't LOUGNIJS
ijkse i nformatiekrant
Maandel
voor de dorpen
KanteJls- Rottumen Stitswerd
22e JAARGANGNo. 2

OKTOBER2OO2

REDAKTIE:
Mevr.A. van der Hoek-Linstra
Dhr.W.J.van der Bijl
Dhr.G. Werkman
Mevr.J.O.M.Wals-Stallaert,
eindredactie
Dhr.K.J.J.Faber
Mevr.A. van Vliet-Vermeulen

UITENSTE
NLEtfiif,lg;,T141ll
,,,
,,1,I1,
f,@fif1li,',',:,',,',',,

U kunt uw kopij inleverenbii A. van der Hoek
BREDEWEG1 te KANTENS.
(0595)55 23 03.
22,9995PTKantens.
Tel/Fax.
Correspondentie
adres:Bredeweg
E-mail:
tlougnijs
@yahoo.com
't
Tel.(0595)55 2573.
Administratie
adres: LageEind10,9998XA Rottum.
't
Rabobank
Noord-Groningen
Rottum.
Bankrek.no.34.22.17.933
t.n.v. Lougnijs,
rekening.
Wiiverzoeken
u om giftenoverte makenop bovengenoemde
is
Een abonnement
voor lezersbuitende genoemde
dorpenen randgebieden
van€14,75op bovengenoemde
rekening.
mogelijk,
doorstorting
't wordtu
dantoegezonden.
Aanallendie ietste koopen/oÍte koopvragen,is er altijdplaatsvooruw adverVraagen Aanbod.
tentiein onzerubríek:
Rottum.
1994't Lougnijs
Copyright
mitsonderbronvermelding.
wordttoegejuicht,
Overname
uitdezeuitgave
geschiedt
van't Lougnijs,
door:
Drukwerk
en verzorging
Drukkerij
HooÍdstraat
16te WarfÍum.
Sikkema,
À
De uitgove von dit blod wordt mede mogetiik gemaakt door Rabobank Noord-Groningen
"S

PRIDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en Hervormde kerk
6 okt.
9.30uur Ds. v.d.Pers,Appingedam.
13 okt. 11.00uur Kand.Mout,Middelstum.
20 okt. 11.00uur Ds. Kristensen.
27 okt. 11.00uur Ds. Kristensen.
3 nov.
9.30 uur Kand.Lichtie,Wapenveld.

Geref.kerk
Herv.kerk
Geref.kerk
Herv.kerk
Geref.kerk

Gereformeerdekerk vrijgemaakt
11.00uur Ds. A. v.d.Sloot,Bedum.
6 okt.
1 6 . 0 0u u r D s . J . M .H a a k ,U l r u m .
13 okt. 11.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .
20 okt. 11.00uur Ds. J.Th.Rozemuller.
Baflo.
14.30uur Dienst.
27 okt. 9.30 uur Dienst.
1 6 . 0 0u u r D s . J . M .H a a k ,U l r u m .
3 nov. 11.00uur Ds. J. Haveman.Roodeschool.
14.30uur Ds. T.S.Huttenga,
Groningen-West.

Tïmmer-en sannemenbedrijf

R.J.Wfpkema
Uw adres voor:

NIEAW- EN
VERBOUW
HERSTEL. EN
RESTAURATIEWERK
Adres:
Middelstumerweg14
9995 PZ KANTENS

Tel.: (0595)55 24 03
Fax: (0595)55 72 85
b.g.g.06 55 37 07 55

WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen
Doktersdiensten
Groningen:
0900-9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen
Op zaterdagen zondagis er om 11.00uur en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsna telefonisch
overlegte consulteren.
28-29september B. Fledderus,
Winsum
05-06oktober
P. Brouwer,Uithuizen..
12-13oktober
P.G.Schoorel,Spijk
19-20oktober
D.L.W.de Graaf,Eenrum
26-27oktober
L.G.Jager,Bedum
0 2 - 0 3n o v e m b e r S . J . J .K o o i j L
, oppersum.....

....0595-441545
.....0595-431642
.0596-592334
........0595-491949
...050-3015462
......0596-572818

Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afspraken
van ma Umvr tussen8.00-8.'15
uur,tel.0651255926.

BegrofenisverenígingKontens
Uitvoortverzarger:
C.Boersemo

I
I

Ledenodministrotie:
J.O.M.Wols-Stolloert

(osgs-+??so5 I

(059b-552303

Gelieve wilzigingenbíj huwelijk, somenwonen,geboorte en/of verhuizingen
doorgeven qon de ledenadminístrotie

NIEUWSVAN C.S.C.W./FEESTCOMffÉ
Met septemberop de kalenderzal weer een nieuwseizoenvol activiteiten
van startgaan.
Begin vorigjaar hebbenC.S.C.W.en Feestcomitéhun krachtengebundeld en we kunnendan ook een gevarieerdprogrammabiedende komende maanden.
Op 11 oktoberstart het seizoenmet een DROPPING(zie circulairevan
september).12 Oktobervolgteen CONCERTin de Ned.HervormdeKerk.
weer in Kantenste mogen binEind novemberhopenwe ST.NICOLAAS
nenhalen.
In de kerstvakantie
zal een INSTUIFmet verrassingenin het Schienvat
p l a a t s v i n d e nB
. e g i n j a n u a r i v o l g t d e N I E U W J A A R S V I S I T iEn h e t
Schienvat.
In februarizullenwe een SPREKERuitnodigen,die ons ietsover een interessantonderwerpzal vertellen.
's
Zaterdagsvoor Pasenwordt weer een P AASMIDDAGvoor kinderen
georganiseerd.
Op 30 aprilvolgtde jaarlijkseKONINGINNEMARKT.
Tot slot zal het seizoeneindjuni wordenafgeslotenmet een verrassing.
Tot zover in het kort onze plannenvoor de komendemaanden.We houden u op de hoogtein het Lougnijs.Let ook op uw brievenbus!
C.S.C.W./Feestcomité.
AF
DIERENBESCHERMIN
GD . G R O N I N G E N
zet ztch al ruim 100 jaar op vreedzamewijze in
De Dierenbescherming
voor het welzijnvan alle dieren.Als non-profitorganisatiezondersubsidie
van de overheid,zien wij ons elk jaar voor de uitdaginggesteldom de
financiëleexploitatievan twee asielen,één te Winschotenen één in
in Noord en OostZuidwolde,alsmede van twee dierenambulances
Groningenrond te krijgen.Voor onze inkomstenzijn wij sterk afhankelijk
van contributies,
donaties,legatenen de jaarlijksecollecte.De collecte
wordt dit jaar gehoudenvan 29 septembertot en met 5 oktober.Ook dit
jaar zijn wij op zoek naar collectantenen contactpersonenhiervoor.
Ligt het welzijn van dieren u na aan het hart?
Doe méér en collecteer:nationalecollecte voor Dierenbescherming
Wilt u zich inzettenvoor het welzijnvan dieren,maar heeft u niet altijd
biedt u de mogeevenveeltijd? Collecterenvoor de Dierenbescherming
lijkheidom uw steentjebij te dragen.U bepaaltzelfhoeveeltijd u hiermee
bezigwilt zijn. Een uurtjecollecterenin de eigen buurt betekentvoor de
dat we meerkunnendoen aan het bestrijdenen voorDierenbescherming
de dierenambulance,
komenvan dierenleed.
Of dit nou de dierenopvang,
het inspectiewerk,
het lobbyenin de politiek,het geven van voor/ichting,
een gehoorzaamde Kids tor Animalsjeugdclub,de Thuisdierenzorg,
voor de hondof de cursusdierenEBHO& -en verzorgingis,
heidscursus
al deze activiteitenen meer, worden mede door de collecte mogelijk

