejareneen schaarsartikelis geworden,hebben
veel kinderennog geen schaatsengeleerd.Mededaaromwil het gewestelijkebestuuronderzoeken,
voor is.
of er belangstelling
Dankzijde ondersteuning
van ArrivaTouring,FrisoBouwgroep,Kardinge
en de K.N.S.B.kan er voor de jeugd in de basisschoolleeftijd
op een
woensdagmiddaggeschaatstworden op Kardinge,e.v. met schaatsles,
tegen de prijsvan 1.=. Dit is dus inclusiefhet vervoer,de les of het vrij
schaatsen.Een datumis op dit momentnog niet bekend,het gaat nu om
de inventarisatie.
De basisschoolin Kantenshebbenwij ook in kennis
gesteld van deze mogelijkheid.Mocht er onder de leden van de
lJsvereniging
belangstelling
zijn hieraanmee te doen, laat het ons dan
evenwetenvoor 1 februari,bij:
llco v d GrondePastorieweg
33 Kantenstel:0623944318
G è H o e k z e m a U s q u e r d e r w e g1 7 R o t t u m t e l : 5 5 1 4 7 8 E - m a i l
gerottum@wanadoo,nl
Het lJsbaan bestuur vraagt Uw aandacht.
ln novembervan vorigjaar hebbenwij ons ook al tot U gericht,met het verzoek U aan te meldenals nieuwbestuurslid
van onzevereniging.
Tijdens
de bijzondere ledenvergaderingheeft Jan Jensma uit Kantens zich
beschikbaargestelden is nog diezelÍdeavond benoemd.Hij had echter
geen tijd om het penningmeesterschap
op zichte nemen.Daarwij besloten hadden,als er geen nieuwepenningmeester
was, zou de ijsbaandit
jaar nietonderwaterwordengezet.MaarU hebtallenkunnenconstateren,
dat het wel het gevalis. Maartoch is er nog niet helemaaleen redenom te
juichen.
GerardMars uit Kantensis bereidgevondenpenningmeester
te worden,
maar hij vraagtdaar een vergoedingvoor.Het bestuurheeftbeslotenhem
vooreenjaarte benoemen,
zodatwe eerstdoorkunnen.Als er geenandere penningmeester
komt,zien wij ons genoodzaaktvolgendjaar de contributiete verhogen.
Als iemandonderU het verenigingsleven,
en met name
de ijsbaan,een warm hart toedraagt,verzoekenwe U er nog eensover na
te denkenen kontactop te nemenmet het bestuur,zodatde contributie
niet
verhoogdbehoeftte worden.
Voorinformatiekunt U kontactopnemenmet
llco v d Gronde,tel: 06 23944318.
Gè Hoekzema,tel:551478
Het bestuurvan de lJsbaanvereniging
Kantens.
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NIEUWJAARSSOOS
van het CSGWFeestcomité
Vrijdagavond6 januari was er een zeer gezelligebijeenkomstin het
Schienvat:om 20.00uur begondaar de nieuwjaarssoos.
De meestemensen kwamenronddat tijdstipbinnenen kregenmeteeneen heerlijkkopje
kofÍiemet het traditionelerolletjeerbijen dat was een goed beginvan een
heelgeanimeerde
avond.Er werdvolopgelachenen gepraat;men schoof
vaak een plaatsjeop en ondertussenkwamener erg lekkerehapjes en
snacksvoorbij.Om 22.00uur was het officieelafgelopen,
maarhet duurde
nog een heletijd voordatiedereenweer naar huistoeging.Voordiegenen
die er nietbij waren:u hebtecht ietsgemist!
HET KANTSTERJEUGDHONK:
VIERJAAR EEN EIGENONDERKOMEN!

I
I

Het jeugdhonkheeftalweer41aareen eigengebouw,een redenvoor een
feestjedus! En dit FEESTJEvindt plaatsop ZNERDAG 18 FEBRUARI
2006.
We houdendan een PLAYBACKSHOW
voor JONG en OUD.Het jeugdhonk is dan gewoonvanaf 19.00 uur geopend,maar de playbackshow
b e g i n to m 1 9 . 3 0u u r .
Hieronderzie je een opgavestrookje.
Deze kun je inleverenvoor MAANDAG 13 FEBRUARI2006 in het KantsterJeugdhonk(geopendop woensdag en donderdagvan 19.00uur tot 21.30uur en op vrijdagen zaterdag
van 19.00uur tot 23.30uur).We verheugen
ons erg op dit feestjeen hopen
dat je er ook bij kuntzijn.Hoe meerzielen,hoe meervreugd!!
groet,bestuurKantsterJeugdhonk
Vriendelijke
--------------------t

