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KERKDIEN'TEN
Protestantse gemeente Kantens-Stitswerd
Kantens,Antoniuskerk
Palmzondag
1 apr. 19.00uur ds.T.J.Edelman,Zevenhuizen;
't
bed. H. Avondmaal;
5 apr. 19.30uur ds. P.C. HooÍt,Hardenruijk;
Witte Donderdag
in het koor
6 apr. 19.30uur GoedeVrijdagviering
8 apr. 10.00uur de heer A.J. Fraanje,Leerdam;Paas-gezinsdienst
m.m.v.kinderkoor
15 apr. 11.00uur mevr.N.C.Meihuizen,
Kantens k
Haren;bed.H. Doop k
29 apr. 10.00uur ds. R.P.Oosterdijk,
Stitswerd, Georgiuskerk
22 apr. 10.00uur Jan Venema,Kantens k
k = kindernevendienst
GereÍormeerdekerk vriigemaakt te Kantens
1 apr. 11.00uur ds.T. Groenvelduit Roodeschool
uit Schíldwolde
14.30uur ds. G.F.Ovenrueg
GoedeVríjdag
6 apr. 19.30uur leesdienst
I apr. 9.30 uur leesdienstPasen
1 6 . 0 0u u r d s .J . M .H a a k
15 apr. 11.00 uur ds. A.G.Bruijnuit Uithuizenleerdienst
14.30uur ds. H.W.van EgmonduitTen Boer
22 apr. 11.00uur ds. A.G.Bruijnuit Uithuizenleerdienst
14.30uur leesdienst
29 apr. 11.00uur ds. A.G.Bruijnuit Uithuizenleerdienst
14.30uur leesdienst
6 mei 11.00uur ds.T. Groenvelduit Roodeschool
14.30uur leesdienst
Chr QgreÍ kerk Kantens (wijzígingenvoorbehouden)
1 apr. 10.30uur ds. A J v d Toorn
14.30uur leesdienst.
6 apr. 19.30uur ds. P C de Lange(GoedeVrijdag)- vieringH A.
8 apr. 09.00 uur leesdienst
14.30uur leesdienst
9 apr. 09.30 uur ds. P C de Lange,Paaszangdienst
15 apr. 10.30uur leesdienst
19.00uur ds. P C de Lange- Dienstmet belangstellenden
22 apr. 09.00 uur ds. P C de Lange
1 7 . 0 0 u u rd s . A J v d T o o r n
29 apr. 10.30uur ds. P C de Lange
14.30uur leesdienst
Dorpskerk Rottum AIle dienstenbeginnenom 19.00uur
B apr. Pasen,ds. E.B.G.W.
Ockels,organistdhr.EdzoRozema(45 i.org.)
29 apr.ds. W.M.F.de Lepper
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WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900 - 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
31 mrt-1apr M.J.den Engelse-Boelkes,
Ezinge
.059462 21 21
7-8 apr
Tandartsenpraktijk
Loppersum,Loppersum...0596
57 28 18
9-10apr
Tand.prak.Fledderus& Commies,Winsum..0595
44 15 45
11 apr
C.J.Conradie,Bedum
.......050
3O123 37
12 apr
H. Meursing,Middelstum
.059555 22 92
14-15apr
J.F.Perdok,Baflo
.............0595
42 27 23
2 1 - 2 2a p r
A . M .v a n W a e s ,U i t h u i z e r m e e d e n . . . . . . . . . . . . . . . .4. .103569854
28-29 apr
C.H.de Lange,Leens
.......0595
57 14 27
30 apr-1 mei Tandartsenpraktijk
Loppersum,Loppersum...0596
57 28 18
Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandarts telefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R.Boelema.Praktijk:
Groensingel
38, Middelstum.
Voor het 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.
Vervoershulpdienst:
ïe|.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan aÍspraken: 0595 557131
voor dringendevragenof voor de bevalling:06 13731172

BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

Ledenadministratie:
G.S.OMTA.ARKEMA
tel.:0595 55 26 23

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

VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het Paasnummervan dorpskrant't Lougnijs.We hebbenweer
ons best gedaanom dit nummereen beetjein het tekenvan Pasente laten
staan.Zo lretl u her en der wat Paasgedichten
aan, kunt u een Paastest
makenwaarinu er achterkomtwat voor Paastypeu bent en u kunt aan de
slag met het versierenvan eierenaan de hand van enkeleleukevoorbeelden. Natuurlijkleest u ook welke activiteitener met Pasenzijn in onze 3
dorpen.
Naastde extraaandachtvoor Pasentreft u in dit nummereen gesprekaan
met GreetjeWerkmanover haar bijzonderepoppenhuisen steltde begraKantenszich aan u voor.Tevenstreft u een nieuwerubriek
fenisvereniging
aan, genaamd"ff chatte".Dit is een soort "De Pen"voor de jeugd van 10
Um 20 jaar.MarloesHomanuit Kantensbijt de spits aÍ (waarvoorhartelijk
dank!!).Het is de bedoelingdat de rubrieken"De Pen"en 'ïÍ chatte"om de
maand geplaatstgaan worden.Dit betekentdat u in deze editie van 't
Lougnijsgeen "De Pen"aantreÍt,maar pas weer in het meinummer.Het is
maareven(of is het nu ff...) dat u het weet.Rest mij nog u veel leesplezier
te wensenen een VrolijkPasen!
Frouwke Doornbos, eindredactie
BinnengekomengiÍten
B . G . Pv. d L . t e K .
€15,=
Mts V.te K.
€25,=
Volksdansgroep
Kantens €15,=
Wij danken u voor uw gift.
OUD PAPIER
Op woensdagavond
11 april zal er weer oud papierwordenopgehaaldin
Rottum,Stitswerden Kantens.Het oud papiergraag om 18.00 uur bij de
weg. Voor vragen/klachtenkan men terecht bij de contactpersoonvan
"Poppedijn"(0595-434644).
Peuterspeelzaal
Zet uw papier tijdig en voor de ophalers zichtbaar bij de weg. Papier en karton gebundeld of in dozen bíj de weg zetten. Lege kartonnen dozen zelf
even losscheuren en bundelen. Geen rommel meegeven zoals plastic,
piepschuim of hout. Dit moet er allemaal door de ophalers uitgehaald en
opgeruimd worden.
WANDELVIERDAAGSE
De Wandelvierdaagse
zal dit jaar gelopenwordenvan 7 t/m 10 mei.

