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PREDIKBEURIEN.
GereÍormeerdekerk en Hervormde kerk
Ds. Kroon,Middelstum.
01 sept.9.00uur

Herv.kerk

08 sept.9.30uur

H.A.
Ds. Kristensen.

Geref.kerk

15 sept.9.30uur
19.00uur

Ds. Ockels.Jeugddienst.
Appingedam.
Ds. v.d.Pers,

Herv.kerk
Stitswerd

22 sept.9.30uur

Ds. Kristensen

Geref.kerk

29 sept.9.30uur

Kand.Lichtie,Wapenveld

Heru.kerk

GereÍormeerdekerk vrijgemaakt
Dienst.
01 sept. 9.30 uur
1 6 . 0 0u u r
D s . J . M .H a a k ,U l r u m .
08 sept. 9.30 uur
16.00uur

H.A.
Ds. J.W.Roosenbrand,
Groningen-Oost.
Ds. J. Haveman,Roodeschool.

15 sept. 9.30 uur
16.00uur

Dienst.
Ds. J.M. Haak,Ulrum.

22 sept. 9.30 uur
14.30uur

Ds. T.K.van Eerden,Zuidhorn.
Ds. J.G.van der Hoeven,Groningen-Noord.

29 sept.11.00
uur
16.30uur

Ds. J. Haveman,Roodeschool.
Ds. A.H. Driest,Groningen-Zuid.

06 okt. 11.00uur
1 6 . 0 0u u r

Ds. A. van der Sloot,Bedum.
D s .J . M .H a a k .U l r u m .

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen
Doktersdiensten
Groningen:
0900-9ZZg
(0,10euro p.min.)
Tandartsen
op zaterdagen zo.ndagís er om 11.00uur en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsna telefonisch
overlegte consulteren.
Tandarts:
31 aug/1sept.
07-08september
14-15september
21-22 september
28-29september
05-06 oktober

G.J. Heuvink,ulrum
. . . . osgs-402015
l.H.van der Honing,winsum
. . o5g5-442244
J.D. Buwalda,Bedum
. . . OSO-3013994
M.J. den Engerse-Boelkes,
Ezinge. . . osg4-622121
B. Flesserus,winsum
. . osgs-441s4s
P. Brouwer,Uithuizen.
. . 0595-491642

Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw. drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
39, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma Vm vr tussenB.oo-8.1suur.tel.0651255926.

Begraf enisverenÍgíngKontens
Uitvoortverzo?geri
C. Boersemo

I
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(05e5-552303
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VAN DE REDACTIE
Vandaagheeft u dan weer het eerste 't Lougnijsontvangenna de zomervakantie.Vlak voor en misschiennog wel in de vakantieheeft u een van
de redactieleden
of een vrijwilliger
aan de deur gehadmet het verzoekom
gift. Deze collectevormt een wezenlijkebijdragevoor de
een (vrijwillige)
van 't Lougnijs.Gelukkigheeftu ons ook dit jaar nietteleurgeexploitatie
steld. De opbrengstin euro's is maar liefst EUR 1.245,78geworden.
naarde oude guldenis dit f 2.745,34.
Omgerekend
Wij willeniedereenbedankendie ons dit jaar van een gift heeftvoorzien.
Naastde redactieleden
hebbenook een aantalvrijwilligers
geholpenbij
het collecteren.Wij willen deze collectanten,te weten: Jur Knol, mevr.
Sprenger,Marjanv/d Bijl, Gini Wibbens,MarcelEissensen een aantal
van het jeugdhonkhierbijbedankenvoor hun belangeloze
bestuursleden
inzet.Er zijnnatuurlijk
altijdmensendie we niethebbenkunnenbereiken,
door incidenteleafwezigheid,vakantieof wat voor reden dan ook. Wij
zoudenhet ten zeerstewaarderenals u uw gift zou willenovermakennaar
onze bankrekening.
van de redactievan 't Lougnijsgaat binnenkortveranDe samenstelling
deren.KlaasFaberheeftons latenwetendat hij met het redactiewerk
voor
't Lougnijswil stoppen.Na een periodevan driejaar heefthij beslotenom
zijn aandachtaan andere zakente besteden.Volgendemaandzullenwij
officieelafscheidvan Klaasnemen,maarvanafdeze plaatswillenwij hem
in iedergevalbedankenvoor zijn inbrengbij de redactiewerkzaamheden.
Wij kunnengeruststellendat zijn aanwezigheid
in de redactieeen verrijkingwas voorde redactievan dit blad.Zo was hij o.a.de bedenkeren ook
grotendeelsde samenstellervan de interviewsin het kadervan op raand
van 't dórp.
heeftook onze eindredactrice,
Jolanda
Bij de laatsteredactievergadering
Wals,te kennengegevenom in het najaarte willenstoppenmet haar
van een
werkzaamheden
voor't Lougnijs.In verbandmet de aanvaarding
verhuizing
wil ze haartijdgraagvrijmaken
nieuwebaanen de toekomstige
Inmiddelsheeftzij alweervilt jaar deel uitvoor nieuwewerkzaamheden.
gemaaktvan de redactieen op de een of anderemanierzoudenwij graag
haaropvolginggeregeldwillenzien.
In de aÍgelopennummershebbenwij al eens êêo opreepgeplaatstvoor
voor onze redactie.Als je denktdat je
de wervingvan nieuwevrijwilligers
goed een verslagjekan schrijvenover dorpszakenof een ander actueel
wilt houden,neem dan eens
onderwerpof dat je af en toe een interuiew
vrijblijvend
contactop met JolandaWals(tel.552303)oÍ een van de andere redactieleden.
Eén maalin de maandkomtde redactiebij elkaarom de
kopijte besprekenen een aantalzakenvoor de volgende
binnengekomen
maandaf te spreken.Als u met ons van meningbent dat onze dorpeninmoetblijven,dan is het misschiengoed om te realiserendat
formatiekrant

de uitgiftevan dit tijdschriftgeen automatismeis. Dus als u ons wilt helpen, laat dan eens wat van u horen.
In de zomer hebben wij gelukkigveel kopij van u mogen ontvangen.Dit
steltons in staatom u dezekeer een lekkeredikke 't Lougnijsaan te bieden. Wij wensenu hierbíjveel leesplezier
toe.
Als laatstewillenwij nog uw aandachtvragenvoor het volgende.Het inleveradresvoorde kopijis met ingangvan hedengewijzigdin: Bredewegnr.
1 te Kantens(Bij Anje van der Hoek).
ONWANGEN GIFTEN.
In de maandjuni mochtenwe de volgendegiftenop onze bankrekening
ontvangen:
Geref.kerkte K.
23,- euro
A . J .d e J . t e R .
1 2 , -e u r o .
Wij dankenu voor uw bijdrage.
OPHAALDATAOUD PAPIER.
za. 5 oktober 09.00uur bij de weg
2a.23 nov.
09.00uur bij de weg
za. 11januari 09.00uur bij de weg
2a.22 februari 09.00uur bij de weg
wo. 9 april
18.00uur bij de weg
wo. 21 mei
18.00uur bij de weg
w o .2 5 j u n i
1 8 . 0 0u u r b i j d e w e g

tel. 557250
te|.551788
tel.557250
te|.551788
te1.557250
te|.551788
tel. 557250.