I

OPGAVESTROOKJEPLAYBACKSHOW18 FEBRUARI2006:

I

Naam:
Leeftijd:
Act:
I

i P.S.GAARNEMUZIEKZELF MEEBRENGEN!
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DE CHALLENGEVAN GIJSBERTDE KAM UIT ROTTUM
Gijsbert de Kam uit Rottum heeft eind november2005 meegedaanmet de
6560 km lange "Amsterdam-Dakar"Barrel Rally voor een goed doel in
Afrika. H| is inmiddels weer terug in Nederland en vertelt over zijn ervaringen:
Het was een onvergetelijke
ervaring!De routeover het asfaltis alleenal
meerdan de moeitewaard. Eigenlijkbegonallespas bij de overtochtvan
Gibraltarnaar Marokko.Zodraje in Marokkobentaangekomenben je echt
in een anderewereld.De auto'sdie je tegenkomtstaan in Nederlandal
minstenseen jaar op de sloop,en veel gaat er nog per ezel.Ook de boeren gebruikende ezel en de os nog als trekdiervoor de werktuígen.
Vierbaanswegenzijner niet.Het atlasgebergteis bijzondermooiom door
te rijden.Ga dan ook vooralover de echtebergachtige
wegen!Prachtig!
Veel kleinebergdorpjesmet mensendie zo ongeveer20 jaar terug in de
tijd leven.Het berglandschap
is bijzondergroen.Het verkeeris chaotisch
maargoedte doen.Zodrajeonderin Marokkorijdt,beginthet steedskaler
te wordenen neemthet zand een steedsgroteraandeelvoorzijn rekening.
De temperatuur
stijgtmet de dag.Op den duuralleenmaar zand.Je komt
veel nomadentegen. Echt niet voor te stellenhoe die mensen leven.
Mauritaniëis erg kaal en er valt, buiten de Sahara,weinig te zien.
plaatsen,met bijnaalleenmaarbedelendemensen.De auto's
Troosteloze
zijn nog tien keerslechterdan in Marokko.
Je krijgter geen lekkergevoel
doenook de
bij en je wilteigenlijkzo snelmogelijkweerweg.In Mauritanië
wegen met kuiÍenvan een halvemeterdiep zijn íntrede.Of gewoonhelemaal geen weg is vaak ook een optie.Je begintgewendte rakenaan de
kalevlaktenen beginthet uiteindelijk
uitgestrekte
ook nog mooite vinden.

