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REDAKTIE:
Mevr. A.van der Hoek-Linstra
Mevr.H.M. de Vries-Kuiper
Mevr. G.Omta-Arkema
Dhr. K.vander Veen
Dhr. B.Wigchers
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Correspondentie
adres:Kooistraat6, 9995PW Kantens.Tel.2219.
Administratieadres:Langestraat16, 9995PE Kantens.
Bankrek.no.
34.22.56.173.
RabobankMiddelstum-Kantens
t.n.v.'t Lougnijs. Gironummervan de bank: 871621.
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Eenabonnementvoor lqzersbuitende genoemdedorpenen randgebieden
is
mogelijk,door stortingvan f.25,-op bovengenoemderekening.
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Aan allen die iets te koop hebben en/of te koop vragen,is er altijd plaats
voor uw advertentie
in onzerubriek:Vraag en Aanbod.
Kosten?U betaaldvoor 1x plaatsingf . 2,50 per regel.
Wilt u eenvasteplaatsin onzerubriek,neemtu dan evencontactop met het
corr.adres.
Allesuit dezeuitgavemag wordengebruiktin welkevorm dan ook mits met
bronvermelding.
Drukwerk en verzorging van 't Lougnijs, geschiedt door:
DrukkerijJ.Sikkema, Hoofdstraat 16 te Warffum.
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WEEKENDREGELING
ARTSEN
Huisartsen:Usq.uerten Warffum
1 en 2 okt. H.Visser,
W.deZwijgerstr.1, Baflo
8 en 9 okt. C.Ruytenberg,
Wadwerderweg
3, Usquert
. mits
1 4e n 1 6o k t .M w . v . d . H a a rp, r a k t S
22en23okt.J.S.Smits,Oostervalge
51,Warffum
29 en 30 okt. Mw. v-d.Haar

05950-2515
05950-2831
05950-2251
05950-2490

Huisartsen:Middelstum en Stedum
1 en 2okt. S.Gerbens,
Menthedalaan
2, Middelstum
8 en 9 okt. H.A.Verhagen,
Grachtstr.
8, Middelstum
15en 16okt. J.Oosterhuis,
Kampweg
21, Stedum
22 en 23 okt. S.Gerbens
29 en 30 okt. H.A.Verhagen

518
05955-1
05955-1519
05965-1323

Tandartsen:
1en 2okt. L.G.Jager,
Emmalaan
10,Bedum
8en 9okt. C.H.deLange,Hoofdstr.23,
Leens
,
15en 16okt. H.Meursing,
Hippolytuslaan
70, Middelstum
22en23okt. J.F.Perdok,Kruisstr.2,BaÍlo
29 en 30 okt. P.Stomp,Oosterstr.61, Warffum
Dierenartsen:
1en 2okt. C.H.vanWees,Havenstr.
13,Warffum
8en 9okt. S.G.S.Postma,
Heerestreek4,
Bedum
15en 16okt. D.v.d.Wel,Hippolytuslaan
62,Middelstum
22 en 23 okt. S.G.S.Postma
29 en 30 okt. C.H.v.Wees

05900-1962
05957-1427
05955-2292
05950-2723
05950-2261
05950-3822
05900-12607
05955-1303