gemaaktHeeftu tussen29 septemberen 6 oktoberéén of meer uren de
tijd, meldtu dan aan als collectantof contactpersoon.
Bel (050)313 5201of stuureen e-mailaan: info@dierenbescherming-groningen.nlen vermeldals onderwerp'nieuwecollectant'of 'nieuwecontactpersoon'.
Natuur/ijkkunt u hiervoorook langskomenop ons kantoorin
de NieuweKrykin 't Jatstraat1Bte Groningen.Elkecollectantkrijgtals blijk
van waarderingvoor zijnlhaarinzeteen jaarkalender2003 met prachtige
dierenfoto's
kado!
K O R T V E R S L A G V A N D E B E S T U U R S V E R G A D E R I NV
GA N D E
VERENIGING
DORPSBELANGEN
OP í4 SEPTEMBERJL.
Helaaskon de Gemeenteniet vertegenwoordigd
zijn op deze avond.We
hebbeninmiddelseen aantalpuntenop papiergezetdie we op de volgendevergaderingvoor zullenleggenaan de vertegenwoordigers,
waaronderhopelijkburgemeester
Renkema.Ook zullenwe de definitieveevaluatiedoornemenen van hieruitzullenwe een vorm kiezenom verderte
werkenen te overleggen.
Verderkwamende volgendezakenaan de orde:
Momenteelloopter het zg. Skippyproject;
een projectwaarbijkleinschalige activiteitenop het gebiedvan recreatiekunnenworden gefinancierd.
Wij zien o.a. het oude kerkenpadnaar Stitswerdals mogelijkheid.
We zullen in de komende weken onderzoekenof hiervoor mogelijkheden
bestaan.Vanuitde gemeenteLoppersumhebbenwe berichtgehad datzij
geen noodzaaktot verlichtingvan het fietspadlangs het Boterdiepzien.
We zullen mogelijkeen informatieavond
bijwonenvan de Ver. Kleine
DorpenGroningenin het kadervan de Statenverkiezingen.
Een belangrijk
punt van dezevergadering
was de voorgenomensluitingvan 50 consultatiebureausin onze provinciedoor de thuiszorg,waaronder die van
Kantens.Een ongelooflijkslecht doordachtbesluitwaartegenwij al op
voorhandhebbengeprotesteerd.
Wij zullenvia de gemeenteen rechtstreeksnaar de thuiszorgopnieuween briefsturenmet alle denkbareargumentenom dit besluitterugte draaien!Het is zeer pijnlijkals je bedenkt
dat dit een uitkomstis van een simpelfinancieelrekensommetje
waarbij
de menselijkemaat nietwordtmeegeteld!
Naast deze zaken kwam het volgendeop tafel: Er wordt veel geklaagd
over het rijgedragvan diversevoertuigenin ons dorp.En terecht!Maarhet
meesttriesteis dat het juist vaak dorpsgenoten
zijn die deze voertuigen
besturen!Daaromvragenwe iedereenom zich toch bewustte zijn van de
snelheidin het dorp!Hou het leuken veiligvoor iedereen!
Mochtu zakenmissenin dit verslag,mochtener dingenzijn die u graag
besprokenwilt zien, zijn er zaken waarvan u denkt dat de vereniging
Dorpsbelangen
zich er sterkvoor zou moetenmaken,laat het ons weten!
Bel een van de bestuursleden,
of kom op de vergadering.
...!De eerstvolgendevergaderingzal plaatsvinden
in de week van 7 Vm 10 oktober.De
juiste datum is nog niet bekendmaar u kunt altijdeven contactmet ons
opnemen!
Marthavan Dijk.
6

OPGELET
DORPSGENOTEN
De gemeente Loppersum wil het fietspad langs het Boterdiep naar
Middelstumen het wandelpadvan Toornwerdnaar de Bredewegeen
naam gaan geven. VerenigingDorpsbelangenKantens is gevraagd
mee te denken. Wij willen iedereenmet goedesuggestiesuitnodigen
om deze namen door te geven! Wie is er creatiefof origineel?Laat
het ons weten! Graag voór 5 oktober as. Neem contact op met Gerda
Omta, Joop Gankema,Tonny Post, Theo de Jong, Nel van der Kley,
Jan van der Molen of Marthavan Dijk.
We zijn benieuwd!!!!!!!!
N U T S N I E U WU
SI TM I D D E L S T U M .
is er ook voor u.
Middelsturn
Het Nutsdepartement
vereniging,
die 149leden
is een bloeiende
Nutsdepartement
Bovenstaand
telten iederjaar noggroeit.Wij willendit graagzo houdenen daaromhebben we ons best gedaan om weer een boeiend programmavoor het
komendeseizoensamente stellen.We spelenmet de lezingenin op de
een aantalcuren organiseren
in de huidigesamenleving
ontwikkelingen
sussen.
De volgendelezingenhebbenwe voor u:
van Verhildersum
Een lezingover het Rode Weeshuis,de conservatrice
houdt een lezingover het onderhouden het behoudvan deze borg, een
in de zee, een lezingover vervalslezingover de milieuomstandigheden
ingen en een lezingover een stuk geschiedenisn.l. de werkverschaffing
na de oorlog.
wij een cursusluisterennaar klasBij voldoendedeelnameorganiseren
siekemuziek,een cursusBridgevoor beginnersen een cursusltaliaans
koken.
Kortomvoor elk wat wils. Schroomdus niet en bezoekgerusteens een
en worden
avondvan ons departement.Ze zijn vooreeniedertoegankelijk
en beginnenom 20.00uur.
gehoudenin Vita Novate Middelstum
tel. 0595-551703.
kunt terechtbij het secretariaat:
Voor inlichtingen
Samenstellingseizoen 200212003
van het NutsdepartementMiddelstum
Maandag14 oktober2002.
met aansluitendeen lezingover het Rode Weeshuiste
Jaarvergadering
doorde heerP. Holthuisuit Groningen.
Groningen
Plaats:Vita Nova.Aanvang:20.00uur.
Maandag11 november2002.
Sprekermevr.
Lezingover het behouden onderhoudvan Verhildersum.
Verhildersum,
uit
Stedum.
van
conservatrice
Drs. J. Clements,
Plaats:Vita Nova.Aanvang:20.00uur.

Maandag3 februari2003
Lezing over het milieu in de Zee. Sprekerons lid mevrouw C.C. ten
Hallers-Tjabbes
uit Kantens.
Plaats:Vita Nova.Aanvang:20.00uur.
M a a n d a g1 0 m a a r t2 0 0 3 .
LezingoverVervalsingen.
Sprekerde heerH. Renneruit Groningen.
Plaats:Vita Nova.Aanvang:20.00uur.
Maandag7 april2003.
Lezing over de werkverschaffing.
Spreker de heer Cees Stolk uit
Nieuwolda.
Plaats:Vita Nova.Aanvang:20.00uur.
Cursussen:
- Luisterennaar klassiekemuziek
- ltaliaanskoken
- Yoga ?
- CursusBridgevoor beginners
lnformatieover bovenstaande
kunt u vragenbij het secretariaatvan het
Nutsdepartement
Middelsturn.
tel.0595-551
703.

Dry

(Hzr dep.eo...

DoorCorineWolters.Kooistraat23 in Kantens.
Wat wasje meisiesdroom?
worden.
Kraamverpleegster
Wat is daar van terechtgekomen?
Helaas niks, ik ben nu planner bij de huishoudelijkeverzorgingvan
ThuiszorgGroningen
Wat is je hobby?
en zondags
lk speél cornei bij brassbandlmmanuëlin Uithuizermeeden
speelik vaak in de kerk bij het orgel.Verdermag ik graaglezen
Wat is je favorietevakantiebestemming?
CenterParcs.
Wat is het leukste aan ie woonplaats?
en de rust
De gezelligheid
Wat is het minstleuke aanie woonplaats?
naareen anderdorp moet.
Datje voor bijnaallevoorzieningen
Wetkboek heb ie het laatstgelezen?
lk ben de titelvergetenmaar het was een roman.
Wetkefilm heb ie het /aafsÍgezien?
Dat is moeilijkte zeggenwant ik kijk bijnageen films.
Wat is je favorietet.v. Programma?
Goedetijden,slechtetijden
Waar heb je het taatstsmakeliikom gelachen?
Dat mijn man door de bank is gezaktin CenterParcs.
Wat heeftje het meestgeraakt?
mochtenophalen'
Dat mijnviiendinen haar man hun adoptiekindje
Wat zou je graag in ie leven nog eens willen doen?
Parachutespringen.
En tenslotte,aan wie geef ie de pen door?
Aan Anton Meijerin Kantens

MET DE RUGZAKOP REIS.