iiitl:i:ii!
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Senegalis erg corrupt,je bentbij de grensal sneleen díkkehonderdeuro
lichter.Vaakstoppenze het gewoonin eigenzak. Bij elke controlepost
van
de Gendarmeriedien je minimaal1 kado voor de beste man af te geven,
en als je gelukhebtblijfthet daarbij.In Senegalzijn we helemaalper militaire escortehet land door geloosd.Niet echt gastvrijdus! De Campingin
Dakar,Lac Rose (officiëleeindpuntvan de bekendeParijs-Dakar
rally),is
bijzondermooien zekerde moeitewaardom te bezoeken.De golvenvan
de Oceaanzijnbijnaoveralgemiddeld2 meterhoog.In Gambiais het erg
goedtoeven.Het begintook weer groenerte wordenomdatde Saharaten
eindeis. Gambiais engelstalig,waardoorhet communiceren
weer goed
gaat.Je komtweerechtegebouwentegendie op huizenlijken,en je komt
toeristentegen.Natuurlijkblijftde lokale bevolkingerg primitief,maar je
hebtveel meer het gevoeldat het een beetjede goedekant uitgaatdaar in
waaromSenegalen Mauritanié
Gambia.Nog steedsonbegrijpelijk
toeristen zo ongeveerweren. De kustlijnis tijdensde gehele route bijzonder
mooi, en wordt afgewisselddoor kliffenen uitgestrekte
verlatenstranden
(Afrikanenzijnimmersal bruin...).Gambiais zoalsgezegdheelopenvoor
toeristen.Ze warenons allenerg dankbaarvoor onzeactiesvoorde goede
uitgenodigd
doelen.We werdenbij de vice-president
op de borrel,kregen
een oorkondevoor onze prestatieen kwamengezelligmet nog een aantal
prominentenop een groepsfoto.Erg leuk. De auto is geveildvoor ons
goededoel,en heefteen bedragvan 1400,=opgebracht.
Ditgeldis naar
Gambelgegaan;een Belgischehulporganisatie
die zich sterk maaktmet
in het onderwijs.
vrijwilligers
Met een goed gevoelen een mega ervaring
staptenwe het vliegtuigweer in naarschipholl
Voordiegenendie onze reisvan dag tot dag willennalezen:op www.saharakings.tk.
hebbenwe een dagboekbijgehouden
van onzetrip in 21 dagen.
Hierondervolgt1 dag uit dit dagboek:
Dag 11 Van Nouadhibou tot Nouakchott.
Dinsdag 29 november: Officieel een rustdag, ca 120 km
Omdat niemand van ons groepje een dag langer wilde blijven in
Nouadhibou(Mauretanie),besloten we om vandaagdirect maar de Sahara
in te trekken. ln Nouakchott, de hoofdstad,zouden we de rustdag, die aanvankelijkgepland stond, wel kunnen inhalen.We hopen dat het daar mooier is! Eerst op zoek naar een pompstation.Dat viel echt niet mee. Dan was
er geen benzíne en dan weer geen diesel te krijgen... En dat terwijl zo
ongeveeriedereendaar een auto heeft! En als er brandstofaanwezig was,
moest er eerst nog onderhandeldworden over de prijs. Een paar uit onze
groep hebben kunnen tanken. Wij niet, en zijn maar op goed geluk de
woestijnin gegaan. We zaten al snel vast toen we het mulle zand bereikten. Goed, dan is het nog niet zo erg, maar na de 15ekeer beginje het net
ietsminder leuk te vinden... De moed zakte natuurlijknog niet in de schoenen...wantdit ís leuk, hier hebben we het allemaalvoor gedaan!!Het was
echt zo ontzettendheet, we schattenzeker 40 graden! Scheppen,schep21

pen en nog een scheppen.Gelukkighadden we veel hulp.Anders stonden
we er waarschijnlijknu nog te scheppen... De 4x4's kwamenzelfs ook een
