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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en Hervormdegemeente
06 juli
9.30 uur Ds. Oosterdijk,
Haren.
Herv.kerk
1 3j u l i
9 . 3 0u u r M w . N . C .M e i h u i z e n .
Geref.kerk
20 juli
9.30 uur Ds. Kristensen.
Herv.kerk
27 juli
9.30 uur Ds. Krístensen.
Geref.kerk
03 aug.
10aug.
17 aug.
24 aug.
31 aug.

1 1 . 0 0u u r
1 1 . 0 0u u r
11.00.uur
11.00 uur
1 1 . 0 0u u r

D s . d e B o e r ,M i d d e l s t u m . Herv.kerk
K a n d .L i c h t i e .
Geref.kerk
Ds. Kristensen.
Herv.kerk
Ds. Kristensen.
Geref.kerk
Ds.Kristensen.
Herv.kerk

Gereformeerde kerk vrijgemaakt
juli worden de diensten samen gehouden met
Il
de gemeente te
M i d d e l s t u m .D e o c h t e n d d i e n sitn M - i d d e l s t u md,e m i o á a g d i e n s t
in
Kantens.
06julí
1 3j u l i
20juli
27 juli

03 aug.
10aug.
17 aug.
24 aug.
31 aug.

1 1 . 0 0u u r
14.30uur
1 1 . 0 0u u r
14.30uur
9 . 3 0u u r
1 4 . 3 0u u r
9.30 uur
14.30uur

D s . J . H a v e m a nR
, oodeschool.
Leesdienst.
D s . J . H a v e m a nR
, oodeschool.
prof.drs. H.M.Ohman,Heerenveen.
Leesdienst.
Leesdienst.
Leesdienst.
Leesdienst.

9 . 3 0u u r
1 4 . 3 0u u r
1 1 . 0 0u u r
1 4 . 3 0u u r
9.30 uur
1 6 . 3 0u u r
1 1 . 0 0u u r
1 6 . 3 0u u r
9.30 uur
1 6 . 0 0u u r

Leesdienst.
K a n d .M . E .B u i t e n h u i s .
D s . J . H a v e m a nR
, oodeschooí.
Leesdienst.
Leesdienst.
D s . H . J . C . C . JW. i l s c h u A
t,ssen.
D s . J . H a v e m a nR
, oodeschool.
D s . J . M . A .G r o e n e v e l dB,e d u m .
Leesdienst.
D s .J . M .H a a k ,U l r u m .

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900-9229(0,10euro p,min.)
Tandartsen:
28-29juni
H.J.Timmerman,
Uithuizen
j
u
l
i
05-06
E . J .P r i n s S
, pijk
12-13juli
C.H. de Lange,Leens
1 9 - 2 0j u l i
J . A . J .H o f t ,L o p p e r s u m
....
2 6 - 2 7j u l i
J . D .B u w a l d aB, e d u m
02-03aug.
09-10aug,
1 6 - 1 7a u g .
2 3 - 2 4a u g .
3 0 - 3 1a u g .
06-07sept.

L.G.Jager,Bedum
P. Brouwer,Uithuizen..
B . F l e d d e r u sW, i n s u m . . .
H . B e r g h a u s ePr o n t ,L o p p e r s u m . . . .
l . H .v a n d e r H o n i n gW
, insum.....
M.J,den Engelse-Boelkes,
Ezinge

......0595-431716
.......0596-592334
......0595-571427
........0596-572818
......050-3013994
...050-3015462
....,0595-431642
...0595-441545
.0596-572818
......0595-442244
..0594-622121

O p z a t e r d a ge n z o n d a gi s e r o m 1 1 . 0 0u u r e n 1 7 . 0 0u u r e e n s p r e e k u u r .
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw. drs.J.R. Boelema,Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afspraken
van ma t/m vr tussen8.00-8.15uur,tel. 0651255926.
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VAN DE REDACTIE
We hebbenal een flink aantalwarme dagen mogen belevenen als je
bedenktdat de echte zomer nog moet beginnen,dan hebbenwe niks te
klagen.Op het momentdat dit nummervan 't Lougnijsuitkomtzijn de
schoolvakanties
in onze
ook alweerbegonnenen het verenigingsleven
dorpenmaaktdan een hele rustigeperiodemee. In verbandmet deze
vakantieperiode
zal er in augustusgeen nummervan
't Lougnijsverschijnen,
zodat u het twee maandenmet dit nummerzal
moetendoen.De zomervakantie
is een periodewaarinscholieren
vaaktijd
hebbenom ook aan anderedingentijdte bestedenin plaatsvan schoolen
studie. Daarom hebben wij een aantal jongeren (en redactieleden)
gevraagdom eens hun ervaringenmet vakantiewerk
op papierte zetten.
Verspreidin dit nummerzult u daaromeen aantalvan deze verhalen
tegenkomen.
In de afgelopen14 dagenzijnweereen aantalvrijwilligers
op pad geweest
voor onzejaarlijksecollecte.De inzameling
looptop zichnaarwens,maar
hieren daarwordennogeen aantaladressenbezocht.Ook zijner nogeen
aantalmensendie alsnoghun bijdragebij ons inleveren,
waarvooronze
dank.In het eerstenummerna de vakantiezullenwij de opbrengstvan de
collectepubliceren.
Vanafdeze plaatswensenwij u een prettigevakantietoe en wij hopendat
u ook dit nummerweer met plezierzult lezen.
Redactie't Lougnijs
ROTTUM
VERENIGINGDORPSBELANGEN

