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PREDIKBEURTEN.
Hervormde Gemeenteen GereÍormeerdekerk Kantens
04 nov. 11.00 uur Leesdienst.
Dankdag.
07 nov. 19.30uur Ds. Kristensen.
1 1 n o v . 1 1 . 0 0u u r D s .O c k e l s .
1 8 n o v . 1 1 . 0 0u u r D s . K r i s t e n s e n .
25 nov. 11.00uur Ds. Kristensen
02 dec. 9.30 uur Ds. Kristensen.
GereÍormeerdekerk vriigemaakt
04 nov. 11.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
uithuizermeeden.
16.30uur Ds. L.S.K.Hoogendoorn,
07 nov. 19.30uur Dienst.Dankdag.
9.30 uur Ds. J. Janssen,Groningen-Zuid.
11 nov.
14.30uur Ds. W. Wierenga.Emeritusvan Helpman(Gron.).
Uithuizermeeden.
18 nov. 11.00uur Ds. L.S.K.Hoogendoorn,
14.30uur Ds. J.G.van der Hoeven,Groningen-Noord.
25 nov. 9.30 uur Ds. J.G. van der Hoeven,Groningen-Noord.
16.30uur Ds. W.H.Kuiper'Assen.
02 dec. 9.30 uur Ds. J.G.van der Hoeven,Groningen-Noord.
Leens.
16.00uur Ds. H. Offereins,

Langestraat4
9995 PE Kantens

ffi';r

Tel .:(0595)55 70 1l

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

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen Warffum, Baflo, Usquert
03-04nov. J.S. Woltjer,Wadwerderweg
3, Usquert...........0595-422831
1O-11nov. J.S. Smits,Oostervalge
51, Warffum
.0595-422490
17-18nov. H. Visser,W.deZwijgerstraat
1, Baflo..............0595-422515
24-25nov. J.S. Woltjer,Wadwerderweg
3, Usquert...........0595-422831
01-02dec.. J.S. Smits,Oostervalge51, Warffum
..0595-422490
Huisartsen Middelstum,Stedum
03-04nov. H. Muurling,Grachtstraat
8, Middelstum
..........0595-551519
1 0 - 1 1n o v . S . G e r b e n sM
, e n t h e d a l a a2n, M i d d e l s t u m
.......0595-551518
1 7 - 1 8n o v . H . M u u r l i n gG, r a c h t s t r a a
8 t, M i d d e l s t u m
..........0595-551519
24-25nov. F. Oosterhuis,
Kampweg21, Stedum...............0596-551323
0 1 - 0 2d e c . S . G e r b e n sM
, e n t h e d a l a a2n, M i d d e l s t u m
.......0595-551518
Tandartsen
Op zaterdagen zondagis er om 11.00uur en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsna telefonisch
overlegte consulteren.
03-04nov.
10-11nov.
1 7 - 1 8n o v .
2 4 - 2 5n o v .
01-02dec.

B.M.van der Veere,Groningen............ ..050-31
33767
P. Stomp,Warffum
..0595-422261
P . G .S c h o o r e lS, p i j k. . . . . . . . .
........0596-592334
S . J . J .K o o i j ,L o p p e r s u m . . . . . . . . . . .
............0596-572818
P. Brouwer.Uithuizen.......
..0595-431642

Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw. drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma Umvr tussen8.00-8.15uur,tel. 0651255926.
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Bestemensen,
Hierbijwil het bestuurvan de stichtingvoor sociaalen cultureelwerk u op
de hoogtestellenvan de laatsteontwikkelingen
in het Schienvat.
De heer Otto Pakesis per 29 oktoberde eigenaarvan het horeca-gedeelte in het Schienvat.Het bestuur is met het voorstel van Otto Pakes
accoordgegaanomdat we menen dat de continuïteitin meerderemate
gewaarborgdis dan wanneerhet Schienvatalleendoor vrijwilligers
draaiende gehoudenwordt.Otto Pakeswil op dezelfdevoet doorgaanzoalsdit
tot nu toe het gevalwas. Dit houdtin dat meerderemensenof verenigingen op verschillende
avondendiensthebbenin de keuken.De verenigingen die aanwezigwarenop de laatstevergaderingzijn hier inmiddelsover
ingelicht.
De agendawordt nog door CharlotteFunken(0595-551084)
bijgehouden
en Wilmavan Zantenzorgtvoor de schoonmaak.
Het bestuurheeft nog steedsde bedoelingom in de toekomsteen volledige beheerdervoor het Schienvatte vinden.
Tot zover de laatsteberichtenover het Schienvat.
Namenshet bestuur.PatriciaKeizer.

O.B.S.KLINKENBORG.
Van maandag15 tot en met vrijdag 19 oktober zijn de kinderenvan de
Klinkenborgbezig geweest met een project rondom de kinderboekenweek. Het thema stond deze keer in het teken van 'woensdagmiddag,
lezenoverje hobby'.De heleweek hebbende kinderengewerktaan werkstukkenover hun hobby.Op vrijdagmorgen
hebbende kinderenhun hobby's gepresenteerd.
Van 10.30Um 11.30uur waren alle ouders,familie,
vriendenen bekendenuitgenodigdom te komen kijkennaar diversepresentatiesen demonstraties.
Tevenshad de schooleen oproepgedaanom
anderenin de gelegenheid
te stellenhun hobby'szoalso.a. kantklossen,
borduren,decoupageen sjablonerengepresenteerd.De leerlingenpresenteerden o.a. de paardensport, motorcross, schaken, vissen,
(water)skiën,
voetballenen judo. Bovendienwerden de kinderengetrakteerd op een pannenkoeken een bekerlimonade.