G R O E N EK R U I S
goederen
Voor het aÍhalen/terugbezorging
:
Maandagt/m woensdagvan 18.00tot 19.00uur, tel. 2377.(Voorspoedgevallen)
Nadereinformatie:mw. A.Nieborg,tel. 2620.
Bij geengehoor:dhr. R.J.Groenhof,
tel. 1228.
WIJKVERPLEGING
Dewijkverpleging
is dagen nachtbereikbaar.
Hetcentraletelefonisch
meldnummervoor dringendegevallenis 05950-5363.
Spreekuur wijkverpleegster: van 13.00 tot 14.00 uur in het
GroeneKruisgebouw,Molenweg5, tel. 2377.
Maatschappelijkwerker: spreekuurelkedonderdagvan 14.00-15.00
uur
in het GroeneKruisgebouw.
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PREDIKBEURTEN
Ned. Herv. kerk - Kantens
2 okt.
1 1 . @u u r D h r . F . H . K . S p r e n g eCro, e v o r d e n
1 1 . 0 0u u r D s . C . E . L a v o o y
9 okt.
16 okt.
9.30uur Dhr. A.A.Lever
23 okt.
11.00uur Ds. C.E.Lavooy
30 okt.
9.30uur Ds. C.E.Lavooy.
in Geref.kerk
S.O.W.-dienst
Gereformeerdekerk - vrijgemaakt
2 okt.
9.30uur Ds. T.K.v.Eerden
1 4 . 3 0u u r D s . T . K . v . E e r d e n
09 okt.
9.30uur Dienst
14.30uur Dienst
16 okt.
9.30uur Ds. T.K.vanEerden
14.30uur Ds. T.K.v.Eerden
23 okt.
9.30uur Ds. T.K.v.Eerden
14.30uur Ds. T.K.v.Eerden
30 okt.
9.30uur Ds. T.K.vanEerden
14.30uur Ds. T.K.vanEerden
2 nov.
19.30uur Ds. T.K.vanEerden.Dankstondgewasen arbeid.
Gereformeerdekerk - Langestraat
11.00uur Drs T.Deelstra,Oldehove
2 okt.
19.00uur Ds. L.Raven,Haren.Evangelisatie
dienstHerv.kerk
11.00uur Drs. L.Kramer,
9 okt.
Zuidwolde
14.15uur Drs.C.W.Hoek,Midwolda.Jeugddienst
16 okt.
9.30uur Ds. W.Wijbenga,Kollum
14.30uur Ds. D.Dijkstra,Vries
23 okt.
9.30uur Dhr. J.Heslinga,Warffum
14.15uur Ds. W.Wijbenga,Sneek
9.30uur Ds. C.E.Lavooy.
30 okt.
S.O.W.-dienst
14.15uur Ds. L.Bouwman,Delfzijl
2nov.
20.00uur Ds. A.Nagelkerke,
Haren

OPENINGSTIJDENPOSTKANTOOR,tet. 05t985-13íl5:
Maandagt/m vrijdag9.30-1.|.30
en 16.00-17.30
uur.
BRANDMELDING: Tel. 05960-1
2000
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AGENDA
Dorpshuis't Schienvat,Kerkstraat7, Kantens.
22 okt. BazarV.V.-K.R.C.
27 okt. Raadsvergadering.
: gymnastiek50+
Dinsdagmorgen
en -avond:G.V. Climax
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond:
damclub
" Dorpshuis't Kloosterstee,Rottum.
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VAN DE REDAKTIE
Ontvangengiften:
f 2 5 , -D . A . B .t e L .
Hartelijkdank.
Mogenwij u nog eensattenderenop ons vrijwilligerswerk,
zonderuw steun
kunnenwij echt niet. HELPTU ONS
Binnen de redactieheeft een wisselingplaatsgevonden.In goed overleg
heeft dhr. Dokterzijn taak neergelegden in zijn plaatsis benoemdmevr.
G.Omta-Arkema.
Wij zeggendhr. Dokterdankvoorzijninbrengen wensen.
Mevr. Omta-Arkemaveel plezierbinnende redactieen in haarwerk.
Voor Stitswerdzal dhr. K.vander Veenweer als contactmanoptreden.Hij
maaktereedsvelejarendeeluit van de redactievoor het aanbrengen
en contacten onderhoudenmet onze adverteerders.
Binnenkort zal
de
heer
Wigchers
zijn
functie
als
penningmeester/advertentieverkoper
i.v.m. zijnvertreknaarHeneerleggen
del. We zijn nog zoekendenaareen nieuweman. Wie?
Bert heelveel dank voor jouw inzeten prettigesamenwerking.
We wensen
jou heelveel succesin je nieuwewerkkring.
GEMEENTEKANTENS. BURGERLIJKESTAND - SEPTEMBER'88
Geboren:
CorneelHofstede,z.y.D.Hofstedeen E.Miedema,
te Kantens.
Huwelijksaangifte:

4,J-,Ysl-"rgr--999--?-3-i9-9r-9r-lPUl:,-9J-{
-?-ttg:,-!--":99r--t-e--[9$9r9-.-------_BERICHTVAN DE ZONDAGSCHOOL.
weermet eennieuwwinterseiOp zondag2 oktoberbegintde zondagschool
zoen.Alle kinderenvan de gemeenteKantenszijnweervan hartewelkomin
Salemom 9.30uur. Tot ziens.
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NIEUWS VAN DE VROUWENRAAD.
Collecte
We komen u dit jaar niet lastig vallen met de lijstcollecte.We kunnen ons
wel een jaartje redden en als het niet nodig is, collecterenwe niet.
Soos
De bejaardensoosis vorig jaar gestopt wegens te weinig leden. In eerdere
Lougnijzenhebbenwe hieroverbericht en ook wat onze plannenwaren voor
het nieuwe seizoen.Een anderenaam, een nieuw gebouw, voor een nieuwe
groep mensen, kortom een nieuwe start. We zijn hiermeeaan het voorbereiden en half oktobet kan iedereeneen stencil in de bus verwachten, waarna
we dan op donderdag 27 oktober hopen te beginnen.
Beter bewegen voor ouderen
De gym- en dansclubonder leidingvan mevr. Ter Borg is reedsweer begonnen. Gelukkig kon men enkele nieuwe leden venruelkomen,maar er zouden
nog wel enkele mensen bij kunnen. Een keertje kijken helpt soms ook en
mond-op-mond reclamevan de eigen leden waarschijnlijknog meer.
Cursussen
De naaicursusblijft een best-seller.Het lijkt een beetje gemakzuchtigom er
iederjaar weer mee te komen, maar zo lang er belangstellingvoor is, blijven
wij er mee doorgaan.
De lessenstaan weer onder leidingvan mevr. De Brock uit Zandeweer.Eerst
't
10 lessenvoor f 5,- per avond in Schienvatte Kantens.
Vorig jaar was er een morgen en een avondgroep. Hoe we het dit jaar doen,
h a n g t a f v a n h e t a a n ta la a nmel di ngen.
U kunt zich aanmeldenen eventueelinformatie inwinnen bij mevr. De Boer
(tel. 1484)of mevr. Berghuis(tel. 1899).Graagvóor 5 oktober, dan kan er zo
snel mogelijk gestart worden.
Yoga
lets geheelnieuws is de cursusyoga. Bij velen niet onbekend, maar bij ons in
het dorp is het niet eerder geweest. Het is moeilijkte vertellenwat yoga inhoudt, maar de lerareszegt er het volgendeover: Yoga is een vorm van bewustwording en beheersingvan lichaamen geest. Daarbijis in- en ontspanning van het lichaam van belang. Yoga is niet alleen voor jonge en lenige
mensen, maar voor iedereen,oud en jong, stijf en lenig. De lessenzijn over
het algemeen opgebouwd uit een begin-ontspanning,lichaamsoefeningen
en houdingen, ademhalingsoefeningen
en de eind-ontspanning.De lessen
w o rd e n g e g e v e nd o o r mevr. G.M.J.N ow ak ui t W i nsum op de maandaga't
v o n d i n d e b o v e n z a a lv a n
S chi envat.Ti j d: 19.30 uur tot 21.00 uur. D e
kosten zijn f 9,- per avond, dus f 90,- voor 10 lessenvan 11h uur. U kunt
zich aanmeldentlmzaterdag Soktober bij mevr. De Boer, tel. 1484. Start:
m a a n d a g 1 0 o k to b e r. Be l t u snel even, al s u mee w i l t doen?
T w e e a v o n d e n i n s a m e n w erki ng met de vrouw envereni gi ngen.
Evenalsvoorgaandejaren proberenwe samen twee avonden te organiseren,
waar iedereenuit onze dorpen welkom is. De besprekingmet de afgevaar-
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digden van de verenigingenmoet nog plaatsvinden. In de volgende Lougnijs
hopen we u de eerste avond te kunnen aankondigen.
Even noteren
't
De kerstvieringvoor ouderen vindt plaats op donderdag 15 december in
Schienvatte Kantens.

qp9ql9-etles
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OPROEP
Verenigingen!
Doenjullieook weer mee?
Bestuurders,
wijs iemandaan die voor uw verenigingde clubverslagen
maakten dezelapt plaatsenin 't Lougnijs.