DOORANNA HOLTMAN

Zoals gewoonlijkbegin ik weer op het laatstemomentmet het schrijven
van mijn verslag.Vaak is het nog een race tegen de klok om het op tijd
naar't Lougnijs(dorpsblaadje)te
mailenen zit ik gestresstachterde computer.Eenjaartjevrij. Zalvrije tijd zul je denken,maar de realiteitis dat ik
vaakvan plaatsnaar plaatsreis,tochtenonderneemen veel met mensen
praat.De tijd en zin om ervoorte gaan zittenvalt vaak tegen.Dit is geen
klaagzang!Elke maandben ik weer blij dat ik een gedeeltevan mijn reis
op papierheb gezet(ook voor later!!)en de thuisblijvers
een kijkjein mijn
levenaan de anderekantvan de wereldheb gegeven.
Nadatik's nachtsom 4.00uurin Exmouthwas aangekomen
werdik opgepiktdoor iemandvan het MarinaBeachRetreat.Een fantastischnet nieuw
opgezethostelaan het strand.lk word naar mijn kamer in de bungalowtent gebrachten val in slaap zodramijn hoofdhet kussenraakt.Nadatik
na enigeuren ontwaakluierik wat aan het stranden boek mij in voor een
kameelsafari
de volgendemiddag.Tineke(Nederlandse
die 50 jaar geleden als 11-jarige
naarOZ is gekomen)en ik deleneen kameelen we hebben genoeggesprekstofover stampotboerenkool,sinterklaasen andere
Ned. Zaken.Na t 1 uur door bosjesen in rivierbedte hebbengewandeld
komenwe bij ons kampaan. Na een erg welkomkoel drankjestappenwe
vervolgensweer op ons kameelen vervolgenwij de reis naareen niettoeristischegrot. We klimmenomhoogen genietenvan een fantastischuitzicht.Na een klauterpartij
door een nauwgangetjeen over (wilde)geitenkeutelskomenwe aan de anderekant van de grot weer uit waar we pardoes op een half vergaandegeit stuiten.Nlet echt een smakelijkgezicht,
ook al heft hij hier al te lang gelegenom nog te stinken.Na een heerlijk
"roastdinner"duik ik voor de laatstekeerin OZ mijn swag in. lk genietdie
nacht extra van de stralendesterrenhemel!!
De volgendeochtendrijden
we vervolgensweer terug,maar niet voordatwe een erg mooie hagedis
(waarvanik de naamhelaasal weer ben vergeten)hebbenvastgehouden.
Die middag is het wederomtijd voor het strand en op de laatstedag
bezoekik Cape RangeNP,YardieCreeken ga ik t 20 mtr.Van het strand
snorkellenin TurquoiseBay (NingalooReef).lk zie o.a. een shovelnose
ray,die een startheeftals een haai(scary!).Totslotzíenwe de zon ondergaanvanafde vuurtorenterwijlde humpbackwhalesver van de kust verwijderdvoorbijzwemmen.'s Nachtsrijd ik vervolgensdoor naar Monkey
Mia.lk hebal langnaar dezeplekuitgekeken
omdatje er de dolfijnenkunt
voeren.lk ben,ondanksdat ik 3 dagenin het resortverblijf,geen enkele
keerde gelukkigemaarben er nietecht rouwigom. De plaatsis mij te toeristisch!!Wel zie ik een fantastische
zonsondergang
met een daaropvolgend vollemaansopgang.
Geloofdat ik voor het eerstin mijn leveneen
vollemaanvanuitde zee!!Zie opkomenen ben werkelijkamazed.De zo
bekendestaircaseto moon (weerkaatsing
volle maan op water en zand)
in Broomeis ook in MonkeyMia zichtbaar.Het mooieKalbarriis mijn volgendestop waar ik het grootstebroedcentrum
in OZ voor papagaaienen
kakatoo'sbezoek.Daarnaastnaarhet NP geweestwaar ik NatureWíndow
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(gat in een rots met uitzichtop de rivieren rotspartijen)en een lange en
vermoeiendemaar erg mooie wandelingdoor de Z-Bend Gorge maak.
Nadatik 's nachtsom 1.50 uur weer op de bus was gestapt(Mc Cafferty
geslapentot 6.40 am.
heeft aan de Westkustsoms erg rare oppiktijden)
Het enige cafe bij de afdropplaatswas geslotenen omdat het erg fris was
zochtenwij ons een beschutplekjein het portiek.Om 8.15 am werdenwe
leken helaas
voor onze Pinnaclestoer
opgepikt.De zandsteenformaties
niet zo spectaculair
als op de eerdergezienefoto'smede door het druilerige weer,maar ben toch blij deze plaatsbezochtte hebben.Een gebroken nachten nuttelozeurenwachtendop de bus lietenmij - volgensmijn
- als een "dakloze"in slaapvallenop het bankjein het cafe
reisgenootjes
omringddoor al mijntassen.lk reisdoornaar Perthwaar ik door Greg van
het stationword opgehaald.Na 2,5 dag in Perthwaar ik o.a. de benodigde boodschappen
deeddie ik na Broomeniethad kunnendoen,m'n neus
liet piercenals herinnering
tijd in OZ en een bezoek
aan mijnfantastische
aan het erg mooieKingsParkbracht,met Gregin de auto gestaptvoor de
4 uur durenderit naar Pemberton.Daarontmoetik de NederlandseMinke
dagensamenmet haar kotersin Pembertondoordie de doordeweekse
brengt,terwijlGreg in Perth aan het werk is. We kletsenlekker bij over
Nederlandse
zaken,de familiewaarvoorwe beídenoppaswerkhebben
gedaanen onze AW-opleiding.
Diversezakenin haar huis herinnerenmij
kinderboeken
aan Nederlandzoals de voetenstoof.
en de foto'sen krantenknipselsop het grote prikbord.We kijkennaar de bruiloftsvideo
van
Alex & Maximaterwijlwe genietenvan een bakje(echte)koffieen appeltaartmet slagroom.De Nederlandse
GEZELLIGHEID
staatzeer centralin
hun levenen wederombesefik dat elke cultuurtoch zijn eigenspecifieke
zakenlrituelenheeftdie zo gewoonlijkenmaar speciaalkunnenworden
als je ervoorkiest ergensanderste gaan wonen. Na een gezelligweekend, waarinik o.a. Sjoerdde jonge pup mee uit wandelenneem in het
Karri (hoogsteboom van OZ) bos en Nederlandseen Engelseboekjes
lees met de kids, is het tijd om weer naar Perthte gaan. Na een laatste
aan Perth)waarinik het Maritieme
dag in Fremantle(stadjeaangrenzend
Museumbezoekwaar men veel informatieen voorwerpenheeft over en
(vooralde Batavia)vlieg ik naar Bali.
van Nederlandse
scheepswrakken
Die avond verlaatik echterwel met een brok in mijn keel Australie,het
land waar mijn reis begon.Nadatik om 20 voor 2 's nachtsop het vliegveld in Denpasarland,neem ik een taxi naar Kuta,het meest bekende
strandvan Bali.lk moet directal onderhandelen
over de kamerprijs.De
dagen erop word ik constantaangesproken
door Hawkers(afgeleidvan
Hawk = havik = roofuogel)ofwel markthandelaren
die mij proberenhun
waren te verkopen.Overalmoetje behoorlijkafdingen,waar ik niet aan
gewendben en zekergeen ster in ben. lk kom diversemalenmet veel te
duur en niet gewildekoopwaarterug.Ook het boekenvan een toer blijkt
als "alleenreiziger"
nietmakkelijk
te zijn.Nee,ze hebbenniemandanders
op de lijstvoorde toeren dus moetik de dubbeleprijsgaanbetalen.Nadat
ik eindelijkeen toer heb gevondenen betaald,word ik op de dag van vertrek 10 minutenna vertrektijdgebeldmet de mededelingdat meneer zijn
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Morgenreis ik door naar Lovina.
begin in Kuta een negatiefbeeld van
Onbedoeldkan mijn teleurstellend
Balivoorjullieoproepen.Echter,de geurenen kleuren,het heerlijkevoedsel, de brommertjesvol met mensen,mensendie baden in een riviertje
de smallestraatlangsde weg, de vreemdetoilettenzondertoiletpapier,
jes, de fris groenerijstvelden(die soms tussenhuizenin het middenvan
de vrouwenmet mandenop hun hoofd,de
een dorpjeof stadverschijnen),
's
ochtends
offermandjesmet voedsel,bloemenen wierooksticks,die
overalwordenneergezetals dank aan de goedegeestenen om de boze
weg te houdenen de sterkefamiliebanddie lndonesiersmet elkaar hebben zullenmij altijdbij blijven.
het gevoelheb gekregendat
Omdatik bij het verlatenvan QZ tegelijkertijd
mijn"wereldreis"
is afgelopen,besluitik mijnvakantieop Bali met 3 weken
in te korten.lk hoorde meestevanjullieal denken:"lk zou er heelwat voor
over hebbenom 6 wekenvakantieop Balite viereni.p.v.3." Ach na 10,5
maandbijnaelke avond in je slaapzakkruipenen elke keer weer je rugzak te moeteninpakkenis het vooruitzichtin mijn eigen bed te slapen,
gewoonkledinguit mijn klerenkastte halen en stampotboerenkoolmet
lk kan toch altijd
spekjesen rookworstnog nieteenszo'n gek vooruitzicht.
weer terugkomennaar Indonesie,want de anderekant vna de wereld is
echt niet zo ver als sommigendenken.Geloofme nu maar !!!
Nog anderhalveweek en dan ben ik weer thuis.Vier ik toch nog mijn 26e
gewoonin Nederland!!!
verjaardag
Nawoordredactie...
Ruim een jaar hebbenwe kunnen meegenietenvan de pennenvruchten van Anna Holtman.Via deze pen nam Anna ons mee naar de
andere kant van de aardbol, naar een andere cultuur, naar een ander
leven.Anna, namens de redactieen onze lezers,willen we je hartelijk
bedankendat we een jaar met je mochtenmeekijkenin je leven en je
belevenissen. Binnenkort zet je dan weer voet op Nederlandse
bodem, wellicht zien we je ook weer regelmatig terug in Kantens.
Anna, nogmaals hartelijkdank en we hopen dat het leven je mag
brengenwat je ervan verwacht!!!!!!!!!!!!
TE KOOP.
Eetaardappelen:
Frieslanders
en Bildtstar.
Joh. Spriensma,Kooistraat44. Tel. 552048.
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Op maandag2 septemberis de zwemclubgestartmet a0 { {, i
personenen 2 wachtendenop de wachilijst
'V
ïe
Aquarelleren
Op maandag16 septemberis een groepvan 14 personenbegonnenmet
schildereno.l..v.GreetOlsmeyeruit Warffum.
Kaartclub
We proberenhet nog een keer.Als er mensenzijn die graagwillenkaar't
ten, dan kan dat eventueelop de donderdagmiddag
in Schiénvat.U kunt
zichaanmelden.
Handwerken
op maandag 7 okt. gaan we in de woonkamervan mevr.cleveringa,
Kerkstraat8 verdermet handwerken.Dit jaar geen nieuwetechniek.be
meestedeelnemershaddenvorig seizoenhun merklapniet afgekregen
en.wildendit jaar daar graag mee doorgaan.Nieuwehandwerkéters
liln
welkom.O.l.v.Hanniede Vrieskunnendezezichgewoonaansluiten
bij de
groep en een werkstukin de kruissteektechniek
maken.We komen 1 x
per 14 dagenbij elkaarop de maandagmiddag,
aanvang14.30uur.
Naaicursus
Vorig seizoenis de vervofgcursus
wegens droevigeomstandigheden
ín
het gezinvan mevr.Schansemaniet doorgegaan.Mochter nog belangstellingbestaanom de naaicursuste vervolgendan kan dezé cursus
b e g i n n e no p w o e n s d a g1 6 o k t . v a n 1 9 . 3 0- 2 2 . 0 0u u r i n ' t S c h i e n v atte
Kantens.Leidstermevr.De Brockuit Zandeweer.
Kosten:3 euro per avond.
Spellingscursus
op 1 augustus1996werdde nieuwespellingvan kracht.om er goedmee
om te gaan is nietzo eenvoudig.Kunt u de nieuweregelsgoed hanteren?
Wij nog niet. Wanneerwel of niet een n ertussenb.v.reuzenleuk- reuzeleuk,wel of geen hoofdletterb.v.Pasen- paaskaars,en dan al die streepjes enz. / ^ \ _ b.v. zeeëgels-zee-egels,ragout-rago0t,crême-crème,
Om er wat meerwegwijsin te wordenorganiseren
we voor belangstellenden op woensdag13 novembereen speitingsavond.Aanvang1-9.30
uur
't
in Schienvat.
Mevr.Ettemauit Loppersum(leraresNederlands)
zal met behulpvan een
overheadprojector
uitleggevenover de nieuweregels.
De avondkandoorgaanals er minimaal10-15deeinemers
zijn.De kosten
zijn laag.Zij vraagt23 euro per avond.Dit bedragmoet gedeeldworden
door het aantalcursisten.
Verkeersopfriscursus
Er is ons gevraagdof we weer een verkeersopfriscursus
wildenorganiseren. Enigejaren geledenhebben we dit ook al eens gedaan, maar er
15