Dorpshuis Kloosterstee
Stratenspeeldag/lnsectenwereld
voorde kinderen.
de VDR een uitstapje
Op woensdag4 juni organiseerde
Eenaantalkinderenen een paarvolwassenen
zijnmetde autonaarLeens
geweestom daar een bezoekte brengenaan "lnsectenwereld".
We werNaast een aantal
den hier ontvangenvoor een educatieverondleiding.
"enge"insecten,blekenhierook nog een aantalanderedierengehuisvest
kleefkikkers,
krabbenen kreeften,landschildte zijn,zoals:hagedissen,
padden,neusbeertjes
en stinkdieren.
Overhagedissen
is een leukverhaal
kakkerlakken
te vertellen,maar ook over schorpioenen,
en vogelspinnen
Alle kinderenmochtendeze dieren
zijn interessante
dingente vertellen.
even aarenof aanraken.Sommigekinderenwaren nergensbang voor,

andereblevennog wat huiverigen de volwassenen
haddengeen enkele
behoefteom een harigevogelspinin de handte houden!Onzebegeleider
liet zien hoe sterk het schildis van een landschildpad;
als bewijsging hij
er even opstaan.De schildpadat onverstoordzijn paardenbloemblaadje
op. Het hoogtepuntvan het bezoekwas de bezichtigingvan een grote
slang,nl. een boa-constructor.
We hoefdenniet bang voor deze slangte
zijn, aangezienhet hier niet een gifslangbetrof.De boa is namelijkeen
wurgslang.ledermochtde slangeven voelen;de huid voeltaan als een
fietsband.Daarnamochtende bezoekertjes
de slangevenom de nek hebben. De kinderenvonden dit geweldig,maar soms toch wel een beetje
eng. Ook deze keer lietenonze volwassenbegeleidershet weer afirueten;
zij lietende kans voorbijgaanom eenste voelenhoe het is om een meterslangewurgslangqm je nekte voelen!Tochjammerdat nietmeerbelangstellendenbij dit uitstapjeaanwezigwaren.Deze uniekeervaringmaakje
nietvaak mee in Nederland.
Tuinenexcursie
Op zaterdag14 juni kondende Rottumersde tuinenbezoekenvan de
familieHomanen de familieVan Dam. HennieHomanleiddeons eerst
langsen door haartuinvol met heerlijkgeurenderozen,bloeiendeakeleiphloxenen nog veel meer.TerwijlHenniehier en
en, ooievaarsbekken,
daar wat namenen bijzonderheden
van de plantengaf, vermelddeJan
Homaneen aantalhistorische
feitenover hun woningen de omgeving.
Wist u bijvoorbeeld
dat er vroegereen molengestaanheefttussenRottum
en Kantens?En dat de toegangswegnaar het dorp vroegerheel anders
gelopenheeft?De kastanjeboom
in de tuin is al 95 jaar geledendoor de
dochtervan de fam. Elemageplanten heeftinmiddelsal een omtrekvan
drie meterbereikt.ln de voortuinbrjeen groteborderis duidelijkeen gaslucht waarneembaar.Onder de grond zitten allerleiverbindingsstukken,
die kennelijknietmeergoedop elkaaraansluiten.
Men noemtdezeborder
dan ook wel "KleinSlochteren".
ging men per
Na een kopjekoffieof thee op een van de veletuinterrassen,
fiets naar de Knolweg.Mevrouwvan Dam leiddeons rond door haar tuinen, die steedsmeer op een landgoedgaan lijken.Een aantalplanten
werd met (Latijnse)naamen toenaamgenoemden ter plekkewerdenook
stekjes uitgedeeld.Ats je het bruggetjeovergaatkom je in het nieuwe
gedeeltevan de tuin. Naasteen aantalgrotebordersis hierook een grote
vijver aangelegd.Als we weer terugkerenbij de boerderijstaat er een
kopjethee klaar en kunnenwe ook nog even kijkennaar de zelfvervaardigde keramiekstuken.
De schapenzijn inmiddelsvan de boerderijverdwenen,maar de schapenstalis veranderdin een atelier.
Op donderdagavond
19 juni kon men ook de tuin van AnnekeBehrendt
bezoeken.Toen zij in Rottum kwam wonen was er een weilandjemet
schapenbij haar huis.In de loopder jarenzijn ook hierde schapenverdwenenen is het weilandjeomgezetin tweeweelderigebloementuinen.

Zonnebloemen
in Rottum(e.o.)?De VDR heeftonlangs
Wie krijgtde hoogstezonnebloem
Wij hopendat Rottumhieralle ledenvoorzienvan zonnebloemzaadjes.
gaat krijgen.ln septembergaat men metenwie
mee een zonnigeruiterlijk
de hoogstezonnebloemheeft.Uiteraardis hier ook een prijsjeaan verbonden.
Schilderwerkzaamhedenaan de graven
Nu de zon weer begintte schijnenkan er ook weer een startgemaaktworden met het schilderenvan de graven.EnryinDrenth is contactpersoon
voor vragenen/ofde materialen.
G rasmaaien begraafplaats
Velenuit Rottumzijn bereidgeblekenom een keer het gras te maaienop
de begraafplaats.
Voor het geheleseizoenis er een schemaopgesteld.
Door deze inzet zal de begraafplaats
er deze zomer netjes uitzien.De
kerkvoogdijUsquert-Rottum
bedanktde mensenvan Rottumalvastvoor
het werk dat zij willendoen.Jan en Marriede Jong zijn contactpersoon
voor het maaienvan het gras.
"Rottum op de koffie..."
Op zaterdag30 augustuswordenalle Rottumersuitgenodigdop de koffie.
Rottumzou Rottumniet zijn als het niet een hele specialekoffietafelzou
zijn. Het wordt een "dagjekoffiemet..." Reserveerdeze datum alvast in
uw agenda,wantanderskuntu nog raarop de koffiekomen!Dus:nu maar
een helevakantielangkoffiedikkijken,in augustushoortu meer!
Web-site www.Rottum.org
Het framevan de web-siteis gereeden bereikbaarvia internet.ldeeënen
wetenssuggesties
voor een verdereinvullingvan de site met informatie,
waardigheden
of wat dan ook zijnvan hartewelkom.GerhardWentinkaan
de Kloostenrueg
16 is hiervoorhet aanspreekpunt.
Nieuwe leden/inwoners
12 is RubenDuivenvoorden
Op Bethlehemaan de JacobTilbusscherweg
komen wonen samen met zijn 95 voornamelijke"rode vriendinnen"!
kennis
Rubenis lid gewordenvan de verenigingen heeftal enthousiast
gemaaktmet het klaverjassen
in het dorpshuis.De heer Cees Perdokis
zelf lid gewordenvan de vereniging.Hij woont aan de Hoofdstraat2c te
Usquert.De heer Otto Pakesis wederomin Rottumkomenwonenaan de
JacobTilbusscherweg
9 te Rottum.Hij heeftinmiddelsaangegevenlid te
willenwordenvan onzevereniging.