UITGAVEBOERDERIJENBOEK
''BOERDERIJEN
OP HET HOGELAND'"
'Stichting
Het Hogeland'opgericht.Zij
Boerderijenboek
In 1995 is de
'Landbouwvereniging
Het Hogeland',offi te ziiner tiid
kwam voort uit de
een hernieuwdeuitgaveuit te gevenvan de bestaandeboerderijenboeken
in de omgeving. Het iaar 2002 zou daarbij een goed uitgaveiaarzijn,
jubileumvan de georganiomdatdit past in het kadervan het 1SO-jarig
in het
seerde landbouwen de voltooiingvan de beide ruilverkavelingen
gebied.
Het doel van de stichtingis dan ook het uitgevenvan een boek,waarinde
g e s c h i e d e n i sv a n a l l e b o e r d e r i j e ni n d e v o o r m a l i g eg e m e e n t e n
Uithuizen,
Usquerten Warffumplus enkelerandgebieUithuizermeeden,
den uitvoerigwordenbeschreven.
enkele inleidende
Daarnaastworden er, door een aantalgastschrijvers,
verzorgd,die betrekkinghebbenop het gebied.
hooÍdstukken
detailopnamenen situHet boek wordt voorzienvan overzichtskaaften,
van het minuutplananno 1830.
atiekaartjes
Er worden zo'n 350 boerderijenbeschreven,waarvaneen aantal reeds
verdwenenzijn.
De vormgevingis modernen in fullcolour.Het boek zal ongeveer700
pagina'sbeslaan.
Van 1 oktoberis het mogelijkhet boek te bestellentegen een vóórintekenprijsvan 50 euro (f.110,-)
tot 15 december.Daarnais de prijs75 euro
(f.165,-) per exemplaar.
Bestellingis mogelijkvia de foldermet intekenformulier
of op de website
www.boerderijenboek.
nl
ln het voorjaar van 2002 verschijnt het boek 'Boerderijenop Het
Hogeland'.Het boek beschrijfthet ontstaan,de ontwikkeling
en de huidige situatievan 350 boerderijenop Het Hogeland,verdeeldover 12 dorpen. De in linnengebondenuitgavemet een modernevormgevingheeft
een omvangvan plm. 700 pagina'sen is geheelin vierkleurendruk
uitgevoerd.Een grootdeelvan de meerdan 1000illustraties
zijngemaaktdoor
de bekendefotograafHans Sas. Zeer waardevolzijn de speciaalveruaarvan de liggingvan boerderijenen
digde geografischeoverzichtskaarten
van de percelen,de detailopnames,
oude provinciale
kaartenuit ca. 1722.
Naastde beschrijving
van het bedrijfdoor de eeuwenheen en de opeenvolgendeeigenaarsen bewoners,bevatdit uniekenaslagwerkeen aantal
inleidendehoofdstukken
over onderwerpen
die nauw verbondenzijn met
de agrarischewereldin het gebied.Zoalsbijvoorbeeld
de invloedvan de
kerken de adelop het landbezit,de georganiseerde
landbouwsinds 1852,
de economischeontwikkeling
van het agrarischbedrijf,de inpolderingen
ruilverkavelingen,
van de behuizingen,
de architectuur
de ervenen tuinen.
En voorts de socialeverhoudingen,
werkloosheid,armenzorg,midden-
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stand,onderwijs,verzuiling,ziektenin het gewas, besmettelijkeziekten,
openbaarbestuuren woningbouw.
Meer informatieover de totstandkoming
van dit kleurrijkeen omvangrijke
boek, met een schat aan informatieen zeer rijk geïllustreerd,
vindt u op
onze websitewww.boerderijenboek.nl
Inlichtingen:
K.Sikkema,DerkLuddesweg14,9984XB oudeschip,tel. 0596-516323.
G.P.Jensma,Hefswalsterweg4, ggg2 TR Uithuizermeeden,
tel. 0595413789.
AGENDA SCHIENVAT.
Naast het reguliereprogrammavan de diverseverenigingen,vindt er in
november,voor zover tot nu toe bekend, het volgende plaats in het
Schienvat:
06 nov.
20.00 uur Cursuskalligraferen.
8, 20 nov.
1 9 . 4 5u u r CursusEHBO(gevorderden).
12 nov.
1 9 . 3 0u u r VergaderingDorpsbelangen.
1 4 ,2 8 n o v . 1 9 . 3 0u u r Handwerkclub.
1 5 n o v .1 0 . 3 0 / 1 4 . 3u0u r Klassepodium:
voorstelling
voor de schooljeugd
door het kunstencentrum
Groningen.
19 nov.
2 0 . 0 0u u r Jaarvergadering
Schienvat.
20 nov.
1 9 . 3 0u u r Doe-avondPlattelandsvrouwen.
26 nov.
1 9 . 0 0u u r Russischkokeno.l.v.mw. Wolthuizen.
28 nov.
2 0 . 0 0u u r VergaderingNoordNederlandseDambond.
COLLECTENIERSTICHTING.
De jaarlijksecollectevan de Nierstichting,
die onlangswerd gehouden,
heeftin Kantens,Stitswerd,Rottumeen bedragopgeleverdvan Í.642,10.
Mensendie ten tijdevan de collecteafwezigwaren kunnenalsnogbijdragen door hun gift over te makenop giro 88000t.n.v.Nierstichting
Bussum.
ledereenhartelijkdank!Ook aan de redaktievan deze maandelijkse
informatiekrant'tLougnijs.
E. Abrahamzen.
MUZIEKAVOND.
Op vrijdag 9 november2001 hopen we een gezelligemuziekavondte
organiserenvoor jong en oud. Op dezeavond,die om 20.00 uur begint,
zal 'Shira'voor ons optreden.'Shira'is een gospelkooruit Winsum met
ongeveer40 leden.Ze hebbenvele nummersop hun repertoire.
Naasthet optredenvan 'Shira'zullener orgelsolo'sgespeeldwordendoor
EvertSpriensmauit Baflo.Evertzal tevensde samenzangbegeleiden.

Na deze muziekavond
is er de gelegenheid
tot het nuttigenvan een hapje
en een drankje.Dus, hopelijktot ziensop 9 novemberom 20.00 uur in de
Gereformeerde
Kerk Vrijgemaakt,
Pastorieweg
te Kantens.
U wordtvan harteuitgenodigddoor de Evangelisatiecommissie.
INTOCHTST. NICOLAAS.
Op zaterdag1 decemberbrengtde Sintweer een bezoekaan Kantens.'s
Middagsom halftwee zal hij wordeningehaaldbij de molen.Daarnais er
een rijtoer door het dorp, waarna er een middagprogrammain het
Schienvatis dat tot ongeveer16.15uur duurt.
Tevenskunnende kinderenweer presentjesmakenvoor Sinterklaas.Die
wordengejureerden dan kunnenze et een prijsjemee winnen.De surprises kunnentot vrijdagavond
31 november19.00uur wordeningeleverd
bij Ineke'sbroodjesen cadeautjeswinkel
of bij Bloemenhal'de Roemte'.
Mochtenjulliegraagwillendat de Sint of zijn Pietenbij julliethuis komen,
dat kan, en wel op zaterdag1 decemberof op 5 december.Neem dan
even contactop met de secretaresse
van Sinterklaas,
tel. 0595-552035.
Sinterklaascommissie.
.DE ROEMTE"
We vinden het jammer maar met ingangvan 1 januari 2002 sluitenwij
onzebloemenwinkel.
Jantjeen Koos Dijkema.
COLLECTEPRINSESBEATRIXFONDS.
Er is weer meer binnen gekomen voor de collecte van het Prinses
Beatrixfonds,
gehoudenvan g tot en met 15 septemberjl. De collectanten
worden namenshet Beatrixfondshartelijkbedankt,en vooralde gevers
natuurlijkniette vergeten.
voor Rottumwas de opbrengstf.102,80,voor Stitswerdf.156,30en voor
Kantensf.596,75.Totaalbedragf.856,8S.
Mw. JantjeGroenhoÍ,Kantens.
VRIENDSCHAPSKRING
UITHUIZEN.
De VerenigingHumanitasen de SociaalPedagodische
Dienstwillenvoor
de regioUithuizeneen Vriendschapskring
opzetten.
In deze Vriendschapskring
worden door en voor mensen met een verstandelijkehandicapactiviteiten
georganiseerd
voor in de vrijetijd.Zo kunnen de deelnemersbijvoorbeeldgaan fietsen,bowlen,uit eten, naar de
8