schijnt behoeftete zijn om de nieuwe regels nog eens goed door te
nemen.
Autorijschoolhouder
Kor Vriesemauit Ten Boer is bereid om u in twee
avondenhelemaalbij te spijkerenen wel op woensdag5 en 12 maartvan
't
19.30-21.30
uur in Schienvat.Met dia's zal hij de situatiesverduidelijken.
De heer Vriesemavraagt25 euro per avond,welk bedragmoet worden
gedeelddoor het aantaldeelnemers.Ook bij deze avondengeldt een
minimaalaantalpersonenvan 15. Bromfietsrijders
zijn ook welkom!
Tevensbestaatde mogelijkheid
om na deze2 avondenhet geleerdein de
praktijkte brengenmet een uurtjerijdenin uw eigen autovoor 17.50euro.
Geheelvrijblijvend.
Reanimatiecursus
Omdatbijnaniemandweet hoe hij moet reanimerenkost dat per jaar zo'n
4000 doden.Als iemandhartmassagekan verrichten,is de kans op overleveneen stuk groter.
De Vrouwenraadheeft contact gezocht met de E.H.B.O. Kantens I
Middelstumen hun gevraagdof er mensenuit onze dorpenmee konden
doenop een van hun reanimatieavonden.
ln 2 avondenkuntu uw reanimatíedíploma
halen.
Tijd: waarschijnlijk
voor Nieuwjaar.
Kosten:?
U kuntzichwel alvastaanmelden.
Naderberichtvolgt.
Creatieveavondvoor kerst
't
Deze avondis op vrijdag13 decemberin de grotezaal van Schienvat.
We beginnenom 19.30uur.
Mevr.Homandoet haarbestom iets nieuwste vindenen anderswordthet
traditionelekerststukjes
maken.
Indonesische
kookavond
Op maandagavond10 februarigaat mevr.Schelfhoutuit de Kooistraat
koken.
met de liefhebbers
lndonesisch
Ze weet genoeg leuke receptenen we hebbenalle vertrouwendat het
weer een geslaagdeavondwordt.
Er kunnenmaximaal8 personenop een avonddeelnemen.
Aanmelden
(behalvedie al gestartzijn) kunt u zich Vm zaterdag
Voor alle activiteiten
12 oktoberaanmeldenbij mevr.De Boer,tel. 551484 of mevr.Steendam,
tel.551633.
graag zo spoedigmogelijkberichtvan ons
Aangezienalle cursusleiders
willen hebbenof een activiteitdoorgaat(volleagenda,s)vragen wij uw
medewerking
om zo snel mogelijkte reageren,zodatwe na 12 okt. door
kunnengaan met afsprakenmaken.
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HOBBY:MOTORCROSS
komtMilande Boer
Op dinsdag17 september
bij me om iets te vertellen over zijn grote
hobby:het motorcrossen.
Het afgelopenweekendis hij in Joure kampioenDMX Noordgewordenin de 85 cc klasse.
M i l a ni s 1 0j a a r ,b i j n a1 1.
We beginnenbij het begin.
Hoe is het allemaalbegonnen?
lk was 4/, jaar.Mijnoom Johanen neefChris
in Swifterbanthaddeneen crossmotor.Voor
de grap zettemijnoom me evenop een motoren liet me door de tuín rijden. lk vond het heel leuken toen heeftmijn oom een kleinmotortjevoor
mij gezocht.lk reeder mee dooronzetuin , vloogover plankjesheen.Mijn
vadergingook wel met me naarde crossbaanbij de Eemshaven.
Waar trainje en hoe vaak per week?
Wij gaan 2 keer per week naar Delfuijl,waar mijn vader en ik lid zijn van
de M.C.Delfcross.
Trainje het hele jaar door of staathet ook een tijdje stil?
In de winterstaathet even stil,met sneeuw en zo.
Wat voor motor hebje?
Yamaha85 cc, 2002-model.
Heb je ook een trainer?
Ja, Jan Lageman.Hij rijdtal bijna30 jaar crossen grasbaan.Hij traintmij
het meestop de bochten.
Train1'esÍeeds maar door op de baan of rustje ook wel eens uit?
10 of 20 rondjesrijdenen dan even in de kantinevoor een glaasje
Aquarius.
Dit weekend heb je een mooie beker gewonnen. Heb je al meer prijzen
gewonnen?
Ongeveer22bekersen 5 medaillesin Groningen,Frieslanden Drentheen
in Heerde.
Welke motorcrosseris je grote voorbeeld?
geweest.
StefanEvertsuit België.Die is al 6 keerwereldkampioen
Heb je nog wel tijd voor school en andere hobby's?
Nietecht voor hobby's. Helaasmoeteersthet huiswerkgemaaktworden,
en dan pas crossen.
17