-!lqgflirl,r-yy-rp-r9.-\lyj'
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MOLEN "GROTE GEERT''
Op zaterdag 8 oktober a.s. zal er weer een rommelmarkt rond de molen
"Grote Geert" worden gehouden, waar een ieder zijn spulletjesaan de man
kan brengen. Er zal door het molencomitékoffie en poffertjesverkocht worden.
Ïevens kunt u weer gort en meel kopen, welke door de molen gemalen is.
Vanzelfsprekendis de molen te bezichtigen.
Molencomité Kantens.
MONUMENTENDAG
Leeg
stait kerk
op wier
as monument
Vot
is 't volk
op zuik
as verdwoald

weg
om 't dórp

zicht 't volk
op rais
Rais
noar kerk
op wier
as monument
EiseHommes
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IJSCLUBKANTENS
Algemeneledenvergadering
op vrijdag4 novembera.s., aanvang20,00uur
in 't Schienvat.
1. Opening
2. Notulen
3. Verslagsecretaris
4. Verslagpenningmeester
5. Ingekomenstukken
6. Bestuursverkiezing
AftredendH.W.Bultenaen J.Werkman.Allenherkiesbaar.
7. Rondvraag- sluiting.
Het bestuur.
AVONDZANGDIENST
Op zondag2 oktoberzaler in de Ned. Herv.Kerkte KantenseenInterkerkelijkeAvondzangdienst
wordengehouden.Dezedienstis voorbereid
door de
Evangelisatie
Commissie.
Voorgangerzalzijn ds. Ravenuit Haren.
Vocalemedewerking
zalwordenverleenddoorhet Chr.GemengdKoor"Excelsior"uit Westeremden
o.l.v. de heer Berkenbos.
Organist:MartinSprenger.
Eenliturgieontvangtu bij de ingangvande kerk.Aanvang19.00uur. U bent
van hartewelkom!

POLEN
Heel hartelijkdank aan alle mensendie gehoor hebbengegevenaan de
oproep"Actie Polen".Geweldigzoveelalser dezekeerwas. Ook diegenen
die spontaanmee hebbengeholpenmet het inladenvan de auto. Hartelijk
dank!
Voorlopigis het inzamelenafgelopen.Heeft u echternog wat staan,dan
kunt u dit brengennaar: Mevr. l-andman,Kustweg203, Delfzijl,tel. 0596013093.

---------!1,-I,-Qp-tglg-qt:-9tv:1,-59-9i9ll-19i--[-qllqn,
V E R K O O P D A GI N S A L E M .
Zaterdag12novembera.s.zaler eenverkoopdag
zijnten batevan 'Gebouw
en genaaidekinderkleding,
verdermutsen,sjalen,sokSalem'.Zelfgebreide
ken en leukegehaaktespulletjes(St. Nic. surpriseslom cadeaute doen.
Verderverschillende
attractieswaar u aan mee kunt doen.
Kooptu ook de lotenà f 1,-die u in de maandoktoberzullenwordenaangeboden?
Herv.VrouwenGroep
't Penninkske
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N I E U W S V A N H E T G R O E N EK R U I S .
Met ingang van 1 oktober 1988vinden er wijzigingenplaats wat betreft de
wijkverplegingin de gemeente Middelstum en Kantens'
Tot nu toe is èr door de wijkverpleegkundigenin deze plaatsenall-roundgewerkt. Na het vertrekvan Diana Klaassens,wijkverpleegkundigein Kantens,
is beslotenhet wgrk andersin te delen. De patiëntendie zorg enloÍ begeleiOingnodig hebbenworden verzorgjddoor FennieBraaden Tini Visser.Sietske Vourneegaat alle zuigelingen-en kleuterzorgop zich nemen.
gen en ander heeft tot gevolg dat er verschillendespreekurenworden gehouden.
Voor vragen betreffendede zuigelingen-en kleuterzorg:maandag t/m vrijdag, Gr. kruisgebouw Kantens van 8.30-9.00uur, tel. 05955-2377.
uur, Gr. K rui sgeVo ó r a n d e rev ra g e n : d i n s d agt/m vri j dagvan 13.00-14.00
b o u w M i d d e l s tu m,te l . 0 5 955-1415.
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NED. VER. VAN
Ka n te n s

PLATTELANDSVROUWEN afd.