KLEINCHEMISCHAFVAUKLEINEELECiRISCHEAPPARATEN.
Maandagmorgen
16 septemberkunt u bij het personeelvan de chemokar
uw kleinchemischafualinleveren.Heeftu kleinchemischafualaan te bieden dan kunt u dit, in de weekvoorafgaand
aan de inzameling,
teleÍonisch
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.Uw afualwórdtvanafuw
huis meegenomen.Ook afgedanktekleine electrischeapparatenzoals
koffiezetapparaten,
strijkijzers,broodroosters,
boormachines,
electrische
tandenborstels
etc. kunt u meegevenaan de chemokar.
LET oP: De routevan de chemokarrijdtvoortaanop maandagen niet op
dinsdag.Dit staatverkeerdop de kaaft,die u van de gómeenteontvangen
heeft.
T E K O O PA A N G E B O D E N .
Primaeetaardappelen:
Frieslanders.
Joh. Spriensma,
Kooistraat44.Kantens.
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GESLAAGDE BINGO-AVONDVAN DE IJSBAANVERENIGING.
Ïjdens de kermishieldde ijsbaanvereniging
een bingo-avondin de feesttent. ongeveer 80 personenstreden om dè prijzen die avond. En wees
nou eerlijk,welke ijsbaanvereniging
houdt nou in de zomer een activiteit?
Hier in Kantenswel! De uitslagvan de verlotingvindt u hier in 't Lougnijs.
Het kermisweekendwas ook dit jaar weer een geslaagdweekend.op
woensdagmiddag
was de tent gevuld met kindeien en gaÍ kindercircus
Bombarieen geslaagdoptreden.ook begon de kermisai op woensdagmiddag.
pR oonOerdagmiddag
was er de officiëleopening door burgemeester
Renkemavan de gemeenteEemsmond,en door hét oplatenván ballonnen met een naamkaartjeeraan was het feestweekeinde
begonnen.De
braderiewerd druk bezochten werd 's avondsmuzikaalopgetlisterddoor
het dweilorkestde'Omswienders'uit Kloosterburen.
Oq vrijdqgavond
zorgdehet orkest'FlaschLight'voorde muzikalenoot en
AdrianMey zong de mensende tent in. Ook-liepener op het feestterrein
twee holbewonersuit de oertijdrond om de mensente vermaken,
Op.zaterdagkon men Kantensvanuit de lucht bekijkenin een helikopter.Veelmensen.maakten
ergebruikvan. 's Middagsmaaktemuziekkorps
Opwaartsuit Uithuizeneen Íeestelijkerondtochtdóor het dorp met majorettes.ook werd er tot laat in de middagmuziekgespeeldin de tent.
ZaterdagavondzorgdeTekieljavoor de muzieken zaàgerArd Eggenshad
er de stemmingook gauw inzittenin de volle Íeesttent.
OmdatB.V.R.O.D.dit jaar 10 jaar bestondwas er op zaterdagavond
een
grootvuurwerkachterop de ijsbaan.Een kwartierlang genietènvan een
spectaculairvuurwerk in de lucht. Door de sponsor ïmmerfabriek
Oomkenswas ook nergensop bespaard.
Op zondagmorgenwerd er nog een voor iedereentoegankelijkekerkdienstgehouden,als afsluitingvan het feestweekeinde.
Ook waren er dit jaar veel tuinenmooiversierd,en sommigestratenhadden goed hun bestgedaan.ook de huizen,met vlaggetjesversierd,maakte allestot een vrolijkeaanblik.
Feestin Kantens!Waareen kleindorp groot in kan zijnl
G.W.
TREKKINGSLIJSTv.w.b.de verloting van de
Kantens.
1e prijs:waardebon
ter waardevan 75 euro
2e prijs:waardebon
ter waardevan 50 euro
3e prijs:waardebon
ter waardevan25 euro
4e prijs:metalenwandrek
5e prijs:oplaadbare
halogeenschijnwerper
6s prijs:reistassen
set

ijsbaanvereniging
n r .1 1 5 9
nr. 1468
n r .1 4 1 8
nr. 1344
nr. 1709
nr.1494

nr. 1725
7e prijs:startkabels
nr.2445
8e prijs:koelbox
nr. 1675
9e prijs:campinglamp
10e prijs:waterdichtewegwerpcamera nr. 2137
nr. 1823
11eprijs:auto-verzorgingsset
nr. 1055
12e prijs:set schroevendraaiers
nr. 1632
13e prijs:zaklantaarn
nr. 1756
14 eprijs:grasschaar
nr. 1030
15e prijs:auto-memoblok
PrrjzenaÍ te halenbij T. Smit,Bredeweg14, Kantens.
NIEUWSVAN DE O.B.S.KLINKENBORG.
van
lngaandehet nieuweschooljaarkrijgthet schoolteamondersteuning
enkelenieuwemedewerkers.
komtjuf Riejetvan ïl als remedial
Op de maandag-en woensdagochtend
teacherde leerlingendie dat nodig hebbenextra hulp biedenin de vorm
van apaftebegeleiding.
Juf MignonHekkemazal als vakleerkracht
bewegingsonderwijs
op de donderdagmiddag
de gymlessenvan de groepen3,
4, 5 en 6, 7, B verzorgen.
Evenalsvorig jaar zal Harm Rondhuisop dinsdagen donderdagals conciërgeop de schoolaanwezigzijn.
Verdergaat juÍ Rini Meihuizenhaar lessengodsdiensVlevensbeschouwend onderwijsuitbreidennaar groep 6, zodat de groepen 718 apaft
H.V.O.lessenkunnengaanvolgen.
ln de laatstevakantieweekkreegde schooleen nieuwestraatentree.De
stenen en paaltjesgingen uit de parkeerplaats.Daarvoorin de plaats
kwam aan beidekanteneen plantenperk
met in het middeneen nauwe
doorgangnaar het hek van de school.Volgensgeruchtenkomt er op het
asfaltnog een rodestip.Dit allesom de veiligheid
te verhogen.
Op maandag12 augustuswas de vakantiepret
voorbij.De nieuweboeken
en schriftenlagenklaar,de puntenwarengeslepen.Aan het eind van de
morgenkwamende nieuweleerlingen
met een 'stoetboom'
uit school.
ALVASTTER KENNISGEVING.
C.S.C.W.Kantensorganiseedop 12 oktobera.s. een concert in de
Hervormdekerkte Kantens.
Aan dit conceftzullenmeewerken:
Edithv.d.Burguit Uithuizermeeden
op dwarsfluit;
Gospelkoor
Cornerstone
uit Groningeno.l.v.BaukeMulder.
Meerinformatie
volgtin de volgendeuitgavevan 't Lougnijs.
B

NIEUWSVAN DE KOREN-en PELMOLEN'GROTEGEERT'.
'Langgewacht
tochgekomen',de rietdekker.
op zaterdag6 juli,tijdensde
kermis,kwam hij zijn spullenbrengenbij de molen.RietdekkerKolijnuit
Loenena.d. Vecht,een man met veel eruaringuit een echte rietdekkersfamilie,die de klusheeftaangenomen.
Ook op de molen in Zandeweermoest het een en ander aan het rieten
achtkantgebeuren.En het huisjeop de begraafplaats
in Zandeweerheeft
hij voorzienvan geheelnieuwriet.
op de Grote Geert was het een hele klus. Het riet opnieuwopkloppen,
gaten dichtstoppenen spandradenaanbrengenop het gehele achtkant.
Vooralde west en zuidwestkantwarenslechten het riet lag er los op. Als
hier in de herfstnog een storm op had gestaandan was de molen zeker
zonderriet komente staan.

De rietdekker op zijn steigertje aan het werk op de Grote Geert.
Het resultaatmag dan ook gezienworden,en de molenaaris er heeltevreden over.Ook hieldJaap Nienhuisvan T.V.Noordzijn weerpraatjevanaf
de molen met de rietdekker.
Om het oude riet en afualop te ruimenwas heel wat werk.
Op zaterdag 14 septemberwordt weer de NationaleMonumentendag
gehouden.Ook de molenzit in de gemeentelijke
route.Op deze dag zal
het pellen van gerst tot gort centraalstaan. De Grote Geert is eigenlijk
vroegerook als pelmolengebouwd.
lk heb er heelveel zin in, en rekendie dag ook op veel wind en natuurlijk
veel bezoek.
De molenaar.

BERICHTVAN DE S.O.W.KERK VOOR DIT
NIEUWEWINTERSEIZOEN.
Elke zondag,wanneerer gekerktwordt in de Ned. Herv.kerk, is er kinwaarallebasisschoolleerlingen
een sood zondagsschool
dernevendienst,
van harte welkom zijn. De leidingvertelt dan een verhaal en er wordt
geknutseld.
alweervan startgegaan,maar
Op 18 augustusj.l. is de kindernevendienst
iedereenkan ook nu nog komen.Want hoe meerzielenhoe meervreugd.
Tevenswillenwij nog vermeldendat mevrouwJ. Holtmanelke zondagop
de zuigelingenen peuterspast.
Namensde leidingvan de kindernevendienst,
N . C .M e i h u i z e n .
HOBBY:MUZIEKMAKEN.
Eersteven voorstellen:
Naam: NienkeRooda, KerkhofswêQ,Kantens.
Leeftijd: 15jaar.
School: Het Hogeland College in Warffum.
Op welke leeftijd-benje met muziek begonnen?
lk ben op mijn 5e met vioolspelenbegonnen.Toen ik 12 was ontdekteik
dat viooÍ het toch niet helemaalwas voor mij en op mijn 13e ben ik met
slagwerkbegonnen.
Waarom de viool en geen ander instrument?
Toenik 5 was vond ik de viooleen leuk instrumenten op latereleeftijdontdekte ik dat ik wat andersveel leukervond.
Van wie krijg je les en moet ie veel oefenen?'
Vioolleskreegik van meneerStoelingauit Onderdendam.lk krijg nu geen
les meer maar ik speel nog wel voor mijn plezier.Slagwerklesheb ik via
muziekverenigingConcordiain Middelstumgehad van Henk Smit en
GerdaTuinstraen volgendjaar krijgik een andereleraar,
Je moet veel oefenenom beterte worden.
tk hoorde je spelen tijdens de tentdienstsamen met Mirte Sprenger. Speel
je vaker bij speciale gelegenheden?
Dit soortdingenals een tentdienstkomenweinigvoor.Maar met slagwerk
Concordiaen daarmeeheb je vaak conspeel ik al in muziekvereniging
je
ceftenen moet ook wel eens in de kerk spelen.
Welke muziek speel je het liefst?
lk heb eigenlijkniet een Íavorietemuzieksooil.Met viool speel ik vaak
soorten.Op
klassiek.Maar met slagwerkspeelje heel rveelverschillende
in
bandje.
wel
eens
een
ik
ook
speel
school
11
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Wie is je grote voorbeeld?
lk heb eigenlijkniemanddie mijngrotevoorbeeldis. lk wil gewoonzo goed
wordendat ik er zelt plezierin heb.
Je komt uit een muzikaalgezin. Speelje wel eens samen met je vader en
moeder?
Mijn moederspeeltniet meer.Mijnvaderspeeltook in Concordiamaar we
speleneigenlijknooitthuissamen.
Bedanktvoorje medewerking,
Nienke.
't

Lougnijs zoekt nog steeds jongens en meisjesmet een hobby. Wie wil
iets over zijn hobby vertellen? Bel Jolanda Wals, tel. 552303.