VAKANTII\,V[RK

Als tienerwoondeik in een vrij landelijkgebiedin de Kop van NoordHolland.Vanaf een jaar of 11 gingenscholierenvaak aan de slag als
vakantiewerker.
Men werkteeen aantalweken en verdiendezo wat geld,
of
meestalvoor een bepaaldconcreetdoel, zoals een cassetterecorder
I

een vakantie.De meestescholieren
kondenin de zomerwel aan de slag
bij een boer.Rondomhet dorp lagenveel bedrijven;het vakantiewerklag
er letterlijkvoor het oprapen.Na eerst wat foldersvoor de supermarkt
bezorgdte hebben,ging ik hiernavoor het echtewerk, oftewelhet aardgingtoen nog allemaalmet de
appelrooien.Het rooienvan de aardappels
hand en de verdienstengebeurdenper kistje.Als je flink hard dooniverkte
konje hieraardigwat meeverdienen,
maarer zatenook nadelenaan.Aan
het eindvan de dag begonje je rug goedte voelen.Als het erg warmwas
moestje flinkdrinkentussendoor
en als het regendezatje zonderwerken
dus ook zonderverdiensten.
Bijslechtweermochtje somswel helpenmet
het sorterenvan de aardappels.
Ook bij de bloembolbedrijven
was altijd
wel werk.In die tijd gebeurdehet rooienvan bloembollen
ook nog met de
hand.Tegenwoordig
zet men de bloembollen
uit op netten.De nettenworden bij de oogsttijdgelichten de bollenwordenin een keer opgevist.Dit
gaat natuurlijk
veel snelleren is ook goedkoper.
Ook het koppenvan de
tulpengebeurtnu machinaal.
Als het slechtweerwas konje vaak nog wel
aan het werk in de schuurwaarde meisjesbezigwarenom de tulpenbollente pellen.Ook hiergingende verdiensten
per kistje.Een nadeelvan dit
werkwas wel datje op ten duurhelemaalgeenvel meerop je duimenhad
's
en als je avondsnaar bed ging en je ogen sloot,dan zag je nog altijd
enormebergentulpenbollen
voorje, die nog gepeldmoestenworden!
Na een aantaljarenbeslootik om hetwerk in de landbouwvaanruel
te zeggen en om me aan te meldenbij de grootstechipsfabriek
van Nederland.
Mijn eerstetaak was daar om aan de lopendebandaardappels
te sorteren, d.w.z.de meestrotteaardappelen
die groen,blauwof helemaalzacht
warenmoestje venwijderen
en in grotekistengooien.Deze kistenwerden
later met een vorkheftruckopgehaalden het afval werd nog geschikt
geachtals voer voor de varkens.Het werk in de fabriekwas volcontinue
en door de ploegentoeslagen
werd je minimumjeugdloon
behoorlijkverhoogd.Bovendien
was er ookwerkals het slechtweerwas. lk kan me nog
goed herinneren
dat ik aan de lopendebandstond,terwijler net een partij malta'swerd aangevoerd.Dit zijnvrij grotebloemigeaardappelsvan het
eiland Malta, die versnedenworden en waarvan fritessticksworden
gemaakt.Op de lopendeband lagenniet alleenmalta's,maar ook heel
veel wurmenen anderekruipendeinsecten.lk ben toen naar mijn chef
gelopenen zei dat ik aannamdat deze helepartijafgekeurdkon worden.
Mijnchef keekechtereven naarde wijzertjesbij de bakovenmet olie."O",
zei hij "de temperatuur
van de olie is op dit moment140 graden,dan blijft
er niets van die beestjesover, dus doorgaanmet de productie"Hoewel
deze meneerwellichtgelijkhad, heb ik sindsdie datumnooitmeer chips
gegeten!
WJvdB

AFVAL/KLEINE
ELECTRISCHE
APPARATEN
OPHALENKLEINCHEMISCH
Op maandagmorgen
11 augustusen maandagmorgen
15 septemberkunt
u bij het personeelvan de chemokaruw kleinchemischafval inleveren.
Heeftu kleinchemischafvalaante biedendan kuntu dit,in de weekvoorafgaandaan de inzameling,
telefonisch
doorgevenaan het gemeentebedrijf, tel. 437662.U kunt ook een e-mailsturen naar: algemeen@eemsmond.nl.Uw afval wordt vanaf uw huis meegenomen.
Ook afgedankte
kleineelectrischeapparatenzoals koffiezetapparaten,
strijkijzers,broodroosters,boormachines,
haarfóhns,electrischetandenborstels
etc. kunt u
meegevenaan de chemokar.

