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PREDIKBEUR[EN.
GereÍormeerdekerk en Hervormde gemeente:
Alle dienstenin decemberin de hervormdekerk
02 december 9.30 uur Ds. Kristensen.
09 december 9.30 uur Ds. Kristensen.
16 december 9.30 uur Mw. Hofman-Meihuizen.
23 december 9.30 uur Kand.Mout,Middelstum.
te Stitswerd.
23 december 19.00uur Jan Venema,Adventsviering
Kerstnachtdienst.
24 december 22.30uur Ds. Kristensen.
25 december 10.00uur Ds. Kristensen.
30 december 9.30 uur Ds. Kristensen.
Oudelaarsdienst.
31 december 19.30uur Ds. Kristensen.
Gereformeerdekerk vrijgemaakt
02 december 9.30 uur Ds.J.G.van der Hoeven,Groningen-Noord.
Leens.
16.00uur Ds. H. Offereins,
H.Avondmaal.
09 december 11.00uur Ds.J. Haveman,Roodeschool.
14.30uur Ds. A.G.Bruijn,Stadskanaal.
Uithuizermeeden.
16 december 11.00uur Ds. L.S.K.Hoogendoorn,
14.30uur Ds. H.W.van Egmond,Ten Boer.
23 december 9.30 uur Dienst.
16.30uur Ds. J.M.Goedhart,Drachten.
25 december 9.30 uur Ds. J.G. van der Hoeven,Groningen-Noord.
Leens.
30 december 11.00uur Ds. H. Offereins,
14.30uur Dienst.
31 december 19.30uur Dienst.Oudejaarsavond.
9.30 uur Dienst.Nieuwjaarsdag.
01 januari
11.00uur Ds.J. Haveman,Roodeschool.
06 januari
Leens.
14.30uur Ds. H. Offereins,

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen Warffum, BaÍlo, Usquert
01-02dec.. J.S. Smits,Oostervalge51, Warffum
.0595-422490
08-09dec. H. Visser,W.deZwijgerstraat
1, Baflo..............0595-422515
15-16dec. J.S. Woltjer,Wadwerderweg
3, Usquert...........0595-422831
22-23 dec. J.S. Smits,Oostervalge51, Warffum
.0595-422490
HuisartsenMiddelstum,Stedum
01-02dec. S. Gerbens,Menthedalaan
.......0595-551518
2, Middelstum
08-09dec. H. Muurling,Grachtstraat
8, Middelstum..........0595-551519
1 5 - 1 6d e c . F . O o s t e r h u i sK,a m p w e g2 1 , S t e d u m. . . . . . . . . . . . . . . 0 5 9 6 - 5 5 1 3 2 3
22-23dec. S. Gerbens,Menthedalaan
.......0595-551518
2, Middelstum
Tandartsen
Op zaterdagen zondagis er om 11.00uur en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandafts na telefonisch
overlegte consulteren.
01-02dec.
08-09dec.
15-16dec.
1 8 - 1 9d e c .
20-21 dec.

P. Brouwer,Uithuizen........
J.D. Buwalda,Bedum
P.G.Schoorel,Spijk............
B . F l e d d e r u sW
, insum..........
M.J. den Engelse-Boelkes,
Ezinge

..0595-431642
.........050-3013994
..0596-592334
..............0595-441545
....0594-622121

Dierenartsen
Beffenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapie en supervisie
Mw. drs. J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma Vm vr tussen8.00-8.15uur,tel. 0651255926.

Be,gr af c,nisverenigíng
Uitvoortverzorger:
C. Boersemq
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Ledenodministrqtie:
.f.O.m. Wols-Stolloert

(0595-552303

bij huwelijk, scmenwone,n, geboorte,
doorgeven aon de ledenodministratie

en/of

verhuizíngen

VAN DE REDACTIE
We gaan alweer naar het einde van het jaar. Ook dit jaar zijn we met
behulpvan alle vrijwilligers
weer in geslaagdom elke maandweer te verschijnenmet een Lougnijs.Het volgendenummervan 't Lougnijszal iets
eerderuitkomendan normaal,namelijkde weekvoor Kerstmis(20 december). Wij verzoeken de lezers dan ook om de copij voor dit nummer
iets eerder aan te leveren,nl. voor 11 december.

HOOR WIE KLOPT DAAR KIND'REN
Hoor wie klopt daar kind'ren
Hoor wie klopt daar kind'ren
Hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't raam
't ls een vreemd'ling zeker
die verdwaald is zeker
'k Zal eens even vragen naar zijn naam
Sint Nicolaas,Sínt Nicolaas
brengt ons vanavondeen bezoek
en strooit dan wat lekkers
in één of andere hoek
Stoute kind'ren,zegt hij,
krijgen knorren, zegt hij,
of een zakje, zegt hij, met wat zout
Wantje weet wel, zegt hÍj
dat Sint Nicolaas,zegt híj
van die stoute kind'ren heel niet houdt
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas
brengt ons vanavondeen bezoek
en strooit dan wat lekkers
ín één of andere hoek.

1 DECEMBER.
SINTERKLAASFEEST
Sint komt op zaterdag1 decembernaar Kantens.Hij za! om + 13.30uur
bij de molenarriveren.Hiernamaakthij een rondritdoor het dorp.
Vanafongeveer14.15uur is het middagprogramma
in het Schienvat.Daar
zal optreden'JuniorGray'.Wat dit is blijftnog even een verrassing.De
middagis voor iedereentoegankelijk,
dus ook al ben je 60 en je vindt het
leuk om te komen,doen!
P.s.Mochtu nog willendat Sint of zijn Pietenop 1 of 5 decemberaan de
deur komen,bel dan met zijn secretaresse,
tel. 0595-552035.

MET Z'N ACHTEN
En vader had een Sínterklaas
en moeder had er een besteld,
met allebei een Pieterbaas,
en geen had de ander iets verteld.
En oma had iets leuksbedacht
en zond almee een goede Sint
en opa, even onverwacht,
bestelde ook een kinderurind.
't Liep tegen acht. Waar bleef de mond,
die zei dat er geen Sint bestond?
Wij kinderen schoven dichter samen,
toen wij aan de deur geluíd vernamen.
De eerste Sint was vaders Sint;
de tweede moeders kinderurínd;
de derde oma's heiligman;
de vierde daar wist opa van.
Men keek elkaar verwonderdaan:
ons huis leek plotshet Vaticaan.
En vader vroeg: 'Wat moet dit vrouw?'
En moeder vroeg: 'Wat deedje nou?'
En oma zei: 'Wat is dit, man?'
En opa zei: 'Dat komt eruan.'
En wij, een troepje bange schapen,
stonden de Sintenaan te gapen.
Dan schoof men stoelen naderbij:
vier Sintenzaten op een ríj
en achter iedere Sinterklaas
stond lachende zijn Pieterbaas.
WI hebben nooit zoveel gezongen;
geen Piet heeft dwazer ooit gesprongen;
geen Sint ooit milder uitgedeeld;
geen één zijn rol zo goed gespeeld.
't Was twaalf uur eer wij het dachten.
Toengingen ze weer met z'n achten.
Uit: 'Het kauwgomkinden andere kinderuerzen'van Jack van Hattum.
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KINDERSPEELWEEK
2002.
Halloallemaal,
We zijn alweervolop bezig met het verzinnenvan een leuk programma
voor de kinderspeelweek
2002 Dezewordtgehoudenvan 5 tot en met 10
augustus2002.Als jullieleukeideeënof suggestieshebben,kunnendeze
ingeleverdwordenbij ClaudiaDrost,Kooistraal12.
Bij dezewillenwij u mededelen,dat de leeftijdvan het blijvenslapen,verhoogdis naar8 jaar.Dit,omdater steedsmeer kinderenwillenblijvenslapen en het voor de leidingonmogelijkis ze allemaaleen plekjete geven.
Onze jaarlijksebanketactiewordt dit jaar gehouden op maandag 17
december(in de week voor kerst)i.p.v.in de week voor sinterklaas!

ZWARTE PIET GING UIT FIETSEN
Zwarte Piet ging uit fietsen,
toen klapte zijn band
Hij moest toen gaan lopen
met de fiets aan zijn hand
Hij kwam in een dorpje
en zei tegen de smid:
lk geloof dat er in mijn achterband
een pepernootje zit.