Iw gespre['<^eï.,.
Greetje Werkman
Op een dinsdagmiddag in februari komt Greetje Werkman bij mfi
om iets te vêrtellen over het poppenhuis dat ze met hulp van haar
vader heeft gemaakt en nog
sÍeeds bezig is om te voltooien.
Omdat het bij haar op zolder
staat, heeft haar moeder mfi een
week tevoren'enkele foto's gebracht, zodat ik mfl een voorstelling kan
maken hoe het er uitziet en me een beetje op het interview kan voorbereiden. Greetje woont in de Kooistraat.Ze heeft de opleíding voor activíteitenbegeleidster gevolgd en werkt in een verzorgingshuisin Eelde. Zij is heel
creatief en is altijd bezig om iets te maken. leder jaar staatze met haar zelfgemaakte spullen op de Koninginnemarkt.
Mijn eerste vraag aan Greetje is, hoe ze op het idee is gekomen om
een poppenhuis te maken.
Met een glas thee erbij begint Greetjete vertellen.ln 2OO4was ze op
bezoekbij een oom en tante in Breukelen.Er stond daar een mooi ingericht poppenhuisin de kamer.Ze vond het prachtig. lneensdacht ze aan
de 10 barbiepoppendie ze nog op de vlieringhad lÍggen.De meubeltjes
waren er ook nog. Op de lagere schoolwas ze altijd met Manishavan
Dellenuit Stitswerdin de woonkamerachterde bank met de barbiesaan
het spelen.Ze vroeg zich af of het mogelijkwas om daar een poppenhuis
voorte kopenof te maken.Dus allerleiwinkelslangsom te vragenof er huízen voor waren.
In Groningenaan de Nieuwewegbleek een winkelte zijn met de naam:
Anita'spoppenhuis.
De ene helÍtvan de winkelwas voor modelbouwen de
anderekantvoorpoppenhuizen
en miniaturen.
Miniaturenwil zeggenal het
kleinespul dat nodigis voor de inrichting.Als je zo'n catalogusziet,kijkje
je ogen uit.Het lijktde lkea-gidswel.Er was alleenéén probleem.
Voorbarbies was er niet veel te koop,wel voor kleinerepopjes.Bouwtekeningen
waren er wel te koop, alleen op een te kleine schaal.De verhoudingen
moetenkloppen.
Pa Werkman moest in actie komen.
Alle onderdelenbrachthij over van 1 op 12 naar 1 op 6. In de zomer van
2OO4begonhij met het timmerwerk.Het huis is 1.75m breed,90 cm diep
en 1.60 m hoog en is in drie delen uitneembaar.
Een smal trappenhuisin
het middenmet aan beide kanteneen brederstuk.Bij een eventueleverhuizing,wat Greetjeniet hoopt,moet het huis door het trapgatnaar beneden kunnen.
Soms ligt de bouw wel eens evenstil,want vaderJaap heeftzo nu en dan
een klusjete doen in de speeltuin.Op dit momentis hij met de dakbedek6

king van het huis bezig.In zakkenvan 1000 stuks kun je singelskopen.
Greetjeheeft al 1600 singelsin een grijsachtigetint geschilderden pap
plaktze op het dak. Een helewinteris hij beziggeweestom vier trappente
moet
maken.Er zijn genoegtrapjeste koop,maardoor de schaalvergroting
hij alleszelÍ maken.De deurenen kozijnenmoetennog.
Om bij het binnenwerkte kunnen,kan het dak omhooggetildwordenen de
Het meestetimmenruerk
is klaar
voorgevelkun je in tweeënopendraaien.
en Greetjeis ondertussenal druk met de aankledingbegonnen.Wandjes
behangen,restjestapijtop de vloeren.Je denktsteeds,wat heb ik nog en
waar kan ik het voor gebruiken,zegt ze. De meubeltjeshad ze nog van
vroeger.
lk dacht dat barbies"in"waren,maar Greetjeverteltdat barbiepoppenen
kledinggewildzijn; maar meubelsvoor deze poppen niet. Maar je wordt
Zelf
steedsvindingrijker.
Een houtenkistjeomtoverentot een boekenkastje.
boekjesmakenvan een stukjehout en omwikkelenmet papier.
Zo stondze een keerbij Kruidvatin de winkelen zag daar hele kleineopen
haardjes.Het formaatwas net goed voor haar huis.Je kijkt steedsom je
heenoÍ je iets ziet wat geschiktis.
Op zaterdag3 maart gaat ze voor het eerst in Barneveldnaar een beurs
van miniaturen.
Ze weet niet wat ze daar kan verwachten.Daarnais er in
Arnhemeen grotebeursmet binnen-en buitenlandse
standhouders.
Ze is
ook geabonneerdop twee tijdschriften
op poppengebied.
Daarinleesje overbeurzen,adressenvan winkeltjes,overde historie,stijlperiodes,hoe je dingenzelÍ kunt maken.
Greetjehad aan één poppenhuisniet genoeg.Ze kon de verleidingniet
weerstaanen heefter een Victoriaanshuis bij gekocht.Dit huis is kleiner,
81 cm breed,81 cm hoog en SOcmdiep.Het heeÍteen voordeel,want het
staatin de kamer.De Victoriaansestijlvond ze zo mooi om te zien, maar
ze wil eerst bestuderenhoe deze stijl in elkaarsteekt.Ze is van plan om
met seizoenente gaan werken, met kerst in kerstsÍeer,met Pasen in
Paassfeer.
In Engelandzie je veel poppenhuizen,
het leeft
daar heel erg. Greetje mag graag reizen en is
twee keer in Engelandgeweest.Toen ze weer
thuis was, las ze dat er in Londeneen museum
was met heel veel poppenhuizen.
Dat wil ze vast
nog eens gaan bekijken.
lk wist níet dat er op dit gebied zoveel te zien en
te koop was en veel Lougnijslezers denk ik met
mij. Namens 't Lougnijs bedank ik haar bíj het
naar huisgaan voor het interview.Heel veel succes gewenst bij je poppenhuishobby!
A.E.v.d.H.-L.