KINDERENOBS KLINKENBORGSCHRIJVENOVERSCHOOLREIZEN
Groep3-4-5
We zijn op schoolreisgeweest.ln het Fjordcentrum
in Een. Daarwaren
heel veel paarden.En we gingeneerst naarde speeltuinen daar liepen
ezelsen kippenrond.En er was een indianendorp.
En we gingeneen stuk
met de huifkarrijden.En waar de huifkarstoptewaren hunebedden.
En
ook heelveel klimbomen.
En we gingenpannenkoeken
eten.En ook een
ponyritjemaken,
Groep6-7-8
geweest,dit jaar was de bestemming
We zijn op schoolkamp
de Breede.
Dit is een plaatsjemet een paar huizen,waaronderhet huisvan meester
Eddy.Breedeligt ongeveer2 kilometervan Warffumaf en dan in de richting van Baflo.
Dinsdag10 juni zijn we vertrokkenop de fiets richtingBreede.Bij aankomst kregende kindereneen tent aangewezendie je vervolgensmocht
inrichten.Net toen we de tenteningerichthaddenbegonhet te stortregenen.We gingenmet zijn allenschuilenin "t Bunkertje".
Hierstondeen tv,
een voetbaltafel,
leesboekenen wat spelletjes.Na een half uur stoptehet
met regenenen gingenwe terugnaarde tenten,er werdnogwat gespeeld
en toen gingenwe om ongeveer11 uur de tentenin om te gaan slapen
(nouja slapen?).Het was die nachteen dolleboel:geschreeuw,
gelach,
gevreet,en geschijnmet de zaklampen.
gingenwe wadlopen.We werdenom 1 uur op
De tweededag (woensdag)
de dijk in Westernieland
venivacht
door2 gidsen.Toengingenwe over de
dijk het wad op eerstdoor de polderen toen door de slik.Toenwerd de
slik zachter,en zakleje weg tot aan je knieënen soms moestje door de
geulenheen zwemmen.Toen kwamenwe bij de mosselbanken
en die
dedensomspijn!Uiteindelijk
warenwe bij de Waddenzee
aangekomen
en
wachtteons alleende terugtochtnog. Daarnaeten en een avondprogramma,laterde tentenin en slapen.
Die donderdagwaren er 's ochtendseen stel paardenop de camping
(Serenaen Loebas)een Shetlanderen mijn eigen pony Serena, 's
10

Middagshadje een vrijemiddagen konje zwemmenof tennissenen later
gingenwe vlaggenroof
spelen.'s Avondsgingenwe eten,na het etengingen we midgetgolfen.
En om 11 uur stondons een spooktocht
te wachten
die was voorbereid
doorde jongensuit groep8. En dit was flinkschrikken
galg.
af en toe met een kerkhofwat spokenen een bloederige
Op vrijdagde Dertiendegingenwe vanaf Onderdendam
terug kanoën,
nou dat beloofdwat.Gelukkiggingbijnaalleswel goed.We haddenalleen
wat pech met de 1 persoonskano's,die wildenniet zo goed.Verderzijn
we zondernat pak teruggekomen.
Bij de molen stond een hele groep
oudersop ons te wachten.Dit was ons kamp!
R E I N D E RB E D A N K T !
Hallo,ik wiljou eventjesbedankennamensde schoolvoorhet gebruikvan
de kano's bij het kamp. Die wij gratrsen voor nretsop school mochten
gebruiken.En voor het vervoervan de kano'snaar Onderdendam
wil ik
ook even bedanken.
Dus Reinderbedanktvoor het lenenvan de kano'svan de Posthoorn!!!
Een leerlingOBS Klinkenborg

VAKANT]E-IUE.RK
Mijnherinneringen
overvakantiewerk
daterenalweervan een tijdjeterug.
In de meestevakantiesin het najaarhielpik thuis mee op het land met
aardappelrooien
en aardappels
sorteren.Naasthet feit dat het altijdheel
gezetligwas om met allerleimensenuit de buurtsamente werken,verdiendeik hierook een lekkerzakcentjemee.
Toenik een jaar of 15 was ging ik eigeniijkvoor het eerstecht vakantiewerk doen. lk begonals schilderbij Timmerbedrijf
Wijpkemasamenmet
Kees Moorlag.Het was een lange,warme zomer.'sOchtendsbegonnen
we meestalrond een uur of 7 en aan het eindevan de dag dronkenwe
altijdnog evengezamenlijk
ietsvoordatwe weer naar huisgingen.lk heb
bij diversemensen,zelfs bij de voorzittervan 't Lougnijs,schilderwerkzaamhedenverrichtin die periode.
gehad.
Vervolgens
heb ik eigenlijkeen aantaljarengeenvakantiebaantje
ln 1995heb ik, na het afsluitenvan mijnopleidingvoorAW-er,als kinderleidsterin de zomermaanden
in Bedumgewerkt.
op een kinderdagverblijf
gedaan.
Hiernaheb ik nooitmeervakantiewerk
A . YH .