Middelstum-

Programma 1988-1989.
20- 9-1988.Een kwetsbaarbestaan.Meer bekendheidrond een aantalaktuele ziektebeelden(demensie,aids etc. ) en hoe gaan wij er in onze omgeving
me e o m.
11-10-1988.Derde Wereld Centrum te Groningen. Met dia's/film krijgenwe
meer inzicht in de situatie van de Derde Wereld en hoe het zich in de toekomst zal ontwikkelen.
1-11-1988.Mevrouw Bosker uit Termunten laat zien en proeven wat met
k w a rk k a n w o rd e n g e d a a n.
22-11-1W8.De kring "Eemsmond" van de Plattelandsvrouwenheeft een gezelligeavond in Vita Nova waar Nel Kars een solo-toneelstukbrengt met als
o n d e rw e rp " K o n i n g i n S o p h i e" .
20-12-1988. Verrassingsavond.
17- 1-1989.Jaarvergadering+ lezingdoor mevrouw Lanting uit Groningen
o v e r d e c u l tu u r i n In d o n e si ë(met di a' s).
19- 2-1989. Feestavondsamen met het Nutsdepartementte Middelstum,
'Tuutje
Floiters'.
Met medewerkingvan Jaap Nienhuisen de
verzorgd
Modehuis
22- 3-'1W9. Modeshow,
door
Zwerver, schoenhandel
Luit, juwelier Scholtens,kapsalonTabak en schoonheidssalonJanny van de
W e te ri n g , a l l e n u i t Mi d d e l stum.
19- 4-1Íf89.Mevrouw M.Ktinzli {kinderpsychologe)houdt een lezing over
psychologie.
Voor meer informatie: Elly Bol, presidente,tel. 05900-15078.
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Het GroeneKruis
organiseert
voor
twee bijeenkomsten
oudersvan jonge kinderen

6 oktober:
'Eet Smakeliik'
Langzameelers,slechteelsrg,
geknoelaan laÍel.

13 oktober:
OnderwerpIn overleg
mel de ouderg.

Waaren wanneer:
plaats:

het GroeneKrulsgebouw
Molenweg
5
Kantens

ilfd:

20.00- 22.00uur

opgave

uur
dagelllks
lussen13.00-14.00

en lnllchtlngen: bUde wllkverpleegkundige
te|.05955-1415.
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17 oKTOBER1988
V O E T B A L N I E U W T J E SV A N D E V . V . - K . R . C .
Nu het voetbalseizoenweer van start is gegaan, zullen we ook proberen u
ook van deze aktiviteitenop de hoogte te houden.
Door het eerste elftal werden een aantal oefenwedstrijdengespeeldmet zeer
wisselenderesultaten.Enkelehoge nederlagenwerden afgewisseldmet een
knappe overwinning op het klassehoger spelend Meedhuizen.
De eerste competitie-wedstrijd tegen Grijpskerk kende een goede start van
de competitie. Maar liefst met 5-0 werd Grijpskerkweer naar huis gestuurd,
wefke stand eigenlijknog veel hoger had moeten zijn. De tweede wedstrijd,
uit tegen L.E.O. had eenzelfdekarakter. Ondanks een tegendoelpunt (iets
wat waarschijnlijkte wijten was aan de vorige avond gehouden bruiloft)
werd er toch nog 5 maal in het goede doel gescoord. Al weer een ruime
overwinning.
De derde (thuis)wedstrijdtegen de Heraclidenkende een heel ander verloop.
Heracliden,op papier een van de sterkeretegenstandersuit de poule, wilde
kostte wat kost een punt meenemen uit Kantens. Zij kregen hierbij grote
steun van scheidsrechterEllensuit Kommerzijl,die deze middag de raarste
beslissingennam. Allereersthet uit het veld sturen van de K.R.C, keeper,
voor een lichte overtredingwaarvoor menige scheidsrechterniet eens zou
fl u i te n .
De klad kwam erin en van goed spel was geen sprake meer. De eindstand
was uiteindelijk3-3, zodat de scheidsrechteren het team van Heraclidenmet
tevreden gezichtenvan het veld kwamen.
K.R.C. was allerminsttevredenmet deze wedstrijd,gezienhet aantalandere
onnodige boekingen,waarvan de scheidsrechtervond dat hij melding moest
maken.
Door het tweede elftal werd ook een aantal oefenwedstrijdengespeeld. Drie
nederlagenwerden gecompenseerdmet twee sterke overwinningentegen
Loppersum en Meedhuizen. De eerste competitie-wedstrijdtegen CVVB
werd niet gespeeld omdat CVVB een andere tijd in het programmaboek;e
had staan. Volgende keer dus meer berichten over het tweede elftal.
Door de A-junioren (KRC)werd een aantaloefenwedstrijdengespeeldtegen
veefalsterkeretegenstanders.ïwee nederlagenen 1 overwinningviel hun te
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deel. De eerstecompetitie-wedstrijd
tegen Adorp werd er goed gespeeld.
Andy Rietbroekwerd een knappe3-5
Met tussende palende reserve-keeper
overwinningbehaald.
in overwinningen
De B-junioren
wistenal hun oefenwedstrijden
om te zet'88 werd
ten. Tegen H.S.
het 5-4, tegen Corenos4-0 en tegen Warffum
moestin Winsumwordenaangetreden
3-12.De eerste.
competitie-wedstríjd
Hunsingo.Nadatde scorein de eersteminuutwerd
tegen het plaatsêlijke
geopend,werd geleidelijk
met
aan de scoreopgevoerd,en kon uiteindelijk
een 6-0 overwínningde terugreiswordenaanvaard.
in een overwinning
De C-juniorenslaagdener niet in om eenoefenwedstrijd
om te zetten.Twee nederlagenen een gelijkspel waren de resultaten.De