.-

,I

Eenaeyeniaina
zicLl
....
r)
U Vyesenteevt
I^
e ayif lsor

/ 00 faan

e ayrif2oor

Et@@reffifrgwKàmtws
"Het plechtig graÍwaarts brengen van hun leden" dit was de doelstelling
100 jaar geledenen dat is het nog steeds.Zijn er dan helemaalgeen veranderingengeweest?Uiteraard,maatschappelijk
is er veel veranderd,zo
ook in de uitvaart,denk maareensaan uitvaartbegeleiding
of het cremeren
van een overledene,100 jaar geledenwas dat in onze omgevingondenkbaar.Een onde.rwerp
dat nu ondenkbaaris om te bespreken,zijn de rangen en standenop de begraafplaats.
Hiermeewerd bedoeldom de notabelen niet tussenhet werkvolkte begraven.50 jaar geledenwas dat een
agendapunttijdenshet jubileum.
Wat wij over onze verenigingkunnenvertellenis dat het een bestuurheeft
dat bestaatuit een voorzitter(Dhr.C.Groeneweg),
een algemeneadjunct
(Dhr.J. v.d.Laan),een penningmeester
(Mw.G. Omta-Arkema),
een secret a r i s ( D h r . R . J . S w i e r i n g a )e n e e n a l g e m e e n l i d ( D h r . J . W a l s ) .
Uitvaartverzorging
Boersema(Dhr.C. Boersema)verzorgtals voorganger
van onze verenigingde uitvaart,zorgtervoordat één en andervolgensde
wensenvan de betrokkenÍamilieuitgevoerdwordt en informeertook de
dragersvan onzevereniging
welkezijn;deherenM.A.Holtman,K. Knipper,
M. Dijk en J. Kobes,en al dezemensenstaan nog steedsachterde doelstellingbij de oprichtingvan onze vereniging.
Uiteraardstaanwij als verenigingniet stil in de tijd, maar gaan mee in de
maatschappelijke
veranderi
ngen.
De verenigingwil zich met dit 100 jarig bestaangraagaan u presenteren
door middel van een "uitvaartbeurs".
Dit is een beurs waar veel op het
gebiedvan een uitvaartte zien is. Eén van de deelnemersis uitvaartverzekeraar"Twenthe",
die 100 jaar geledennog niet bestond,maar in ons tijdperk niet meer weg te denken is. Deze uitvaartverzekeraar
kan u verder
helpenmet het verzekerenvan de kostendie een uitvaartnu éénmaalmet
zich meebrengten die veelalhoger uitvallendan men had gedacht.Onze
verenigingheeftsindskort een samenwerkingsovereenkomst
met uitvaartve rzekeraar'Twe nthe".
"Twenthe"zullen ook anderenzich presenteren
Naast uitvaartverzekeraar
met aan de uitvaart gerelateerdeondenruerpen,
onder andere; Notaris
Huitsing, GrafmonumentenUrnen Veenstra,BloemstukkenKrijgsheld,
KantensGemeente
DrukwerkSikkema,GrafkistenRobbe,BegraaÍplaats
Eemsmond,Uitvaartverzorging
Boersema.
De begrafenisverenigingKantens nodigt u hierbij van harte uit om onze
presentatie te bezoeken, en wel op zaterdag 14 april 2007 vanaf 10.00
uur tot 16.00 uur in 't Schienvatte Kantens.
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OPSPORING
VERZOCHT!
Dat kost geld!
lederjaar organiserenwe weer een Kinderspeelweek.
Maar,hoe komenwe daar aan?
We zijnals bestuuren vrijwilligers
druk bezigom op allerleimanierengeld
in te zamelen:
- subsidiesvan de gemeente;
- acties(collectegehandicapten
sporters,banketstaven
verkopen,etc.);
- sponsorloopdoor de kinderen;
- ludiekeactiesop koninginnedag.
Maar,ondanksalle inzet,wordt het steedsmoeilijkerom alles te bekostigen.
Gelukkighebbenwe ook nog de donateurs!Dezemensenkunnenwe echt
nietmissen!
Met deze inkomstenkunnenwe een start makenmet het organiserenvan
de speelweeken het inschrijfgeld
laag houden!Via dezeweg willenwe alle
donateurshartelijkbedanken.ïevens willen we graag nieuwe donateurs
verwelkomen
!!!
Neem contactop met:
LizanneGroeneweg(leagroeneweg
@hotmail.com/
0595-8501
23)
HarriëtWassink(harrietwassink@
hotmail.com/
0595-434644\
LiesbethMars
Jan Frankruijter
LammertBaron
MirandaBlaauwwiekel
Bert-JanZigterman
Hopelijktot ziensop de Koninginnemarkt!

Een kip
'k
eerstwgs eenei
'k
nu ben een kip
en kip zijn vind ik mooier
er zit wel leven
in een ei
maar toch is het wat dooier
Toon Hermans

UITSLAGTREKKINGGROTEVERLOTINGV.V.K.R.C.24Februari2007:
1e prijs 150,00 op lotnummer1839
2e prijs 100,00 op lotnummer1132
3e prijs 75,00 op lotnummer1337
4e prijs 35,00 op lotnummer1601
5e prijs 20,00 op lotnummer1804
6e prijs 10,00 op lotnummer1653
7e prijs 5,00 op lotnummer1174
8e prijs 5,00 op lotnummer1922
TrekkingsuÍtslag'is onder voorbehoud van schrijffouten!
Prijzen zijn tot 6 mnd. na trekkíngsdatum,ten overstaande van het winnend
lot, af te halen bij de penningmeestervan KRC: Klaas Knot, Bredeweg 12
in Kantens.
Bij deze willen we PolitiekorpsgemeenteEemsmondhartelijkbedanken
voor het trekkenvan de winnendelotnummers!
v.v.K.R.C.
TWEEDEUITVOERING
JUBILERENDEADVENDOGESLAAGD
De spelersvan Advendoen de zangersen zangeressenvan de Kaanster
Vlinthippershebben er afgelopenzaterdag weer een groot feest van
gemaaktbij de tweedejubileumuitvoering
in 't Schienvat.Het massaaltoegestroomdepubliekkon genietenvan een prachtigevoorstelling.Hulde
voor de spelers:Jan Knot, Willem Knot, Marten Miske,Wim Pol, Janny
ReifÍers,José de Jong,LizanneGroeneweg,FrouwkeDoornbos,Henkvan
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Dijken InekeGroeneweg.De mensenvan de grime(TreesVriezema,Anna
Holtmanen HennyHoman)haddende spelersschitterendgeschminkt.De
souÍfleurs(JantjeGroenhofen Gees Knot)haddende geheleavondweinig
te doen, in tegenstellingtot Stijn Knot en Wessel LuyÍ die het zeer druk
haddenmet het verzorgenvan lichten geluid.Op de foto ziet u het gehele
team.
CURSUSHANDLEZENIN STITSWERD
4 april een curIn het dorpshuisvan Stitswerdbegintop woensdagavond
sus handlezen.Voor meer informatiekunt u terecht bij LiesbethHaken
( 5 5 2 11 e ) .
NIEUWSVAN 'T SPRUDDERNUST
't
Binnenkortzullen wij het donateursgeldvoor speeltuinvereniging
Spruddernustweer bij u ophalen.Aangezienwe vorig jaar niet hebben
gelopen,veranderenwe het bedragvan € 2,50 in € 5,= . Het is de bedoelingdat wij vanafnu om het jaar het donateursgeld
bij u ophalen.Als u nog
geen donateurbent,dan kunt u zich aanmeldenbij voorzitterEstherSmit,
Stitswerderlaan1 in Kantens(tel. 552778).
weer plaats.Zet
Op zaterdag 16 juni vindt het jaarlijksespeeltuinfeest
deze datum alvastin uw agenda.Het wordt vast weer iets bijzonders.In
't
een volgendeeditievan Lougnijshoort u hier meer over.De foto'svan
.
vorigjaar kunt u vindenop www.kantens.nl
Bestuur speeltuinvereniging'tSpruddernust
SCHRIJVERJAN SIEBELINKNAAR UITHUIZERMEEDEN
De CultureleRaad van de gemeenteEemsmondheeÍt de schrijverJan
Siebelinkuitgenodigdvoor een lezingover zijn werk. De schrijverzal op
voorlezenuit
vrijdag13 april om 19.30in het Ankerte Uithuizermeeden
eigenwerk,aan de handvan een interviewzal hij wat meer vertellenover
zijn levenen zijn boeken,waarnahet publiekin de gelegenheidgesteldzal
wordenvragente stellen.Tot slot zal Jan Siebelinkop verzoekboekensigneren.
is en die de avondwil bijwonen,wordtgeadEen iederdie geïnteresseerd
viseerdin de voorverkoopeen kaartjete kopen.Dit kan bij de bibliotheken
De toegangsprijs
voorjeugdigentot 18 jaar is
in de gemeenteEemsmond.
€ 3,50,voor volwassenen€ 7,50 en voor mensenmet een bibliotheekpas
€ 6.50.
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SPORTEN SPEL IN KANTENSVOOR KINDERENUIT GROEP1 EN 2
OP WOENSDAGMIDDAGIN HET SCHIENVAT
Sportvereniging
Climaxwil ook voor de kinderenuit groep 1 en 2 van de
basisschoolsport- en spelactiviteiten
organiseren.Het doel is door sport
en spel plezierin bewegente hebben.
Op de volgendedata zullende lessenzijn:
W o e n s d a g1 1 a p r i lv a n 1 4 . 3 0- 1 5 . 1 5u u r
Woensdag25 aprilvan 14.30- 15.15uur
W o e n s d a g1 6 m e i v a n 1 4 . 3 0- 1 5 . 1 5u u r
De lessen worden gegevendoor Jorrit
Grob,studentvan de opleidingSport en
Bewegenvan het AlÍacollege,samen met
TrudyVrugt.De kostenzijn slechts€ 1,per keer.
voor de jeugd van groep 3 t/m I vinden op
De sport- en spelactiviteiten
plaats,
van 13.30tot 14.30uur.
dagen
maar
dan
dezelfde
Komtallen!