disco, naar de rommelmarkt.Ook kunnener kleineclubjeswordengeorganiseerd,die bijvoorbeeldbij elkaarop visitegaan, bij elkaargaan eten
of met elkaargaan bowlen.Al deze activiteiten
wordenondersteunddoor
vrijwillige
begeleiders.
ledereen,die vroegerop een schoolvoor MLK of een schoolvoor ZMLK
heeft gezeten en die 18 jaar of ouder is, kan lid worden van de
Vriendschapskring.
Het lidmaatschap
kost 50 guldenper jaar.
ledereen,die dit leuklijktkan zichaanmelden.
Om de Vriendschapskring
te kunnenbeginnenzoekenwe vrijwilligersen
een vrijwilligecoórdinator.
De minimumleeftijd
voor vrijwilligers
is 18 jaar. Ervaringis niet noodzakelijk. De activiteitenvinden vooral in de avondurenen in het weekend
plaats.
Bel voor informatieoÍ aanmeldingnaar Wil van Doesburg,tel. 0505274500van de SPD. Laat bij afwezigheiduw telefoonnummer
achter.
CONCERTIN KERKJESTITSWERD.
Het NicolaïConsortmaakt er een traditievan om elk jaar tenminsteeen
keer op de terp in het sfeervolleGeorgiuskerkje
van Stitswerdop te treden.
De barokmuziek
die het consortten gehoregeeft,komthiervolledigtot zijn
recht.Het orgeltjewordtter beschikkinggestelddoor Mense Ruiterorgelbouwersuit Zuidwolde.Het bescheidenorgelgeluid,
de fluit,de cello en
het superieuregeluidvan de sopraanJitskeSteendamverbeeldensamen
de wonderewereldvan de barok.Dan weertreedter éen op de voorgrond,
dan weer is het één organischgeheel.Een ingetogenfeest met spannende, eigenzinnigeinterpretaties
is het resultaat.De vier musici treden in
sommigenummersgevierenop, somsalleen,somsals duo of trio.Kortom
het beloofteen afwisselendconcefite worden.Het NicolaïConsort- Jitske
Steendam,sopraan;Joke Mennes,cello;RobertPot, dwarsfluiten Adoph
Rots,orgel- treedtop: 17 november2001 in de Georgiuskerk
te Stitswerd.
Aanvang20.00uur.
Er wordenwerkenuitgevoerdvan o.a. J.S. Bach,Telemann,Pepuschen
een onbekendefluitsonatedoor Herman Kransen opgespoord,waarschijnlijkvan ChristophSchaffrath.
Kaartenà f.12,50,reserveren:0595-552741of op 17 novembervanaf
19.15uur verkrijgbaar
in de kerk.