11

WANDELTNGEN
(OF FTETSTOCHTJES
)
Niet met vakantie?Geen probleem,als u
goed ter been bent,trek de wandelschoenen
aan, rugzakjeop de rug en geniet in onze
eigen omgevingvan de 7 wandelingen
die
beschrevenstaan in het pas uitgekomen
b o e k j e C u l t u u r h i s t o r i s c hw
e andelingen
doorde gemeenteEemsmond.
De uitgaveis een initiatief
van de Culturele
Raad Eemsmonden is geschrevendoor
de heren H. Feenstrauit Warffumen M.
Holtmanuit Kantens.Het eersteexemplaarwerd op 4 juni overhandigd
aan de
burgemeester,
de heerG. Renkema.
Het 84 bl. Tellendeboekjebevatwandelingen
in en rond
Uithuizen, Warffum, Kantens, Stitswerd en Rottum, Zandeweer,
Eppenhuizen.
De herenvertellenu vanallesover de boerderijen,
huizen,kerken,landschappelijkebijzonderheden
die u op uw weg passeert.
Wist u bv. dat bij het huis aan de Bredeweg1 drie luikjesonderhet keukenraamzitten,waar de leveranciers
vroegerhun waren in kondenleggen? Of u maarevenom het hoekjevan de heg wilt kijkenllk hou u in db
gaten.
En dat je bij Gerad in de molen Grote Geert gort kunt kopen,waarvoor
Hanniede Vries4 gortreceptenheeftaangeleverd?
Dat er in Rottumin het kleinstehuisjein 1957tijdelijkeen gezinmet 4 kinderenwoonde?
Inplaatsvan wandelenkunt u ook de fietsnemen.of de auto op een uitgangspuntneerzettenen dan een routelopen.
Het boekjeis verkrijgbaar
bij de VW-kantorenin de gemeenteEemsmond
en bij enkeleboekhandels
en kostslechts5 euro.
A.E.v,d.H.-1.
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10 TIPS
VOORBETEREVAKANTIEFOTO'S.
T i p 1 : D o o rd e k n i e ë n .
Een foto wordtvaak interessanter
als u door de knieëngaat of op
de grondgaat liggen.Of ga in de hoogteen klimop een ladderof
muurtje.
Tip 2. Draaide cameraeen kwartslag.Maak niet altijdhorizontalefoto's
maarook eensstaande.
Tip 3: Flitsoverdag.
Bv. om'ongewenste
schaduwenweg te halenen als iemandvoor
een lichteachtergrondstaat( witte muur of zee )
Tip 4: Plaatsiets op de voorgrond,dat brengtmeer dieptein de foto.
Tip 5: Oog voor detail.
Een detailzegt soms meer dan een overzicht.Onrustigeachtergrondweg en mooievormenen structurenworden zichtbaar.
Tip 6. Maakeensgebruikvan tegenlicht.
Zorg dat de zon direct achter het onderwerpstaat en laat geen
stralenin de lenskomen.
Tip 7: Ga door bij regen.
Laat de grijzeluchtweg, want die zorgt voor een somberesfeer.
Mooizijndetailsvan regendruppels,
weerspiegelingen
in het natte
wegdek,foto dooreen natteruit,mensenmet paraplu's.
Tip 8: Omlijsthet onderuirerp.
Een gebouwkrijgteen extradimensieals u het door een raam of
poortjefotografeert.
Tip 9: Ondenverpnietin het midden.
wat meeraan de zijkant
Het is veelspannender
om uw ondenruerp
te plaatsen.
T i p 1 0 : D o ee e n s g e k .
Vergeetde regelsen experimenteer.
U krijgtmissersen verrassingen. Bv. als u een molenfotografeert,
draaide cameradan eens
heelsnel ronden druk af.
in te
Als u zich geroepenvoeltom na al dezetips een leukevakantiefoto
zenden,dan houdenwe ons bij 't Lougnijsaanbevolen.
Een leuk vakantieverhaaltje
erbijzou helemaalsuperzijn.
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VAKANTIEPUZZEL.
Streepde 55 woorden,die op een kleineuitzondering
na allemaalbetrekkinghebbenop't Lougnijsen activiteiten
in Kantens,Rottumen Stitswerd,
uit de mengelmoes
van letters.( vlinthipper
is in 2 stukjes,nl. vlinten hipper ) De woordenkunnener in alle richtingen
in voorkomen,
dus ook diagonaalen achter:stevoren.
Sommigeletterswordenvakergebruikt.
Als alle
woordenzijn weggestreept,blijvener 20 lettersover, die in leesrichting
een zinnetjevormen,dat betrekkingheeftop een bordjedat je in de zomer
hieren daar bij een huisof boerderijkunttegenkomenmet de tekst."Het
tuinpadop."Dedrie prijsjeszulleneen kleinigheid
zijn in de sfeervan de
oplossing.Succesl
Uw oplossingkunt u tot 15 aug.a.s. inleverenop het adresBredeweg1.
A.E.v.d.H.-1.
advendo
bieb
cursus
hipper
adverteerders
bier
damclub kaanster
bos
advertenties boterdiepdisco
kantens
agenda
brug
dokter
kas
arts
bvrod
ehbo
kerken
grotegeert kerkhof
bakker
ceres
bank
climax janboer
koor
jeugdhonkkopij
bar
club
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lougnijs schienvattoren
maxima school
toto
papier sint
vlint
pen
snor
voetbal
post
speeltuin
ijsje
redactie stitswerd zang
rottum teen
zomer
salem
toneel
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NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
BezoekHelmantel
Onderstralendeweersomstandigheden
bezochteen groep van 26 personen uit Kantens en Zandeweerop donderdag17 juni de schilder
Helmantel in Westeremden.Er waren maar 8 Kantsters mee maar
Zandeweermaaktehet deze dag helemaalgoed met '10fietsersen enkele mensenmet auto's.
De schilderzelf stondde bezoekersop te wachten.Zo bij het schilderen
gaf hr1in overalleen inleidingoverzijnwerkals kunstschilder,
weggelopen
over het huis'jdeweem"en de naastgelegen
Ned.herv.kerk.
Daarnawerd.er in de prachtigetuin koffieof thee gedronken.Na deze
onderbreking
kon de expositiewordenbekeken.Ook al hebje de schilderijenwel vakergezien,toch wordje er elke keerweer stil van als je er naar
kijkt.Door het prachtígeweer kon er door de mooi aangelegdetuin worden gelopenen de kerkkon eveneenswordenbezichtigd.
Er was nog koffie over en daar werd gretig gebruik van gemaakt. De
gingenook grif van de handen al met al kon er van een
ansichtkaartjes
zeergeslaagdemiddagwordengesproken.
voor meisjesafgeOp woensdag25 juni werd de cursuszelfverdediging
sloten.Eldersin dit blad kunt u een verslagvan een van de deelnemers
lezen.
Met deze twee activiteitenis het seizoenafgerond,want in juli en augustus houdenwij vakantie.
We hebbenechteral weer nieuweplannenin gedachtenen in september
hoorlu van ons.
Allen een goedezomertijdtoegewenst!