OP RAAND VAN DÓRP.
Het was op een mooiezomeravondin augustus,dat ik de Íiets pakte,de
Bredewegaf Íietste,linksafsloegen gelijkweer rechts.Dan kom je uit bij
het water 'De Delthe'.Aan de Stitswerderweg
staan drie boerderijen.
en
aan de rechterhandaan 't eind staat een boerderij genaamd 'Oud
Zuidwenda'en daar kwam ik in gesprekmet de bewonervan deze boerderijen wel FlorisTunnisVenema,geb.20-2-1939aan de Stitswerderweg
28.
Woonje hieralleenvroegik hem? Neen,ik woon hiermet een nichtjevan
mij, een dochtervan een halfzusvan mij, MarchienStiksma.
Floriszat op zijn praatstoeldus hij vertelt maar. Mijn moeder kwam uit
Drentheen mijn vader was een Fries. lk heb in Stitswerdop de lagere
schoolgezetenen heb daar netjes6 klassendoorlopen.Toen op de fiets
4 laarnaarde lagerelandbouwschool
in Winsumvan 1953-1957.Daarna
naarde middelbare
landbouwschool
in Groningen.lederedag met de bus
op en neer. Daar ben ik een keer blijvenzitten,zodoendewerd het een
drie-jarige
opleiding.Nog wat cursussener achteraan,en daarnaheb ik
me volledigop het bedrijfgeconcentreerd.
Eerstmet m'n moederen later
met m'n zwagerStiksma,tot die 65 jaar werd.
Wij hebbenhier36 bunderland,hebbenongeveer85 stuksvee, grooten
klein.lk heb samenmet m'n nichtMarchieneen maatschap,
dus wij doen
hierallessamen,alleenmaaien,inkuilenlatenwij de loonwerkerdoen.
Als hobbyhebbenwij 3 paardenmet veulenserbij,en niet te vergetende
geitenvan Marchien.In de herfstop hazenjagen is één van
Toggenburger
Floriszijn hobby's,dan zie je hem struinendoor het soms zo natte land.
Zo levenen werkenzij daaraan de 'Delthe'naar volletevredenheid.
A. van Vliet.
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BORIS EN JORIS IN STITSWERD,KANTENSEN ROTTUM.
Op maandagZ?julibegonde Boderiedervan R.T.V.Noordvoor de derde
en laatstekeeraan zijn tochtdoor de provincie.'s Morgensom I uur werd
bij de studio het startseingegevenen ging de boderiederop weg naar
Kantens.
Het was koud op de bok want de koetsierHenk Hut trok zijn trui aan. ln
gezelschapvan verslaggevers
JannekeVos en ReinderSmithveftrokde
kar richting Noorderhogebrug.
Onderweg kreeg
Jannekeeen warm
vest en Henk Hut
een lange onderbroekaangeboden.
Er waren dit Jaar
enkele
nieuwe
onderdelentoegevoegd aan het programma. De mensen mochtenhun 'bestepaardvan stal' latenzien voor de dagprijs,evenals het mooiste plekje in een dorp of omgeving.Verder stond er een
ideeënbusin de kar. Het eind van de dag werd aÍgeslotenmet het
Grunnenslaid, waarvoortrompettistenuit Kantenswerden opgeroepen
om mee te doen.
Wie zou dat in Kantenszijn?Voor het zoverwas kwam Stitswerdeerst aan
de beuft.Daarwarenjuist 26 Belgenop de fiets het Groningerland aan
het verkennen.Ze noemdenzich de bokkenen de bokkenvrouwen,
een
clubom zichte amuseren.Op dat momentdeedBoriswijdbeenseen hele
grote plas,waarbijde ene Belg tegen de ander zei: "lk dachtdat het bier
was".
Op weg naar KantensvefieldeKeesvan Vlietvan de Bredewegdat hij de
allerwaakste waakhond
van Groningenhad. Bij het
voetbalveldstond al een
aantal mensen de kar op
te wachten.Mw. Sprenger,
mw.
Stijn Knot en
Blaauwwiekelgaven pakjes meevoorZuidwending,
Eenrum en Feerwerd.
Marcel Eissens hoorden
we in een interviewtje.
Blauwevlaggetjesen ballonnenwerdenuitgedeeld,
er was een zonnetjeen het
was evengezellig.
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Maar Borisen Joris wildenverder.Vooraanbij de Kooistraatstondenweer
Kantsterste wachten.Tijd voor het trekken van het leukste idee uit de
ideeënbus.MariaWerkmanvuldeook nog gauw een papierin waaropze
schreefdat het leuk zou zijn als Radio Noordook een keer bij de molen
kwam om pannenkoeken
te eten.Tevensmelddeze JannekeVos dat ze
er in het'echt'heelandersuitzagdan op t.v.
Op naar 't Schienvat,waar een grote groep mensenzich verzameldhad
om de trompettisthet Grunnenslaidte horenspelen.Er was helaasgeen
trompettenkomen opdagen.Inplaatsdaaruanmochtende kinderenhet
geluid van leeglopendeballonnenlaten horen. Spontaanbegon daarna
het Grunnenslaidte zingen.
nog een groepzangers(enkeleFlinthippers?)
De paardenbrachtenniet de nacht door in Kantens,maar in de wei bij
Koen en Gé Hoekzemain Rottum.In hun logeerbedsliep Remy van
Mannekes,die ons dinsdagmorgen
om 7.15 uur verteldedat de klok van
Rottumhem de hele nachtwakkerhad gehouden.Rottumzelf werd niet
bezocht. De tocht ging de tweede dag via Helwerd richting Usquert,
Noordpolderzijlnaar Eenrum.
NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
Aquarelleren
De mensendie zich aangemeldhebbenvoor deze
cursus,herinnerenwij eraan dat we op maandag
16 septemberbeginnenin de zaal naastde keuken in 't Schienvat,'s avondsvan 19.30- 22.00
uur. U hoeftalleenmaar een ontbijtbordje
mee te
nemen.
Zwemmen
De zwemclubstaftop maandag2 september.Het is nog steedseen groep
van 40 personenen er staatmomenteeléen wachtendeop de wachtlijst.
We verwachten
iedereenweerom 10 min.voor een bij 't Schienvat.
Modeshow
Voor de tweedeweek van oktoberhaddenwe een modeshowbesproken
bij modehuisTwinset-Fashion
in Middelstum.Bij verderebesprekingen
kwam ons ter ore dat er op 23 septembervan hetzelÍdemodehuiseen
modeshowin Middelstumis. Aangezienwij samenwerken
met verschillendevrouwenverenigingen,
ook uit Middelstum,
leek het ons niet zinvol
om twee weken latereen show in Kantenste organiseren.Er is nu afgesprokendat Twinsetop 29 september2003 een grotemodeshowverzorgt
in Kantens.Jammer,maardat wordtdus even een jaartjelater.
Winterprogramma
In septembervergadertde Vrouwenraadover het winterprogramma.
Dat
kuntu lezenin 't Lougnijsvan oktober.
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VOLKSDANS.
Het gewichtvan het brood was 3570 gram.
Er werd 166 keergeraden.De heer D. Stukkienwas met 3550 gram er het
dichtstebij en werd de gelukkigebezitter!
De volksdansgroep
bedankteen ieder.
Hebt u belangstelling
om eens mee te dansen?Vanafseptemberiedere
van 9.45- 10.45uur in 't Schienvat.
dinsdagmorgen
Voor meer informatie:
Minck(552812),J.Knol (551725,of L. Westerdijk(552553).
AGENDASCHIENVAT.
In septemberbeginnende meesteverenigingen
weermet hun activiteiten.
Naasthet wekelijksereguliereprogramma,vindt er het volgendeplaats:
3 , 1 0 , 1 7 , 2s4e p t .
4 september
11 september
12 september
16,23,30
sept.

9.30uur
20.00uur
1 9 . 3 0u u r
1 9 . 3 0u u r
1 9 . 3 0u u r

UITSLAG VA KA NTIEPVTZEL.
Omschriivinoen
1. akkenail- dakkapel
2. rekkertje- elastiekje
3. kopstubbe- ragebol
4. elkenain- iedereen
5. dommit- straks
6. vergees- gratis
7. eerbij- aardbei
8. noa-oapen- imiteren
9. knieptang- nijptang
10. riestern- notenschieten
11.waarkzuchteg- ijverig

Volksdansen.
Bestuursvergadering
Schienvat.
Handwerkclub.
VergaderingDorpsbelangen.
Cursusaquarelleren.