VERENIGINGDORPSBELANGEN
ROTTUM.
Sinterklaasfeestin Rottum
Op woensdagmiddag5 decemberkomt sinterklaas
ook naar Rottumom zijn verjaardagte vieren.Alle kinderen
wordentussen14.00en 14.15uur in het dorpshuisverwacht.Ook andere
zijn van harte welkomom het feest
dorpsbewoners
en belangstellenden
mee te vieren.
Creatieve avond
Op donderdag20 decembergaanwe onderleidingvan HennyHomaneen
'Kerststalraam'maken. De kosten bedragenf.10,- inclusiefmateriaal.
Opgavetot en met 15 decemberbij Henny Homan.De avond begintom
20.00 uur. Graag zelt meenemen: mesje, schaar en draadtang.,
topjesv.d. hedera(klimop)met besjes,hulst met besjes
Groendecoratie:
of bontehulst,gedroogdebloemenuit de tuin o.a. hoftensia,sedum,nigella (juffettjein 't groen),papaverbollen.Kussentjesmos en plaatmos,conikleuren(bovenstetopjes).
ferengroen,verschillende

SÍeervolleÍakkeltochtvoor de kinderen
In de kerstvakantiewillenwe op zaterdag22 decembereen sfeervollefakvoor de kinderenuit Rottumen omstreken.We gaan
keltochtorganiseren
en zullendaar ietslekkersnuttiwandelendoor Rottumnaar'Bethlehem'
gen. Om 19.00uur verzamelen
in het dorpshuis.
Opgavevoor 10 decembera.s. bij FonnyOosterhofof YvonneEisinga.
Kerstfeest in Rottum
Op tweede kerstdagis er kerstfeestin de Julianuskerk te Rottum.De
dienstbegintom 19.00uur.
Nijjoarsviziede
'nijjoarsviziede'in het dorpshuis
Op zaterdag 5 januari is er de
Kloosterstee
te Rottum.De avondbegintom 20.00uur.
JaarvergaderingVerenigingDorpsbelangenRottum
van de verenigingis dit jaar op vrijdag25 januari.
De jaarvergadering
'Zadelpijn'
Bezoek voorstellingtheater te water:
'Zadelpijn'wordt o.a. op vrijdag 22 tebruari in Warffum gespeeld door
theaterte water.Wie gaat er mee?
KERSTCONCERT
door GereÍ. Gem. Koor 'Deo Dicatus" te Kantens o.l.v. Bert Veening.
Op vrijdag14 decemberzal D.V.doorGeref.Gem.Koor'DeoDicatus'te
zal worden
Kantenseen Kerstconcert
- wordengehouden.Medewerking
verleeÀddoor:
Lilianv.d.Hoeven- cello
MarjanValk - viool
Nannyv.d.Vinne- viool
Sietzede Vries- orgel.
zal wordengehoudenin de Hervormdekerk te Kantens.
Dit kerstconcert
Aanvang20.00uur.
f.10,-;kinderenVm 12 jaart.2,50.
Entreevolwassenen
VAN DE 'GROTEGEERT"
MOLENNIEUWS
jaar
is
Het
alweerbijnaom. Ook op de molengaat de tijd snel. De afgelopen periodehebbenwe weer veel beleefd.Als molenaarsgroep/lesgroep
werd onze hulp ingeroepen
van molen'de Hoop'in Garsthuizen
door de
in Westerwijtwerd
nieuwopgerichtemolenstichting
om tijdensde lichtweek
te zetten.Nou is dat niet zo moeite proberenom de molenin verlichting
lijk, een paarbouwlampenerop en 'klaaris kees'.Maar hier was het nou
net even weer anders,men wou de wiekenversierdhebbenmet lampjes.
met elkaarhebbenwe eersteensgekekenoÍ de molennog wel vertrouwd
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was om de rem er van af te gooien(de vang).We hebbenvoorzichtigtoch
wel gevaarlijkecapriolenuitgehaald,maar het resultaatmochttijdensde
gezienworden.Gelukkigis er groen
lichtweekMiddelstumMesterwijtwerd
lichtgegevenvoor de restauratie,
die uitgevoerdwordtdoor molenbouwer
Doornboschuit Adorp.
Op zondag28 oktoberin de middag kregenwe bezoekop de molen in
Garsthuizen.Het personeelvan het grote cruiseschipuit de Eemshaven
de'NorwegainStar'brachteen bezoekaan de molen.Een geslaagdemiddag.
Op zaterdag10 novemberkreeg ik op de molende 'GroteGeed' bezoek
van het gilde van vrijwilligemolenaarsuit zuid-westDrenthe.Een groep
van 15 personenwas zeer geinteresseerd
in de werkingvan de pellerij.
Het is leukwerk om dit aan echtemolenliefhebbers
uit te leggen.Een leerzamedag voor de Drenthen.
Ze bezochtendeze dag o.a. de Krimstermolen
in Zuidwolde,De Leeuwin
Zeerijp, houtzaagmolende Fram in Woltersum en de Grote Geert in
Kantens.
Sinterklaasheeft per telefoonaan mij doorgegevendat hij op zaterdagmiddag1 decembermet zijn boot bij de molenwil aanmeren.lk heb hem
gezegddat hij van haftewelkomis bij de molen,en dat de molenbij goed
weer versierd zal zijn.
Verderis de rietdekkerlangs geweestbij de molen.lk heb nog geen uitslag gehadvan evt. rietdekkerof de gemeente,maarik denkdat al het riet
op het achtkantmoet worden vervangen.Voor dat de rietdekkerbegon
lagener bossenriet onderin de molen,maareen paardagendaarnawas
het alweer weg. Ook is er inspectiegeweestin de molen naar actieve
houtwormen,en evt. de bonteknaagkever.
Ook hieroverheb ik nog geen
uitslag.
In de donkeredagenvoor kerstzal de molenweer in verlichtingstaan.Als
de molen draait,kom gerusteven binnenvoor een praatjemet de molenaar,vaak staat de koffieklaar maar om die hele koffiekanin m'n eentje
leegte drinken.....
De molenaar.

DE LEKKERSTEOLIEBOLLENVAN KANTENS!!!!
V.v. K.R.C.gaat maandag31 decemberweer heerlijkeoliebollenbakken
en het beste daar aan is, u kunt ze ook kopen!Jawel,oliebollenzonder
krenten,kostenu maar 0.80 cent per stuk en per 10 maar 7,50 en wilt u
ze met krentengeen probleem.Wij bakkenze wel voor u. U betaaltdan
0,90 per stuken perl0 maar8,50.
En het mooistehieraanis, u krijgtze gratisthuis bezorgd!
Wat moet u doen om ook van die heerlijkeoliebollente genietenop 31
december?Heel simpel,de mensenvan Kantenskrijgeneen bestelformulierin de bus dat u in kunt leverenbij onderstaande
adressenen woont
u in Rottum of Stitswerd,dan kunt u uw bestellingdoorgevenop tel.
551623,u krijgtdan KlazienWerkmanaan de lijn.
We hopendat we dit jaar nog meer kunnenbakkendan vorigjaar.
Hopelijktot maandag31 december.
Inleveradressen
bestelformulieren:
Jacob Bolt,Langestraat20
Carla Bruinsma,Kooistraat11 of
KlazienWerkman,Bredeweg13.
Bestelformulieren
kunt u Um 29 decemberinleveren/doorgeven.
De activiteitencommissie
van K.R.C.
DAMCLUB 'HET LEERTVANZULF'KANTENS.
Donderdagavond
om half acht in 't Schienvatte Kantens.
In septemberbegonhet nieuweseizoenweer.Na meniguuftjedamplezier
en soms ook wat minder plezier als je verlorenhebt op een knullige
manier,zijn er al weer heelwat partijtjesgespeeld.Verrassingvan het seizoen is tot dusver,JanZwerver.Hij heeftnu al meer puntenverzamelddan
vorig seizoentotaal.
Standper 14 november2001:
1 . J . Z w e r v e r . . . . . . . . . . . . . 6 -68. A . S m i d s . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 4
2 . M . A . H o l t m a n . . . . . . . . 5 -7 . K . O o m k e n s . . . . . . . . . . 4 - 3
8. B.S.Leijenaar.......5-2
3. J.B.Wierenga.......5-7
4 . D . S . P . H o l t m a n . . . . . 5 - 79 . K . K . B r o e k h u i z e n . . 4 - 0
5. A.B.Ritzema........4-6