Nu is het Pasen - Jezus leeft!
Komt allen, sluit u aon die onzedood verslagenheeft:
de Heer is opgestaan!
Geenmacht in hemelen op aard
maakt Pasenongedaan,
en usiezich achter Christttsschaart
zal vredebinnengaan.
Wantwelke vijand ons bedreigt,
zijn wapen deert ons niet als eensde laatste vijand zwijgt
klinkt nog dit vrolijk lied.
O hoor de klokken luiden blij,
komt allen, sluit u aan,
dan zeggen,zingen,juichen wij:
de Heer is opgestaan!
André Troost
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DANSGROEPHEARTBEATvan Anna de Kuyer
Brengttwee verschillende
dansvoorstellingen
in het Bernleftheater
te Rottum:
"Het dier dat Mens heet"
Een dansvoorstelling
over drift - lust impuls.Een zoektochtnaar integriteit.
"lk denk- dus ik ben".Maarwie zijn
we als we niet denken.Als we geen
censuurhebbenop ons eigengedrag.
Als we onszelfvoor het eerst aanschouwen.Als we geen rekeninghouden met de gevoelensvan een ander.
11 mei , 20.30uur, € I
en

"Verbinding- Verbroken"
Eendansvoorstelling
overde ziektevan
Alzheimer,
weerspiegeld
in de belevingswereld
vaniemanddiedezeziekteheeft.
De vertwijÍeling
overwie nu op de verkeerde
plek is; zij of de wereld.
Koorddansend
door het leven;een steedswankelerevenwicht.
Herhalendgedragversusveiligheidzoeken.
Eindelooszoekennaar een jas die nietmeer
herkendwordt.
Wachtentot de klok de tijd aangeeft
voor.....waarvoor?
Contactproberente makenvia de zintuigen.
Vallenen opstaanen vallenen opstaan.
Alleenachterblijven.
1 j u n i , 2 0 . 3 0u u r ,€ 8
Reserveren bij Anna de Kuyer 06-11083127

13

VERENIGING
DORPSBELANGEN
ROTTUM
Do rpshuis "Kloosterstee" Rottum

Toneelavond
3 maartwas de jaarlijkseuitvoeringvan de Kloosterspeulers.
In een bomvollezaal werd het stuk "vreemdetrekjes"gespeeld.
Een uitgebreidverslagmet foto stond in de OmmelanderCourant.
Het publiekgenootmet volleteugenen we kunnenterugkijkenop een zeer
geslaagdeavond.

',s"s

Neut'n schaiten
In april (tweedePaasdag)gaan we weer neut'nschaitenin het
Dorpshuis.De bewonersvan Stitswerdzijn dit jaar weer uitgenodigd.
Voorde kinderenis er ook weer iets speciaals.
MUZIEKAVONDIN STITSWERD
Op zondagavond22 aprilzal het koor Deo Dicatus uit Kantens een optreden verzorgenin het kerkjevan Stitswerd.Het programmazal bestaan uit
koorzang,samenzangen voordracht.
Ook zal een Íluit-ensemble,bestaandeuit 5 dwarsfluitisten,
medewerking
verlenen.Deze avondbegintom 20.00 uur. Er zal een collectegehouden
worden.We nodigenu van harteuit!
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DE NATIONALEPAASTEST
Geef antwoord op de volgende vragen en ontdek wat voor soort Paaseiu
bent...
1. Pasenbetekenthet volgendevoor mij:
(a) Een vooijaarsgevoel
(b) Alle meubel-en auto-Paasshows
aflopen
(c) Me twee dagenvolproppenmet eierenen me doodvervelen
2. Als ik een ei eet dan...
(a) ...snijik netjeshet kapjevan het ei en eet hem beschaafdmet een
snufje zout.
(b) ...tikik zijn kop in en lepelhem teeg.
(c) ...kneusik de schaalhelemaalen stop hem na het pellenín één keer
in mijn mond.
3. Mijnei moetaltijd...
(a) ...zachtgekookt
zijn.
(b) ...hardgekookt
zijn.
(c) ...rauwzijn.
4. Wie is de Paashaas?
(a) Een kindervrienddie de eitjesvoor de kinderenverstopt.
(b) Een knaagdierdat eierenlegt.
(c) Een commerciëlestuntbedachtdoor de middenstand.
5. HoeveelPaaseierenkun je op?
(a) 1 oÍ 2 eieren,het is maar voor de traditie
(b) 3 tot 6 eieren,van meer eierenwordt ik winderig
(c) Zoveeltot ik niet meer kan, het is in onzefamilieeen jaarlijksewedstrijd,de eersteprijs is een chocoladepaashaas!
6. In wat voor kleurschilderjij je eierenhet líefst?
(a) Roze
(b) Blauw
(c) Net zo groenals de dooier
Tel welke letter u het meest heeft gekozen. De uitslag hiervan bepaatt
wat voor soort Paasei u bent. U vindt de uitslag achterin 't Lougnijs.
PAASMIDDAG
Zaterdag7 aprilis er weer een Paasmiddagvoor de jeugd van 3 tlm12 jaar
in 't Schienvat.De middagbegintom 13.30uur en zal om 16.00uur aÍgelopenzijn.Voorverdereinfo:zie de flyerdie binnenkortop uw deurmatvalt.
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HETVERVENVAN PAASEIEREN...
T I P S& I D E E Ë N
Het is al bijnaPasenen dan wordthet tijd om aan het
vervenvan de paaseierente gaan denken.Hier volgen een aantaltips.