VAKANTIIIVERK

Om het goede voorbeeldte geven leek het een van onze redactieleden
een leuk idee als wij als redactiezelf eerst
eens iets schrevenover ons vakantiewerk.
Daarvoormoest ik wel 40 laar
terugin mijnherinneringen,
naarde jarentussen1957en 1961toen ik aan
de Kweekschoolin de Pelsterstraat
in Groningenstudeerde.
Mijn vriendinGeertjeWerkmanwerkte op het kantoorvan de Bedumer
Melkfabriek.In de zomermaandenals de medewerkersbij toerbeurt
vakantiehadden,mochtener vakantiewerkers
komenhelpen.En zo kwam
ik via Gé aan mijnvakantiebaantje.
Met de bus gingenwij naarBedum.Datwas heelgemakkelijk,
wantde bus
stoptevoor de ingangvan de fabriek.ln die jaren reisdener ook veel jongens die in de fabriekwerkten,met de bus en dat was heelgezellig.
Het kantoorlag aan de voorkantmet uitzichtop de drukkeverkeersweg.
Grootwas het niet,er werktenongeveer8 à 10 personen,die allemaal
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dicht op elkaar aan grote houten bureauswerkten.De cheffinwas een
korte,gezette,vrijgezellemevrouw,maarin die tijd zeidenwe nogjuffrouw.
Met haar priemendeoogjesachterde brillenglazen
hieldze ons de hele
dag in de gaten, )a ze was heelstreng.
Maar ik vond het echt erg leuk om er te werken,we haddenveel plezier
met elkaar.
Als vakantiewerkerkreeg je eenvoudigeadministratievekarweitjeste
doen,zoalsmelkstatentellen.Bij de melkontvangst
werdenmelkmonsters
genomen,die in het laboratorium
werdenonderzocht.
De uitkomsten
daarvan moestenvenryerkt
worden,b.v.het vetgehaltevan de melk.De boeren
kregendaar afrekeningen
van.
De oudenryetse
kantoormachines
herinnerik me ook nog. Een rekenmachinewaarje bij vermenigvuldigen
een handeleen bepaaldaantalkeren
naarvorenen naarachterenmoestdraaÍenen dan konje de uitkomstaflezen.
Nieuwkomersmoestennatuurlijkuitgeprobeerd
worden."Haal even de
dichtegaatjestangof een anderniet bestaandapparaat."
gingenwe bij mooiweer zonnenop het gazonof met
In de middagpauze
de jongensin de fabriekpraten.Er heerstenechterstrengehygienemaatregelsen je mochtnietoveralzo maarbinnenlopen.
Het mooistewas natuurlijkde dag dat je je salariskreeg.In mijngevalwas
dat F 16.00perweek.Na 4 wekenhadje dan F64.00en de buskaartkreeg
je ook nog vergoed.Met mijn loonzaKle
stapteik heeltrots naar huis.Mijn
vaderwas in de schuuraan hetwerk,zag me aankomenen zei:"Kijkeens,
Anje looptscheef"(van
het verdiendegeld,bedoeldehij. ) Maar ik was er
heel blij mee!
A .E . v . dH. . - L

HERHAALDEOPROEP.
jongerenuit Kantens,
Vorig jaar hebbenwe in het septembernummer
Rottumen Stitswerdaan het woord gelatendie geslaagdwaren voor hun
examen.
Dit jaar willenwe graag met jongerenin contactkomendie ietswillenverBv. Hoe ben je aan het vakantiebaantje
tellen over hun vakantiewerk.
gekomen,wat voor werk moestje doen,hoe bevieldat en verdiendehet
lekkeren wat wildeje graagvan het geldgaan kopen.
Wie reageert?Wie kan op 15 augustuseen stukjevoor 't Lougnijsklaar
hebben?
RedactieLougnijs.
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MOLENFEESTGROTEGEERT.
ln het weekend14 en 15 juni werd het Groningermolenweekend
gehouden. Maarin Kantenswas het een beetjeextrafeest.Bij cafe de Posthoorn
werd 48 uur geschommeld
en de opbrengstwas voor het onderhoudvan
de molen.Ook was er een molenfietstocht,
langs6 molens,over een kleine 30 kilometer.De mensendie deze gefietsthebbenwaren heel goed te
sprekenover dezetocht.
op vrijdagavond
werd ín het café een Hollandseavondgehoudenen op
zaterdagavond
het dollemolenfeest.
Misschienhad er iets meer publiek
moeten zijn, maarja .. .
Druktewas er wel op zaterdagen zondag bij de molen.op deze twee
dagen zln er ongeveer',|00bezoekersgeregistreerdin het gastenboek.
Veel molenaarsuit andere provincieskwamen een kijkje nemen op de
GroteGeert.
Bij de stookhutwas het weer een succesmet spekpannenkoeken,
koffie
en fris. Het weer was dezetwee dagendan ook voortreffelijk.
Op zondagavond werd de opbrengstvan bij de stookhuten van de fietstochtin het
spaarvarkengestoptbij de schommelaars
op het terras.
Om 19.00uur zondagavond
kwamende schommelaars
van de schommel
en werd het spaarvarkenomgekeerd.De totaleopbrengstwas € 170,-.
Er is beslotendat er eerst een nieuweGroningervlag wordt gekochten
verf voor de toegangsdeuren,
want die kan de molenaarzelfwel verven.
Al met al kan men terugkijken
op een geslaagdweekend.
De molenaaren organisatie.