Gelukkighebbenwe er ook weer een nieuwlid bii gekregen,die nu ook al
in de middenmootmeedraait,A. Smids.Ook in F.A.Vaatstrazijn dammen
ziï al grotevooruitgang.
Twee wedstrijdenhebbenwe gespeeldtegen anderedamclubsin de 1e
klassevan de NNDB.Thuisverlorenwe van Noorddijkll met 3-11. Uit verlorenwe tegen Delfzijl/Uitwierde
met 10-6.Helaas,maar het plezieris er
niet minderom.
in 't Schienvatop donderdagavond
Gelukkighebbenwe goedevrijwilligers
met dammendie ons van het nat en droogvoorzien.
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De 'pen' is nu in handen van Jan Mekel,woonachtigin Rottum in 't
Molenhuis.
Dat is dan ook meteende in veruullinggeganejongensdroom:
een boerderijtjemet land erbij,een eigenplekdus.
Mijn grootstehobbyis (samenmet mijnvrouwMarijke)rock & roll dansen
bij Let'sSwingin Groningen.
Het lieÍst zouden we een half jaar op vakantiegaan in Nieuw-Zeeland
waar we 3/z jaar gewoondhebben.(En wel wanneerhet hier winteris en
daar zomer).
Het leukstevan Rottumvind ik de rust:de tijd staat er stil.
't Minstleuke:de afstandRottum-Groningen.
Boekje:Ma-Tzude gesprekken.
De laatstefilm ging over de bouwactiviteiten
van de gemeenteGroningen
in 't Reitdiepdal.
MijnÍavorietet.v.programmais 'zomergasten'.
Dat was lachentoen Youp
van 't Hek daarin een veel leukerecollega-cabaretier
liet zien, die een
afscheidsrede
hield,we hebbentoen echt dubbelgelegen.
Wat heeft je recentelijk't meest geraakt?Dat is nu al weer 3 maanden
geleden:nooiteerderwerdenzo veel mensendooreen reeksvan gebeurtenissengeraakt.Nu maar hopenop meer begripen minderhaat onderling:
lf you hate
somewone'sfeelings
ít's just what
they're longing for....
look understanding
can make us brothers
understanding... love..
zong en speeldeJimmyHendrixop de gitaarin de Sixties.
Wat zou je nog willendoen?Doendoor dingenniette doen.
De pen geef ik dooraan mijnnaamgenoot
Jan Riezebos,woonachtigin de
voormaligebakkerijvan onze dorpsdichterJan Boer.
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OPHEFFINGSUITVERKOOP.
Zoals u al heeft gelezenin het vorigenummervan het Lougniis,stoppen
wii in decemberuitverkoop- leeg
wij er per 1-1-02-mee.Daaromheb-ben
verkoop. 10-50% kortingop ptantenen artikelenmet uitzonderingvan
kerstbomenen kerstartikelen=
Kom daaromgerustkijkenof er iets voor u bij zit. Wees er snel bij: op
ook echt op!
Bloemenhal'deRoemte'.
Bedanktvoor alles,Koos en JantieDiikema.
KANTENS.
IJSBAANVERENIGING
3 november2001,opkomst29 personen'
Ledenvergadering
jaarverKofie samenvattiigvan de avond.Na het financiëleen gewoon
gekozen,
slag, wat er goed uitzag,werllen er 3 nieuwe bestuursleden
Sikie van Defen, llco vai der Gondeen DickHoltman.De oude bestuursledenwerdenbedanktvoor verrichtewerkzaamheden.
voor 2002:
Contributieverhoging
euro
10
Gezin

Alleenstaand 8 euro
3 euro.
Donateur
op de ijsbaan,
aangebracht
voor deze winterwordter noodverlichting
omdathet te kort dag is voor de nieuwelantaarnpalen.
Sikkevan Dellenwordt onze nieuwevoorzitter'
Het ijsbaanbestuurziet de toekomstzonnigtegemoet,maar hooptdat er
komendewinterveel geschaatstkan worden'

KERSTKAARTENVAN ONZE EIGENKUNSTENAARS!!
van allegroepenziil druk bezigmet
De leerlingen,van o.b.s.Klinkenborg,
Ze tekenen,schilderenen kriiten
kerstliaart.
eigen
hun
uán
ontwerp"n
het
om he[ mooistekunstwerkvan de groepte leveren.
met enthousiasme
jurylid(die zelf kinUit elke groep wordt namelijkeen tekeningdoor een
ansichtkaartwordt
een
waarvan
gekozen,
illustreert)
derboekenschrijfien
gemaakt.
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ADVENT
Advent is wachten. Wachten en verlangen
totdat het eindelijk gebeuren gaat,
wat werd voorspeld in de profeten zangen;
wachten, tot God het woord veruult in daad.
Advent is luist'ren. Luist'ren en verlangen
totdat de hemel lichtend opengaat
en je omspoeld wordt door de englen zangen,
luisteren, totdat je hart meezingen gaat.
Advent is komen, komen van verlangen
naar Bethlehem,waar God vlak bij ons staat
en onze mond veruultmet nieuwe zangen
en waar geloof verandert in de daad.
Advent is bidden. Bidden, vol verlangen
opdat Gods rijk van vrede komen gaat,
en HI ons op de nieuwe aarde zal ontvangen
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.
Nel Benschop.
Uit: Wit als sneeuw.
ADVENTSVIERING
BIJ KAARSLICHTTE STITSWERD.
Op zondag 23 decembera.s. (4e Advent)zal er in de 800 jaar oude
Georgiuskerkvan Stitswerdeen Adventsviering
worden gehouden.De
viering staat onder verantwoordelijkheid
van de plaatselijkecommissie
van de StichtingOude GroningerKerken.
Voorgangeris de heer Jan Venemauit Kantens;muzikalemedewerking
zal worden verleenddoor de tenor MartinSprengeruit Haren.Willemijn
Bonder,eveneensuit Haren,bespeeltde dwarsfluiten Abel Groenewold
uit Groningenis de organist.
Het kerkje wordt geheel met kaarsenverlicht;de aanvangis 19.00 uur.
Aan de ingangwordt een liturgieuitgereikt.
KERSTNACHTDIENST.
De Commissievan de BijzondereDienstennodigt u allen van harte uit
voor een Interkerkelijke
Kerstnachtdienst
op D.V.maandag24 december
in de Ned. Herv.kerk te Kantens.Aanvang22.30 uur.
De leidingen meditatiewordt verzorgddoor ds. F. Kristensen.De Chr.
Gem. Zangver.'ExcelsioÍ'zal, onder leidingvan de heer H. Berkenbos,
hun vocale medewerkingverlenen.Organistin deze kerstnachtdienst
is
Leni Otte.
U bent van hartewelkom!
CommissieBijzondere
DienstenKantens.
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NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
Activiteiten voor de maand december.
Kerststalraam
gaan
Op vrijdag14 decemberkunnenwe met elkaareen kerststalraam
gemaakt
heer
(zie
wordt
door
de
J.
frame
hiervoor
Het
maken
afb.).
Homan uit Flottumen z'n vrouw HennieHoman zal de cursistenveilellen
hoe ze het raampjeheel mooi kunnenafwerken.
Het is de bedoelingdat we het frame gaan omwikkelenmet mos of hooi.
In het vensterbankjekomt oase en daarinwordt groen enz. in kerstsÍeer
gestoken.
en verderkleinedingeties,zoals
Meenemen:mesje,schaar,draadtangetje
topjesmet bessenvan klimop,hulstmet bessen,bontehulst,enig coniferengroen,kussentjesmos, gedroogdebloemenuit de tuin b.v. hortensia,
enz. Dus niet hele bossen groen
sedum, nigellaof papaverzaaddozen
meenemen,zoals we dat vroeger deden als we kerststukjesgingen
maken!!
Kosten:(incl.frame,oaseen mos)Í.10,-per persoon(excl.koffie).Er kunnen maximaal25 personenmeedoen.
Pfaats:'t Schienvat,in de grote zaal.
Tijd: 19.30uur,vrijdag14 december.
kunnenzich Um 10 decemberaanmeldenbij mw.
Alle belangstellenden
Steendam,tel. 551633of mw. de Boer,tel. 551484.
'Die het eerst komt,die het eerst maalt!'
Aerobics(mededeling,oproep)callanatics
Zoals jullie weten heeft de leidster Lela Kramer uit Warffum opgezegd
ging volgen.
een 1-jarigekappersopleiding
omdatze op de dinsdagavond
Al onze inspanningen
ten spijtom een nieuweleidsterte vindenheefttot
op hedengeen resultaatgehad.Er zijnwel 20 leidstersin alle omliggende
dorpenbenaderd,maarniemandheefttijd.Als redenenwordengenoemd:
al volgeboekt,kleine kinderen,baan en het lukt gewoon niet. Daarom
weet
doenwe hiereen oproepals iemandeen leidsteraerobics/callanatics
die op de dinsdagavond
tijd heeftvan 19.00-20.00
uur of diegenede naam
door wil gevenaan Hanniede Vries,te!.431749.
En anderszit er helaasnietsandersop dat onzegroepvan 20 gymnasten
wachttot het volgendseizoenals Lela klaaris met haar studie.
maarwe kunnenhelaasgeen ijzer
We vindenhet heel betreurenswaardig
met handenbreken.
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VOORDEJEUGD.
Kruiswoordraadsel.
Horizontaal
1. niet lelijk
5. dier met twee bulten
7. hamer
10. soorthert
11. soort stoÍ
12. ak(Lat.)
13. voorvoegsel
14, dichtdoen
1 7 .i n o r d e
18. vrucht