eerstethuiswedstrijd
tegende C-l juniorenvan Bedumverliepnietveelbeter. Bedumkon met een 10-3overwinningnaarhuisterug.
en ook
De D-junioren
verloreneveneens
de driegeplandeoefenwedstrijden
werd met 4-2verloren.
de eerstecompetitiewedstrijd
De Z.E.C. E-juniorenwonnen de oefenwedstrijden
en in de eerste
werd onderlingeen wedstrijdjegehoudenin wie de
competitie-wedstrijd
meestedoelpuntenkon zetten. Met Bedum3 werd de vloer aangeveegd,
een klinkende0-15overwinningviel de jongstejeugdten deel.
De E-junioren
van K.R.C.verloorde oefenwedstrijden
maarbegonde eerste
met een gelijkspel. Eenoverwinninghad er zelfsnog
competitie-wedstrijd
ingezetenmaartwee doelpuntenwerdenafgekeurdwegensbuitenspel.Al
met al een goedestart van de competitie.
De bazarwordtgehoudenop zaterdagz2oktober
a.s.,reserveer
dezeavond
alvast.
N UTSDEPARTEM
ENT M I D DELSTUM
Voor het Nut in Middelstumstaathet aktieveseizoenweervoor de deur. Het
begint met de 2-jarigeFloraliatentoonstelling
in café Grommersen in de
Doopsgezinde
kerk op zaterdag8 oktober.Openingstijden
13.30-17.30
uur
en van 19.00-23.00
uur. De toegangis gratis.In de kerkwordengedurende
de dag muziekuitvoeringen
gegevendoor de muziekschool,
eenorgelbespeling, gebroedersToolsema(piano),de Ha-Fa-BraBrassbanden leerlingen
van mevr. Diephuis.De Floraliatqntoonstelling
wordt gehoudenbij Grommers.Te zienzijn de creatievevoortbrengselen
van leerlingenvan de basisscholenin Middelstumen volwassenen
uit het werkgebiedvan het Nut. Verder bloemengekweektuit stekkendoor de floraliacommissie
verstrekt.Ook
bloemschikken
behoorttot de onderdelen.Tijdensde tentoonstelling
zijn er
knutselhoeken
voor kinderen,terwijler demonstraties
gegevenwordenvan:
Bloemenen bloemstukjesmakenvan papier(mevr. Bakker-vanGeelenuit
Harenl, beeldhouwenuit marmerdoor R.Veenstrauit Uithuizermeeden
en
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de KnipkringMiddelstum(mevr.Buskes-van
Bruggen).Verderzijner diverse attraktiesaanwezigmet vele mooie prijzen.De officiëleopeningwordt
verrichtdoor wethouderM.Schollema
te Middelstum.
Het volgendeprogrammapunt
is een lezingmet dia'sen film verzorgddoor
het bergingsbedrijf
Smit-Tak.Datum:18 oktober.
Op 17 novemberkomt de heer M.A.Holtmanvertellenover maten en gewichten.Tevens.iser gelegenheid
oudevoorwerpendoor hem te latenbeoordelen.
ln het nieuwejaarvolgt op 31januarieenfilmavondover'Mexico.Het echtpaar Mellinkuit Zoutkampvertelto.a. over de Spaanseinvloedenop de
Mexicaansesamenleving
en over de Mayacultuur.
Samen met de Plattelandsvrouwen
Middelstumwordt op 17 februarieen
Groningeravondgehouden,verzorgddoor Jaap Nienhuisen de Tuutjefloiters.
De laatsteavondvan dit seizoenwordt verzorgddoor de Rijkspolitie
te Middelstummet b.v. inbraakpreventie
en zelfbescherming
tegen straatroof.
De excursiein mei is nog niet rond zodat hierovernog naderberichtvolgt.
Ledenen gezinsledenhebbenvrije toegangtot de normalenutsavonden.
Niet-ledenkunnende avondenbezoeken
tegenbetalingvan f 5,-.
Aanvangvan alleavonden20.00uur.