SUNNERMEERTENSOAVEND
Nou t Sunnermeertensoavendis
kom wie bie joe te zingen.
De lichtjes schienen geel en rood.
Zai zuzooien en springen.
Lu zet de maand mit appels kloar,
Wat zel wie der van smullen.
Wie willen, dat is zeker woar,
de pongels der mit vullen.
En as ie nait te zuneg binnen,
din zel wie nog wat zingen
van Sunnermeertenhaaíleg man,
joa zunder of te dingen.
D$ vrouger krekt zo zongen het
ien t duuster van de stroaten,
dij zel op Sunnermeertensdag,
het geven vaast nait loaten.
Wim Faber.
Uit:Toalen Taiken;ïedschrift veur GrunnegerKultuur.
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Activiteiten voor de maand november.
6 november- Uitstapjenaar de wijnboerderij.
Voor de wijnavondop 3 decemberhebbenzich slechts3 personenaangemeld,zodatdeze avond helaasniet door kan gaan.
Om toch bij de wijnente blijvenorganiseren
we nu samenmet Zandeweer
op dinsdag6 novembereen uitstapjenaarde GroningerWijnboerderij
van
de fam. Venhuizenin Wirdum,gelegenaan de Eekwerdermeedenweg
3.
We worden 's middagsom 2 uur verwacht,waar we in de ontvangsthal
wordenontvangenmet koffie/theemet cake. Daarnais er een rondleiding
door de wijnmakerijen u kunt tevenseen kijkjenemenin de wijnkelder.
De fam.Venhuizen
maaktop ambachtelijke
manierwijnvan vruchten,kruiden en groenten.De vruchtenen groentenwordengekweektop eigenerf,
daarnageplukt,gewassen,gepersten in vatentot wijn gemaakt.Bij terugkomst in de ontvangsthalis er gelegenheidtot het proevenvan 3 wijnsoorten b.v. paardebloemen,aardbeien,peterselie,kersen, bramen,
brandnetel,rode bessen.Tenslotteis er volop gelegenheidom wijnen,
cadeauwijnenen aanverwanteartikelente kopen in het winkeltje(vrijblijvend).
Omdathet kort dag is kunt u zich Um zaterdag3 novemberaanmeldenbij
mw. de Boer.tel. 551484of mw. Steendam.tel. 551633.
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Wij stellenu voor om gezamenlijkom half twee te vertrekkenvanaf het
Schienvatplein.
De kostenzijnf.7,50voor de wijnboerderij
en f.2,50voor de chauffeurvan
de auto waar u mee rijdt.
Dus voor een tientjeeen helemiddaguit.
26 november- Russischkookavond.
Voorde Russischekookavondhebbenzich 19 personenaangemeld.Dat
is heel veel. De eerste10 deelnemerskomenop maandag26 november
bijeenin de keukenvan 't Schienvat,waar mw. Nina Wolthuizenenkele
gerechtenuit de Russischekeukenzal demonstreren.
Het aangekondigde
gerecht'pelmenie'
gaatnietdoor.Er was thuiste veel
voorbereidingvoor nodig en het is juist de bedoelingdat we gezellig
samenin de keukenbeziggaan.Dus schortje,snijplanken mesjemeenemen!
Nina maakt 'goloebzie',verrassingspakketjes
gevuldmet gehakt.Daarbij
rijsten een Russischesaladeen als dessertietsfris (in de vormvan vruchten) na.
Wat de kostenbetreft,denkt Nina geen f.10,-per persoonnodig te hebben. Er is afgesproken
dat zij de kostendeeltdoor 10. De eerste10 deelnemerskrijgenberichtvan onzecontactdames.
Graagom 19.00uur aanwezig.
De volgendegroepkrijgtlaterbericht.Omdatwe dan al weer dicht bij St.
Nicolaasen Kerstzittenis het even afwachtenwanneermw. Wolthuizen
met de volgendegroepgaat koken.U hoortvan ons.
We kijkennog eventerug....
* o.l.v. Hanniede Vriesging
de handwerkclub
met 7 personenop maandag B oktobervan startmet het makenvan een merklap.InekeOomkens
verrasteiedereenmet een zelfsamengestelde
map met merklappatronen,
die ze gratisuitreiktewat natuurlijkmet enthousiasme
werd ontvangen.
Na veel overlegen uitzoekerij
van stofen garen,deeldeHannieons mee
dat we alle kruisjesmoestenvervangendoor andere steken. Dus dat
wordtweereen 'hailekopschraberij'.
" De cursuskalligrafie
is ook van startgegaan.Met nog 2 deelnemersuit
Middelstum
was de groepcompleet.
" Op 16 en 18 oktoberziiner door 16 dameskeramiekschaaltjes
gemaakt
bij mw. van Dam aan de Knolwegte Rottum.Deze activiteitis succesvol
verlopen.
" 'Het leven op een Nederlandskoopvaardijschip',
een lezing met dia's
door mw. Grijpmauit Zuidhornop woensdag17 oktoberin 't Klokhoeste
Zandeweerwas interessanten gezellig.
" Voorde Euro-voorlichting
op donderdag
25 oktoberhebbenzich plm.30
mensenaangemeld.
" De informatieavond
bij Gea Gankemaover haar praktijkvoor levensloopbegeleiding
heeft6 belangstellenden
opgeleverd.Op 23 oktoberwas
Gea verhinderd.Ze zou zelf de deelnemersbellen voor een nieuwe
afspraak.
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. Op woensdag31 oktoberis
de naaicursuso.l.v.GrietjeSchansemauit
Middelstumbegonnenmet 6 deelnemers.
Er kunnennog 2 naaistersbij.
Mw. Schansemais coupeuse;we hebben nog niet eerder met haar
gewerkt,maar het klonkallemaalgoed door de telefoonen we zijn blij dat
de lessendoorgangkunnenvinden.
* Voorde cursusBinnenhuísarchitectuur
op 14 februariwas geen belangstelling.Slechts 1 persoonmeldde zich aan, zodat we hebben moeten
besluitenom mw.Jongsmauit Appingedam
af te zeggen.
* Tot slot zijn we heel
tevredendat we zoveelresponshebbengekregen
op onze activiteitenen we hopendat het een geslaagdseizoenwordt.
Tafeltjedek je.
Op dit moment krijgen5 personenin Kantenseen warme maaltijdvan
Tafeltjedek je. Dat is veel en het steldede Vrouwenraadvoor vervoersproblemendie moestenworden opgelost.De koffertjesmet eten werden
tot voor kort meegenomendoor de chauffeurvan Usquert.Kantensnam
de koffertjesbij het huisvan Jaap Nienhuisover en dat liepallemaalvoortreffelijk.Het aantal eters wisselt nog al eens (in Usquertt 30) en nu
Kantens ook 5 deelnemersheeft werd het aantal te groot voor de
chauffeursvan Usqueil om al die koffertjesin de auto te kunnenvervoeren.
Koilom, een heleboelgeregelwas het gevolg,maar het eindresultaatis
zo, dat de chauffeursvan Kantenszelf het eten van het bejaardencentrum
in Warffumhalen,waar iederedag vers wordtgekookt.Er is met iedereen
gepraaten overlegd,ook met de gemeenteEemsmondom de zaakfinancieel rond te krijgenen we hebbennu dus een eigenvervoersdienst.
Waaromvertellenwe u dit zo uitgebreid?Nou,we zijn er als Vrouwenraad
best een beetjetrots op dat we deze nuttigevoorzieningvoor Kantensin
standhebbenkunnenhouden.Verderwillenwe iedereener op wijzendat
wanneeriemandecht niet meer voor ztchzelfkan koken (tijdelijkbij ziekte kan ook) deze contactop kan nemenmet mw. H. de Vries,\e|.43174g.
Zij kan u van alle informatievoorzten.
Mochtener chauffeurs
zijndie graagmee willenhelpenbij dit goedewerk,
dan kunt u ook contactopnemenmet mw. de Vries.Het is van maandag
Um zalerdag(zondagniet)en u krijgteen benzinekostenvergoeding.
Vallendebladeren buiten.
ik zelf lekker warm achter de ruiten.
Wolken die voorbijjagen,
striemende regenvlagen,
vliegen - zwammen in het bos.
Veel afgewaaídetakken op het mos.
De dieren met dikke vachten,
welkom hertst met al je prachten!
MartijnKouwe.
Uit: Nieuwsblad
v.h.Noorden.
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BANKETAKTIE
Aan alle bewonersvan Kantens,Rottumen Stitswerd.
gaat de banketaktieniet door in week 48. Maar
Wegensomstandigheden
dit wordt verschovennaar week 51, even voor de kerst komen wij bij u
langs.
NamensbestuurKinderspeelweek
Kantens.
ONWANGEN GIFTEN.
In de maand septembermochtenwe de volgendegift op onze bankrekeningontvangen:
Vrouwenraadte K. f.50.-.
Wij dankenu voor uw bijdrage.
OPHALENOUD PAPIER.
Zaterdagmorgen
1 decemberom 9.00 uur bij de weg.
Bij klachtenkan men zichwendentot de o.b.s.'Klinkenborg',
tel. 551788.
OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAL.
Dinsdagmorgen4 decemberkomt de chemokarlangs om uw klein chemischafualvan huiste halen.Zeï de gele kaartop een vanaf de weg duidelijk zichtbareplaatsvoor het raam! Uw afualwordt dan vanaf uw huis
meegenomen.Ook afgedanktekleineelektrischeapparatenzoals koffiezetapparaten,strijkijzers,broodroosters,boormachines,elektrischetandenborstelsetc. kunt u meegevenaan de chemokar.
SPEELTUINNIEUWS.
De zomer is alweervoorbijdus de deurenvan 'SpeeltuinSpuddernust'
gaan weer op slot. Met ingangvan 29 oktober2001 gaat de speeltuin
dicht.Een volgendvoorjaargaan de deurenweer open.
Allemaaltot ziensin 20A2.
COLLECTE.
De NationalecollecteVerstandelijk
Gehandicaptenheeft in Stitswerden
omgevingf.250,50opgebracht.
Allemaalhaftelijkbedankt.
H.T.Wibbens-lwema.
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R E I Z E NM E T D E R U G Z A K .
Deze keer blijvenwe in ons eigen dorp en wel
'Kantens'.
Een gesprekmet Anna Holtmanbij mij thuisonder
het genotvan een kopjekoffieis nietmoeilijk.Anna
verteltenthousiast
van haarplannen.
Anna is 25 jaar geleden geboren aan de
Klinkenborgerweg;
zij is een van de jongstevan
huize Holtman.Toen zij 6 jaar oud was is zij met
haar ouders verhuisdnaar de Usquerderweg
in
Kantens(onsallenwel bekend,denk ik). Ben naar
de chr. lagereschoolin dorp geweest,daarnade opleidingdirectiesecretaressegedaanin Groningen.2jaar bij KPN gewerkt,en nu werkte zijbij
Trip advocatenen notarissenin Groningen.Enigejaren in Engelandin
Horshurnals aupairgewerkt,waarzij 2 kinderenonderhaarhoedekreeg,
1 jongenen een meisje,en de beschikking
overeen mooieauto.Daarheb
ik ook veel gezienen goednaarmijnzin gehad.
Maar het reizenblijfthaartrekken,dus mijn baanopgezegd.Toenbrak er
malariapillen,paspoorten wat al nietwaar
een drukketijdaan,inentingen,
ik om moetdenken,verteltAnna.lk wil ook nog evenbij heel veel mensen
even aan. Woensdagnaar de kapper,ik kijk in de spiegel en tot mijn
schrik,o jee, veel te kortgeknipt.Maarik zet toch een pet op, en even de
kam erdooren klaaris mijn haar,verteltzij enthousiast.
Maandagmiddag
29 oktobertussenhalf twee en twee uur hoop ik in het
vliegtuigte stappenrichtingAustralië.Van Amsterdamnaar Hongkongis
12 uur vliegen.31 oktoberben ik dan in Sidney,ook met de tijd verschil.
lk wil graag naar Australië,Nieuw-Zeeland
en als het enigszinskan ook
naar Indonesië,
net hoe de toestanddaaris.
Zijwil graag3 maandenreizenen trekken,ik wil zoveelmogelijkzien,zegt
Anna. Voor 3 maandenheb ik geld en als het geld op is, dan proberen
werk te krijgenen er een halfjaarvan te maken.lk wil zelf mijn eten koken
en proberente overnachten
in jeugdherbergen.
Wat mij allemaalte wachten staat,ik weet het niet.Wat ik ga doenals ik terugkom,weet ik nog niet,
werk is er altijdwel te krijgenof ik ga weerstuderen,maarik wil eerstveel
van de wereldzien.
Wij vindenhet een heleonderneming
in haareentje,en wensendan ook
Anna een hele goedereistoe en een behoudenthuiskomst.
Zii probeertons maandelijks
via het Lougnijsper emailons op de hoogte
te houdenvan haar wel en wee op haar reis.U kunt haar ook een email
sturenen wel:annaholtman
@hotmail.com.
A.v.Vliet.