Verticaal
1 .t a m
2. eiergerecht
3. grondsoort
4. uitroep
5. huisdier
6. niet vol
9. edelgas
10. serie
1 1 .o p d i e m a n i e r
15. hoorje door
1 6 . . . . ,j i j ,h i j ,w i j

Raadsel en natekenen.
G N E P A L S N Z

E o u v z E F F:
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STICHTINGKANTSTERJEUGDHONK.
Waar, o waar oÍ wie. Wie heeft bij Drogisterij Marja de foto's van de
bouw van het jeugdhonk opgehaald? Deze zijn opgehaald door een
voor ons onbekend persoon en die heeft gezegd dat hij/zij bestuurslid van het Kantster Jeugdhonk is. De foto's zijn helaas niet in ons
bezit. Wilt u ons bellen als u weet waar ze ziin, oÍ wie ze heeft.
Het teleÍoonnummer is: 0595-551002.Alvast bedankt.
gehoudenop 2 november2001.
VerslagjeHalloweenoafty.
42 kinderenaanwezig.
De opkomstwas goed,er warenbij de kinderdisco
Jammergenoegwas lang niet iedereenverkleed.Toch is het ons nieuw
te vinden. De eerste
bestuurslidFran Loughnanegelukt3 prijswinnaars
prijsging naar MarjaOmta,zij mochtiets lekkersuitzoekenen mochtook
een prijs uitkiezen.De tweedeprijsging naar MarloesWoudstra,ook zij
mocht iets lekkersen een cadeautjeuitzoeken.De derde prijs was voor
Jan Werkman.Het was een geslaagdeavond waar veel gedanstwerd en
kwamvoorbij.Er is polonaisegelopen,en gezongen,
ook de kabouterdans
kortomeen geslaagdeavond.Alleenkondennog meer mensenbij.
Bij de grote jeugd was de opkomstook goed. 32 personenhebben wij
mogen verwelkomenen dan het voltalligbestuurvan het KJH (Kantster
Jeugdhonk)niet mee gerekend.Jammerwas wel dat er hier niemandverkleedwas, dus er werdengeen prijzenuitgereikt.Misschienvolgendjaar.
Wij hopen echter dat dit de laatstedisco zal zijn in Salem en dat de volgendedisco,ondankstegenslagen pech,in ons eigengebouwkan zijn.
Heeft u echtervragen over waar wij mee bezig zijn of opmerkingenover
aanmelden,dan kunt u zich wenwat wij doen of wilt u zich als vrijwilliger
den tot de voorzitterRebeccaSpaak-Colsteeen/of diens veruanger0595551002.
Verderwillenwij GeradWerkmanbedankenvoor zijnjarenlangeinzet.Wij
vindenhet jammerdat hij ons moet verlaten.Gerad,wij het bestuurvan
het KJH zullenle vreselijkgaanmissenen hopendat je toch nog wel eens
de kop om de hoekvan de deur steekt.Tevenshetenwij Fran Loughnane
welkomin ons midden.Ook willenwij iedereenbedankendie donateuris
geworden en sponsorpuntenheeft ingeleverdbii Ineke's broodjes en
cadeautjesof gewoonbij de ledenin de bus heeftgestopt.Te gek, bedankt
allemaal!!

Namenshetbestuur,
LaurensGroeneweg.
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AGENDASCHIENVAT.
vindt er in
Naast het reguliereprogrammavan de diverseverenigingen,
december,voor zover tot nu toe bekend, het volgende plaats ín het
Schienvat:
14.00uur St. Nicolaasfeest.
01 december
0 6 , 1 8 d e c e m b e r 1 9 . 4 5u u r CursusEHBOgevorderden.
10december
1 9 . 3 0u u r VergaderingDorpsbelangen.
12 december
19.30uur Handwerkclub.
1 2 , 1 9 d e c e m b e r 1 9 . 3 0u u r Naaicursus.
OP RAAND VAN T DORP.
Deze keer blijvenwe bij Kantensen wel aan de Usquerderweg11 bij de
familieM. Doornbosen vindt het gesprekplaatsmet Greet,de vrouw des
huizes.
Greet is getrouwdmet Martinusen samen hebbenze vijÍ kinderen,twee
zonenArd en Arnolden drie dochtersMieke,Coosjeen Ineke.Ze wonen
die in 1880gebouwdis, maar
op de boerderijgenaamdde Tuwingaheerd
een langeregeschiedenisheeft.De familieis alweerde 6e generatiedie
hier woont. De naam Tuwingawordt hier al in 1444 genoemd,vertelt
Greet. Voor de verdere geschiedenis verwijst ze u naar het
Boerderijenboek
blz. 390.
Na de eerstebak koffieverteltze wie ze is en het wel en wee in haar leven.
Ze woont zelf hier alweerzo'n 20 jaar maar is hier niet geboren.lk ben
geborenin Gorkum,vertell ze, in Zuid-Hollanddus, maar was daar niet
was verhuisdenwe vaak, zeg
fang. Doordatmijn vader beroepsmilitair
maarwaar de koninginhem wildehebben.Van Gorkumverhuisdeze naar
Harlingen,van Harlingennaar Steenwijk,van Steenwijknaar Zuidlaren
(daar wonen de ouders nu nog), van Zuidlarennaar Lunteren,van
Lunteren naar Haren, van Haren naar Bedum, van Bedum naar ......
Kantens.
En is dit na al dat gereishet mooisteplekje?
Ja .... absoluut,voel me hier gewoonthuis qua dorp en de mensenen
lk woon natuurlijkin verhoudinghierook het langstals
kerkgemeenschap.
je het in het totaalbekijkt,en verhuizen,nee voorlopigniet.lk dachtwel in
het begin hier,oei .....en dat is al weer zo'n 20 jaar geleden,er moet wel
een autootjekomenanderskan ik er niet uit. En het was wennennatuurlijk aan zo'n groot huis, de boerderij.'k Was totaal onbekendmet koeien,
dat was helemaalnieuwvoor me.
We krijgen het over haar werk, eerst even over thuis, de zorg voor het
bedrijf en als het moet springt ze ook achter wel eens bij. Daarnaast
natuurlijkook gewoonhuisvrouw.Dat is beslistook goedwerk,de zorg en
opvoedingvan de kinderen,die vragenook de nodigeaandacht.
haar grote passie.Ze
Al gauw schakeltze over naar het vrijwilligerswerk,
legt uit waaromen waar toe. Juist het contactnaar anderenleggenvindt
ze fantastischen Greet is graag onder de mensen. Dit heeft vooral te
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gehandicaptenzorg,
makenmet haaroude beroepin de verstandelijk
waar
ze groepsleidster
cq. waarnemendhooÍdin is geweest.Dit was ook een
bewustekeuze,zegtze, maarzit ook in mijngenen,glimlachtze.'k Werd
hier in Kantensook gauw gevraagdom contactpersoon
te wordenvan de
VerenigingHet Koningskind.
Dit houdtin dat je de oudersbezoektvan de
gehandicapten
in je gemeente.'k Zal hier ook nog in het bestuuren was
voorzittervan de afdelingHet Hogeland.Ook gaat ze iaarliiksnaar de vrijwilligersdagen.
Daar zijn dan verschillende
workshopsen men ziet daar
vooralvoorbeeldenuit de praktijk.Hoe pak je dingenaan, hoe benaderje
de mensenen hoe kom je bij de mensenbinnen,en waarombeginje zus
of zo?
Waarombegonik zelf hiermee?Terugkijkend
.... ik had vroegerzo'n jongetjeop schooten daarmeeis denkik allesbegonnen.Verderben ik prakvervolgens
tischingesteld.Als jong meisjegingik naarde huishoudschool,
de Inas,geslaagdtja, wat moest ik doen?Toenwas daar die advertentie:
groepleidergevraagd,hup ... gesolliciteerd,
werd aangenomenen was
verkochtdestijds.Dit was bij de StichtingPhiladelfia,
bij iederonmiddellijk
een denk ik wel bekend.En van mensenleer je nog elke dag. Het is
belangrijkdat het vrijwilligerswerk
blijft,vooralin onze sector.Mensenhebben geen idee wat er gebeurtals dit wegvalten door hoeveelmensendit
gedragenwordt.
In Appingedamis bijvoorbeeld
een logeerhuis.Daar kunnenin de weekenden 7 mensen geplaatstworden, variërendin leeftijd, maar nog wel
thuis wonen. Deze komeneens in de 6 à 7 weken bij elkaar,ook om de
's
ouders te ontlasten.Wij doen dan spel en ontspanningmet ze, en
zomersgaan we er op uit. Hangt mede af van het vervoervan de vrijwilligers en als er genoegauto'szijn lukt dit ook.
Heb je daarnaastnog wel tijd voor jezelf,vraag ik. Oh jawel hoor, beetje
naaienen breiendoe ik ook graag en een goed boek natuurlijk,heerlijk,
van de kerk.
en de vrouwenvereniging
Wat is voor jou zelf belangrijk?Mijn relatiemet de Heere,het welzijnvan
jezelten je naasteen ik weet dat ik hierinvaak de mist in ga.
Dan het huidigenieuws.Ja ....de Taliban,de toestandin Afghanistan,het
voor de rest probeerik de
verdrietvan de familie'svan de slachtoffers,
krantzoveelmogelijkbij te houden.
Wat wil je nog kwijtnaar de mensentoe in je omgevingen dorp? Dat het
heel goed wonen is in Kantens,ruimteom te bewegenin het dorp en eh
.... accepteerelkaar.
Hoe zie je de toekomst?Eerstben ik nog blij en gelukkigdat onze kindeverdeÍ....ze beginthardren hieropgroeienop de boerderij.Dit allereerst,
op te lachen.Dat we hier nog lang mogenblijvenwonen en dat we tenslotteKoos en Gerdaen Bill en Marinanog een keertjeop gaan zoeken in
Canada.
11.
Tot zovervan de Usquerderweg