I

I
I

)
I

I

- Je kunt natuurlijkeverfstoffengebruikendie de
eiereneen mooiezachtekleurgevenbijv.uienschillen, bietensap,koÍÍie, thee. Spinazieblaadjes
wil
ook goed.
- Wat ook heel bijzondereeffectengeeÍt,is het volgende:je zoekt mooie,
je droogt
gekarteldekleineblaadjesof plantjesuit de tuin bijv.fluitekruid;
ze al en plaktze met een druppeltjeeiwitaan de achterkantvast op het
ei; verpakhet ei in een nylonkousen bindthet zo vast dat het blaadjeof
de bloem niet meer kan verschuiven.
Kook de eierenin een verÍbaden
haal daarna het ei uit de kous en droog het voorzichtigat. Deze eieren
staanprachtigop een feestelijkgedektePaastaÍel.
- Kook de benodigdeeierenhard.Laat ze schrikkenin koud water en tik
daarna met een lepeltjekleinebarstjesin de schil of haal hier en daar
stukjesschaalweg.Veddaarnade gekookteeierenmet natuurlijkeverÍstoffen( zie de eerstetip ) en pel de eierendaarna. De eierendíe nu te
voorschijnkomen, hebben prachtigepatronenen kleurenvariaties.
Je
kunt ze alleenniet te lang bewaren,snel opetendus, maar dat zal wel
niet zo'n grootprobleemzijn.
Eierendie leeggeblazen
zijn, kun je gemakkelijk
versierenof beplakken
met allerleigrappigematerialen.Dat leegblazenis niet het leukstekarweitje maar het loontde moeite.Maak eerstaan twee kantenkleinegaatjesin
het ei met een eierprikkeroÍ een speld.Maar daarnade gaatjesvoorzichtig groter en blaas ze dan leeg. Spoel voorzichtigschoon met wat lauw
wateren laat ze een paar dagendrogen. Daarnakan het groteversieren
beginnen.Verf,kleurpotloden,
stiÍten,stukjesstof en lijm - van alles is te
gebruiken.Zijn
de eitjesklaardan kunnenze bijv.aan een Paastakworden
gehangen.lkzelfgebruikdaarvooreen dunnekatoenendraad.Aan 1 kant
maak ik een kraalvast oÍ een luciÍeren dan trek ik met een haaknaaldde
draad door het ei. Het is even een handigheidje,maar met een beetje
geduldlukt het wel. Daarnakan het eitjein de Paastakwordengehangen.
Wil je de eierenbewarenvoor een volgendjaar,
spuiter dan haarlakoverheen.
Zo kunnen ze jaren
goed blijven.Wat doe je nog met de inhoudvan al
die uitgeblazen
eieren?Heelgoedte gebruikenin
Veel pleaardappelpuree
of in een ovenschotel.
zier met dezetips en eet smakelijk.
,;3

JEvdG
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Niiient loug
E v e nv o o r s t e l l e n . . . .
Sinds18 novemberzijnwij
op de Bredeweg27 komen
te wonen.
Wij zijn:
Arjo Van Vliet,33 jaar
CarienMulder,31 jaar
Nielsen AnikaVanVliet,
8 en 6 jaar
Marc (11 december2006
geboren)
gehad (Cees en
Arjo zijn ouders hebben hier eerst een melkveebedrijf
AdrieVan Vliet).
Cees en Adriewonen nu in Bedum,waar ze het naar hun zin hebben.
Op dit momentis onze boerderijmeer een hobbyboerderij
en we wonener
met veel plezier.
Wetebben momenteel38 schapen(zijnnu aan het lammeren),
10 pinken,
2 paarden,een geit en 10 kippen.Erg gezelligallemaal.
lk (Carien Mulder) kom oorspronkelijkuit Delfzijl.Daar heb ik jaren
gewoond.Momenteelwerk ik nog in een verzorginghuis
in Delfzijl,maarwil
binnenkorthier in de buurt gaan solliciteren.
Arjo werkt bij een loonbedrijf
in Bedumals kraanmachinist.
KINDERSPEELWEEK
KANTENS
Halloallemaal!
Hebbenjullieer ook weer zo'nzin in .. . DE SPEELWEEK!!!
Van 13 augustus tot en met 17 augustus is het weer zover!Zet het maar alvastop de
kalender!We zijn heel druk bezig met alle voorbereidingen
en - eventussen ons... - het beloofteen magsch leukeweekte worden.....
Nog evende agendavoor de aankomendetijd:
- In april komenwe bij u langsom het donateursgeld
op te halen
- Op koninginnedag
zijn we natuurlijkook weer van de partij
- In mei is het moederdag!Daaromwillenwe alle moederseensflink in het
't Lougnijs
zonnetjezetten!Houd de aanplakbiljetten,
en de koninginnemarktgoed in de gaten!
Tot gauw!
Bestuur en vrijwÍllígersKínderspeelweek

1B

v.v. K.R.C. Darts Trophy 2OO7- Zondagavond 29 April
Voetbalvereniging
KRC organiseertwegenshet grotesuccesvan vorigjaar
ook dit jaar weer de v.v. KRC Darts Trophy. Een spannend en
gezellig Darttoernooivoor alle leden en donateursvan de vereniging.
Koninginnedag
valt dit jaar op een maandag,het darttoernooiis daarom
nu op de zondagavond(dus 29 april)!Aanvang19.00uur in de kantine.
Wil je meedoen?Geef je dan wel even op, er hangt een opgavelijstin de
kantine.Inleg€ 4,= p.p.Opgavevoor 22 Aprill
Met vríendelíjkegroet Activiteítencommissiev.v.K.R.C.
KONINGINNEDAG
2OO7
Op maandag30 aprilorganiseren
wij een Braderieen Priegelmarktrondom de N.H.Kerkte Kantens.De marktwordtgehoudenvan 10.00- 13.00
uur. Verenigingen
en Bedrijvendie een plaatsjewillen,kunnenzich opgeven d.m.v.onderstaandestrook.Ook als u uw hobbywilt demonstrerenof
eigengemaaktespullenwilt verkopen,kunt u zich opgeven.Deelnameis
gratis.Umoet wel zelf voor een eigen kraampjezorgen.Kinderentlm 14
jaar kunnenzich opgevenvoor de priegelmarkt.