12. zuzoi- schommel
13. boesroen- overhemd
- narcis
14. poaskebloum
15. smoezeg- drukkend
16. kevoft- envelop
17. pafken- roken
18.vaal - dweil
- eierkoek
19. pleverkouk
20. buusdouk- zakdoek
21. siepel- ui
22. gainain- niemand

Als u de eerstelettersgoed onderelkaarzette,ontstondde Groningeruitspraak:Der is gain nijsonderde zun.
Er waren4 goedeinzenders,nl. de damesDe Boer,Steendam,Stol en De
Vries. De redactieheeft beslotenniet drie maar alle goede oplossingen
met een kleineattentiete belonen.Het prijsjewordt u binnenkoftthuis
bezorgd.
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"Liefde voor je eigen dans"
Er zijn vele vormenvan dans:voÍksdans,stijldans,oerdans,enz. Maarer
is ook nog de vriie dans en die is veel onbekender.Deze dans is vrij,niet
gebondenaan passen of een bepaaldevorm. Jouw eigen maniei van
bewegenmaaktjouw dans.
Plezierbelevenaan jouw eigenmaniervan bewegenis een doel van deze
cursus:de liefdevoor je eigendans.
Daarnaastis vrije dans een vorm van zelfexpressíe,
het is een manierom
je uit te drukken.
ledereen kan dansen, als je de gedachte los laat dat het er op een
bepaaldemanieruit moetzien.
Voor wie ?
- Als je van dansenhoudt
je nieuwsgierigbent naar wat er te ontdekkenvalt in de vrije dans
flt
- Als
je op een speelsemanierjezeltmeer wilt lerenkennen
lk maak gebruikvan verschillende
sooftenmuzieken oefeningenzodatje,
alleenen met behulpvan de groep,kunt verkennenen ontdókkenhoe je
danst,wat jouw eigen maniervan bewegenis.
Misschienkomje belemmeringen
in jezelftegenom te dansenzoalsje wilt
en wil je die opruimen.
Aan het eind van elke avond krijgje een vraag of oefeningmee zodatje
de ontdekkingenkunt toepassenin je dagelijkseleven.
Effecten
Effectenvan deze cursuskunnenzijn:
- lk voel me meer ontspannenna zo'n avond
- lk heb veel gelachentijdenshet dansen
- lk durf me meer te latenzien
- lk leer nieuwedingenover mezelf
- lk wist niet dat ik zo soepelwas
Door wie ?
lk ben Anna de Kuyer (1960)en dans is al vanaf mijn tiendebelangrijkin
mijn leven.
lk heb jarenlangles gehad in traditioneledansenals stijldansen jazzballet en heb een opleidinggevolgdvoor danstherapie.
Daarnaastben ik me de laatstejaren aan het specialiserenin dansexpressieen vrije dans.
Belangrijkeaspectenvoor mij in deze cursuszijn respecten plezier.
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Waar, wanneer en kosten ?
Plaats:Theaterwerkplaats,Oosterweg 4 te Kantens
20.00-22.00
Start: 12 september,
uur
Prijs: € 140 (voor10 bijeenkomsten)
Als je interessehebten je wiltje opgevendan kunje me bellenop onderstaandnummer.
Heaftbeêt,
I

f
'

Anna de Kuyer, tel. 0595-492341of 06-11083127

PROGRAMMAPASSAGEaÍd. Middelstum Rondom.
Het jaarprogramma van de christelijk-maatschappel
ijkevrouwenbeweg
ing
Passageafd. MiddelstumRondomis weer gereed.De data en de onderwerpenvoor het seizoen2002-2003zijn als volgt:
4 september
Mw. lda Wieringa vertelt over haar werk als molenaarop de molen
'Goliath'.Tevensgelegenheidom productenvan de molente kopen.
Wegens verplichtingenvan mw. Wieringaelders is de vergaderingeen
week vervroegd!!
19 september.
'lt
Excursienaar'lt LytseSlot'in Veenwouden. LytseSlot'herbergtjaarlijks
expositie.Daarinkrijgendiverseuitingenvan kunsthun
een afwisselende
plaats: schilderkunst,naaldkunst,beeldhouwwerken bloemsierkunst.
eeuwenoudekledijuit grootmoederstijd
zijn
Maar ook oude instrumenten,
te bewonderen.
9 oktober
spreektaan de handvan dia'sover de
Ds. Mout,voorheenin Middelstum,
Kwa SizabantuZending.Deze avondwordtt.b.v.de zendinghebbedingetjes verkocht.
13 november
Creatieveavondo.l.v.de damesMaaikeZuidhofen SietaKruizinga.
18 december
Aanvang 19.00
Kerstvieringmet een kerstliturgieen een broodmaaltijd.
uur8 ianuari
nJonO-ouergenenondezoek,daaroverspreektde heer L. Dijkhuizenuit
Haren.
19 februari
Mw. Bloemersuit Groningenspreektover Slachtofferhulp.
17 maart
Modeshowverzorgddoor TwinsetFashionsuit Middelstum.Dit is een
gezamenlijkevergaderingmet PassageaÍd. Middelstum.
9 april
De heer H. Kooistrauit Lellensvefteltover een
JAARVERGADERING.
reis naar Zuid-AÍrikaaan de handvan dia's.
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?? mei
Reisje.De reiscommissie
zal haar best weer doen om een leuk uitstapje
te organiseren.
De bijeenkomsten
worden gehoudenop de 2ê woensdagavondvan de
maand in gebouw 'Vita Nova', Heerestraat39 te Middelstum.Aanvang
1 9 . 4 5u u r .
Graag heten we voor het komendeseizoengastenen nieuweleden van
haftewelkom!
Voor meer informatiekunt u terechtbij onze secretaressemw. E. BuistHeller.tel. 0595-551
316.

Dry
De pen

cazg de p€oo...
... doorAureliaWelÍing,wonendin Rottum.

Wat was je meisjesdroom?
Ik wildeschoolschoonmaakster
worden.
Wat is daar van terechtgekomen?
Niks,toen ik hoordedat de w.c.ook schoongemaaktmoestwordenhoefde het voor mij niet meer!lk ben nu kapsterin Uithuizen.
Wat is je hobby?
lk luister en ik maak graag muziek, ik speel althoorn bij Brassband
lmmanuëlin Uithuizermeeden,
zondagsspeelik geregeldmet mijncornet
in de kerken Ík drum en speelwat gitaarvoor mij zelf.Verderzeil ik graag
als de gelegenheidzich voordoet.
Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Dat maaktme niet echt uit, maar Frieslandtrekttoch wel een beetje,al dat
water,lekkerzeilenen gewoonje eigentaal sprekennatuurlijk!
Wat is het leukste aan je woonplaats?
Tja, we wonen niet in het dorp Rottumzelf, dus wordt het toch ons eigen
plekje.
Wat is het minst leuke aan je woonplaats?
Je woonterg op je zellmaardat vind ik tochook wel weer lekker.Het minst
leukeis dan dat je voor alle dingenop anderedorpenbent aangewezen.
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Welk boek heb je het taatstgetezen?
Een kindvan verzoening,
van FrancineRivers(echteen aanrader!).
Welke film heb je het laatstgezien?
De eerstetwes delen uan eán vierdeligevideo genaamdRock and
Roll,
dat gaat over de invloed,zowel positieialsnegalief,die muziekkan hebv
ben op mensenen dan vooralop de jeugd.

I
I

Wat is je favborietet.v. prgramma?
We hebbennietveel keuzezonderkabelen schotel,maarals ik toch
moet
kiezenwordthet het jeugdjournaal.
Directna mijn werk even kijkenwat er
allemaalis gebeurd.
je
\aar heb het taatstsmakel[k om gelachen?
Dat was op vakantie.'s Morgens'vqoég'zatbijnaiedereenaan het ontbijt,
komt Gerlinda(mijnaanstaandeschoolnzus)
met een dufÍekop aanzetten
en stapt ze zo met haar blotevoeten in aan naaktslak.Toenwas ze wel
wakker,en al schreeuwenden gierendrentze met de slakonderhaarvoet
over het veldje.lk heb daar erg om gelachen.
Wat heeft je het meestgeraakt?
De geboortevan mijn neefjeEbbe, zoontjevan Froukjeen Hemke,
echt
heel wonderlijkdat alles er op en aan zit bij zo'n klein Érrr"iU".
En het berichtdat de fam. Jansengaat verirekkennaar Canada,erg leuk
voor hen maar erg jammervoor mij-,twee uiterstendus.
IrVatzou je graag in je teven nog eens wilten doen?
Gewooneen jaar of twee iets héel andersdoen dan dat ik nu doe, reizen
en veel zien!Wie weet, ooit?
En tenslotte, aan wíe geef je de pen door?
Aan CoríenWoltersin Kantens.