K.F.

22

GEMEENTENIEUWS.
Centrum werk en inkomen (CWl),al van gehoord?
Werkgaat bovenInkomen!Dat is de redendat het aanvragenvan een uit(bijstand,ww, ioaw en ioaz)gaat gebeuren
keringvoor levensonderhoud
in het CentrumWerken Inkomen.Mensendie werk zoeken,van baanwillen wisselenof werkloosworden,kunnenvanaf19 november2001terecht
in het gebouwvan voormaligArbeidsbureau
aan de Obergon5 in Winsum.
Ditgeldtvoor alleinwonersvan de gemeentenDe Marne,Bedum,Winsum
en Eemsmond,behalve als u 65 jaar of ouder bent of een gevestigdezelfstandige.
U treftdaar een uitgebreide'beursvloer'aan met vacaturesen computers
met Ínternetaansluitingen.
De site 'www.werk.nl'
die daar toegankelijkis
kan u ondersteunenbij het opstellenvan uw cv of het zoekenvan vacatures. Die site is zeer de moeite waard! U kunt daarnaasteen afspraak
maken met een CW|-medewerker
voor een 'werkintake'.In dit gesprek
wordtgekekenof er directwerk voor u is.
Als dit niet het geval is en u toch een uitkeringnodigheeft,krijgtu na de
'werkintake'een 'uitkeringsintake'.
U kunt hiervooriedere ochtend op
werkdagentussen9.00en 12.30uur aan het loketaanvraagformulieren
en
Íoldersvragen.Ook het gesprekom uw recht op een uitkeringnader te
bepalenvindtop het CWI plaats.Pas als uw dossiercompleetis gaat het
naar de gemeentelijkesocialedienst in uw woongemeentewaar veruolgens een besluitop uw aanvraagwordtgenomen.
Het kan zijn dat er dan toch nog een gesprekmoetplaatsvinden,maardat
gebeurtdan bij de afdelingSocialeZakenin het gemeentehuis.

I

Voor aanvragenBijzondereBijstand,Wet Voorzieningen
Gehandicapten,
Huursubsidie/Vangnetregeling
regelingen
of lnkomenondersteunende
kunt u wel terechtin het gemeentehuis
van uw woonplaats.

23

I
I
L

ln het laatste nummer van het Lougníjs heeft u het interuiew met Anna
Holtman kunnen lezen. Anna zit inmiddels alweer een aantal weken in
Australie.Zij zal ons maandelijksop de hoogte houden van al haar belevenissen.Leestu dus mee met:
MET DE RUGZAKOP STAP

Een verslag uit Australië.