paar keer goed vast te zitten, vaak als gevolg van het los trekken van een
andere auto. Tochben je in een 4x4 echt zoveel beter af! ln een 2 wheeldrive maak je echt veel meer mee, het is veel spannender!We zijn de eerste halve dag in de Sahara slechts20 km opgeschoten... Er zijn in de
woestijnzogenaarndeplateaus met een harde ondergrond,die de wegen
in de woestijn vormen. Het valt vaak op aan de autowrakken aan de kant
van die paden, als je al over paden kunt spreken... Echter op de één of
andere manier stuurde onze gids ons voortdurenddoor het mulle zand!
Veelover woestiingrasgedenderd.Remleidingis stuk gegaan, die hebben
we handig met een propje in de hoofdremcilinder lamgelegd. Nu hadden
we nog maar 3 remmen. Gelukkig heb je in de woestijngeen rem nodig,
het enige belangrijke is je gaspedaal! 's Middags zandstormen meegemaakt. Zonder bril red je het echt niet in de woestijn.Toen we weer een
keer vast zaten werden we, voor dat we het zelf door hadden,door een 4x4
opgedrukt aan de achterkant. Een lelijke deuk tot gevolg, maar we waren
wel weer los! Haha mooi toch! Hoe verderde dag vorderdebegon de stemming in de auto steeds ietsminder aangenaamte worden... We hadden de
woestijn net iets anders voorgesteld. Achteraf natuurlijk onzin, want de
woestiinis echt NIETgeschikt om met een auto in te rijden.Maar goed dat
we de auto enigszinshadden aangepast... Vlak bij een dromedarisdrinkplaats hebben we ons tentenkampopgeslagen.Zelfwarm maaltijdenopgegeten. van een boom hadden we een leuk kampvuurgemaakt. Toenzanderig de dikke slaapzak ingekropen.
Tot slot,als je dit na
wilt doen met eigen
auto: neem banden
van minstens 200
mm breed onder de
auto, verhoog je
auto, vernieuw alle
schokbrekers,minimaal 2 reservewielen, veel dingetjes
om weg te geven,
laatje bankpasmaar
thuis en neem al je
geld cash mee,
neem niet zonderte
vragen foto's van
mensen(zo niet dan zíI je vaak met een probleem),en als laatste,drink
veelwateren laatje nietopjagendoorde Afrikanen!
Gijsbertde Kam
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EEN DAGJE KANTSTERBOS
in samenwerking
Zaterdag14 januarihebbenwe met 10 vrijwilligers
met
LandschapsbeheerGroningen een stukje verwaarloosdKantster bos
opgeknapt.De dag begon koud maar erg gezelÍíg,mede door de grote
opkomst.
(verzorgddoor Ineke) werd er
Tíjdensde koffie en een puddingbroodje
druk overlegdwat en hoe we verdermoestenmet dit toch wel mooie stuk
bos.We kwamentot de conclusiedat we weersnelverdermoestenen dat
er nog veel te doen was. Het bos werd uitgedunden alle hout hebbenwe
op rillengelegd.Dit gaf het bos een heelanderaanzicht.Rondde middag
hebbenwe evenbijgepraatonderhet genotvan een kleindrankjeen daarmee de dag afgesloten.
hebbenwe beslotenom
Samenmetde vrijwilligers
4 maart nog een ochtendte bestedenaan het opknappenvan ons bos.
Graag hebben we nog meer hulp bij het opknappen van het bos!
U kunt zich hiervoor opgeven bij Jan Jensma, Middelstumerweg44,
tel 557118.
Zie het resultaat bij de Stitswerderlaan.
DorpsbelangenKantens
Jan Jensma,Vereniging
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crazode F.&t...