:
Í

ATTENTTEwfJzrcfNc TNLE'ERADRES
KoprJ
wij verzoekenu om met ingang van heden uw kopij
voortaan in te leverenop BREDEWEG1 te Kantens
(bij Anje van der Hoek).
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KINDERSPEELWEEK
2OO2(wild, wild, west).
gehouden.
Van 5 Um 9 augustuswerd weer de jaarlijksekinderspeelweek
Voorafgaande
werd op zaterdag3 augustuseen rommelmarktgehouden
om de kostente drukken.
Op maandaggingenwe van staft met van 10 tot 11 uur de inschrijving.
Hier kwamenmaar liefst 103 kinderenop aÍ.'s Middagswerd de speelweek geopenddoor dhr. Eisinga,samen met de CountryRhithem Line
Dancersuit Loppersum.Daarnakondende kinderennaar hartelusthutten
gaan bouwen.Dit werd nog wel even onderbrokendoor een flinkeregenbui, maar dit
mocht de pret
niet drukken.
Dinsdagmorgen
werd er getimmerd aan de
hutten.
's Middags gingen de oudste
groepen naar
het
Museum
1940-1945 in
Uithuizenen de
jongste groepen
hadden
een
cowboymiddag.
wigwamsen totempalengemaakt.
Er werdenstokpaarden,
's Woendagsveftrokkenwe met 87 kinderennaar het zwembadin Bedum.
Donderdagmorgen
was er voor alle groepenhet dierengeluidenspel.
's Middagszou er levendStrategowordengespeeldin het
bos en de kleínsten zouden straattekenen.
Daarna zou er door alle groepenstokbrood
worden gebakken,maar de hele middag is letterlijken figuurlijkin het
water gevallen,zoveel regen viel er deze middag.We hebben uit nood
maareen discogehoudenen latertoen het droogwas met de oudsteneen
gehouden.
touwtrekwedstrijd
Vrijdagmorgenwerd er een Line-danceworkshopgehoudenen later was
er nog een lawaaioptocht.
Om 12 uur gingenalle kinderenmoe maar voldaan naar huis waar ze nog even kondenoeÍenenvoor de playbackshow
die 's avondsin het Schienvatwerd gehouden.
Er waren23 optredensvan de kinderenen 3 optredensvan de vrijwilligers.
Om + 23 uur was de playbackshow
afgelopen.
We haddende kindereningedeeldin 2 categorieën,nl. van 3 Vm 8 jaar en
9 Vm 12 jaar.De winnaarswaren:
1. SannePoppema- KarinBalken
1. BoukjeMiske
2. llse Poppema- DaniaStuitje
2. Lisev.d.Molen
3. Fernandov.d. Bijl
3. MireilleEissens
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Al met al was hetweereen drukkeweekmet heelveelgezelligheid
en heel
veel plezier.
Wij van het bestuurwillendan ook een iederdie mee heeftgeholpenaan
de speelweekheel hartelijkbedanken,want zondervrijwilligerskan het
bestuurheelveelwillenmaarzonderhen lukthet niet.
Ook wordennog bedanktde fam. Leyenaar,fam. Bijsterveld,
fam. Homan,
fam. Lalkens.De voorbereiding
voor het volgendjaar begintalweerin september.Ook het volgendjaar is de speelweekin de laatsteweek van de
basisschoolvakantie.BEDANKTALLEMAAL.
Gees,Willem,Lizanne,Raufiq,Pieter,Claudia.
P.S.Mocht u nog ietskwijt zijn van uw kinderen,kledíng,cd's o.i.d. bel dan
even 552035.
SCHANDPAALNIEUWS.
De schandpaalstaat er nu al weer een tijdje.Samen met de opgeknapte
brug en de nieuweaanplant,wordtdit een heel mooi plekje.Dat dit plekje
op vele manierengebruiktkan worden,bewijstde onderstaande
foto.
Je trouwdagzou één van de mooistedagenvan je levenzijn, maar of de
bruidegomdaar ook zo over denkt kunnen we ons afuragen!Gelukkig
kreegde bruidsnel medelijdenen heeftze haaraan de schandpaalgenagelde, kersverseechtgenootsnel weer vrij gelaten.Hij is in ieder geval
betervan aÍgekomendan onzeweerman'JoapkeNainhoes';ziinverblijfin
de schandpaalis geëindigdmet een ei op z'n hoofd!(Ooknog gefilmdvoor
alle Groningsekijkers).
Nu is het natuurlijkleuk als de schandpaalvakerop deze manierof andere manierengebruikt kan worden. Dorpsbelangendie de schandpaal
gerealiseerdheeft,in samenwerkingmet de gemeente,is er dan ook mee
bezigom in de toekomster voor te zorgendat er een gedenkplaatkomten
een toeristischinformatiepaneelzodat toeristen en geïnteresseerden
weten waar ze b.v. de sleutelkunnenhalen als ze de schandpaalwillen
uitproberen.
G.S.OmtaArkema.
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10 JAAR B.V. R.O.D.
Dat hebbende inwonersvan Kantensen omstrekengeweten!
De verenigingbestond 10 jaar en dat moest gevierd worden. Na veel
dat dit een Íeestmoestwordenvoor
beraadslagen
en discussieuiteindelijk
iedereen.We haddengehooptop droog weer, maar net als vele verenigingen en organisaties,haddenwij het ook niet droog. Maar het bestuur
waren hier wel tegen opgewasen zeker niet te vergetende vrijwilligers,
sen.
We haddengeplanddat alles gezelligbij elkaarop de ijsbaanzou staan,
maar helaas.Doordatde ijsbaanverzadigdwas met water,moestenwij de
kermisop de weg plaatsen.Een week voor het feest was er veel regen
gevallen.
Maandagregenen af en toe de zon, dinsdaghetzelÍde.
Woensdageerstdroogen tegen 13.30uur regen.Het Íeestbegonvoor de
kinderen(ouders)met een optredenvan het jeugdcircus'Bombarie'.De
tent was dan ook goed gevuld (vol). ln de pauze werden de kinderen
getrakteerdop drinkenen een zakjechips.Het was leuk sensationeelen
spannend.ledereenvond het geweldigen met een grootapplausnam het
publiekafscheidvan de artiesten.
Deze hadden een
De tent werd klaar gezet voor de ijsbaanvereniging.
met een groteverloting.De
opkomstwas groot,en
BINGOgeorganiseerd
de opbrengstvan dezeavondwordtgebruiktom de ijsbaanop te knappen.
was zeer tevredenen bedankte
De organisatievan de ijsbaanvereniging
iedereen.
Donderdag:
Eindelijkdroogweer en aÍ en toe de zon. Om 16.00uur werd
de Dóstfeest 2002 ofÍicieel geopend door de burgemeestervan
Eemsmonddhr. G. Renkema.De jaarmarktwerd ondersteunddoor een
aantal stands met oude ambachten.'sAvonds liet het dweilorkest'de
Omswienders'uit Kloosterbureneen gezelligenoot horen en werd vervolgd later in de tent. De standhouderswaren zeeÍ tevredenen vonden
het gezellighier in Kantens(totaal54 stands).
De vrijdagavondwerd verzorgddoor de band 'Flashlight'en Adrian Mey.
Omdatwe niet wistenwat er nog meer dezeavondzou komen (of humor
of cabaret)kwamener twee holbewonersopdraven;ze hebbende mensen latenschrikken(o.a.op de w.c.)en mensenlatenlachen.Het knapste
hiervanis dat dezetwee holbewonersniet uit hun spel waren te krijgen.
Het was gezelligen druk.
Vanaf 11.00 uur kon er
De zaterdagstond in het teken van de helikopter.
een rondvluchtgemaaktwordenboven Kantensenloteen andereplaats.
Voor iederevluchtwerd er tijd genomenvoor het in/uitstappen
en de aantal minutenwerdendan ook gevlogen.
's Middagseen rondgangdoor het dorp met het muziekkorps'Opwaafts'
uitUithuizen.
's AvondsstondenArd Eggensen de Groninger
band'Tekielja'tespelen.
Dezewerd onderbrokendoor (zoalsbeloofd)grootvuurwerk.En dat hebdorpenhebbenhiervan meegenoben we geweten,want de omliggende
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ten. En zeker niet te vergeten de inwonersvan Kantens. Het was een
spektakel,het was zeer druk en gezellig,en het was droog.
Na het vuurwerk gingen de artiesten verder met verzorgen van
tot in de late uuftjes.
dans/muziek
Zondag: Hoewel de geuren van de genuttigdedrankjes nog te ruiken
kerkdienstgeorganiseerd.
waren,was er een gezamenlijke
Het eindevan het jaarlijkseDóstÍeest,het feestvan en voor de bewoners
5 jaar een (na bijna30 jaar)
van Kantense.o.10 jaar levenin de brouwerij,
kermis.En zo kunnenwij wel doorgaan,het wordtmooierhet wordtgroter.
met het
Dit alles kan alleenmaar met vereendekrachtenvan vrijwilligers,
de media,en zekerniette vergetenonze
denkwerkvan onzesuperieuren,
Met namedoorïmmerfabriekOomkensb.v.werd 10 jaar B.V.
sponsoren.
als een waarfeest.
R.O.D.afgesloten
ledereenbedankt!
Het bestuurvan B.V. R.O.D.
len rechtelien.....
Vrijdag,9 augustus,weer zonen brudsegedag. Je kommenaigliekstot
niks,t waarkgriptnait.Tegenhaalftwaalfn stuk lewaaiop stroat.Kiender
gonnenien optochtdeur dórp hen. Gaauweefkes
van kienderspeulweek
noar boetentou te kieken.Burenstonnenook bie weg. n Auto mit n rouphoornveuraan,kiendermit pandeksels,
toeters.Ze hemmenveul plezaaier. Mainstenviendente haitom zok ien Wild West-klaaierte steken,zo te
zain en geef ze ais ongeliek.len n laangeriegesloagenze Pastorieweg
ien.
Op rieploopk n stukjemit. Bie schoulstaitn hek over riep hen. Der wordt
n nijeiengaangmoakt.t Weeris mie ook te bruiergom wiederte lopen.
kloptnet heurdeurmatjesoet en viendtt ook smoeVraauwBroekhoezen
zeg. "Wat komt doar den aan," zeg| ze. lk kiek achteromen zai n jonge
vraauwien koftebroekaanlopenkommen,rugzakjeop nek, n jonge man
op scholder.
stoeÍachterheur mit n opnoameapperoat
"Heudzekerbie speulweek,"is mieneersteiengeven."Willennog wat ploatjesmoakenvan optochten menskendij bie weg stoante kieken."
"Rechtelijn,"zegtain van buren,verhipdat is JannekeVos ja van TV
Noord.
harenwie zain dat ze van Lains noar Wij den Hoorn laip.
Gusteroavend
Wel kon doar non bie stilstoandat ze non ien Kanneslaipen.Doarschoten ze bie ons daam ien noar veurdeurtou. "Garagedeuris lós,