Na een langeperiodevan voorbereidingen
en een laatstevrijeweekthuis,
waarinnog het een en andergeregeldmoestworden,ben ik op maandag
29 oktobermet mijn rugzakrichtingAustralievertrokken.
Na een vlucht van ongeveer13,5 uur arriveerdenwij (een groep van in
in Hongkong,waarwij doorCharlieChan,een klein
totaal18 backpackers)
werdenopgewacht.Charliebrachtons
mannetjezo dun als een rijstplant,
met de bus naar zijn guesthouse,waar we die dag kondenverblijven.Na
een uurtjeslaap en een "frisse"douchein een douchealias toilet,ben ik
met de meidenvan de groepnaarde havengelopen,vanwaarwij de boot
naar Hongkonglsland hebbengenomen.Vervolgenszijn wij met de bus
naar het hoogstepunt, VictoriaPeak,gereist.Vanaf deze plek haddenwij
een Íantastischuizichtover de stad.Op de terugreisdoor Hongkongheb
ik wederomerg mijn ogen uitgekeken.Wat een aparte stad!!Veel hoge
gebouwen,in verschillendestijlenen zoooodicht naastelkaar.Alles is volgebouwd.
Na een snellehap bij de Mac Donalds(ik heb mij maar niet aan een hap
kat of hond gewaagd!!!)zijnwe teruggereden
naar het vliegveld.Hierhebben we nog 4 uur doorgebrachtvoordatwe verderkondenvliegen.Omdat
het liegtuignaar Sydneyniet helemaalvol zat, had ik twee stoelenvoor mij
alleen.lk heb bijna de hele reis geslapen.In Sydneystond Sander,een
medewerkervan de organisatiewaarmeeik naar Australieben gekomen,
al op ons te wachten.
Met de bus zijnwe, na een tussenstopin de BotanicGardens,vanwaarwij
een geweldig uitzicht hadden op The Opera House en The Harbour
Bridge, naar ons jeugdhotelgereden. Na het incheckeneen douche
genomen.Erg lekkerals je twee dagenzonderdouchein dezelfdekleren
hebt doorgebracht.
De eerstetwee dagenin Sydneyhad ik een kamervoor mij alleennet als
de andere4 meidenvan de groep.Erg lekkerom na twee drukkedagen
reizeneven lekkerbij te kunnenkomenin je "eigen"kamer.De eerstemiddag na aankomstben ik met Astrid naar de hoogstetoren van Sydney
(AMP Tower) gegaan waar we de Skytoerhebben geboekt.Vanuit de
view over de stad.'S avondsom 19.00
toren haddenwe een fantastische
uur stond ik al weer klaarvoor mijn eerstebarbecue.
Op donderdag1 november,jawelpas 1 dag na aankomst,zijn we naar de
havenvan Sydney(DarlingHarbour)gelopen,vanwaarwij de havencrui-
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se hebbengenomen.In WatsonBay zijnwe uitgestapt.
Vervolgenszijnwe
naar het uiterstepunt (SouthHead)gelopen.Hier lekkerin het zonnetje
gezeten.
Terug in de haven met een groepjedoor China Town en The Chinese
Gardensgelopen.
Op vrijdag2 november's ochtendsuitgecheckt
en met z'n allen naar een
anderjeugdhotelin de buurtverhuisd.Nu al moeitemet het inpakkenvan
mijn rugzak.Niet alles past er nog in. Ben blij dat ik er nog een tasje bij
heb gekocht!!!Derest van de dag in Sydney doorgebrachtom enkele
zaken- Medicare,Tax File Number,Bankaccount,
etc - te regelen.
lk moet er erg aan wennendat ik met nog 9 anderenop een zaal slaap.
Veel backpackerskomenhier om te feesten.Ze leven 's nachts.Verder
zag de keukener op het eerstegezichtniet uit. Allemaalafwas en niet
gasÍornuizen.
schoongemaakte
Baaldehier wel van, maar ben ondertussen overde schrikheen.Moetme erg aanpassen,maarkom hierwel weer
doorheen.
Verdermoet ik wel zeggendat Sydneyeen fantastischruime,schoneen
groenestad is. Er zijn diverseparken,waar je in het middaguurveel joggers ziet.Verderzittener dan veel mensenin het park hun lunchte eten.
Het weer is lekker,rond de 26C. Het is erg genieten.Hier kan ik het nog
wel even uithouden.lk vertoeflieverin Sydneydan in Parijsof Londen.
Voel mij hier veiliger.
Op zaterdag3 novembersta ik 's ochtendsom halt 7 weer naast mijn bed.
Hoe kun je dit nu vakantienoemen??Elke dag op tijd mijn bed uit. Ben
aan rusttoe. Met het vooruitzicht
dat ik morgenvoor het eerstkan uitslapen, gaat het al wat beter.
Het is de laatstedag dat wij georganiseerd
als groep met elkaar doorbrengen.Stevenhaaltons 's ochtendsop met een kleinbusje.We rijden
eerst naar het Olympischdorp (OlympischeSpelen2000), waar we de
gelegenheidkrijgenfoto's te nemen. Van daaruit rijden we door naar
Glenbrookwaar ik mijneerstekangeroozie. Erg vertederendom die kleine kangerootjesin de buidelte zien zitten.Naast kangerooszie ik ook
diversekakatoos.Mooiewitte vogelsmet een gele kuif.
Tot slot nog een glaasjejus in een "bekende"pub en daarnaweer terug
naar Sydney.Ben weer heel erg moe en slaapde heleterugweg.Na een
"lekkere"maaltijd - rijsteprutje- besluitenwe 's avonds nog even het
nachtlevenvan Sydneyin te stappen.Na een borrelin de kroegnog even
een discotheekin geweest.Toch maar wel weer op tijd naar huis, want
zo'n drukkedag is erg vermoeiend.
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Aan de ene kant besefik nog nietdat ik zo ver van huisweg ben. Dit komt
natuurlijkook doordatik nog samen ben met de meestemensenvan de
groep en omdat in het jeugdhotelook veel Nederlandersslapen. In de
komendeweek gaat iedereenzijn eigenweg. Ook ik zal dan verdergaan.
Wat ik ga doen, is mij nog niet duidelijk.De komendeweek hoop ik hier
achterte komen.
Ondertussenmij via TravellersContactPoint laten inschrijvenbij Select
Nannies& Au pairs.Kon directeen dag lateral op gesprekkomenbij een
gezin in Roseville(wijkin Sydney).Heb 's ochtendde trein naar hun toegenomen.Na een leuk gesprekvan 1,5 uur met Audrey,de moedervan
Zack (3 jr), afscheidgenomen.Ze heeft nog een Engelsen Amerikaans
meisje die op gesprekkomen, dus het is nu nog even afwachtenof ik
gekozenword.Vind het leuk als ik aangenomenword,maar zal er nietom
rouwenals het nikswordt.Hetgaat om een baanwaarbijik veel in de auto
zal zitten De moederis namelijkepileptischen valt regelmatigweg. Zack
's
gaat overdagnaar een prive-creche
en heeftiemandnodigdie ochtend
's avondsom hem denkt,hem naar de crechetoerijdt,etc. Verderwilen
en kookt.Maaktmij niet
len ze graagdat de au pair het huisschoonmaakt
uit.Audreyis designeren John is publisher.Hij heefteen kantooraan huis,
waar nog 3 anderenwerken.Erg interessant.Heb mijn mobielenummer
zodatze mij kunnenbellenzodraze er uit zijn.
achtergelaten
Heb gisteren,mede omdat ik een gesprekhad met die mevrouwvan het
Au pair bureau,maareen mobieltjeaangeschaft.Dat is trouwensook wel
en ik kan er natuurlijkmee sms-en!!!
erg handigvoor noodgevallen
De stad zit trouwensvol met Nederlanders.
Overalwaar ik ben of het nu
in een Internetcafe,
een winkelof tijdenseen toer is, hoor ik Nederlands.
Mede hierdoorheb ik NIET het gevoeldat ik aan de anderekant van de
wereldzit. Heb trouwensgisterenmijn eerstefoto'sopgehaald.Heb een
paar mooievan Hongkongen The Opera House.Kan helaasgeen foto's
inscannen,had jullieandersmee kunnenlatengenieten.
Het is ondefiussenalweereen paar dagen later (12 november).lk zit tijdens het uitwerkenvan mijnverslagin het kantoorvan John. lk ben gisteren begonnenmet mijn baan.Het ging eigenlijkheel erg vreemd.Een dag
na het gesprekben ik teruggegaannaar het au pair bureauen toen vertefdenze mii dat het gezingraagwou dat ik bij hun in dienstzou komen.
lk heb toen direct contactmet hun gehad en beslotendie zondag a! te
beginnen.Aan de ene kant ben ik erg blij met de baan,maaraan de andere kant besef ik ook dat ik vastzit in Sydney voor de komende 3
(zomer)maanden.
Zondag 11 novemberdus vanuithet jeugdhotelnaar de familieverhuisd.
Het gezin bestaatuit John (Amerikaan),
Audrey(Singapore),
zoon van 16
die op een kostschoolzit en Zach,3 jaar (geborenin Australie).