16

KLEINVOGELTJE
Vogeltje op het raamkozijn
kan het leven nog vrolijk zijn?
Zoals jij daar fluit je hoogste líed,
vergeten zíjn dan de zorgen en verdriet.
t
)

Zo besef je de waarde van het leven,
dan is alles om het even.
Verdríet,zorgen en blijdschap,
pijn, smart en moederschap.
God heeft het ons gegeven,
waardeer dan de waarde van het leven.
Vogeltje fluit maar vrolijk door,
jij bent de mensen een heel eind voor.
Sta niet stil bij de dag van heden,
ga voorzíchtig de andere betreden.
Met de ogen opwaarts omhoog,
zie, daar aan de Hemel de regenboog.
Dat is 't verbond van God aan ons gegeven.
Ga moedig voorwaarts, wees blij met het leven.
Draag dapper uw zorgen, blijdschap en píjn,
tot God u roept, waar het heerlijk zal zijn.
RietJoustra.
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veel publiek bij open dag modelvliegsportstitswerd.
Het is,alweereventjesgeleden,maar op zondag16 septemberhield de
m o d e l v l i e g c l u bA V I O e e n o p e n d a g o p h u n v l i e g v e l d j ea a n d e
Stitswerderweg.
Er was veel animoom kenniste makenmet de modelvliegclub.
De club had een foldertjesamengesteld
waar alle wetensÈaardigheden
in
stondenover hun hobby.
EgltJ leek het er op dai het weer roet in het eten zou gooien,maar in de
middagklaardehet weer helemaalop.
Er weráendemonstraties
gegevenmet helikoptersen vliegtuigjes.
Ook was er de gelegenheidom zelf een vliegtuigjete bestureí.
Als je vragenhad kon je die geruststellenoveiOe modelvliegclub,
en je
kreegoveralantwoordop.
Om met zo'n hobbyte beginnenis leuk,er zijnechterbehoorlijkekosten
aan verbonden,zoals aanschafvan een vliegtuigjeof helikopter,zender
en ontuanger,verzekeringen natuurlijklidmaatschap
van de ctub.
Om er echteralleennaar te kijkenis ook leukl
Gelukkigis.er al jaren ruimte aan de Stitswerderweg
waar de vliegers
ongestoordhun hobbykunnenuitoeÍenen.
Als het weer meewerktzijn de vliegersop zaterdagen zondagactief,en
hebt u vragenover de modelvliegsport,
of u wilt erielt mee be-ginnen,
als
er mensenaanwezigzijn die willenu graaginformatiegeven.

G.W.