OpgaveBraderie/ Priegelmarkt
Naam
Naam Bedrijf

Aktiviteit
Inleveren
uiterlijk20 april
Bij MartenMiske,Langestraat
13,tel:55 21 37
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FEESTOP DE SCHOOLIN KANTENS
Woensdagmorgen21 maart was het Íeest op de
Klinkenborgin Kantens.De meestersen juffenvierhun verjaardag.
den gezamenlijk
De hele morgenwerdener spelletjesin
de geheleschoolgeorganiseerd.
De Oudhollandse
spelletjeszoals blikgooien,snoephappen,
grabbelenen andere activiteiten
vielengoed in de
smaak.Voor groep 1 t/m 4 werd aan het eind een poppenkastvoorstelling
gegeven.De groepen5 t/m B slotende morgenaf met een voetbalspelo.l.v.
scheidsrechter
meesterMark.

Denktu trouwensom de Íeestelijkeouderavondvan aanstaandevrijdag
(30 maart)in dorpshuis't Schienvat(aanvang19.30uur)? De leerlingen
van de groepen1 t/m 6 zal het publiekvermakenmet zang,dans en toneel.
Tevenszal er een "giÍtige"musicalopgevoerdworden door leerlingenuit
groep 7 en 8. Ouders,grootouders,broers/zussen
en anderebelangstellendenzijn van hartewelkom!

n Hinne op T'oapel, v,ordt der zegd,
het n sukkeloadentuutaai legd.
Watofje doar van leuvenntouten?
Hail der n hoaneooit VanHouten...
Okko Waijer.
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ZOMERVAKANTIE
voor u? OntspanningoÍ inspanning.Veel
Wat betekentde zomervakantie
mensenhebbenhet tijdensde vakantiezo druk dat ze niet aan ontspanning toekomen.
Waaromniet eens een andereinvullingaan uw vakantie?Nodigeen "kansarm" kind uit voor 3 weken bij u thuis tijdensde vakantieen ervaar hoe
mooi en ontspannendeen vakantiein eigenomgevingkan zijn.
Een kind dat alleenmaar problemen(armoede,ziektevan ouders,etc.) in
het leven heeft gekend,dat altijdte veel is of in de weg loopt,dat gewend
is te vluchtenals er drank in zicht komt,dat niet meer in staat is te huilen
na een paar klappen,dat uit een gebrokengezinoÍ een kindertehuiskomt,
dat "kansarm"wordt genoemd door al haarlzijnervaringenen dat alleen
maar van vakantiekan dromen.
In de vakantiezijn ze vrij van school,wat tot gevolgheeÍtdat zij in die periode de gehele dag geconÍronteerdworden met de dagelijkseellende.
Bezorgdeze kindereneen lichtpuntjein hun leven.Laatze genietenvan de
dingendie voor ons zo gewoonzijn.
Wat deze kinderennodig hebbenis liefde,aandacht,3x per dag eten en
een veiligwarm bedje.Het is niet nodig alle pretparkenetc. af te lopen.
Door de kindereniederjaar terug te vragenkunt u een positievebijdrage
leverenaan hun toekomst.
en begeEuropaKinderhulpbesteedtveel aandachtaan de voorbereiding
leidingvan deze vakanties.Zoals een uitgebreidkennismakingsgesprek
met de potentiëlegastoudersen ook tijdenshet verblijfvan de vakantiekinbijgestaan.
derenwordt u, indiennodig,door deze contactpersonen
Enigewekenvoor aankomstvan de kinderenwordende gastoudersdoor
ingelichtoverhet kinddat bij hen komt.Zij kunnenechde contactpersonen
ter alleende gegevensdoorgevenwelkezij van de uitzendendeorganisatie hebbengekregen.
Uit ervaringwetenwe dat er voor een gezelligevakantiegeen uitgebreide
talenkennisnodig is. De gevoelensdie meestalontstaanzijn veelalliefdevol en intens,terwijlde kinderenterug gevraagdkunnenwordentot hun
16e jaar.In principekan iedereengastoudersworden.
ls uw belangstellinggewekt en liikt het u Íets,bel dan met ons secretariaat,
voor Drenthe mevr. H. Guit te.0591-551348, voor Friesland mevr. J. de
Vries tel.058-2573612 en voor Groningenmevr. A. Hommes te|.0598446356 of kijk op ínternet www.euroopakinderhulp.nl
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HAIKU
n Verlaifd katje
slikt heur wat om bekje tou
koater komt der aan.
Zoalsis beloofd,deze keer iets overde haiku.De haikuis een oude dichtvorm afkomstiguit Japan.Het gedichtjebestaatuit 17 lettergrepen.
In de
westersehaiku wordt wel van de 17 lettergrepenafgeweken,omdat de
westerselettergrepenlanger ziin dan de Japanse.Bij ons beweegt de
haikuzichtussen12 en 17 lettergrepen.
De inhoudis belangrijker
dan de
vorm.
De haikuis een vingerhoedvol emotie,waarinweinigruimteis voor ontledingen en omschrijvingen,
het drukt een ogenblikervaring
uit. De haikudichterkenmerktzich door een open geest met gevoelvoor humor en hij
verstaatde kunstvan veel uitdrukkenmet zo weinigmogelijkwoorden.
De beroemdstehaikuis van MatsuoBasho:

Ach oude vfiver
een kikkerspringter in;
geluidvan water.

De tuinaanvegend
vergathij gewoonde sneeLtwen ook de bezem.

GerritWassingheeftGroningsehaiku'sgeschreven
(hij schrijftin het Stadsgronings):
ln de veujoarsboom
ropt oet t dakroam
de merel de oavend noa