Hoe hoog vliegje met je motor door de lucht?
Heelverschillend,
soms wel2 tot 4 meter.
Over 2 weken doe je mee aan de NederlandseKampioenschappenin
Veldhoven.Verwachtje goede resultaten?
Ligt er aan of ik mijn dag heb of niet.ln 2001ben ik 3e geworden.
We wensenje daar veel succes!
't
Namens Lougnijsbedanktvoordit gesprek.
A.E.v.d.H-1.

I
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4 OKTOBER:DIERENDAG.
Tommie
Twaalfjoar laankhemmenwie n kat had.
As n lutje poeikevan zes week old kwam ze bie ons ien hoes. t Daaier
mos n noam hemmenmor dij harenwie aal. Bie t eten van n tompouce,
leek ons dat n schiere noam veur n kat en zo wer Tompoesofkort tot
Tommie.
t Was aigstn vraauwke,mor dat dee der naittou.
Zai gruidegoud en t wer n mooieswaardekat mit n wit befke.Wie haren
docht dat we n schootkatjekregen,woar we n beetje mit omflorrenkonden, mor dat was n misreken.
t Was n kat mit pit. Tommiekwam van n boerderijaan Klinkenbórgerweg
en as ze smórgensheur gerakhad haarwol ze der op oet.
Deurtoen hen strunen,aanderkattenvotjoagen,achtervogelsaanzitten,
bie bomenomhoogvlaigen,aan t juchternien abbelhof,moezenvangen,
veur mollegoatenliggente loeren.
En as ze muid was, wol ze sloapenop n stee dij ze zulf oetzuikenwol. t
Laifstop boas zien ber, mor dat mog nait.Ale stoulenkregenn beurt.As
vraauwder n ol doukjeoplegde,was t doan en kwam volgendestoulaan
bod. As ze n beetjeeelskwas kon t gebeurendat ze eefkesbie boas op
knaaikroop.
Bie winterdagmog ze snachts ien keukensloapen. n Mandjemit n berkuzzender ien stonveur heur kloarnoastverwaarmen,mor reuk van kuzzen ston heur nait aan. Kokosmatveur keukendeurwas beder,lekkerien
tocht.Wat n roare kat!
As t duusterwer, wol k heur aiglieksnait boetenhemmen.Tommiekon
allain nait begriepen,woaromze bie zummerdagsoavendsaal boeten
weden mog en ien haarfsten winternait.
Sumsas der ain bie deur kwam, zag ze kaansom der tussenoet te kniepen. Vien den n swaardekat mor ais weer ien duustern!
Aalgeduregbie toendeurroupen.Nee, gain kat. Harregat!As t aal loater
wer ging k mit zaklanteern
deurtoen hen. Heurdeik doarwat ritseln?len
t fichtvan zaklanteernzagk poar gruineogen onderbessestroeken.
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Bist doe doar,Tommie?Maauw!Hestdoe n veldmoeske?
Aanderdoagssmórnslag t moeskeden veurtoendeur.Doarzol boas blied
mit weden!
Noar daaiernarts
was ook n bezuiken.
Wie harender n raaitenkórfkeveur kocht. t Deurkemos mit n taauwvastbondenworden,aans vloogze der oet.
Wie warennog naitom houkbie widdevilloa,of doarbegont gejank.Nait
gewoonjanken,nee,zai ging tekeeras n meertsekoater.
Loaterzettek heur zo ien auto hen, dat k heur achtert stuurzain kon en
mit heur proatenkon. k Was aaltiedbliedas auto aander kaantweer op
ging.
Vremdvolk mos zai naitveulvan hemmen.En ain dij heurain moaln beetje hardhaandeg
tamtaaierd
haar,kon t nooitweergoudmoaken.
Dat onthil
ze. Aandermoal kreege doadelkn bestegraauwover haandhen.
En toch hillenwie van heur.Ze wer onneuzelverwend.As ze pottenen
pannenheurde,wis ze dat t etenstiedwas. Den mog ze noast boas op
toavelzitten.Kiekenof der nog nait n veljeof n bietjevlaaisófui|.
As der eterswaren,mos ze veur nood ien schuur,aans leek t ja zo roar.
As k bie t ofwassenmit radiomitfloot,mouk ze mie mit jankendudelkdat
k ophollenmos. tGeluudwas heur naitnoart zin en den kon ze nait sloapen.Wie mozzender aaltiedom laggen.
Wie hemmenn mooietied mit heurhad.Ze zag der oet of ze t nogjoaren
volhollenzol. mor ienainenwas t doan. t Haart.
Wie brochtenheur nog gaauwnoar doktersien t Noorderplantsoun,
mor t
mog nait boaten.Aanderdoagssmórnsbeldedokterop dat zai doodgoan
was. Of ze doar blievenmos, vruige en k zee ieskoldvan joa. Mor wie
haren der gain vree mit en hillenheur gaauw weer op . len toen onner
morelleboom
hemmenwie heurbegroaven.
Tomkewas weer thoes , ien heur aigenjachtvelden!
A .E . v . dH. - 1 .
HAARST
Ás Í bos noa waarmezummerdagen
t gruine klaid verwizzeld het
en mit waarme golden kleuren
elke boom in feestklaidzet.
as de paddestoulenbreken
overaal uut zaachtegrond,
beukeneuten en kesÍan7'es,
ekkelsvalen wied in t rond.