VAKANTIITUERK

Als redactielid
was mij gevraagdom ietste schrijvenover vakantiewerkin
mijnjeugd.Toenik 16 jaar was had ik wel een brommer,want dat hoorde
bij je leeftrldtoen. lk had een zg. 'gasgever',een brommerzonder versnelling.Via een kenniskon ik in de zomervakantie
vier wekenbij Domo
Bedumaan het werk komen.Er was een plaatsjevoor mij op de kaasfabriek.De eerstetwee weken moest ik bij het pekelbadhelpenvan kazen
uit het pekelbadnaar de droogkamer.De laatstetwee weken moest ik op
een stoelzittenen kaasstempelen.
lk kan me heelgoedherinneren
als er
een blauwestreepop een kaasstond,dan moestje het stempeléén nummer verderdraaien.
Zo kon ik aan het eind van de vakantieeen anderebrommermet versnellingkopen.Bijnaiedereenhad toen een 'Yamaha'enik ookl

GW
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CONGERTIN ''ANDEREWERELD''.
Op vrijdagavond
20 juni jl. organiseerde
de actiegroepeen concertals
dank voor de ondersteuning.
Ons mooie landschapin polderde Delthe
blijft zo als het is, er komt geen waterberging.Dhr. Vaatstrabedankte
iedereendie zich heeft ingezetom tot dit resultaatte komen."Maar we
gaan nietslapen,we blijvenallert".
'AnderWereld'werd
Een concertin het landschap
achterde boerderijvan
door veel mensenbezocht.Muziekvereniging
Concordiauit Middelstum
liet zich van hun beste kant horen.En de kleirockgroep 'Hail gewoon'uit
Loppersumvermaaktende mensenprima.Ze speeldenzonderversterkers,dat was voor hun ook evenwennen.
Wie weet,mrsschien
volgendjaar weereen 'AndereWereld'concert!

G.W.

SPEELTUIN
.SPRUDDERNUST'
VIERT FEEST.
Op zaterdagmiddag
21 juni
vierden kinderen feest in
de speeltuin.De speeltuin
bestaat al weer 10 jaar.
Reden genoeg om een
feestjete houden.
Ongeveer 65 kinderen
genotenvan het optreden
van Tjip de clown.

G.W,

G E M E E N T E N I E U W1S2 J U N I2 0 0 3 .
Wilt u (weer) aan het werk?
gegeOp woensdag25 juni 2003van 9.30tot 11.00 uur wordtvoorlichting
ven bij het CWI in Winsumoverde mogelijkheden
voor werk.U kuntdan
informatiekrijgenover de mogelijkheden
op het gebiedvan begeleiding,
opleidingenen vacatures.Deze informatiewordt gegeven door de
gemeentenBedum,Eemsmond,De Marneen het CWI in Winsum.
Bentu niet in de gelegenheid
om langste komen?U kuntvoor een ande(0595)44 43
re afspraakcontactopnemenmet het CWl, telefoonnummer
50. Ook voor meer informatie
kunt u dit telefoonnummer
bellen.Het CWI
is gevestigdaan Obergon5 in Winsum.
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VAKANT]ItUERK