ln t veerhoes vuíl Ík
hou aal mien gedachten
hinneweervoaren

Aalmoal wolken oet stadik schoel onder mandel
van middag

Liggend op de oavenddiek
zuikt mien haand
tussen t zummergras
A.E.v.d.H.-L
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fÍ chottG...
Níeuwe rubriek voor jongeren fussen de 10 en 20 jaar
1. We chatte fÍ met....
MarloesHoman.lk ben 13 jaar oud.
helemaalbijnaaan het
lk woon in Kantensaan de Middelstumerweg,
eind.
Zil op schoolin Wadfum( Het HogelandCollege) in de 2" klas
Havo/Vwo.
2. Wat is je Íavoriete muziek?
Mijn Íavorietemuziek..
Heb ik niet,heel raar..lk luistervan alles
3. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioenwillen worden.
Waarom?
Ehm, ik denk dat sportenniet echt ietsvoor mij is, en al helemaalniet op
top niveauJ
's avonds) tegen4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag oÍ
komen?
Meestalin Uithuizen,bij mijn vriendof gewoonop de Blink.
5. Wat is je Íavoriete vakantiebestemming?
Nou deze zomergaan we naar Turkije,ik ben er nog nooit geweestmaar
het lijktme echt superdaar!
's
6. Voor wat voor gerecht kunnen wij jou nachts wakker maken?
Dat is denk ik Lasagne!
7. Op welke site ben jij vaak te vinden? Waarom?
Op Partyflockof Hyves,dat vind ik leuk,je vriendenberichtjessturen
enzo..
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom eruit?
lk wil graagde Modeacademie
doen,en modelworden.
9. Aan welke activiteiten in het dorp doe je mee?
Nou eerlijkgezegd,nix.Maar er is geloofik ook niet echt iets wat ik nou
l e u kv i n d . .
10.Wat zou jij in het dorp waarin je woont willen veranderen?
Waarom?
Nou, ik zou graageen grotediscotheekhebben!Waarom?Omdatje dan
te
niet meer naar een anderdorp hoeftom naar de soos/discotheek
gaan!
11.Tot slot, met wie chattewe de volgende keer?
Met AgnesOmta,uit Kantens!
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"DE JUNGLE''
DOORSTART
INBRENGWINKEL
Zoalsde meestemenseninmiddelswel gehoordzullenhebben,is Barbera
"de
Spriensmainmiddelsgestoptmet het tweedehandskledingwinkeltje
Jungle".Zij heeft een nieuwebaan en dit viel niet te combinerenmet het
winkeltje.
lk (KristelJansen)ga hetwinkeltje
binnenkort
bij mijthuisopenen!De níeuwe openingstijden
zullenzijn op woensdagmorgen
en vrijdagmorgenvan
9.00tot 11.30uur en op woensdagmiddag
van 13.00tot 16.30uur.We hadden gehooptper 1 aprilte kunnenbeginnen,
maarwe hebbenhet ietsmoeten uitstellen.We zullen zo gauw mogelijklaten weten wanneer het wel
gaat lukken.Wij zullende openingsdatum
ín de Plusmarktin Middelstum
aanplakkenen ook willen we dan een advertentiein de Ommerlander
plaatsen.
lk hoopdat u gauw eens in de vernieuwde"Jungle"komt kijken!U kunt uw
zomerkleding
al inbrengen.
groeten,
Vriendelijke
KristelJansen.
"de Jungle"
lnbrengwinkel
Middelstumerweg
14, Kantens
Te\.552321

Puostijd
Paarse doeken
sobere rituelen
tnensen
bij elkaar
zo velen
wijrt gedronken
brood gegeten
samenzijn
en niet vergeten
er wringt
een traan
ont dit
sobere bestaan.

En plots
'trenneet'de klokken
Iuiden
ontv,aakt
een wit en gele lente
er stijgt
eenzoetegeur
onthoog.

Wim l{oogers
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DAMCLUB"HET LEERTVANZULF''
Uitslagenvan de onderlinge competitie :
22 tebruari:
8 Íebruari:
- K.Oomkens.........0
-2
M . H o l t m a -nW . H e l m e s . . . .......... 2- O P.Hoogwerf
-0
....2
2
R.Wijpkema
K.Broekhuizen
R.Wijpkema
.........0
P.Hoogwerf
J . v a nD i j k- R . W i j p k e m a . . . . .....0. .- .2 R . W i j p k e m-aJ . v a nD i j k . . . . . . . . . .-.0. 2
K . B r o e k h u i z e- nP . H e l m e s . . . . . .-. .20 R . W i j p k e m-aP . H e l m e.s. . . . . . . . . .-.20
- J.Zwerver.........
. . . . . . . . 2- 0
.2 - 0 J . Z w e r v e-r M . v . d . M o l e. n
RJ.Wijpkema
15 maart:
8 maart:
.....2- 0
W . H e l m e -s M . H o 1 t m a n . . . . . . . . .-. 2. . . 0K.Oomkens- RJ.Wijpkema..
J . v a nD i j k M . v . d . M o 1 e n . . . . . . . . .2. . . 0J . v a nD i j k J . Z w e r v e r . . . . . . . . . . . -. .1. . 1
P . H e l m e-sR J . W i j p k e m. a. . . . . . . . .-20 K . B r o e k h u i z e- nW . H e l m e s . . . . 2- 0
P . H e l m e-sJ . Z w e r v e r . . . . . ...........2- 0 P . H o o g w e r-f P . H e l m e.s. . . . . ...... 0- 2
....1- 1
K.Oomkens- K.Broekhuizen
De wedstrijdenvan 1 maartwordende volgendekeerweergegeven.
Stand onderlinge competitie :
30
1. R.Wijpkema 16
18 26"
6. A.Ritzema
14
23
3. P.Helmes
19
18
2. J.Zwerver
15
17
5. K.Oomkens
19
17
B. M.Holtman
16
4. RJ.Wijpkema 17

7 . K . B r o e k h u i z e n1 8
20
9. P.Hoogwerf
15
1 0 .J . v a nD i j k
11.MJ.v.d.Molen7
1 2 .J R . d e W i n t e r 7
11
13.W.Helmes

16
11
10
I
2
2

*speelt een enkele competitie, waarbij de uitslagen worden verdubbeld.
CompetitieN.N.D.B.
De thuiswedstrijd
tegen Garrelsweerlwerd nipt verlorenmet 7 - 9.
tegen Munnekezijlwerd gewonnenmet 6 - 8.
De uitwedstrijd
Op kop is top!
De jeugd op kop!
Dat is top.!
En de old gedainen,
dij nou naít meer verdainen,
mor woardeurde klub joarenlaank beston,
opdat de jeugd wieder baauwen kon.
Nait elk lid krigt n pries,
bestuur is wel goud wies!
En puutholder is zuneg op de sinten,
en wil t laifst nog wat verrenten.
Zo gait t klupke mor aal deur
En echte dammers waiten wel woarveur.
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C O L L E C T ED I E R E N B E S C H E R M I N G .
De collectevan de Dierenbescherming
heeÍtin de gemeenteEemsmond
het bedrag van € 2.340,57 opgeleverd.Wilt u het werk van de
Dierenbescherming
steunen?Voor€ 24,-perjaar bentu lid.Meerinformatie vindtu op www.groningen.dierenbescherming.nl
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OP DEWINTERAVOND

z-S\

Y

àP1\
ll

Lr-l

I

l--Jl

| 7

[( VTil{ "

Met Zweedsemuziekwerdende bezoekersvan de Winteravondop donderdag15 maartvenryelkomd
in 't Schienvat.Er was zoveelbelangstelling
dat de organisatoren
stoelenmoestenaanslepen.HelgaEphraimvertelde
eersthoe zij en haar man Rudymet de Zweedsevolksmuziekin aanraking
waren gekomen.Ze had zelfs een halÍjaar aan een Zweedsevolkshogeschoolvolksmuziekgestudeerd.
Op een schermwarenin het beginvan de
avondmooiedia'ste zien en er werdenZweedsevoorwerpenrond gegeven.Aan de handvan een landkaartgavenzena de pauzeuitlegoverde
volks-en dansmuziekuit de verschillende
streken.Op viool en accordeon
lietenHelga en Rudy de muziekhoren.De avond werd beslotenmet de
vertoningvan een DVDvan volksÍeesten
met muzieken dans.Ondermuzikale klankengingende ongeveer50 bezoekershuiswaarts.
Nietalleenvoor de organisatoren,
maar zekerook voor de ÍamilieEphraim
was het een succesdat er zoveelbelangstelling
was.
C.S.C.W./FeestcomitéN rou wenraad.