as de mistin laange slierten
t laandschapstoareg dichte trekt
en de zunne soms in doagen
nait deur grieze kilte brekt,
as de swoare noajoarsstórmen
roazend zingen t vraide laid,
dwingenhail noatuurtot boegen....
toont de haarstzien grilleghaid.
Nies Sap-Akkerman.
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Bist doe doar,Tommie?Maauw!Hestdoe n veldmoeske?
Aanderdoagssmórnslag t moeskeden veurtoendeur.Doarzol boas blied
mit weden!
Noar daaiernarts
was ook n bezuiken.
Wie harender n raaitenkórfkeveur kocht. t Deurkemos mit n taauwvastbondenworden,aans vloogze der oet.
Wie warennog naitom houkbie widdevilloa,of doarbegont gejank.Nait
gewoonjanken,nee,zai ging tekeeras n meertsekoater.
Loaterzette k heur zo ien auto hen, dat k heur achtert stuurzain kon en
mit heur proatenkon. k Was aaltiedbliedas auto aander kaantweer op
ging.
Vremdvolk mos zai nailveulvan hemmen.En ain dij heurain moaln beetje hardhaandeg
tamtaaierdhaar,kon t nooitweer goudmoaken.Dat onthil
ze. Aandermoalkreege doadelkn bestegraauwover haandhen.
En toch hillenwie van heur.Ze wer onneuzelvenvend.As ze pottenen
pannenheurde,wis ze dat t etenstiedwas. Den mog ze noast boas op
toavelzitten.Kiekenof der nog nait n veljeof n bietjevlaaisófui|.
As der eterswaren,mos ze veur nood ien schuur,aans leek t ja zo roar.
As k bie t oíwassenmit radiomitfloot,mouk ze mie mit jankendudelkdat
k ophollenmos. tGeluudwas heurnaitnoart zin en den kon ze nait sloapen.Wie mozzender aaltiedom laggen.
Wie hemmenn mooietied mit heurhad.Ze zag deroet of ze t nogjoaren
volhollenzol, mor ienainenwas t doan. t Haart.
Wie brochtenheur nog gaauwnoardoktersien t Noorderplantsoun,
mor t
mog nait boaten.Aanderdoagssmórnsbeldedokterop dat zai doodgoan
was. OÍ ze doar blievenmos, vruig e en k zee ieskoldvan joa. Mor wie
harender gain vree mit en hillenheur gaauwweer op . len toen onner
morelleboomhemmenwie heur begroaven.
Tomkewas weer thoes , ien heur aigenjachtvelden!
A .E . v . dH. - L .
HAARST
As Í bos noa waarmezummerdagen
t gruine klaid verwizzeld het
en mit waarmegolden kleuren
elke boom in feestklaidzet,
as de paddestoulenbreken
overaal uut zaachtegrond,
beukeneutenen kestanjes,
ekkelsvalen wied in t rond.

as de mist in laange slieften
t laandschap stoareg dichte trekt
en de zunne soms in doagen
nait deur grieze kilte brekt,
as de swoare noajoarsstórmen
roazend zíngen t vraide laid,
dwingenhail noatuurtot boegen....
toont de haarstzien grilleghaid.
Nies Sap-Akkerman.
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KANKERBESTRIJDING.
De jaarlijksecollecte van de NederlandseKankerbestrijding/Koningin
WilhelminaFonds(KWF)heeftin Kantens,Rottumen Stitswerd714,37
euro opgebracht.Hiermeekan het KWF ook dit jaar weer een bijdrage
leverenaan wetenschappelijk
kankeronderzoek
en aan voorlichtingen
begeleidingvan kankerpatiënten
en hun naasten.Informatieover de
bestedingvan de ontvangengeldenstaatop www.kankerbestrijding.nl
en
in het KWF-Jaarboekje
2002.Specialedank gaat uit naar de collectanten
die zich ook dit jaar weer geheelbelangeloos
hebbeningezetvoor dit
goededoel.
ledereen met vragen over preventie,erfelijkheid,vroege ontdekking,
behandeling
of begeleiding,
kan bellenmet de KWF-Hulp-en lnformatielijn
(gratis)0800-02266 22.
De voorlichters
zijnbereikbaar
op ma.-vr.10.00-12.30
uur.
en 13.30-16.00
Via een zogehetenvoíceresponsesysteemis het mogelijkom 24 uur per
dag brochures(kosteloos)te bestellen.Deze zijn ook verkrijgbaarvia de
website:www.kankerbestrijd
ing.nl
BERNLEFTHEATER.
Usquerderweg
23, Helwerd- Rottum.
* Zaterdag26 oktober:
TheatergroepMAROTspeeltCOCAGNE;een collagevan 15e en 16e
eeuwsekluchtenin een modernjasje.
* Zaterdag2 november:
Gezelschap
DE VRIJERADICALEN
van 'Drie
speeltTIK;een bewerking
Zusters'van Tsjechov.
(Voorstelling
in het kader van GT Grenzeloosi.s.m. Grand Theatrein
Groningen)
Aanvangbeideavonden:20.30uur.
Toegang:7,- euro.
Reserveren0595-425221(na 18.00uur).
TheatergroepMarot speelt Cocagne.
ln de uitbundigevoorstellingCocagnewordt vurig gefantaseerdover het
gastronomische
en erotischelustoordCocagne.ln hun verlangennaar
alleswat dit land te biedenheeft,wordende personagesopgejutdoor de
sinnekensHunkeren Kift,die de meestprimitieveinstinctenin hun slachtoffersophitsen.Cocagneis beginjuli in premieregegaan in het Franse
Tours.
Cocagneis een collagevan drie tekstenuit de vijftiendeen zestiende
'Handschrifteeuw:de 'sottemie'Die Hexe uit het vroeg-vijftiende-eeuwse
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Van Hufthem',het zestiende-eeuwse'esbatement'
HannekenLeckertant.
een destijdsprijswinnend
stuk van de Antwerpsetoneelschrijver
Jan van
den Berghe,en de vertellingover het legendarische
Land van Cocagne
(een soortLuilekkerland),
waaryanuit de dertiendetot zestiendeeeuw in
heel Europapoëzie-en proza{ekstenbewaardgeblevenzijn. Deze collage, die nog wordtaangevuldmet laat-middeleeuwse
liedtekstenen muziekarrangementen,
wordt aan elkaargekonkelddoor twee sinnekens,een
koppel intrigantendat in het zestiende-eeuwse
toneel verantwoordelijk
was voor alle misstappenen dwalingenvan toneelpersonages.
TheatergroepMarot uit Groningenis een gezelschapervarenamateurtheatermakers
dat sindshet beginvan de jarennegentigeigentijdstheater
maaktnaar Nederlandstalig
toneeluit het omvangrijke,
maarvrijwelonbekendeen niet gespeelderepertoireuit de Middeleeuwen
en de vijftiende
en zestiendeeeuw.Marotvertaaltde oude tekstennaar woordenen beelpubliekzonderhulpvan voetnotenen woordenden die het hedendaagse
boekenkan begrijpen,echterzonderdat de ouderdomvan het materiaal
wordt genegeerd.Als één van de weinige theatergezelschappen
in
Nederlanddie zich structureelbezighoudenmet dit vergetenrepertoire,
heeftMaroteen grensoverschrijdende
reputatieopgebouwd.
ST.ANTONIUSCONCERT.
C.S.C.W./Feestcomité
KantensorganiseeÍop zaterdagavond12 oktober
een concertin de hervormdeSt. Antoniuskerk in Kantens.Aan dit concert
werkenmee:
- Edithv.d.Burg uit Uithuizermeeden
op dwarsfluit;
- GospelkoorCornerstoneuit Groningeno.l.v.BaukeMulder.
Het concertbegintom 20.15uur.
De entreeis 3,- euro,dit is inclusiefeen kop koffiein de pauze.
Kinderentlm 121aargratis.
B.V.R.O.D.
Op vrijdag4 oktober2002houdtB.V. R.O.D.voor al haar ledeneen algemene ledenvergadering.
Deze wordt gehoudenin het Schienvaten de
aanvangis 20.00uur.
Tevenszoekenwij dringendnieuwebestuursleden.
U kuntzich aanmelden
bij een van onze huidigebestuursleden
of op de avond van de vergadering. Na afloop van de vergaderingkunt u klaverjassenen sjoelen om
leuke prijzen.Wij hopen dat de opkomstgroot is, want de verenigingis
voor en van u.
Tot vrijdag4 oktober2002.
Voorzitter.M. Eissens.