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We zijngistereneerstmet z'n vierennaarThe Art Gallerygeweesten hebben de Boeddhaexpositiebezocht.Erg interessant,
maaromdatwe maar
een uurtjede tijd hadden,heb ik helaasniet de mogelijkheidgehad om
alles goed te bekijken.Daarnanaar een Jazzcafegeweest.
Vanochtendom 6.45 uur opgestaanen Zack geholpenmet zijn ontbijt,dat
hij niet wilde hebben.Z'n moedervroeghem wat hij wildeeten,ze noemde wel 15 verschillende
mogelijkheden
op, en uiteindelijk
bleefhij nee zeggen. TeEen8.15 uur staptenwij in de auto. lk had niet eerderin een auto
geredenin Australie(wel in Engeland,maardat was alweer4,5 jaar geleden)en zonderook maarmijnrij ervaringte testenwerdik in de autogezet
en moest ik Zack wegbrengennaar de creche.lk moet eigenlijkzeggen
dat het mij best aardigafging,al zeg ik het zelf. Alleen de auto is niet
helemaalin orde.Op dit momentrijd ik nog in de oude BMW cabriolet.Op
een bepaaldmomenthad ik de pook in mijn handenen afleende ijzeren
staafzat nog op zijn plaats.Dit gebeurdemij enkelemalen.Erg blij was ik
er nietmee!!Verderhebbenze hierautowegenmet meestal6 of 8 banen.
lk zit namelijkin Sydneyzelt.Daar ben ik natuurlijkniet aan gewend.lk
moet wel zeggen dat het aardig gaat, toch vraag ik mijzelÍ soms wel af
waar ik mee bezigben.
Vanmiddagmet Audrey naar Blacktowngeweest om boodschappente
doen.Tevenseen wandelinggemaaktdoor de wijk Balmain(een van de
oudste arbeiderswijkenvan Sydney) en een kopje koffie op een terras
gedronken(hetis hier wel terrasweer,
op dit momentis het nog lente).
Ongeveer100 km gereden.
Donderdag15 november.Ben ondertussenalweer5 dagenbij het gezin.
Heb eergisterenvoor het eerst in "mijn"auto gereden.Het is een hele
grote pickup (ToyotaHillux 30TD). Ben wel wat gewend omdat ik in
Engelandeen nieuwe Peogeot406 reed, maar deze auto is wel erg
groot!!!Toenik instaptezag ik maartwee pedalenzitten.Omdat mij door
iemandwas vertelddat veel mensenhier een automaatrijden,dacht ik
eerstdat ik in een automaatbelandwas, mede omdater twee pookenin
de auot zaten.Bleekde ene pook voor het gebruikvan de 4 wielaandrijving te zijn.Gelukkigwas het probleemsnelopgelosten kon ik wegrijden.
Dezeauto heeftde richtingaanwijzer
aan de anderekantzitten.Heb regelmatigde ruitenwissers
aan in plaatsvan de richting-aanwijzer.
Tochwent
het rijdensnel.
Ben ondeftussenal aardiggewendaan het gezin.Nu ik op een plaatszit,
zal ik de komendetijd minderinteressante
dingente meldenhebben,maar
ik zal julliehoe dan ook op de hoogtehouden.
AÍgelopenvrijdagtrouwensook voor het eerst een levende kakkerlak
gezien.
Tijdenshet schoonmaken
was ik twee dode "torren"tegengekomen,
toen
wist ik nog niet zekerof dit kakkerlakkenwaren.Toenik 's avondsnaar de
keukenging en het lichtaandeed,sprintteeen hele grotekakkerlakuit de
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wasbakomhoogom zich op een donkerplekjete verstoppen.Schrokwel
even.Had zo'n beestnog nooiteerderin levendelijvegezien.Het blijktdat
die beestenbij regenachtigweer het huis inkomen,net zoals de spinnen
die je binnenziet.VolgensAudreyhoef ik mij nietsvan grotespinnenaan
te trekken,maarmoetik wel oppassenmet de kleinereuitvoeringen.
Deze
kunnengevaarlijk
zijn.Oke, bedanktvoor de waarschuwing!!!
Afgelopenvrijdaghad ik eersteen beetjede balen.'s Ochtendswilde Zach
wederomop geen enkelewijze meewerkenaan het ontbijt.
(Voor het ontbijten het avondetenkan ik gewoonlijkeen aantal uren uittrekken,want meneerwil niet stilzitten,niet eten en rent de heletijd rond.
Van zijn moeder mag hij ALLES. Zij is ook meestalin de buurt en dat
maakt het er niet gemakkelijker
op. Om eerlijkte zijn is het gewooneen
verwend"monstertje".
Tochkan hij ook heel lief zijn!)
Toenhij eindelijkgevoeden aangekleedklaarstondom naar de crechete
gaan,begonmijndag pas goed!!!John,de vadervan Zach,had ik 's ochtendsin de BMW (de oudeauto)zien stappen,dus ging ik er vanuitdat de
pickuper nog stond.Dezetrof ik echterniet aan.Toendus maarde BMW
genomen.De auto sloegtig-keeraf, maar ik besteeddehier verdergeen
aandachtaan, omdatAudreymij had vertelddat het een oude auto is en
dat hij vaker afslaatals hij koud is. Ook tijdenshet wegrijdensloegde auto
mij steedsaf en daar werd ik op een bepaaldmomenttoch wel nerveus
van. Stel je voor:je rijdtin een auto die steedsafslaat,je kunt nietsdoor
de achterruitzien omdat deze oud en verweerdis, je moet links rijdenen
je komt op een weg aanrijdenwaar je geen goed overzichthebt bij het
overstekennaar de linkerkant......
gekeken.Je
maareens op de benzinemeter
Uiteindelijk
bii het treinstation
geloofthet niet!!!Jaweler zat geen drup benzinemeer in de auto.Baalde
hier erg van, maar ben gewoonheel kalm uitgestapten met Zach teruggelopennaar huis. Zach zag gelukkigde humor ervan in en bleef maar
grapjesmakenover de "sillyca/'. Thuis aan Audreyuitgelegdwat er aan
de hand was en toen kreegik geld in mijn handengedruktmet de boodschap: Ga melk kopen voor Zach bij de winkel, breng Zach met de trein
naarde creche,komterugen loopnaarhet benzinestation
en haaleen jergiet
vol
vol,
met
benzine,
auto
rijd
het
de
naar
benzinestation
en tank
rycan
de auto vol met de rest van het geld en kom mij dan ophalen voor de
afspraakmet de tandafts.
Eigenlijkwildeik ik "woefff"zeggen,maartoen moestik erg om lachen.Als
mij dit 5 jaar geledenwas overkomen,dan had ik daar niet lachend
gestaan.
Ben dus maarweer op pad gegaanen uiteindelijkuren latermet een halfvolle tank weer thuisgekomen.
Je wilt niet weten hoe het is om geen jerhebben,
maar
te
één
of ander blik met een slangetjedat niet
uit
rycan
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goed werktje benzinete moetenovergietenin de auto.Je wilt niet weten
hoeveelbenzineer langsde auto op de straatis gekomenen hoe rottigik
dit vond.Tochkan ik wel zeggendat ik maar heel even heb staan schelden. Ach je moet allesvan de zonnigekant bekijkenen hier leer ik alleen
m a a rw e e rv a n . . . . _
Zo zieje maarweer hoe "makkelijk"
mensensomsmetje om gaan.Tijdens
de autoritnaar de tandartsheb ik Audreywel vertelddat ik John 's ochtendsin de auto heb zien stappen.lk dachtik zeg het gewoonen ze doet
er maarmee wat ze wil. Hij had waarschijnlijk
ook al geconstateerd
dat de
auto niet goed werkteof, en dit lijkt mij waarschijnlijker,
had hij al gezien
dat er geen benzinemeerinzat.Waaromheefthij dit niet even gemeld,hij
wist dat ik de auto moestgebruiken.
Verdermaaktde auto steedshele rare geluidenen stotterthij soms, terwijl
ik geen enkelepedaalaanraak.Audreyheefttoegezegddat ze er naar zal
kijken,maar of er echt wat aan gedaanwordt is nog maar de vraag.Toen
ik vroeg of de vorigeaupairook problemenhad met de auto,gaf Audrey
aan dat het meisjenooitin de oude auto reed en dat de pickupjuist voor
de aupairis. Nou, we zullenzien wat er van die toezeggingterechtkomt
de komendeweken.Maakme er maarnietdrukom...
lkZatondeftussenalweer3 weken in Sydney.Wat vliegtde tijd toch snel!.
lk heb het gevoeldat ik in de maandJuli of Augustusleef vanwegehet
mooie weer. Het enige wat mij aan "koude maanden"herinnertzijn de
kerstbomendie overalweer opgetuigdworden.Genieterg van het weer
hier.Ben een echt "zonmens".Jà, ik houd het hier nog wel even uit!
Tot de volgendekeer!!!
Anna.
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Actiecomitede Delthe
pla F.A. Vaatstra
Bredeweg25
9995 NC KANTENS
tel: 0595 552021