AGENDASCHIENVAT.APRIL 2OO7
2
3 - 11 - 1 7 - 2 4
5-12-19-26
5
7
11-25
14
23
24
Vlinthippers

19.30uur
09.45uur
1 5 . 3 0u u r
20.00uur
1 3 . 3 0u u r
1 3 . 3 0u u r
1 4 . 3 0u u r
1 0 . 0 0u u r
10.00uur
20.00uur

VDK
Volksdansen
Kinderkunst
Begrafenisvereniging
Paasmiddag
voorkinderen
Sport en spel middagvoor groep3 t/m 8
Sport en spel middagvoor groep 1 en 2
100 jarig bestaanBegrafenisvereniging
Vervoershulpdienst
JaarvergaderingAdvendo / Kaanster

27

brrE------

'n

Krvtts tnit rozen

'n

Knnts mit rozen
't
Is mensenlot,
't
Is rieke leven
Dien goove, o God.
Nait enkel rozen,
Goin kntus allèn,
De lai/cleholt ze
't
Getrouwin èn.
'n
Kruus mit rozen Och, vroom en goucl,
Leer dei te droagen
Mit blieelgemoud.
Ik wait, de rozen
Binn'gaauv,al hèn,
't
En kruus, dat legste
't
Eerst tleel oan èn.
Moar kwient dien toene,
En treurt dien htnts,
Kiek noar de bloume
't
Dei blift aan krr.rus.
D. S. I{ovinga

Oet: Bloarenaande levensboom.
juasedilptrt

'uapuall^Mn
e1eÍdoocsorquaa uro ualuap uauunl uee iê n noz 'uo{eur al uB te/v\tlcol /a ulg
1eu ue>11rd
'slatun ua06azatlrppJlua praq6rllaze0
ag'lpootsoq n uep laru uÍrzua0epsee4aO iuenÍllqueu
-unI paq ur ua0epao/vqJolaqn noz ualqcssly\"'leseedg>1oo>le6pteLl
uaa atllullapted luaq n
ploocseO s,C alsaou ap Uooq n
'snp ahre
lloolaOlqcpzlpLl uaa a[aaq uao qcol
'uÍrzal urzaOrnn
n
uaues
uro
sl
roon
1s1írt6uelaq
loq laq lpp p0rnltanouenrouÍtza6q'uad
lou
-als al uaaq lpronoaz Jooplrn leru uaelleugzeOrnn1n4 'utza6/r\nlaur uoop al ueOutpalna;
ue aOrglazab
uo loo uep ue6ep azap lnuaq n 'sepq op uen Íun eÍ0epeiyo u,ozJaIIal lsag
p.roocse6 s,g alsaotu ap Uaaq n
"'Á.uog'uallenraseed11oo1a01qcez
auoOalecap Jepuola^ n uapun
rrn do n lsaa;sBedlaq lep uÍtz
arvr"'uÍrz>t[ilraa
e/v\sle Jeey!'ue^Jalaluao'uanerqcsaosr 1ír1
'ualols:an
uloolp ^/\naM lep laru uadoq e6
oz 1oo ueï laH ilatu leelsaq sppqseedop"'JsEuJ
proocsaOs,V alsaau ap Uaaqn
@
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Gemeentehuis:
West1,9981AAUithuizen.E E r v r s M o \ b
HooÍdstraat
Bezoekadres:
11,9980AAUithuizen.
Postadres:Postbus
0595-437555
Tel.nr.:
0595-437666
Fax.nr.:
nl
@eemsmond.
algemeen
email:
internet: www.eemsmond.nl
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0peningstijden:
- 16,00
uurenopdemaandag
van08,30
geopend
elkewerkdag
isvoorhetpubliek
HËtgem-eetitehuis
U kuntzich
publieksbalie.
een
met
gemeente
Eemsmond
de
uur.Sinds
uanó,go 1g,00
lunit ssswerkt
doordebaliemedewerveèlatwordtu dandirectgeholpen
voorallezakeneerstbijdeiebaliemelden.
vande
danwordteenmedewerker
kennis,
op uwvraagmeerspecialistische
ker.Vergthetantwoord
Zakenkuntu zichbij
tezijn.OokvoorSociale
omu vandienst
ingeschikeld
vakaÍdeling
desbetrefÍende
van
demedewerkers
zijnallee.n
opdemaandag
fipeïs deavondopenstelling
melden.
àepublieksbalie
uithet
eenuittreksel
eenrijbewijs,
vaneenreisdocument,
Voordeaanvraag
aanwezig.
depublieksbalie
vooroversociale
oÍ inÍormatie
geboorte
oÍ overlijden
vaneenverhuizing,
aangiÍje
bevolkingsregister,
De
geopend
is doorlopend
Depublieksbalie
kuntu danóoÈterecht.
.,ibsidir.en"dergelijke
zieningei,
's
dat
mogeliikheid'
de
bestaat
Daardoor
werktijden.
variabele
van
kenthet-syóteem
oiganisatie
overigË
zijn'
nietaanwezig
medewerkers
delunchtijd
09,00uurof tijdens
rorgónsv-oor
platglas:
Inlevering
uur
van9.00- 12.00
8ate Uithuizen,
platglas
aandeTalmaweg
worden
ingeleverd
werkdag
r-anieOire
16.00
uur.
13.00
van
en
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"Yffi De schoonh.eidsspeciaListe
diebii
u thuis komt!
Je kunt bU mij terechtvoor o.a:
<a Ilotstonemassage
<8 KruidenstemPelmassage
r'.a 2 pers
<8 Verwenarrangementen
(8 Ontspanningbehandeling
<8 Natuurlijkegezichtsverzorgings
productenván plante s1'stem

Kelly
Schoonheidsspecioliste
-.-tel:

O62397t285
E-moi l: k- sI of f ers@ ho me.nl

Bel gerust voor vrijblijvende informotie
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