22

GES1ÁAGDEMONUMENTENDAG
OP MOLENGROTEGEERT.
jl. werdweerde OpenMonumentendag
gehouOp zaterdag14 september
'Koopmansgeest'gekozen.
den. Dit jaar was het landefijkthema
Dhr.
Holtman, die in de gemeentelijkeorganisatiezit van de gemeente
Eemsmond,had dit jaar weereen leukerouteuitgestippeld.
Voorhet eerst
zatenalle molensvan de gemeentein de route.Ook de tuin van mw. De
Vriesaan de Klinkenborgerweg
was er in opgenomen.

.

Op molen de Grote Geert stond het pellenvan gerst tot gort centraal.
Trouwens,de Grote Geert is vroegerook als pelmolengebouwd.Bij het
pellenheb je gauwwindkracht5 nodig,nog lieverwindkracht6. Het waaide redelijken het pellenging goed. In de middagwas er redelijkbezoek
en er werd ook gort verkocht,vooralaan de ouderegeneratie.
Het was een geslaagdedag voor de molenaar,want hij kon het oude vak
uitoefenendat hij 20 jaar geledenal geleerdheeftbij de oudemolenaarDe
Jongeuit Middelstum,nl. het peflenvan gersttot gort voor de 'soepenbrij'
oftewelgortepap.
Op zaterdag21 septemberkomt het Gilde van vrijwilligemolenaarsuit
Utrechtop bezoek,om het pellente leren.
De molenaar.
MEREL
hij slaatzijn vleugelsuit
en vliegt naar hoger sferen
en daar begint-iedan
meteen te kwínkeleren
want in zijn lijfje draait
een luchtig mekaniekje
en dat veroorzaaktaf en toe
'n vluchtig
klein muziekje
ToonHermans.
't
Uit:Liggenin gras.
NIEUWSVAN O.B.S.KLINKENBORG.
De vakantieszijnals volgtgepland:
herfstvakantie:
14 oktoberVm 18 oktober2002
kerstvakantie:
23 decemberVm 3 januari2003
voorjaarsvakantie: 24 februariUm 28 februari2003
paasvakantie:
18 aprílUm 21 april2003
meivakantie:
28 aprilUm 9 mei 2003
hemelvaartvakantie29 en 30 mei 2003 (do + vrij)
pinkstervakantie: 9 juni 2003(pinkstermaandag)
zomervakantie:
30 juni Vm 8 augustus2003.
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VOORDEJEUGD.

Hoe heiendeze dieren?

p#
Welkevon deze dierenodemenonder woler?

Wie doetietswot nieï mog?
geel =
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JAARPROGRAMMASEIZOEN2OO2. 2003.
NBvP.vrouwen van Nu afd. Middelstum/Kantense.o.
17 september2002.
Lezingover Egyptedoor mw. ds. Hartmanuit Zeerijp.
Plaats:Vita Nova;aanvang20.00uur.
29 oktober2002:
Lezing over dyslexie(woordblindheid)
door dhr. Stoppelenburg
uit
Warfhuizen.
Plaats:Vita Nova;aanvang20.00uur.
19 november2002.
Lezingover stoffenen kleurendoor mw. Nans Bógelsuit Delfzijl.
Plaats:'t Schienvat;
aanvang20.00uur.
17 december2002.
Kerstavond. Voor
'Eendagsbestuur' deze avond zoeken wij dames om een
te vormen.
Plaats:Vita Nova;aanvang20.00uur.
21 januari2003:
Nieuwjaarsvisite.
Jaarvergadering
met aansluitend
een quiz.
Plaats.Vita Nova;aanvang20.0óuur.
18 februari2003:
met hun geleidehonden
door dhr.
!-"4n9 over blindenen slechtzienden
Keijseruit Hoogezand.
Plaats:Vita Nova;aanvang20.00uur.
18 maart2003:
Lezingover vluchtelingen
door mw. Fatemehraghvaciuit peize.
Plaats:'t Schienvat;
aanvang20.00uur.
29 april2003:
Lezingmet dia'sover'Wonenen werkenop een Groningerboerderijin
vroegerjaren'door mw. Bos uit Uithuizen.
Plaats:Vita Nova;aanvang20.00uur.
C.S.C.W.KANTENS- DROPPING1í OKTOBER2002.
Droppin
g Drouwenezand.
Volwassenen
10 euro p.p.
- Bij onlvangstkrijgtu twee kopjeskoffie
of thee met koeucake
- Na afloopvan deze tocht krijgtu ter afsluiting
nog een bord ennrtensoep
en roggebroodmet spek.
Kinderenvm 10 jaar kunnengratismeedoenaan deze tocht. De consumptiesvoor de kinderenzijn nietgratis.
9 \ynt zich opgevenVm donderdag26 september2002.
U dientte betalenbij opgave.
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Opgavekunt u doen bij de volgendepersonenin Kantens:
Annekevan de Graaf,Langestraat2T
MartinMiske,Langestraat
13
EstherHovenkamp,Kooistraal34.
ledereenreistmet eigenvervoer.
Verzamelen
om 19.15uur bij het Schienvat.
Thuiskomst
tussen24.00uur en 1.00uur.
Belangrijk!!STEVIGESCHOENENEN EEN ZAKLANTAARN.
GEZELLIGEBARBECUEBEWONERSOOSTERWEG.
Op vrijdag6 septemberwerdende
bewoners van de Oosterweg
getrakteerdop een lekkere barbecue. Wethouderïekstra had dit
beloofdomdat de bewonerszoveel
hinderhaddenondervonden
tijdens
de stremmingvan de brug.
Alhoewel dhr. ïekstra geen wethoudermeer is, lietende bewoners
e r g e e n g r a s o v e r g r o e i e n ,e n
maaktener werk van. Een heerlijke
barbecuemet alleser op en er aan
was het resultaat.Het weer was
goed, en de stemmingzat er goed
in.
De brug is nou helemaalklaar,en de Oosterwegis voor de grotevakantie
nog helemaalvernieuwd.Een nieuw trottoirmet insteekhavensals verkeersremmende
maatregel,met daartussenparkeerplekken.
Op de foto:
De barbecuers
vande Oosterweg
haddeneventijd vooreengroepsfoto.