ik van aanderkaantweg,Ze kwammennaitweeromen dou
Janneke,"raip
Deurop n glieÍke,nee
kustvaailegwas, mor ais kiekenhou dat ofkaalfde.
nikste zain ien schuur,wel stemmenien abbelhof.As n hoas moukk dat
k ien hoes kwam.Mien man zat ien koamer,haar naarmswat van vernomen.
"Jannekeis ien abbelhof,"raip ik bie keukendeur.
Hai veerdeien t hèn
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noar toendeurtou, denkendedat ons nicht Jannekeoet Roden ien toen
ston. Hai laip mooi ien Íoek. JannekeVos dee zok aal te goud aan ons
proemen.Non ja lu, de rest hemmenie zain kent as ie op dunderdagoTV
avend kekenhemmennoarJanneke'snije program"Lijnentrekkers"op
Noord.
t Bleekdat ze bie Salembegundwazzen,bie boer Pastoorlaangs,recht
op Doordaan, over t baalkjenoar Middelsom.
Zo vaaltder ien ons lutjedórpkeaalgeduregwat te beleven.
A.E.v.d.H-L.
. . . . e nn u ?
Geslaagd.....
ook uit onze dorpen.Hier
In mei / juni dedenvele jongereneindexamen,
't Lougnijs
en daar zag je vlaggenen tassen hangen.De redactievan
jonge
vragen
naar hun
kwam op het idee om onze
dorpsgenoteneens te
en hun plannenvoor de toekomst.We hebbende krant
examenervaringen
geraadpleegdom aan de namenvan de geslaagdente komen,maar het
kan best zijn dat we een naamover het hooÍdhebbengezien,zodatdaardoor niet iedereendoor ons is benaderd.We hebbeneen stenciltjeontworpenmet 4 vragenen de lezerkan in dezeLougnijskennisnemenvan
de antwoorden.We bedankende jongensen meisjesdie gereageerdhebben voor hun medewerking.
Jildau Kooistra KerkhofswegKantens, 16 jaar
Groningen
School: GomarusCollege-verzorging-,
Vakkenpakket:
Nederlands,
Engels,Biologie,Gezondheidskunde,
Wiskunde,HandvaardigheÍd.
Huishoudkunde,
Wat staatje het meest bij van de examens?
van gezondheidskunde
moest ik de voetenvan
Met mijn praktijkexamen
een jongen uit mijn klas pedicuren.Dat was nogalonsmakelijkmaar we
hebbenwel gelachen.
Al besloten wat je straksgaat doen ?
Verfen Management) doenop het CIBAP
Straksga ik het lVM ( Interieur,
in Zwolle.De opleidingduurt4 jaar en als je daar mee klaarbent kun je
worden.Maarik denkdat ik dan nog verderga leren
binnenhuisadviseuse
voor binnenhuisarchitecte.
Ga je je school missen ?
Er zijn wel mensendie ik ga missenen de schooldenk ik ook wel een
beetje.Maar aan de anderekant ben ik blij dat ik nu iets kan gaan doen
wat ik echt leukvind.
Heb je een vakantiebaantjeof ga je zelf eerst vakantie vieren ?
Eerst ben ik een week aan het werk geweest.Toen ben ik 12 dagen op
vakantiegeweestnaar Spanje.En 15 juli ben ik weerbegonnenmet werken.
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Lizanne Groeneweg LangestraatKantens, 18 jaar
School:Havoaan het H.N. WerkmanCollegete Groningen
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Wiskunde,
Muziek,
Geschiedenis,Economie,Algemene natuurwetenschappen,
had
vakken
ik
al
aÍgesloten
voor
het
examen}
Maatschappijleer.
{enkele
je
Hoe ben de examens ingegaan?
In tegenstelling
deed,ging
tot 2 jaar geleden,toen ik mijn mavo-examen
ik bíjzonder"rustig"het examenín.
Waarschijnlijk
omdat ik wist wat mij te wachtenstond.Twee jaar geleden
was ik nogalgestressten bang voor het "beruchte"examen.De eruaring
van twee jaar geledenheeftmij heel erg geholpenom nu rustigte blijven.
Wat tweejaar geledennog zo "eng"leekin de zin van het onbekende,was
dit jaar "bekend"en maaktehet een stuk makkelijker.
Nog wat bijzonders meegemaakt tijdens de examens?
lk heb niet echt iets bijzondersmeegemaakttijdensde examens.Wel wil
ik graag kwijtdat ik , naar mijn meningeen bijzonderwerkstuk gemaakt
heb dit jaar! lk moestnamelijkeen portretmakenvan twee broersdie in
Westerborkgedeporteerd
zijn naarAuschwitzin de TweedeWereldoorlog.
Het zou een ellenlangverhaalwordenals ik dit helemaalzou moetenuitleggen,maarin het koft houdthet in dat je, d.m.v.inÍormatie
te zoekenin
b.v.het archiefof bij familiezoveelmogelijkte weten komt over deze personen.lk ben in het voormaligkampWesterborkgeweesten dat heeftveel
indrukop mij gemaakt.Je komtdingenoverdezebroerste wetendie ronduit vreselijkzijn.Aan de anderekantwordteen foto ineenseen "echt"persoon.Datgaf een goedgevoel.lk ben blijdat ik dit werkstukheb gemaakt.
Welke opleiding ga je na de havo volgen?
Christelijkepabo op de ChristelijkeHogeschoolNoord Nederlandin
Groningen.
Ga je op kamers wonen?
Nee,ik blijÍlekker thuis.lk heb het nog fijn thuisen hoef nietpersein de
stad wonen.Op dezemanierkan ik ook lekkersparenvoor later.
Wouter Wildeboer KolpendestraatKantens, 16 jaar
School:GomarusCollege -metaaltechniekV a k k e n p a k k e tE: n g e l s , N e d e r l a n d s , W i s k u nN
de
a ,t u u r k u n d e ,P r a k t i j k ,
Theorieen Vaktekenen
van de technische
vakken.
Was het een moeilíjkexamen?
voorgesteld.
Nee,ik had het me moeilijker
Ga je nog verderstuderen?
Ja, want ik doe VBO,C,metaalbewerking.
Wat wil je later worden?
1.C.Ter, dus met computerswerken.
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Heb je ook stage gelopen?
in Groningenbij
Ja, twee keer bij Werkman & Co. , een hoefijzerfabriek
de technischedienst.
Digna Knot BredewegstraatKantens, 15 jaar
School: HogelandCollegeUithuizen mavo
Vakkenpakket:Nederlands,Engels, Duits, Aardrijkskunde,Biologie,
Economie,Handvaardigheid.
Stond je er goed voor met je cijfers?
Niet echt, maar het kwam allemaalnet uit op een voldoende.
Hoe gingen de examens?
Ja goed,het viel me allemaalheelerg mee.
Wat ga je na de zomer doen?
lk ga een 4-jarigeopleidingdoen voor directiesecretaresse.
Ga je de mavo en je klasgenotenmissen?
Ja, een aantalklasgenotenwel maar de mavo zelf niet.
Coosje Doornbos Usquerderweg Kantens, 16 jaar
School:GomarusCollege mavo
Vakkenpakket:Nederlands,Engels, Duits, Biologie,Wiskunde, Geschiedenis.
Blij dat de examens achter de rug zijn?
Ja en nee, eigenlijkheel dubbel.Ja omdatde spanningnu weg is en je
nietmeerhoeftte leren,nee omdater een heelgespannengezelligsfeertje hing.Je moestallemaalhetzelfdedoen.
Wat deed je toen de examens voorb[ waren?
Ja toen had je tijd over,van allesdeed ik toen,van lekkeraanrommelen
tot de stad in en bla, bla, bla.
Wat ga je na de mavo doen?
Na de vakantiebeginik met de opleidingOnderwijsassistent,
een voorloper op de PABO,op het MensoAltingCollegein Groningen.
Ga je je school missen?
Jazekerga ik mijn schoolmissen,hoe het nu lijktin iedergeval.Maar het
MensoAltingCollegestaatnaasthet Gomarus,dus ik kan mijn oude vertrouwdeschooltjenog vaak opzoeken.Maar het sfeertjeen de lerarenga
ik wel missen,maar ik weet natuurlijk
niet hoe het op mijn nieuweschool
er aan toe gaat.....vast
ook wel leuk!
Lourens Groeneweg Langestraat Kantens, 16 jaar
School:H.N. Werkman College mavo
V a k k e n p a k k e t :N e d e r l a n d s ,E n g e l s , D u i t s , W i s k u n d e , E c o n o m i e ,
Aardrijkskunde.
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Was het een moeilijk examen?
Het was een pittigexamen.
De ene vraag is natuurlijk
moeilijkerdan de ander
maar dat is ookte verwachten.
En wat nu? Watzijnje plannen?
Eerstvakantíeen daarnaga
ik naar het Noorder Poort
College,opleiding" Vrede&
Veiligheid".Dat is een vooropleiding voor de landmacht, luchtmacht,marineen marechausseeen dat is waar ik graag
heenwil.
Al een beeld van je toekomst na de studie?
lk wil na de opleidingVrede & Veiligheidnaar de marechaussee.
Ga je vakantie houden of werken in de vakantie?
Allebei,ik ben al wat aan het werk en ik hou ook al vakantie.lk zou eerst
ook nog op vakantie met vrienden naar Ommen maar dat gaat door
omstandigheden
niet door.
Semme Moolenaar Stitswerd18 jaar
School:H.N.Werkman
College atheneum
Vakkenpakket:
Natuuren Gezondheid
Hoe ging het examen?
Goed,het eersteexamenwel wat zenuwachtigmaar daarnaniet meer.
Had je goede cijfers?
Preciesgoed genoeg,zoalsik had geplanddus.
Veel op internet de antwoorden bekeken?
Alleen voor de examensdie belangrÍjkwaren, de exacte vakken in dit
geval.
Je bent geslaagd, wat ga je nu doen?
Eersteen halÍjaar werken,daarnaeen halÍ jaar reizenin Australiëen dan
vanafvolgendjaar Biologiestuderenin Utrecht.
Mendrik Pastoor, Stitswerd,16 jaar.
School:GomarusCollege- l.V.B.O.Metaaltechniek.
Vakkenpakket:Nederlands,Engels, Wiskunde, Natuurkunde,Praktijk
technischevakken, Theorie technischevakken, Vaktekenentechnische
vakken.
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Blij dat het examen er op zit?
lk ben heel blildat mijnexamener op zit.
Wist je al op jonge leeftijd wat je wilde worden?
Ja, dat wist ik al op mijntiende.
Wat ga je straksdoen?
lk ga in septemberéén dag naar het Noorderpoort
Collegeen vier dagen
werken.Ga mijn papierenhalenvoor kraan-shovel-machinist.
Het werken
doe ik bij Gebr.van Dijkenin Toornwerd.
Heb je een vakantiebaantje?
Mijn vakantiebaanis ook bij Gebr.van DÍjken.Waar ik met heel veel plezier werk.