INFORMATIEBRIEF

21 november'01
t.a.v.alle inwonersen omwonendenvan de polderDe Delthe
Een aantal weken geleden kreeg u van ons een inÍormatiebrieÍover
de vergaande plannen voor een waternoodbergingsgebiedin de polder de Delthe. Ondertussenis er veel gebeurd! We zijn veelvuldig in
het nieuws geweest; er is een diik gebouwd aan de
Onderdendamsterweg en er zijn vele borden verschenen met de
meest prachtige teksten. Een mooie actie die veel duidelijk maakt en
waarmee we op de voorpagina van de Ommelanderkwamen!
Afspraakmet mevrouwJansenen de heer van 't land
Het hele mediaoffensiefen onze brieÍ met bezwarenhebbengeresulteerd
in een afspraakmet mevrouwR. Jansen (Water2000+)en de heer van 't
Land (WaterschapNoorderzijlvest).
Dit gesprekvond plaatsop donderdag
15 novemberin Toornwerd.Als woordvoerders
van het actiecomitéwaren
Freerk Vaatstra,Jan Schouten,HendrikSchollemaen CarolienFischer
aanwezig.We haddeneen strakkeagendagemaakt,waarbijer veel ruimte was om onze argumententoe te lichtenen een kijkjete nemen in het
gebied.Voor het gespreken het bekijkenvan het gebiedstondde gehele
ochtendgepland!
De volgendeaÍsprakenzijn gemaakt(waarvanschriftelijkebevestigingis
verzonden):
vastgesteldis dat de voorlichting
tot op dit momentniet goed is verlopen.
gemaaktdoor het waterschapbleekniet volledigte
De adressen-uitdraai,
zijn, waardoorslechtseen gering aantal mensenvoorlichtingsmateriaal
heeft ontvangen.Ook bleek een kaafi die we bij het waterschaphadden
opgevraagdvan ons gebied een foute legenda te bevatten.Het waterschap gaf aan dat door de MKZ-crisisde voorlichting
te laat op gang was
gekomen.Wij hebbende excusesaanvaard,maarwel gewezenop de nu
nog steedsgrote onduidelijkheid
in het gebiedaangaandede inrichtingsmaatregelenen aangedrongen
op een zorgvuldigen langduriginspraaken voorlichtingstraject.
MevrouwJansen heeft aangekondigd,
dat naast de algemenevoorlichnu ook bijeenkomstenin het gebied zullen worden
tingsbijeenkomsten
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gehouden.E.e.a.zal pas in december/januariplaatsvinden.
Het waterschapheeft uitgelegd,dat het gehelewaterschapsgebied
zodanig moetwordeningerichtdat slechtseensin de 100jaar een noodsituatie
zal ontstaan.Voor die noodsituaties
zou dan een gecontroleerdeinvoer
van water in een van tevoreningerichtgebiedmoetenplaatsvindenmet
goede schaderegelingen
voor de boeren. Wij begrijpendit standpunt,
maarzoudengraagde waterhuishouding
met structureelandereoplossingen verbeterdzienworden,waardooreen veiligheidvan eens per 300 jaar
ontstaat. Dan hebbenwe ook aangegevendat we er vanuitdat men niet
eerdereen deÍinitiefstandpuntinneemtvoordatexactde aanpassingenin
het landschapen een schaderegeling
kunnenwordengepresenteerd.
De folderen de websitegevenaan dat er rondomhet gebieddijkenkomen
die maximaal1 meter zullenworden.Op de kaart met de foute legenda
werddit ook als zodanigaangegeven.
Omdatons gebiedschuinloopt,zou
een dijk van 1 meterop het hoge gedeeltetegelijkertijd
een dijk van ruim
2.40 meter opleverenaan de zuidziide.Het waterschapheeft gezegd,dat
dit beslistniet de bedoelingis en dat men tot maximaal1 meterhoogtein
het gebiedversterkingen
aan wil brengenin de bestaandestructuurvan
het landschap.Aanleggenvan extra dijken in het landschapis niet de
bedoefing.Wij zijn hieroveÍ zeer tevreden.De aantastingvan het landschap middelsdijkenvan welke hoogteook is een belangrijkkernpuntin
onze bezwarentegende inrichtingvan noodbergingsgebieden.
Desondanksblijvenwe van meningdat er mogelijkgeheelgeen noodberging in dit gebiednodig is, wanneerhet water uit ons gebied en uit het
gebied van Den Deel niet langernaar de "flessenhals"van Elektrawordt
gepompt,maar bijvoorbeeldnaar het noorden.Het waterschapvond dit
nadrukkelijkgeen optie. Voor ons is en blijft dit (ook na raadplegingvan
wel een belangrijkeoplossing.Ook anderealteralle gemeentebesturen)
natievendienen eerst nog met de bevolkingte worden onderzochtalvorens ouderwetseoplossingen
weer in te voeren.Het valt ons op, dat men
onverkoftblijftvasthoudenaan het ooit gekozensysteemvia Elektra.Wij
drongen zeer aan om het loslatenvan dit denken niet als nederlaagte
zien, maar kregen daruoorbijna geen gehoor. Uiteindelijkbleek de pro(en
vinciede openingte biedenom nog eens met ons al die alternatieven
met namede "noord-uitgang")
door te nemen.Wij stellendit zeerop prijs.
Ter plekkehebbenwe dezeopeningaanvaard,maar duidelijkgesteld,dat
we niet alleen komen voor een uitleg,maar vooral ook voor een open
gesprekover alternatieven.
Informatiebijeenkomst
20 november
We hebben een brieÍ ontvangenvan de Stuurgroep2000+ waarin o.a.
staat aangegevendat de informatiebijeenkomst
op 20 novemberin zaal
Boonstrain Peizewordtgehouden.Wij hebbeneen reactiegestuurddat
het toch zeer ongehoordis om een informatiebijeenkomst
over deze plannen in Peizete houden(3 kwartierrijdenvan ons gebied!).Wij hebbener
hierin de buuftte houdenoÍ in ieder
op aangedrongen
om de bijeenkomst
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gevaleen aantalbussente latenrijden.Ze hebbengeen gehoorgegeven
aan ons verzoek!Wel is toegezegtin het gesprekvan 15 novemberdat er
informatieavonden
in ons gebiedkomt.Dit zal in december/januariplaatsvinden.Wij hebbendan ook aangegeven,dat we er vanuit gaan dat er
geen beslissingenworden genomen,alvorensdeze informatieavonden
zijn geweest.
daadwerkelijk
InÍormatiebijeenkomsten
op zaterdag17 november
In samenwerking
met de NLTOhebbenwe op zaterdag17 novembereen
georganiseerdvoor alle burgemeesters,
inÍormatiebijeenkomst
wethouders en raadsleden van de gemeenten Bedum, Eemsmons en
Loppersum.De bijeenkomstwerd gehoudenin de schuur van Jacob
Huizinga.We hebbeneen informatievepresentatiegevenwaarinnatuurlijk onze argumentenruimschootsaan bod kwamen!Tevenshebbenwe
een kortewandelinggemaakt,zodatwe e.e.a.kondentoelichten.
Een tweedesessie,om 13.00uur,was voor de algemeenbestuursleden
van het WaterschapNoorderzijlvesten de leden van de Commissie
Ruimte,Wateren Groen waternoodberging.
Ook met dezegroepzijn we
daarnahet gebiedingelopen.
Het was een drukke,volle dag, maar deze heeftveel indrukgemaakt!We
warengoed voorbereid,haddeneen prachtigepresentatie
en goedesprekers. We hebbenvia achterweggetjesal gehoorddat zowel de leden van
de gemeentebesturen
als waterschapperserg onder de indruk waren!
"Geenspeldtussente krijgen","indrukwekkend"
VergaderingWaterschap28 november 19.30 uur. Stedumermaar1 in
Groninoen
Op woensdag28 novemberis het dan zover:de vergaderingbij het waterschap, waarbij ter besluitvorminghet advies van de StuurgroepWater
2000+op de agendavan het AlgemeenBestuurstaat.We zullenop deze
vergaderinginsprekenen de verzameldehandtekeningen
overhandigen.
Wij kijkener met spanningnaar uit en hopendat vele van jullieaanwezig
zullenzijn!
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ONTVANGENGIFTEN.
In de maandoktobermochtenwe de volgendegift op onze bankrekening
ontvangen:
Ver.v. Dorpsbel.
te K. f.100,-.
Wij dankenu voor uw bijdrage.
OPHALENOUD PAPIER.
1 decemberom 9.00 uur bij de weg.
Zalerdagmorgen
'Klinkenborg',
Bij klachtenkan men zichwendentot de o.b.s.
tel. 551788.
OPHALENKLEIN CHEMISCHAFVAL.
4 decemberkomt de chemokarlangs om uw klein cheDinsdagmorgen
mischafualvan huiste halen.Zet de gele kaartop een vanafde weg duidelijkzichtbareplaatsvoor het raam!Uw afualwordt dan vanaf uw huis
meegenomen.Ook afgedanktekleineelektrischeapparatenzoals koffiezetapparaten,strijkijzers,broodroosters,boormachines,elektrischetandenborstelsetc. kunt u meegevenaan de chemokar.

Langestraat4
9995 PE Kantens

Tel .:(0595)55 70 l 7

Ieder woensdagBiologischgist-en desembrood,
groente-en fruitpakketten,kaas, eieren.
Winterlekkernijenzijn weer volop aanwezigo.a.
speculaas,pepernoten,banket, marsepein,etc.
En volop nieuwe kadootjes voor jong en oud!
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