G.W.
AGENDA SCHIENVAT.
ln oktobervindtin het Schienvat,naastde reguliere
bijeenkomsten,
het volgendeplaats:
1,8,15,22,29okt. 9.30 uur Volksdansen.
2 , 1 6 , 3 0o k t .
19.30uur Handwerkclub.
19.30uur Bestuursvergadering
04 oktober
B.V. R.O.D.
20.00uur Jaarvergadering
B.V. R.O.D.
19.30uur Cursusaquarelleren.
07 oktober
16 oktober
19.30uur Naaicursus
bij voldoendedeelname.
30 oktober
20.00uur Bestuursvergadering
Schienvat.
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Pas op voor de hond
lasik
maar het dier
liet zich gewaon
door mij aaien.
Kunje niet lezen?
blafte plotseling
iemandachtermij.
Harryde Jong.
Uit:Dag in, dichtuit.
Poëzieuit het dagelijksleven.
Ernstvan Altena.
Samenstelling:
OPHALENOUD PAPIER
Zalerdagmorgen5 oktoberom 9.00 uur b'rjde weg.
Bij klachten kan men zich wenden tot de contactpersoonvan
"Poppedijn",
Peuterspeelzaal
FrouwkeDoornbos,tel. 557250.
OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAUKLEINEELECTRISCHE
APPARATEN
Maandagmorgen
21 oktoberkunt u bij het personeelvan de chemokaruw
kleinchemischafualinleveren.Heeftu kleinchemischafualaan te bieden
dan kunt u dit, in de week voorafgaandaan de inzameling,telefonisch
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.Uw afualwordtvanafuw
huis meegenomen.Ook afgedanktekleine electrischeapparatenzoals
koffiezetapparaten,
strijkijzers,broodroosters,
electrische
boormachines,
tandenborstels
etc. kunt u meegevenaan de chemokar.
LET OP: De routevan de chemokarrijdtvoortaanop maandagen niet op
dinsdag.Dit staatverkeerdop de kaart,die u van de gemeenteontvangen
heeft.
ONWANGENGIFTEN
ln de maandenaugustusen septembermochtenwe de volgendegiftenop
inze bankrekening
ontvangen:
Ned.Bondvan Plattelandsvrouwen
te Kantens........€10.J . L .B . t e R .
......€10.Wij dankenu voor uw bijdrage.
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ROTTUMLUIDTDE KLOK
Vorigjaar oktoberwerd de klok venruijderd
uit de kerk van Rottum,zodat
deze eindelijkgerenoveerdkon worden.Enigetijd geledenwerd de klok
weer teruggebracht
en een aantalvastevrijwilligers
zorgenervoordat de
klok elk uur weer geluidwordt.Om dit heugelijkefeit voor Rottumte vieren en omdatde VerenigingDorpsbelangen
weer een nieuwjaar startmet
allerleiactiviteiten
werd er op zaterdag14 septembereen feestjegeorganiseerdin middeleeuwse
sfeer.De Kloostenrueg
werd 's middagsvoor het
verkeerafgesloten,zodat deze weg kon wordeningerichtvoor een paar
kraampjesen een grootterrasvoor het dorpshuis.Een grootaantaldorpsbewonerswarenvoordezespecialegelegenheid
verkleedin middeleeuwse kledij.Om 15.00uur kondenalledorpsbewoners
en bezoekerszich verzamelenbij de Julianakerk
waar Gé Hoekzemaen Henkvan Dijk een historische beschrijvinggaven van de eerste heidense tempel, het
Benedictijnerkloosteren de latere Julianakerk.De geschiedenisvan
Rottum was voor deze speciale middag op rijm gezet en werd in het
Groningsvoorgedragen.
Aangezienhet nog heel redelijkweer was kon
dezevoordrachtvoorde kerkin de open luchtgebeuren.Het was weljammer dat een deel van de aanwezigendeze voordrachtniet goed kon verstaan. Na afloop van de voordrachtwerd de klok geluid door de heer
Reitsema.De bezoekerskondenvervolgensin de kerk een optredenbijwonen van het koor uit Stitswerd,Pavane.Dit zangkoorgaf een aantal
gezangenten gehore.Na dit optredentoog het voltallilaatmiddeleeuwse
ge koor en de meestebelangstellenden
richtingdorpshuis,die voor de
gelegenheidwas omgedoopttot "soephuys".In het soephuysvond de
Benedíctijnervenkelsoep, de pompoensoep met karwijzaad en de
Julienne soep gretig aftrek. Ook de theetuin aan het begin van de
Kloosterwegen de wafelkraamhaddengeen gebrekaan belangstelling.
Verderwerd er nog limoncello(een soort ltaliaanselikeur)verkochten
werd er een spinnewielgedemonstreerd.
Op de hoekvan de Jan Boerweg
werd twee maal een sotternie(= een kort komíschmiddeleeuwstoneelstuk)opgevoerd,met het Jan Boerhuisals levenddecor.Voorde kinderen
werdener spelletjesgeorganiseerd
op het grasveldaan het eind van het
dorp en werd er speciaalvoor de kindereneen rondritgemaaktmet paard
en wagen.Al met al kan Rottumterugzienop een geslaagdeen gezellige
feestmiddag.
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Van de VerenigingDorpsbelangenRottum
Rottumluidt de klok is weer achterde rug.
We mogenterugkijkenop een dag in middeleeuwsesfeer met kunsten cultuuren vooral
voorjong en oud.
op een dag vol gezelligheid
Nu we weer verdergaan met de ordevan de dag willen
we het volgendemededelen:
De bestuurssamenstelling
De functiesvan het bestuurztlnals volgtverdeeld:Gertvan de Brink;voorzitter,ErwinDrenth;vice-voorzitter,
ElineVreugdenhil;
secretaris,Suzanne
Herweijer;algemeenlid. LinekeLalkenshad reedsaangegevenzich niet
te willenstellenin 2003.Doorpersoonlijke
is
herkiesbaar
omstandigheden
zij nu reedsgestoptmet haar inzetvoor de vereniging.De secretarisis nu
voor de financiëlezaken van de vereniging.
tijdelijkhet aanspreekpunt
Zoals iederkan begrijpenkunnenwij nu wel zo spoedigmogelijkversterking in het bestuurgebruiken.
Dus de vraagis. wie wil in het bestuurvan
de verenigingen wie wil zich actiefinzettenvoor Rottum?Reactiesgraag
naar Gert van de Brink(Jacobïlbusscherweg5).
Spek uw clubkas actie van PlusmarktTuitmante Middelstum
Net als vorigjaar doen we ook mee aan de "spek uw clubkas"aktie van
kunt u inleverenbij Gert van de Brinken
de Plusmarkt.De sponsorpunten
DirkjeVoskuil(Jacobïbusscherweg5). Wekelijkswordende punteningeleverden wordt de totaalstandvermeldin de winkelte Middelstum.Het
sponsorbedragwillen we bestedenaan een fraaie buitenlampvoor het
dorpshuis.Spaartu mee?
Klaverjassen
4 oktoberwordende kaartenweer geschuddoor de klaOp Vrijdagavond
verjassers.
De avondbegintom 20.00uur in het dorpshuis.
Bernleftheater
zondag29 september20.00uur "Ripperda"
doorWaark.
lnformatie:0595-44221
5 / www.waark.nl
Reserveren:
0595-422810.
Za. 28 septemberis uitverkocht.
Nieuwe bewoners Rotturn
In het huisvan de familiePlaszijnnieuwebewonersgekomen.Alsnogvan
harte welkom in ons dorp. Op 10 augustus 2002 is Eva Doornbos
Cleveringgeboren,dochtervan Sijbranden Kim, een zusje van Sarn en
van Jan en Aukje.We wensendat Eva met veel plezieraan
kleindochter
de Hogeweg4 mag opgroeien.
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Tekstvoordracht "Rotturn luidt de klok" van Ge Hoekzema en Henk
van Dijk
Degene die de tekst nog eens rustig willen doorlezen kunnen contact
(552503).De tekstis binnenkortbeschikopnemenmet ElineVreugdenhil
baar en kan op een floppy-diskof per e-mail ter beschikkingworden
gesteld.
Schoonmakendorpshuis.
Op zaterdag28 septemberwillenwe met elkaarhet dorpshuisweer heerlijk fris en schoonmaken.We beginnenom 9.00 uur's ochtends.Graag
zelf emmer,spons,zeem meenemen.We rekenenop vele handen,want
vele handenmakenlichtwerk.
Mochtu deze dag verhinderdzijn,dan kunt u ook op een anderedag wat
schoonmaken(Graageven overleggenmet SuzanneHerweijeri.v.m de
sleutel).
Ledenvergadering
Op 7 oktoberom 20.00uur is in het dorpshuiseen ledenvergadering.
Op
de ledenvergadering
zal er toelichtinggegevenworden op de realisatie
van een aantalprojectenuit de "visieop Rottum".Tevenszal er gestemd
van een stukjegrond,in eigenwordenover de bruikleenovereenkomst
dom van de verenigingdorpsbelangen,
met de gemeentevoor de realisatie van het wandelpadom Rottum.
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Oo e n i n o s ti i d en:CAFETARIA:
gesloten
Maandag
gesloten
Dinsdag
Woensdag
v.a.16.30tot 20.00uur
Donderdag
v.a.16.30tot 20.00uur
v.a.16.00tot 20.00uur
Vrijdag
v.a.16.00tot 20.00uur
Zaterdag
v.a.16.00tot 20.00uur
Zondag

Middelstumerweg14
9995 PZ Kantens
(0s95) 55 24 03
Tel.:
(0595) 55 72 85
Fax:
Mobi el : (06) 55 37 07 55
E -mai l : w íj pkema@i af.nl

BAR:
gesloten
gesloten
v.a.16.00uur tot sluitingstijd
v.a.16.00uur tot sluitingstijd
v.a.16.00uur tot sl ui ti ngsti j d
v.a.16.00uur tot sluitingstijd
v.a. 16.00uur tot sluitingstijd

Na 20.00 uur zijn er altijd nog cafetariawarenverkrijgbaar
in de bar tot sluitingstijd.

32