Voor al uw bloemen
en planten

BLOEMETUHAL
RITZEMA
KANïENS - tel. 05955- 2072

lnstallatiebedrijf

ATIE]IDs BJ'.
MIDDELSÏUM

LOPPERSUM

. GAS - WATER
RADIO.T.V.-ELEKTRA
C.V. HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN
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K LOOS TE R S TE E
R OT T U M _ D OR PS H U IS
Op zaterdag24 septemberzette het bestuurvan de Ver. DorpsbelangenRot't
tum de deuren van het dorpshuis Kloostersteeweer open om een nieuw
winterseizoenin te luiden.
's
Het was een gezelligedag die begonnenwerd om 11.00uur. Morgens met
's
een stek en planten ruilmarkt. Middagswerd het winterseizoener ingefiets
met een fietstocht die natuurlijkover het nieuwe fietspad naar Warffum ging
's
en verder'overons mooie Hogeland.Na de fietstocht kon men avonds zich
tegoed doen aan een barbecue.
Een goed begin voor een nieuw seizoen.
Het programma voor dat nieuwe seizoenziet er als volgt uit:
21 oktober - Culturêleavond
26 november - Toneelavond
5 december - St. Nicolaasfeest
22 december - Kerststukjes maken
6 januari - Nieuwjaarsvisite
17 februari - Lezing avond
- Toneel
17 maart
- N e u t' n s c h a it' n
27 maart
Filmavond
21 april
't
Tot ziens in het dorpshuis Kloosterstee.
Ge v ra a g d :
Het bestuur van de Ver. DorpsbelangenRottum vraagt u of er foto's zijn van
't
het dorpshuis Kloosterstee:
1. van voor de verbouwing
2. tijdens de verbouwing
3. de tijd na de verbouwing
4. van het lustrum
5. van andere activiteitenin en om het dorpshuis
Deze foto's zou het bestuur willen gebruikenvoor het maken van een collage. Heeft u fotó's en zou u die af willen staan wilt u dan contact opnemen
me t R i n i e H o fm a n , te | .2 1 1 8 of Ina B l i nk, te| .2022. Graagvóór 15 oktober.
Het bestuur wil ook wel een afdruk van de foto's maken, indien dit niet te
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GroninssvANALLES
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Hoewel Nederlandslechts een stip is op de wereldkaart, vertoont het een
enorme verscheidenheidaan landschapen cultuur. Wie de provinciesbeter
in vogelvlucht bekijkt, ontdekt dat elk gebied een geheel eigen karakter
heeft. Dit stukje behandeltenkelewetenswaardigheden,waar de oplettende
bezoekerin Groningen op stuit.
Zo heet de Groenvink,of chloris chloris in Groningenheel eigenwijsGroninger.
De Groningsebeeldenuit de 15een 16eeeuw hebben een eigen stijl, die zich
kenmerkt door een zekere logheid en zwaarte van de gestaltes.
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Boerenjongens,de nationale bekende drank van rozijnen op brandewijn,
komt van oorsprong uit deze provincie. Zonder rozijnen werd het geestrijke
vocht hier vroeger uit Groningse brandewijnkommengedronken. De kommen, fraaiestaaltjesvan Groningsekunstnijverheid,komen wat vormgeving
betreft overeen met het Oostfriese type.
Ook het Groningsepaard, de Bovenlander,lijkt erg veel op zijn Oostfriese
soortgenoot.
Met het Sinterklaasfeestworden de kinderen op het Groningse Hogeland
getrakteerdop gebakjesmet de welluidende naam Groningerfieterknuten.
De Groningseduit, een plaatselijkbetaalmiddeluit de 17eeeuw, heette in de
volksmonde dubbele flabbe.
De befaamdestaartklokkenkomen niet alleenuit Friesland,er zijn ook fraaie
exemplaren van Groninger makelij. De 19e eeuwse klok met dubbele kap
komt vooral uít deze regio.
Vofgens een eeuwenoud recept moet 24 ton Groningskluunbierzijn samengesteld uit 15 mud gerst en 15 mud haver. Alleen bij bruiloften mocht een
brouwsel van 20 ton 24 mud gerst en haver bevatten. Op dergelijkefeestdagen kreeg de bruid als huwelijksgeschenkvaak een Groningsekraantjeskan.
Deze typische gelakte kan komt voor in diverse vormen en is gemaakt van
z i l v e r,k o p e r o f ti n .
Groningse zeekapiteinskregen bij thuiskomst ook een stuk serviesgoed kado. Na een behouden vaart werden zij "onderscheiden" met een prachtige
Oostzeelepel,produkt van de Groningsekunstnijverheid.
De Groningse stoeltjesklok lijkt erg veel op de Friese, maar zij ztjn rijker versierd en heeft een opengewerkt achterblad en snijwerk.
Om de Groningsedorpskinderenop de eersteschooldag naar het klaslokaal
te lokken, trakteerden de meesters in diverse dorpen op een Groningse
stoetboom. Dit is een twijgje met bolletjes deeg. De kinderen geloofden dat
bij de meester thuis op zolder een hele boom met stoetje groeide.
De turfstrijkbout of het schoorsteen strijkijzerwerd vooral in Groningen gemaakt. Vandaar dat dit antieke apparaat ook wel Gronings strijkijzerwordt
genoemd.
De provincie heeft ook een eigen veeras, de Groningse zwartblaar. Deze
koeien worden zowel om het vlees als voor de hoge melkproduktie gefokt.
Een zekere Menno Feltemauit Faan nam in 1476de verplichtingop zich om
elk jaar haring aan de armen uit te reiken. Het dorp Niekerk bij Zoutkamp
houdt deze traditie nog steeds in ere.
Banketbakkersin de stad Groningen bieden een keur aan plaatselijkelekkernijen. Het meest tot de verbeelding spreken de Groningse Martinitorentjes,
genoemd naar de befaamde toren die hier tussen 1469 en 1552 werd gebouwd.
Wie een schaatswedstrijd vanuit Friesland naar Leek wint, wordt in de
Leekster bloemetjes gezet. Deze fleurige papieren takken of bloemen werden in de vorige eeuw al gebruikt als schaatsprijs.De wedstrijd heette toen:
"De strijd van de Likeblommen".

H . M . d . VK. .
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