VerenigingDorpsbelangenRottum
Dorpshuis Kloosterstee

I
I

Spek de clubkas-aktiebij PlusmarktTuitmanin Middelstum
ffi'
Ook de VerenigingDorpsbelangen
Rottumdoet mee aan de clubkasaktie
bij Tuitmanin Middelstum.De opbrengstzal ten goedekomenaan het herstel van de kerkklok.De bonnen kunnen woróen ingeleverdbij Fonny
Oosterhof,Kloosterweg2 te Rottum(tegenoverhet do-rpshuis).
Wekelijkó
wordende bonneningeleverden de stand bijgehoudenen vermeldin de
Plusmark!.Het gespaardebedragd.m.v.inlevéringvan de bonnenwordt
aan het einde van de aktie contantuitgekeerd.!
Spaartu ook mee voor de klok?????í.?
DorpenrondegemeenteEemsmond;20 novembera.s.
Het collegevan de gemeenteEemsmondzal op 20 novembereen dor_
penrondehoudenin het dorpshuiste Rottum.op deze avond kunnen
onderwerpendie het dorp en de gemeenteaangaan,ter discussieworden
gesteld.De avond begintom 19.30uur. Een ieáerwordt hierbijvan harte
uitgenodigdom te komen.
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13 novembera.s. zal eenafuaardiging
van het college
Op dinsdagmiddag
een wandelingdoor het dorp makenmet het bestuurvan
ter voorbereiding
de dorpsvereniging.
Om van belangzijndezakengoedaan de orde te kundie u als
nen stellen,is het wenselijkdat eventuelebespreekpunten
worheeft,voor 13 novembera.s. aan ElineVreugdenhil
dorpsbewoners
(tel.552503).
den doorgegeven
Hij komt weer;ook in Rottum!
De eerstepepernotenliggenalweerin de winkels.Sinterklaaskomt weer
naar Nederlanden hij zal ook een bezoek brengenaan Rottum. Op
woensdagmiddag5 decembera.s. De kinderenverwachtenwe om ca.
14.00 uur in het dorpshuis.De sint zal omstreeks14.30uur in Rottum
komen.
Creatíeveavondín december
Het is de bedoelingom in decemberweer een creatieveavondte organiseren.Een datumvolgt nog evenalsinformatieover de te makencreatie.
Een en anderzijn nog in voorbereiding.
Glasbak;vult u hem nog??
De glasbakstaatsindsdit voorjaarweerop zijnoude plek;maardan deels
onderde grond.Vultu hem ook nog met enigeregelmaat?
inleverenspaafthet milieu!
Lege inktpatronen
Nog steeds kunt u lege inktpatroneninleverenbij Yvonne Eisinga (J.
van een prin15a/naastde glasbak).Per leeg inktpatroon
Tilbusscherweg
ter kunnen we f 5,- per stuk ontvangen.De lege inktpatronenworden
opnieuwgevulden kunnendan weerwordengebruikt.Zo sparenwe het
milieuen spekkende kas.
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Voor de jeugd.
Een kunstjemet vijf vloeistoffen(kunje zelf proberen).
Dit is een leuk kunstje,waarje veel succesmee kunthebben.
Het is bovendienerg eenvoudig,maar dat laatste hoeven je vriendjes
natuurlijkniette weten.
Voordit kunstjehebje gewooneen limonadeglas
en een paarstukkenstevig papiernodig.
Nu ga je vijf verschillende
vloeistoffen
in het glasdoen,zonderdat die zich
met elkaarvermengen.
Je moet er wel op letten,dat de laagjesdie bovenelkaarkomente zitten,
ongeveereven hoog zijn.
jammerzijn.
Anderskan de trucwel eens mislukken.
En dat zou natuurlijk
l.Onderinhet glas gietje wat koudekoffiemet veel suiker.
2.Nu maakje van een stuk papiereen trechter.
De puntonderaande trechtervouwje dubbel.
Dan maak je met een dikke speld of een naald een klein gaatje aan de
onderkant.
Vervolgenslaat je gewoonwater uit de kraan in het hoorntjelopen en je
laat dat voorzichtiglangs de rand van het glas bovenopde koude koffie
stromen.Je zult zien,dat het water bovenopde kofÍieblijftstaan.
3. Voor het derde laagjegebruikje een beetjezoete,rode wijn.
Ook dit laat je - net zoals bij 2 - in het glas lopen.
4. Voor de vierdelaag gebruikje een beetjeslaolie.
5. Voorde bovenstelaag tenslottegebruikje een beetjespiritus.
Als je alles goed hebt gedaan,zul je zien, dat de vijf lagen in de kleuren
bruin,wit, rood,geel en wit duidelijkvan elkaarzijn te onderscheiden
en
dat ze ook niet in elkaaroverlopen.
Om het beste resultaatte bereiken,moet je voor elke vloeistofeen nieuwe trechtergebruiken.
opdr.1. De vier palen
Op de kermisstondenvier palen.
Drie eruanwaren rood en een paal was blauw.
Drie kermisgangers
werdengeblindoekten daarna ieder tegen een paal
gezet.
Daarnawerdende blindoekenweer aÍgedaan.
Ze kondennu wel de drieanderepalen,maarniet hun eigenpaalzien.
Degene,die nu kon radentegenwelkekleurpaalhij stond,kreegeen prijs.
Na enig nadenkenriep het drietaltegelíjk:'Mijn paal is rood ! '
Hoe wistende drie mannendat ?
opdr.2.Zevenvieren.
Kun je van zevenvieren 100 maken?
En zie je ook kans om van zestienvieren 1000te maken?
veel pleziermet de opdrachten.kom je er niet uit, kijk dan achterin het
Lougnijs.
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Rottumis een prettigdorp en ik woon er graag.
Nou kan ik natuurlijkgaan vertellendat het hiórzo rustigis
en zo landelijken dat is het ook wel, maar het leukstevan Rottumvind ik
dat je op een stukjeNederlandwoontwaarje zo duidelijkkunt zien dat er
al heel lang mensenwonen.Dat zie je aan de huizen,op het kerkhofen
als je een schop meer dan 30 centimeterin de grondsteekt.lk ben een
romanticusen het wonen in Rottumkomt een beetjetegemoetaan het
verlangen"ergensandersdan hied'te zijn. Minderleuke kantenvan het
wonen in Rottumkan ik eigenlijkniet zo bedenken,of het moest zijn dat
sommigemensen50 kilometerper uur een acceptabelesnelheidvinden
om de bochtmiddenin het dorpte nemen.
Een anderevluchtvan het hieren nu vind ik in het lezenvan boeken.Het
laatsteboek dat ik gelezenheb was "de Hobbit"van Tolkienin de nieuwste vertaling.
De meestfantastische
vluchtuit de werkelijkheid
is natuurlijkde bioscoop.
Er was een tijd dat ik driekeerper weekging,maarGroningenis wel een
beetjever daarvoor(nogeen nadeefvan Rottum?).lk moethet dus meestal doen met wat er op de tv is of wat er in de videotheekte vindenis. De
laatstekeerin de bioscoopheb ik de film"Harry,un ami quitfait que tu veut
le bien"gezien,een diepzwarteFransekomedie.Op de tv zag ik laatsthoe
Bruce Willis de wereld redde door zichzelfen een asteroïde met een
atoombomop te blazen("Armageddon").
Ook humor is een vluchten ik ben Henk Riemersmadan ook dankbaar
voor het doorgevenvan de pen, want ik heb heel hard gelachentoen hij
aan kwam lopen met het blaadjemet vragen.
Jongensdromenhad ik natuurlijkvele, van het intenseverlangentot het
mogenmeemakenvan een maanvlucht(inclusiefde vluchtvan de Apollo
13) tot dromendie ik hier niet aan het papierzal prijsgeven.Laat ik volstaan met te zeggendat geen éen droomuitgekomenis, en zo hoofi het
ook met jongensdromen.
Het hebbenen uitoefenenvan een hobbyis ook een manierom de wereld
te ontlopen,het vreemdeis dan ook dat ik vind dat ik geen hobby heb. Er
zijn veel dingendie ik graagdoe, muziekmaken,BelgischBier drinken,
hardfopen,nadenkenover hoe het allemaalzo gekomenis, maar geen
van die activiteitenzou ik een hobbywillennoemen.Misschienassocieer
ik een hobbyteveelmet iets dat je in je eentjein een schuurtjedoet. En
dat doe ik nu eenmaalniet.
Hoewelik dus trachtde werkelijkheid
zoveelmogelijkte ontvluchtenzijn er
wel degelijkdingendie mij tot in de diepstespelonkenvan mijnziel treffen.
Twee gebeurtenissenstrijden hierbij om de voorrang. Ten eerste de
geboortevan mijn dochterMerel.Wekenlangheb ik het gevoelgehaddat
iedereenhet aan mij kon ziendat ik een dochterhad. lk verbaasdemij erover niet iedereenspontaanin gejuichuitbarstteen dat de wereldgewoon
doorgingalsof er nietsaan de handwas. De tweedegebeurteniswas de
doodvan mijnenigeen bestevriendRobWesterhof.Ook toen had de boel
wat mij betreftwel stil gezetmogenworden.
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En deze laatstegedachtebrengtmij weerterugbij het begin,want als Rob
en Jette niet in Stitswerdwarengaanwonen,was ik waaischijnlijknooitin
Rottumterechtgekomen.
GerhardWentink
PS. De pen geef ik door aan mijn overbuurmanJan Mekel