Even voorstellen...
lk ben Ericde Klerk(57 jaar),getrouwdmet Deda.We hebbenallebeitwee
kinderen,samendus vier.lk werk als leraarin Groningenen in mijn vrije
tijd ren ik af en toe door de anderetwee dorpen.
Waar kom je vandaan...
Ggbgrgl en getogenin Amsterdamben ik in 1977 naar't Hogelandverhuisd.Het langsthebbenwe gewoondin Winsum.lk woon nu Àetiets lang e r i n ' t n o o r d e nd a n i n M o k u m .
Hoe ben je in Stitswerdterecht gekomen?
altijdgezegdals de kinderenhet huis uit zijn gaan we in een
!V9 ngOOen
echt kle_in
dorpjewonen.We haddenal jaren geledeneen óogje latenvallen op stitswerd.Tweeëneenhalf
jaar geledenls het er van ge-komen.
Doe je mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp? zoja, waaraan?
Als er iets te doen is in het dorpshuiszijn we meesial.present.Aan
stitswerdop zijn kop werkenwe graagaan meerdereonderdelenmee.
OmschrijfjezelÍ in 5 woorden...
Net volwassen,
maarniethelemaal.
Met wie zou je een dagje willen ruilen?
lk zou gpag een dag, maarook wel langer,één van mijneigenkattenwillen zijn.Dus met mezelfals baasje.Alleendat blikvoeren dià brokjeslijken
me niets.
Waar mogen ze ie 's nachts voor wakker maken?
J a a a a . . . .m
, a gj e d r i ek e e rr a d e n .
Wat staat er altijd in je koelkast?
Versemelk.
Wat neem je mee naar een onbewoond eiland?
Een retourbiljet
om te gebruikenals ik helemaaltot rustben gekomen.
wat vind je het leukst om te lezen in 't Lougnijs en wat zou je aan 't
Lougnijswillen veranderen?
wanneer het oud.papieropgehaaldwordt en dan vergeetik het nog.
wetenswaardigheden,
oude gebruiken,oude bewonersen geschiedenls
van de omgevingmag van mij wel meer.
En tot slot, aan wie geeÍ je de pen door?
fk geef de pen door aan Alfredten Hoeve,voor wie geen computerprobleemte grootis.
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DAMCLUB''HET LEERTVANZULF"
In decemberwerdende volgendewedstrijdengespeeld voor de onderlinge competitie:
8 december :
1 december :
2-0
2-0
D . H o l t m a-nB . L e y e n a a r
D . H o l t m a-nP . H o o g w e r f
0-2
2-0 J.vanDijk-J.Wieringa
M . H o l t m a-nJ . v a nD i j k
2-0
K . B r o e k h u i z -e M
n . v . d . M o l e n0 - 2 M . v . dM
. o l e n- J . Z w e r v e r
- RJ.Wypkema 2-0
R . W y p k e m-aB . L e y e n a a r 2 - 0
P.Hoogwerf
2-0
R . W y p k e m-aM . H o l t m a n 2 - Q
R . W y p k e m-aA . R i t z e m a
- R.Wypkema0 - 2
J . Z w e r v e r - K . O o m k e n s 1 - 1 K.Broekhuizen
22 december :
15 december:
A . R i t z e m a - J . W i e r e n g a 1 - 1 K . O o m k e n-sM . v . d . M o l e n 2 - 0
2-0
2 - 0 J . W i e r e n g-aM . H o l t m a n
D . H o l t m a-nM . H o l t m a n
ijk
2-0
K . B r o e k h u i z e- nK . O o m k e n s 0 - 2 B . L e y e n a a r - J . vD
an
2-0
R.Wypkema- P.Hoogwerf 2-0 J . Z w e r v e-rA . H o o g w e r f
B.Leyenaar-J.Zwerver 1-1
Stand onderlinge kompetitie per I december :
1. R.Wijpkema 17
34
16
29
2. D.Holtman
17
16
3. J.Zwerver
16
4. J.Wierenga 14
15
5. K.Oomkens 12
15
6. M.v.d.Molen 15
7. M.Holtman
16 14
12
13
B . A .R i t z e m a
9 B.Leyenaar 17 12
10. A.Hoogwerf 16
I
15
11 . J . v a nD i j k
6
12. K.Broekhuizen12
5
12. RJ.Wijpkema 7
4
13. P.Helmus
1
1
14. RJ de Winter 1
0
15. lv.d.Gronde 3
0
CompetitieN.N.D.B.
De uitwedstrijd
tegenMunnekezijl
werd remise.Deuitslagwas B - B .
Nieuw lid.
PatrickHelmesheeftzichaangemeldals lid van onzedamclub.
Hij damt al enigejarenbij Middelstum
Wij wensenhem veeldamplezier
en succes.
Hest doe t spul verloren,
Sloa dien gain bord over zien oren.
Mor zuik de schuld bie die zulf,
Den komt t betere spul vanzulf!
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IS VERSCHOVEN.
ALGEMENELEDENVERGADERING
B.V.R.O.D.
van B.V.R.O.D.
Op vrijdag6 januarijl. zou de algemeneledenvergadering
plaatsvinden.
Deze vergaderingheeft helaasgeen doorgangkunnenvinden en is derhalveverplaatstnaar vrijdag10 februariom 20.00 uur in 't
van 't Lougnijs.Mensendie
Schienvat.Zie voor de agendade kersteditie
graagdeel willenuitmakenvan het bestuurkunnenzich meldenbij Claudia
Drost(552152).
AGENDATHEATERWERKPLAATS
FEBRUARI
Do. 16 Íebruari "de Salon & talk to her"
Twee mannen zitten naast elkaar tijdens een dansoptredenzonder te
weten dat ze enkelemaandenlater bij toevalgoedevriendenzullenworden.De ene man (JavierCámara)is verplegerin een kliniekwaarde andere (Dario Grandinetti)waakt bij het bed van zijn geliefdevrouw, een
verkeert.De verpleger
beroepstorero
die in een dodelijkebewusteloosheid
heefteen passievoor een jongeballetdanseres,
maarook zij ligt in coma...
De beidevrouwenbepalenhet noodlotvan de mannenen vormenvanuit
hun verstildesituatieuiteindelijk
de basisvan hun intensevriendschap.
OPHALENOUD PAPIER
Zaterdagochtend
28 januariom 9.00 uur bij de weg klaarzetten.
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg. Oud papier
en karton graag inleverenin dozen of papierenzakken.Bij klachtenkan
"Poppedijn",
van peuterspeelzaal
men zich wendentot de contactpersoon
HarriëtWassink,tel.nr.434644.
APPARATEN
OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAUKLEINEELECTRISCHE
Op maandagmorgen
20 februarikunt u bij het personeelvan de chemokar
HeeÍtu kleinchemischafvalaan te bieuw kleinchemischafvalinleveren.
den dan kunt u dit, in de weekvoorafgaandaan de inzameling,telefonisch
tel. 437662.U kuntook een e-mailstudoorgevenaan het gemeentebedrijf,
ren naar:algemeen@eemsmond.nl
Uw afvalwordtvanafuw huis meegenomen.Ook afgedanktekleineelectrischeapparatenzoals koffiezetappahaarfóhns,electrischetanraten,strijkijzers,
broodroosters,
boormachines,
denborstels,mixersetc.kunt u gratismeegevenaan de chemokar.
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Gratis identiteitskaartvoor veertienjarigen