mit
Wqt meester Lukje oet Konnesen brug bie ,tAiddelsom
mekoor von doun hemmen!
"Delijnentrekkers"
íe t ookoofpmool
vsíl
Hemmen
zoin,tv progrommo
TVNoord?Mooimon,gooien
pieltse
fondkoort
op
enmoutJonneke
zen
íenoin rechteliennoorMiddelsom
Vosmor zoindot ze vanKonnes
over
komt.Dwoors
deurobbelhofvonfemífievonderHoekíenKonnes,
t foondvon Postoornoor Doord en den mor op Middelsomoon.
Mor door tussen Doord en Middelsom9in9 t eefkes goud mis. Wont
woiten ie wel wot "een hoge brug" ien t Grunnegersis? Nee, nou dot is
den mooí, wont dot jonkje door wis t ook nait. En door kreeg ons
meester dou schuld von. Beste mon het de wereld kwooie broíven en
telefoontjes hod en prot den moor ais weer recht wot krom is!
Dot wie goin Grunnegersmeer prooten op schoul komt goud. Mor dot
ons meester door op legen is, komt noit goud. Volgendjoor hemmenwie
zzlf s n Grunnegerprojectweek.Veur ons hoile schoulstoit dizze week
ien t toíken von Grunnege?sprook en cultuur. Ook het meester Lukje
der veur z?rgd dot er ol joorenloonkien Konnesveurrondeshollenworden von de GrunnegerVeurleescup.Hoi het door n bult extroo woork
von. Teksten lezen, kondidooten zuíken en noít te vergeten, n buft
oef enen.En met resultoot kennenwie oet aigenarvooring wel zeggenl
t Oofgelopenjoor het hoi t presteert om twij von ons drijen op de
finoofe ien Poiderboerente kríegen. En oin von ons ging zulfs mif
hoofdpries noor hoes!!!Wíe kennenjoe wel zeggen,dot wie der n bult
schik ien hemmenen wíe noit ofloin!Vofgendjoor doun we weer mit,
beholveStijn, wont doi moogden noít wee?mit doun, omredenhoi zit
noit meer op legere schoul)!
En veur wel t nog noit woit, dij brug door bie Middefsomis t "hoog
holtje"!
Morja Omto, Stijn Knot d Jorion Wols
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M E T D E R U G Z A KO P R E I S . . . . . . . . . . . . . . . . .
EEN VERSLAGVAN ANNA HOLTMAN
Na de 3200km die we haddenafgelegdom doorde Outbackvan Adelaide
naarAlicete komen.steldende 1742km naarDarwinnietveel meervoor.
lk had het gelukde eerste15 uur een eigenplekjein de bus te hebben,
hoewelde bus erg vol zat. Het grootstegedeeltevan de reis geslapen.
grotendeels
gedomineerd
Vlak nadatde zon opkwamwerdhet landschap
doortermietheuvels
die steedsgroterwerdentoenwe dichterbijKatherine
kwamen.Na een tochtvan 20 uur in Darwinaangekomen.
VanuitDarwin
NP geboekten FlorenceFalls,WaungiFalls,
een dagtochtnaar Litchfield
Tolmer Falls en Rockhole bezocht. In deze laatste gezwommen.
gezienvan ongeveer4 meter
Daarnaasteen zeer grote termitemound
hoog en B0 jaar oud. Verderin Darwinde sunset Mindle Beach Market
bezochten onderhet genotvan een glaasjewijn en Thai'seten de zon
onderzien gaan vanafhet strand.De volgendeochtendvroeg op en naar
KakaduNP gereisdwaar we NouranglieRock (aboriginal
kunst)bezochten voordatwe in Cooindaeen sunsetYellowWatercruisenamen.lk zag
veel zoutwaterkrokodillen,
waarondereen baby van + 80 cm, en watervogelswaaronderde Jabiru,MagpieGeese,AzuraKingfisher
etc. 's Nachts
in het kampovernachten de volgendedag met een 4 WD naarJim Falls,
welke helaasdroog stonden,en Twin Fallsgeredenover zandweggetjes
en door kreken.Om bij de laatstewatervalte komen moestenwe I 1 km
met een boogieboard
en flipperspedddelen.We haddenlunchop het witte
zanden zwommenonderde watervalen klommenbij de erg glibberigerotsen omhoogom in het klaterendewaterte zitten.De plek was een soort
van een paradijs,ook al warener behoorlijkwat toeristen.Na een wederom gezelligeavond met een Taiwaneesstel en een lsraelier,waarmeeik
de heletijd in Kakadusamenreisde,
de volgendeochtendnaar Ubirrgereden waar we een andereaftsitebezochtenen meer informatieover het
gebruikvan bomenen plantendooraboriginals
kregen.ln dit gedeeltevan
het park werd het grootstedeel van de film "CrocodileDundee"opgenomen. Omhooggeklommennaar het hoogstepunt en een fantastischuitzicht over Wetlands,StoneyCountryen Bushland.Na een barramundiburgerin een cafeetjenaar de East AlligatorRivergelopenen vanaÍ de
waterkantmeerderekrokodillenvoorbijzien komen. Op de achtergrond
hoordenwe het luidegekrijsvan de vleermuizen.Het klinkteen beetjeals
Wist je trouwensdat Saltiessoms Freshieseten en als ze erg
babygehuil.
Na een langetocht weer in
desperatezijn zelfs hun eigenvrouwtjes.....
Darwinaangekomenwaarwe na een laatstegezelligeavondafscheidvan
elkaarnamenen ik de volgendeochtendop tijd in de bus naar Katherine
stapte.Die middagkwamik toevalligBas weertegen,ik had hem 9 maanden daarvoorin Sydneyontmoet,en ging ik met hem en zijn vriendin
zwemmenin KatherineGorge.De ochtenderna wederomnaar Katherine
Gorgegeredenen door het drogebos naarde 2e Gorgegelopenen voor
het makenvan een mooiefoto bij de rotsenomhooggeklommen.Daarna
De avondvoordatik vertrokeen dans-en
via de 1e Gorgeteruggelopen.
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bijgewoond.Zelfs een peuter
zangavondvan de Jarralukaboriginalgroep
van 2 deed mee met de dansen. Erg vertederend.In Alice Springs,
Katherineen Darwinzag ik trouwensontzettendveel aboriginalsblootvoets op straaten in de parkenrondhangen(vaakdronken).De blootstelling aan alcoholen een andere(witte)levensstijlwerktvaak slechtuit. De
op. lk heb
Art Gallerieskopentrouwensvooreen prikkiehun schilderingen
in een galleryen nadatde man achterde toonbank
hun zienbinnenkomen
noteerdewat ze haddengeschilderd
drukkehij hun een briefjevan 10 of
worden
20 dollarin de handenen daar ging men weer.De schilderingen
daarna voor een veel hogere prijs verkocht...Op vrijdag 218 naar
Kununurragereisd.Bij de East Kimberley(West Australie)grens kwam
iemandonze bus in om alletassente checken.Het is namelijkverboden
om groente,fruitof honingde grensoverte brengen.WA heeftveel plantziektentot op hedennog buitende grens wetente houdendoor strikte