Voor de jeugd.
Oplossingen:
1 . d e v i e rp a l e n .
De drie mannen zagen dat de paar waar niemandtegenaan
stond,blauw was.
Ze wistendus met zekerheiddat hun eigenpaal roodmoestzijn.
2. zevenvieren.
44 444
44 444
444
444
44
--- 4
1 0 04
4
4
4
1000
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11 oktober 2001
GEMEENTENIEUWS
Tenaanzienvan de meldingsplichtigebouwwerkenis een verzoekingediendvoor het:
bouwenvan een dakkapel,Kooistraat34, Kantens
N.B. Dit betrefteen kennisgeving.Er kan pas bezwaarworden gemaakt
als burgemeesteren wethoudersvergunningcq. toestemminghebben
verleendnaar aanleiding
van de ingekomenverzoeken.
Uithuizen.11 oktober2001
Burgemeester
en wethoudersvan de gemeeneEemsmond,
R.R. Eisinga,loco-burgemeester
W.P.van Egmond,secretaris
VERKEERSBESLUITEN
Onderhoud aan wegen
wordenin de periodevan 19 tot
Afhankelijkvan de weersomstandigheden
oÍ wordt (groot)
en met 29 oktober2001 de volgendewegengeasfalteerd
onderhoudgepleegd:
Kantens:Bredeweg,J. ïlbusscheruveg,Oosterweg.
(enige)verkeershinOp deze wegen ontstaattijdensde werkzaamheden
der.
P R I J SE E M S M O N D
CULTURELE
van Eemsmondkent iederjaar de CulturelePrijstoe
Het gemeentebestuur
aan een persoonof groep die een bijzondereprestatieheeftgeleverdop
het gebiedvan cultuur.De CultureleRaad Eemsmondkan personenof
groepenvoordragenaan het gemeentebestuur
voor de CulturelePrijs
2001.
Kandidatenvoor dezeprijsmoetenvoldoenaan een aantaleisen.Ze moeten woonachtigzijn in de gemeenteEemsmonden een in het oog springendeprestatiehebbengeleverdop het culturelevlak,of zichin belangrijke mate op bestuurlijkof organisatorisch
terrein verdienstelijkhebben
gemaaktvoor de cultuurin zijn algemeenheid.
Kent u iemanddie aan dezecriteriavoldoet,dan kunt u diegenetot en met
16 november2001 aanbevelenbij de CommissieCulturelePrijs2001. U
moet daarvooreen goed gemotiveerdeaanbevelingzendenaan:
C o m m i s s i eC u l t u r e l eP r i j s2 0 0 1 ,t . a . v .d e h e e r J . P i e k ,P o s t b u s1 1 , 9 9 8 0
AA Uithuizen.
WIJZIGING AFVALINZAMELI
NG
In verbandmet een personeelsreis
wordtop donderdag18 oktober2001
de middagroutevan de afualinzameling
verplaatstnaar de ochtend.We
verzoekenu de containers'smorgensom 07.30uur bij de weg te zetten.
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BRANDPREVENTIEWEEK
NATIONALE
houdtde brandweerop
van de NationaleBrandpreventieweek
ln net t<aOer
's Ochtends
demonstraties.
verschillende
aanstaande
13
oktober
zaterdag
is de bràndweervan 10.00tot 12.00uur in'sWarffum(JeugdsoosSjelter)en
(Johanvan Veenplein). Middagsbent u van haftewelUithuizermeeden
kom tussen 14.00en 16.00uur in Usquert(bij de molen)en Uithuizen
zijn er stands,waar u informatieover de
Naastdemonstraties
(Kerkplein).
brandweerkunt krijgen.
DORPENRONDE
en wethouders
Tqdensde dorpenrondekunt u met (loco-)burgemeester
kunt u zelÍ agendapunten
piaten over uw dorp. Voor de bijeenkomsten
aandragen.Heeft u onderwerpendie u graagaan de orde wilt stellentiiin uw dorp, laat ons dat dan weten! U kunt tot een
dens Oó Oileenkomst
aanleverenbij het collegevan
week voor de bijeenkomstagendapunten
K.
Bruins,Postbus11,9980 AA
mw.
t.a.v.
wethouders,
en
burgemeester
Uithuizen,(0595)437597.
Usquert
Op binsOag1Goktoberaanstaandebezoekthet collegeUsquert.Locatie:
Usquert.Aanvang:
Raadhuisstraat,
kegel/partytentrum'tGemeentehuis,
19.30uur.De agendais als volgt:
Introductiecollegeleden
Verslagvan wandelingdoor Usquert
OpstellendorpsvisieUsquert
in Usquert
Woningbouw
door inwoners
aangedragen
Afhandelenagendapunten
Pauze
Gelegenheidtot het stellenvan vragen
Verdereplanning
Datum
31 oktober2001
13 november2001
20 november2001
12 december2001
23 januari 2002
30 januari 2002
6 februari2002
A a n v a n g1: 9 . 3 0u u r
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Plaats
Nicolaaskerk
Oosternieland,
Bommelhoes
Uithuizermeeden,
Rottum,dorpshuisKloosterstee
Stitswerd,dorpshuis
dorpshuis
Oldenzijl,
't
Kantens, Schienvat
uis
Uithuizen,raadzaalgemeenteh

GEMEENTENIEUWS
25 oktober 2001
BOUWVERGUNNINGEN
(23 oktober2001)
vergrotenvan een woning,JacobTilbusscherueg
7, Rottum
Tegen de verleendetoestemmingenvoor meldingsplichtige
bouwwerken
en tegende verleendebouw-,kap-en sloopvergunningen
kuntu op grond
van de AlgemeneWet Bestuursrecht
bezwaarmaken.Het bezwaarschrift
moet u binnenzes weken na verzendingvan de vergunningindienenbij
het college van burgemeesteren wethouders,Postbus 11, 9980 AA
Uithuizen.De datum van verzendingstaattussenhaakjesboven de verleende vergunning.Het indienenvan een bezwaarschriftis in principe
alleen mogelijkwanneeru rechtstreeksdoor de genomenbeschikkingin
uw belang bent getroffen.Nadere informatieomtrentde verleendevergunningenen/of het indienenvan een bezwaarschrift
kunt u verkrijgenin
het gemeentehuis
te Uithuizen.
DORPENRONDE
Tijdensde dorpenrondekunt u met (loco-)burgemeester
en wethouders
praten over uw dorp. Voor de bijeenkomstenkunt u zelf agendapunten
aandragen.Heeft u onderwerpendie u graag aan de orde wilt stellentijdens de bijeenkomstin uw dorp, laat ons dat dan weten! U kunt tot een
week voor de bijeenkomstagendapuntenaanleverenbij het collegevan
burgemeesteren wethouders,t.a.v.mw. K. Bruins,Postbus11, 9980 AA
Uithuizen,(0595)437597.
Verdereplanning
Datum
20 november2001
12 december2001
30 januari2002

Plaats
Rottum,dorpshuisKloosterstee
Stitswerd,
dorpshuis
Kantens,'t Schienvat

A a n v a n g 1: 9 . 3 0u u r
AGENDA
DiscussieavondLandschap
De StichtingNatuuren LandschapEemsmondorganiseefteen discussieavond over het thema "Het landschapverandeft,maar hoe?" Deze vindt
plaats op donderdag1 november2001 in de oude HervormdeKerk te
Tijd:19.30-21.30
Uithuizen.
uur.De toegangis gratis.MarienBugelvan de
Stichtingverteltover beschermingen mogelijkeontwikkelingenvan het
landschap.Frans Keurentjes,districtsbestuurder
van de NLTO, en Bert
Wamelink,rijksinspecteur
ruimtelijkeordening,reagerendaaropen geven
hun visie op de toekomst.Het publiekkan deelnemenaan de discussie.
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Culturele Raad viert 100 jaar GiuseppeVerdi
Op 3 november2001verzorgtde CultureleRaad Eemsmondeen operaoperetteconcertin de Doopsgezinde
Kerkte Uithuizen,met medewerking
lnternationalezangsolisten,
van Ensemble Muziektheater'Canzone'.
zoalsLouiseWerneren RudolÍRuivenkampbehorentot dit ensemble.Uit
La Traviataen ll Trovatorebrengenzij delen ten gehore. Verder ondersteuntde vocalegroepNonnettehet geheel.Aanvang:20.00 uur.De toegang inclusiefkoffiebedraagtf 10,-(€ 4,54).