Elv{s-"ïËa

Sinds1 januari2005 moet iedereenvan veertienjaar en ouderzich kunpaspoortof rijbewijs.Als je in
nen legitimerenmet een identiteitskaart,
2006veertienjaar wordt,kunje op initiatiefvan het kabineteen gratisidentiteitskaartaanvragen.Dit kan vanafacht wekenvoordatje veertienwordt.
is het ook mogelijkom op een latermomentin 2006 een identiNatuurlijk
teitskaartaan te vragen.De voorwaardenzijn dat je in 1992bent geboren
en ingeschreven
staatin de gemeenteEemsmond.
Ook als je een nog geldig Nederlandsidentiteitsbewijs
hebten voldoetaan de voorwaarden,
mag
je een nieuwidentiteitsbewijs
aanvragen.
Verdergeldende gewoneregelsvoor het aanvragenvan een Nederlandse
identiteitskaart:
- je moet de kaartpersoonlijkaanvragen;
- je moetéén goedeen recentepasfoto(3,5x 4,5 centimeter)
van een vakfotograafmeebrengen.Het gezichtmoet rechtvan voren afgebeeldzijn
met een egale,lichteachtergrond;
- je moet je verlopenof nog geldigeidentiteitskaart
meebrengen
- indienvan toepassing:
je moetje verlopenpaspoortmeebrengen.
Een week na de aanvraagligt de identiteitskaart
voor je klaar op het
gemeentehuis.
GemeenteEemsmond
,rTr
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Cursus Gronings
In 15 avondenhebben
Op 23 januariwerdde cursusGroningsafgesloten.
de cursistenallerlei onderwerpenbehandeldop het gebied van de
Groningercultuuren taal. De heer Reindershad steedseen aandachtig
gehoor als hij over de Groningergeschiedenis
vertelde.Fré Schreiber
bekeekde taallessenop zijn eigenluchtigemaniermet veel voorbeelden
van een liedje,een verhaaltje,
een "taimke"om alleste verduidelijken.
In plaatsvan de schoolreisaan het eind van de cursusmaaktende deelnemersop 17 decembereen uitstapjenaar onze oosterburen,
naar Leer
om kenniste makenmet het Platduutsen de Ostfriesebezienswaardigheden. Het was een hele koudezaterdagmet sneeuwval,maar de groep
In een Lutherse
zettedoor.De heer Reindershad allesgoed voorbereid.
kerkgaf hij uitlegoverhet interieur.
Verderbezochtmen een museumwaar
veel mooievoorwerpenwarente zien.Om weer wat warm te wordenwas
Net zo langtheedriner wel liefhebberij
om theete drinkenop z'n Ostfries.
ken tot de kandijklontaan het stokjeop is. Onderwijlwerd een verhaalin
het Ostfriesverteld.ledereenwas daarnavrij om nog even de kerstmarkt
te bezoeken.
Op de laatstecursusavondwerden de certificatenuitgereikten voor de
beidedocentenwas er als dankeen attentie.De Vrouwenraadkan op een
succesvolle
cursusterug zien.
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Teken-en schildercursus
Nu de cursusGroningsafgelopenis, zijn we op dinsdag24 januarigestart
met de teken-en schildercursus,
TwaalÍcursistenzullenonder leidingvan
RuudCasperscreatiefbezig ziin.
Grieks koken
De eersteavondis verplaatstvan 23 januarinaar maandag30 januari.Op
maandag6 februarivolgtde tweedeavondo.l.v.MarcellaGerretsen,die wij
al kennenvan vorigekeren,dus succesverzekerd.
Kerstdecoratie
Op 16 decemberkwamen14 vrouwennaar 't Schienvatom o.l.v.Diana
Koningvan Brokantenseen kerstdecoratie
te maken.Het was een gezellige avond.
WEETJES
Bent u in de vroege morgenvan eerste kerstdagwakkergewordenvan
kerstzang?Leden van het koor Deo Dicatus zongen op verschillende
straathoeken
kerstliedjes.
Een leuk initiatief!
Hebt u de openingvan de Euroborggevolgdop tv? Dan hebt u geziendat
Kantenseen paar maal in beeld kwam.Kaanstersupportershaddeneen
alternatiefscorebordgemaakt,omdat de echte niet erg duidelijkwas. En
het werktehoor,de standwas duidelijkzichtbaar,2- 0 voorF.C.Groningen!
Muske
Muske,
wat zóchtstoe
bie blommenop t glaas?
Woltoe
beweren,
dat winter d'r was?
Haarstoe
verlet
om n krummeltjebrood?
Doe, dij
gain wait
het van levenof dood'J
JanBoer Oet: Stil leven

31