regelstoe te passen.Wist je trouwensdat de verschillende
stateneen
eigenbestuur,eigenwetten,regelsen tijdzoneshebben.lk zit nu op een
van 6 uur,terwijlik in Sydney(mededoorde zomer-winteftijd)
tijdverschil
Theresazo gek gekregen
van 12 uur zat. In Kununurra
op een tijdverschil
Voordatwe gingen
dat ze met mij meegingop een 3-daagsekanosafari.
peddelennog naarde Rodeogeweestwaarik mannenen zelfsjongejongens op -speciaalvoor de rodeogetrainde-stierenen wilde paardenzag
ridjen.Meestalhieldmen het maareen paarsecondenvol. 1 man brakzijn
arm en een anderlag voor enigetijd ondereen gevallenpaard.Op 4/B
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werdenTheresaen ik en 2 stelletjesmet onze kano'sbij de dam van Lake
Agryle aÍgezeten peddeldenwe vervolgens25 km naar ons 1e kamp. In
het eerstegedeeltevan de rivierstond een erg sterke stromingen moesten we oppassendat we nietin de zeer nauwegedeeltenin het riet of tussen bomenbelandden.We stoptenbij SandyBeachen haddendaar onze
lunch.Er warenontzettendveel vliegendie helemaalgek werdentoen ze
roken.Ons kampaan het waterwas erg leuk opgeonzetonijnsandwiches
zet en nadatwe onze swags in de mozziedomeshaddenuitgeroldmaar
eens op het toiletgaan zitten.Een tot net bovenje heupendoor dik groen
gaas omheindeblok met een open deur waardoorje een fantastischuitzicht had over de bomen, rivier en bergen.En natuurlijkgeen plaÍond,
waardoorje 's nachtsnaar de sterrenkeek.Erg grappig!!Na de "2 minuWe haddentoen al 1,5 uur op
te noodles"om halÍ8 onzeswag ingedoken.
onze horlogezittenkijkenom "eindelijk"naarbed te mogen.Na een vroege ochtenden verkwikkende
was met rivierwater
weer in de kano gestapt
en naar Herbies Hideway gepeddeld.Allereerstonze jerrycans met
(drink)water
van de kreekgevuldvoordatwe verderliepennaar de waterval. Onze lunchhaddenwe vervolgensop YahooRockergensmiddenop
het water.Na een tweedenacht,ditmaalblevenwe op tot acht uur, naar
ZebraRockAft Gallerygepeddeldwaarwe zagenhoe men uit 600 miljoen
jaar oudesteenmet fantastische
kleurenbeeldjesen wijnrekkenmaakten.
Na een koel drankjeen sconesvervolgensnaar ElephantRock waar we
bij de artsiteonze gesmoltenkaassandwichesaten. Tot slot de laatste7
km naar LíllyCreekLagoonin Kununurragepeddeld.Ditmaalwarenwij de
laatstendie de "aanlegsteige/'verlieten.
De beide stelletjeswaren zeker
een km op ons vooruittoenwij onverwachtop een dode boom in het water
strandden.Tot nu toe haddenwe ze elke keer nog kunnenontwijken.Na
veel geworstelkregenwe na 5 minuteneindelijkweer bewegingin onze
kano en kondenwe de restvan de 53 km langetochtvervolgen.Wij hebben helaasgeenfreshiesgezien,maarde beidestellenwel.Ze zijn ongevaarlijk,zolangle ze niet lastigvalt. Vervolgensnaar het Bungle Bungle
NP gereisdwaar ik naast een wandelingdoor EchidnaChasm en Mini
Palm Gorgede op bijenkorflijkendeoranjeen zwaft gestreeptebeehive
domesbezocht.Het is niette beschrijvenhoe Íantastischze eruitzien. Na
deze 2 dagen in TurkeyCreek afgezetvanwaarik de bus naar Broome
nam. Broomestaatbekendom zijn parelgeschiedenis
vandaardat ik een
bezoekaan de JapaneseCemetrybracht.Op deze begraaÍplaatsliggen
honderdenJapannersbegravendie tijdensparelduikenzijn omgekomen.
De vaak erg simpelegravenveelalbestaanduit zandsteengehouwenstenen met Japansetekensziener naar mijn meningzeer mooi uit. Omdatik
in CableBeachin een hostelverbleefkon een 3,5 uur durendewandeling
over het strandnaar GantheaumePoint ook niet uitblijven.De belooÍde
dinosaurusvoetstappenwaren helaasniet te zien door high tide. Tot slot
staat Broomebekendom zijn sunse3tcamelsrides.Hier had ik al lang
naar uitgekeken.Tot mijn groteontzettingbleek ik mij in de tijd vergistte
hebbenen misteik mijn kameelrit.Gelukkigbleekop de volg. Rit nog 1
plekjevrij te zijn.Dat was een grootgelukbij een ongelukwant doordatik
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in een latere groep zat reden we echt bij zonsondergangover het strand
en daarnadoor de zandduinennaaerhet kamp.In Broomewas het, zoals
mij al diversemalenwas overkomen,een Íijn weerzienvan enkelemensen die ik tijdensmijn reizenhad ontmoet.Met Hendrikbeslootik met een
postbezorgermee te gaan in de echte,door niet veel mensenontdekte,
outback.John pikteons om 4.00 am op van het hostelen we redenvervolgens5 uur lang over onverhardewegendoor DampierPeninsulanaar
One Arm Pointwaar w3e 2 nachtenverblevenbij Bruce,een aboriginal
van de Bardistam.Op de 1e dag zijn we naarhet strandgeweestvoor een
die uitkijkt
korteswimen daarnabezochtenwe de aboriginalbegraafplaats
op zee. De graven zien er erg eenvoudiguit en Bruce zijn ouders en
rondomhet graÍ en geeneenseen
broershebbenalleenzandsteenkeien
plaat met naam en/oÍ overlijdingsdatum.
Na het inslaanvan vishakenen
beet (octopus)vanaf een rots wezen vissen met een rol visdraad.Het uitgooienwas even wennen,vooralvoor Hendrik,want zijn haak met beet
eraan eindigde in mijn korte broek toen hij een poging deed z'n
"hengeltje"uit te gooien.Had niet graag de 5 cm grotehaak in mijn been
willenhebben!.Div.Malenbeetgehadmaarhelaasnietsgevangen. De 2e
dag naar Lombadinageredenin zijn zoudegrotendeelsbeschilderde
auto
voorruit.De Art Shop,het kerkjeen een
met open ramenen beschilderde
oom van hem bezocht.De rest van de middagniets gedaanomdat hij op
een nieuwemotor voor mijn boot zat te wachtenen zijn vriendenlater
kwamendan verwacht.Op vrijdag16/8 op tijd weer door John, de postbode,opgepikten terug naar Broomegeredenwaar ik veruolgensde dag
erna de bus naar Exmouthnam.

ATTENTIE!WIJZIGING
INLEVERADRES
KOPIJ
Wij verzoekenu om met ingangvan hedenuw kopij in
te leverenop BREDEWEG
1 te Kantens
(bij Anje van der Hoek).
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