INFORMATIEBRIEF
t.a.v.alle inwonersen omwonendenvan de polderDe Delthe
Zoals een aantal van u misschienal heeft vernomen zijn er vergaande
plannenvoor een waternoodbergingsgebied
in de polder de Delthe. In
deze informatiebrief
willenwe u op de hoogtebrengenvan de gang van
zakenrondomdeze plannen.
De commissiewater 2000+ heeftin het kadervan de veiligheidsplannen
Nederlandonderandereeen waternoodbergingsgebieden
aangewezenin
onze regio. Bij extreemhoge waterstandenzal dit gebied onder water
worden gezet.Dit gebied is de polderde Delthetussen Onderdendam,
In totaal550 hectareveeteeltgebied
Stitswerd,Kantensen Middelstum.
en
rondomwoongebied.De boerenin dit gebieddie zijn aangeslotenbij de
NLTO hebbenvia deze belangenorganisatie
informatieomtrentde plannen gekregen,verderis er slechtssummiervia de pers informatieverstrekt. Het waterschapheeft onlangs reeds de plannen in stemming
gebracht,maar na insprekenvan de NLI-Oheeft het algemeenbestuur
van het waterschapde zaak nog kunnenaanhouden.De verwachtingis
dat in de vergaderingvan 28 novemberdit gebied definitiefzal worden
waarnade provincieen de gemeenaangewezenals waternoodberging,
ten snel de wijzigingenvan de bestemmingsplannen
ter hand zullen
nemen.Hoewelrondomdeze proceduresook inspraakmogelíjkheden
zijn
voorzien,is volstrektduidelijk,dat de "nationaleveiligheid"een zodanige
druk op het geheellegt dat de plannendoorgaanzodra deze de provincialebesturenzijn gepaseerd.
De plannenm.b.t.de polderde Delthehoudenin dat er rondomhet gebied
een dijk wordtgelegdop 1 meterbovenNAP,dit betekentdat de dijk varierendvan 1 meterhoog in het noordentot 2 meterhoog in het zuidenwordt!
Daarnaastzullenook alfe boerderijenen woningenin het gebiedworden
omgevenmet een dijk. Verderzal het grotendeelsafgegravenwierdedorp
Toorwerdbijnavolledigbinnenhet plan vallen.
Wij vindendat het planondoordacht
is en dat er niet genoegnaar alternatievenis gekeken.Dezealternatieven
zijn er zeker!
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brengteen groot
De inrichtingvan de Deltheals waternoodbergingsgebied
aantalernstigebezwarenmet zich mee. Deze bezwarenzijn in twee groepen in te delen:
1. bezwarendie klevenaan het geschiktmakenvan dit gebiedals waterbergingsgebied
doorde aanlegvan dijkenom het gehelegebieden de
afzonderlijkeboererijenen woningen,waardoor de karakteristieke
openheidvan het landschapwordtaangetast.
2. indien het gebieddaadwerkelilk
onder water wordt gezet ontstaaner
grote problemen.
De volgendeargumentenliggenhieraante grondslag:
ad 1. geschiktmakenvan de Deltheals waterbergingsgebied:
-

(zie ProvinciaalOmgevingsplan
Het meestessentiëlegebiedskenmerk
2000),de karakteristieke
openheidwordtaangetast;
wordenachOngeveer20 boerenbehuizingen
en 100 burgerwoningen
ter een dijk geplaatst,hetgeenuit het oogpuntvan de geestelijkevolksgezondheidvolstrektonaanvaardbaar
is;
Het archeologischbeschermdeterpdorpToornwerdvalt binnen het
waternoodbergingsgebied
en zal wordenaangetast;
Er zal emotioneleschadeontstaandoor de onzekerheidvan het wel of
niet onder watergezetworden;
De waardevan onroerendgoed zal Íors dalen;
De dijkenvormenobstakelstijdenshet bewerkenvan de grond,dit is
schadelijkvoor de bedri.ifsvoering.

ad 2. Indienhet gebiedde Delthedaadwerkelijk
onder water wordt gezet
brengt dit een groot aantal bezwarenmet zich mee. De volgendeargumentenliggenhieraanten grondslag:
- Er ontstaateen grote kans op ernstigemilieuschade;
- De kans op royementvan de certificatenketenkwaliteit
melk is groot;
- Groterekans op gezondheidsklachten
bij ouderemensen;
- Eveneensbestaater een groterekans op besmettelijke
dierziekten;
- Er ontstaatvermogensschade
(opbrengst-derving
en inkomensschade
van gras-en bouwland);
- Er ontstaangrote organisatorische
problemenvoor agrarischebedrijven ten tijde van hevige regenval(wordenwe wel of niet onder water
gezet?);
Aangezieneen groot aantal boeren in het betreffendegebied geinformeerd zijn door de NLTO, zijn zij degenegeweestdie het initiatiefhebben
genomenom een actiecomiteop te richten.Dit om ervoor te zorgen dat
de politiek een helder, nuchter en goed onderbouwd besluit gaat
nemen t,a.v. de waterproblematiek.
De eerstestappendie zijn ondernomenis het schrijvenvan een brieÍ met
alle argumentenvan bezwaarnaar de desbetreffende
instantiesen een
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persberichtnaar de media.Naar aanleidinghiervanis er veel aandacht
geweestin de media!
Via deze nieuwsbriefinformerenwe nu de in- en omwonenendenvan het
gebied. Wij gaaner vanuitdat u net zo geschoktbent over de
betreffende
plannenals wij!

Het voorstel van
noodbergingsgebied
de Delthe
moet van tafel!
Bij bakker lneke en de ledenvan het actiecomitezijn lijsten,
zodat iedereendie tegen de plannen is, dit kenbaar kan
makendoor middelvan een handtekening.
Wij hebben vernomen dat het waterschapvoornemensis om op 20
novembereen informatieavond
te houden.Let op uw krantwaar en wanneer dit plaatsvindt!
Dan zoudenwe graagmet alle in- en omwonersvan de Delthe(en andere sympatisanten)op 28 november naar de vergaderingvan het
Waterschapgaan. In deze vergaderingkomende plannenvan de waternoodbergingenaan de orde. Aangeziende inspreektijdaan banden is
gelegthebbenwe 3 personendie ons vertegenwoordigen:
De heer P.van Leeuwen(namensde boeren)
De heer/mevrouw-nog niet bekend-(namensde burgers)
De heer F.A.Vaatstra(namenshet actiecomitéde Delthe)
Een grote achterban die met applaus de argumenten ondersteund
zou geweldig zijn!
Op dit momentdenkenwe dat het nog niet het juistemomentis om harde
actiete voeren.We willeneerstde reactieop de briefafwachten.Wel hebben we een aantalideeenop de plankliggen,mochtdit nodigzijn!
We zullenu via nieuwsbrieven
op de hoogtehoudenvan ontwikkelingen!
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actiecomitede Delthe
Contactpersonen
F.A.Vaatstra,Bredeweg25, Kantens
41, Onderdendam
P. van Leeuwen,Warffumerweg
Toornwerd
11
Dethmersweg
C. Fischer,W.J.
19, Middelstum
P.Melis,Stitswerderweg
26, Stitswerd
J. den Dikker,Stitswerderweg
39, Onderdendam
H. Ebbekink,Warffumerweg
15, Warffum
T. de Bree,Onderdendamsterweg
17,Toornwerd
Onderdendamsterweg
Bont,
K. de
17, Middelstum
P. Pettinga,Stitswerderweg
42, Middelstum
D. Tempel,Stitswerderweg
15, Toornwerd
J. Bos, Onderdendamsterweg
Toornwerd
9,
Dethmersweg
W.J.
Bakker,
J.
6, Toornwerd
J.Rijk,Onderdendamsterweg
A.F. Vaatstra,Bredeweg25,, kantens
G. Roorda,W.J. Dethmersweg11,Toornwerd
H. Schollema,W.J. Dethmersweg5, Toornwerd
21, Middelstum
K. Pastoor,Stitswerderweg
J. Schouten,Bredeweg29, Kantens
Bredeweg 25, Kantens
J. Vaatstra-Poel,

kuntu vindenop internet:
Meerinformatie
r
oogwate
www.prvgron.nl/projecten/h
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