I

t

Eindjarentachtigwarenbijnaallekinderendie eindexamen
dedenaan het
werk zodra het examen achterde rug was. Zo ook ondergetekende.
Je
begon al op tijd met het zoekenvan een leukebaan. Na mijn mavo-examen heb ik een aantalmaandenbij een bloemenkwekerij
in Uithuizen
gewerkt.Samen met een meisjeuit Uithuizermeeden
waren we aan het
bollenpoten,onkruidwiedenen bloemenplukken.De radiostondvaak
keihardaan in de bloedhetekassenen met het vaste manlijkepersoneel
was het altijdgezelligom te werken.Op de laatstewerkdagvan de week
kreegje altijdje loon in een loonzakje.Wat voeldeik me telkenstrots dat
ik dat zelf verdiendhad!Van dat geld heb ik o.a. een tweedehands
racefietsgekocht.
Na mijn vwo-examenheb ik 3 maandenop een gezinsJjongerencamping
gewerkt.Je werkte6 dagen in de week en was alleende
op Terschelling
zondagvrij. De werkzaamheden
warendivers.Zo heb ik het huishouden
van de eigenarenvan de campinggerund,moestik uiteraardtoiletgebouwen schoonmaken
en heb ik ook regelmatig
in de kantinegestaan,waar
je de campinggasten
voorzietvan zelfgemaakte
hapjesen drankjes.Naast
hetwerken,gingik natuurlijk
ook regelmatig
uit.Dat maaktehetwerkenop
zo'n waddeneiland
natuurlijk
heelaantrekkelijk.
geld heb ik uiteindelijk
Van mijnzuurverdiende
een gitaargekocht.
Al met al heeftondergetekende
nietvaak stil gezetenin de vakantieen ik
ben benieuwdhoe dat met de huidigejongerengaat.
F.D.
CURSUSZELFVERDEDIGING
KANTENS.
Op woensdag25 juni heeftde laatsteles plaatsgevonden
van de cursus
zelfverdediging
voor meisjesvan 9 t/m 12 jaar in 't Schienvatin Kantens.
Deze cursus is opgestartdoor de VrouwenraadKantensen is gegeven
door JantienLindeboom
van Lindeboomtrainingen
uit Groningen.
De cursusis op 16 aprilvan startgegaanmet 14 deelnemersen 3 meisjes op de wachtlijst.Het doel van de cursuswas om meisjeszelfbewuster,
weerbaarderen stevigerin het leven te laten staan, in een wereld die
steeds onveiligerwordt. De lessenbestondenuit verschillendeonderdelen.Zo hebbende meisjesgeleerdhoe ze moetenschoppen,hoe ze mensen pijn kunnendoen, zodatje kunt vluchtenen truckjesom jezelflos te
krijgenwanneerje door iemandvastgepaktbent.Ze deden kortetoneelstukjeswaarinje leertom voor jezelfop te komen,spelletjesom schijnbewegingente lerenen ze leerdenverschillende
soortenslagenen hoe je
slagen van anderenkunt afweren.Kortom:een hele uitgebreidecursus
waarinde meisjesgoed leerdenhoe ze zich in een bedreigendesituatie
kunnenverdedigen.De meestemeisjeshebbende cursusmet veel plezier gevolgd.Het is voor de cursistenechterte hopendat ze hun kennis
op dit gebiednooithoeventoe te passen.
F.D.
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MIDZOMERNAFEEST.
C.S.C.W./ Feestcomitéorganiserenop zaterdag30 augustusa.s. een
i.s.m.het Jeugdhonk.
op het ijsbaanterrein
Midzomernafeest
Voorlopigprogramma:
's Middagsvoor de jeugdvan 4 t/m t 16 jaar.
't
Vanaft 17.30uur vliemakenin Schienvat.
Vliegersen waterraketten
een gezelligebarafschietenmet aansluitend
gers oplaten,waterrakettten
en in het Jeugdhonk.
becueop het ijsbaanterrein
We gaandoortot plm. 10 uur!
voor de
Medioaugustuskomenwe bij u aan de deur met bonnenboekjes
barbecue.
Nadere informatievolgt via een huis-aan-huisfolder! Het belooft heel
om nieuwedorpsgezelligte worden,het is nl. ook een goedegelegenheid
genotente lerenkennen!Noteerdeze datumvast in uw agenda!
Hanniede Vries,
Annekev.d.Graaf,
Han Rottink,
MichaelMeijer,
Janny Reiffers.
SCHOOLREIS.
gaaniederjaar een dag op schoolDe kleutersvan de O.B.S.Klinkenborg
reis naarjeugdparkNienoordin Leek.
Ook dit jaar was het weer zover.Op dinsdag3 juni jl. gingen18 kleuters
naar Leek.Om plm.
(begeleiders)
met personenauto's
en 6 volwassenen
10 uur kwamenwe aan in de doorde kleuterszo geliefdespeeltuin,waar
ze naar hartelustmochtenravotten.Favorietwaren de grote glijbaan,de
paardenbaanen het rijdenin de grotetractor.
Ca. 12 uur was het tijd voor een lekkerekrentenbol,waarna de huifkartocht op het programmastond.De grotehuifkarwerd getrokkendoor een
sterkpaarden zo maaktenwe een gezelligrondjedoor het park.Maar de
koek was nog lang niet op, want een ritje met het stoomtreintjemocht
nietontbreken.
natuurlijk
'lege' magen gevuld met een overheerlijkpatatjeen
Daarnawerden de
toen was het alweertijd voor een bezoekaan de kinderboerderij.
We kijDe dag werd afgeslotenmet het bekijkenvan de miniatuurtreintjes.
dag!
gezellige,
vermoeiende
en
zonnige
ken terugop een
J.R.
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BELANGRIJKE
INFORMATIE
VOORHETOPHALENVAN OUD PAPIER.
Peuterspeelzaal'Poppedijn'
en o.b.s.'Klinkenborg'.
Aan de inwonersvan Kantens,Rottum,Stitswerde.o.,
Evenalsvoorgaandejaren zal er alleenaan het beginvan het schooljaar
huisaan huiseen stencilwordengebrachtmet alleophaaldata
van het oud
papier.(Ook in het Lougnijszullende data voor het ophalenvan oud
papiervermeldworden).Onderaanzijn alle data en aanvangstijden
voor
het ophalenvan het oud papiervermeld.
Vriendelijkverzoek:
* Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
" Papieren kartongebundeldof in dozenbij de weg zetten.
* Legekartonnendozenzelfevenlosscheuren
en bundelen.Dit scheeltbij
het ophalenheel veel werk en anders moet het bij de containersnog
gebeuren.
* Geen rommelmeegevenzoalsplastic,piepschuim,hout of andererommel. Dezetroepmoeter allemaaldoorde ophalersuitgehaald
en opgeruimdworden.
. Bij klachtenkan men zichwendentot de instantie,die op dat momenthet
papierophaalt.
T e l e f o o n nO
r .. b . s . ' K l i n k e n b o0r g5'9 5 - 5 5718 8 .
peuterspeelzaal,
Telefoonnr.contactpersoon
FrouwkeDoornbos0595557250.
Ophaaldataoud papiervoor het schooljaar2003-2004
* Woens.avond
20aug.2003: om1810
uurbijdeweg O.b,s.
Klinkenborg
(0595-551788);
* Zater,morgen
'Poppedijn'
4 okt.2003: om09.00
uurbijdeweg Peuterspeelzaal
(0595-557250);
* Zater,morgen
22nov.2003. om09,00
uurbijdeweg O.b.s.Klinkenborg
(05e5-551788);
'Poppedijn'
* Zater.morgen
10jan.2004'. om0910
uurbijdeweg Peuterspeelzaal
(0595-557250);
* Zater.morgen
21febr.
2004: om09iouurbijdeweg O.b.s.
Klinkenborg
(05e5-551788);
'Poppedijn'
* Woens.avond
7 apr.2004: om18.00
uurbijdeweg Peuterspeelzaal
(0595-557250);
* Woens,avond
26mei2004: om18iouurbijdeweg O,b.s.
Klinkenborg
(05e5-551788);
'Poppedijn'
*Woens.avond
7 juli2004:
om1B.oc
uurbijdeweg Peuterspeelzaal
(0595-557250)
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ONZE VAKANTIEIN BRAZILIE.
De redenvan onze reis was een bezoekaan onze zoon en zijn gezin.Zij
Ze
emigreerdenin 2001 vanuit Rottumnaar dit land in Zuid-Amerika.
gem. Unaï.Dit ligt 140 km ten zuiwonendaar in de kolonieBrasolandia,
den van de hoofdstadBrasilia.Tussendeze plaatsenligt de kolonie,
gestichtin 1984.
was één van de vier pioniers.Het was
MijnjongstebroerPiet Bijsterveld,
dan ook de tweedekeer dat we in Braziliëwaren,de eerstekeer was zes
j a a r g e l e d e nD
. e k o l o n i et e l t n u r u i m1 1 0p e r s o n e n
v e r d e e l do v e rz o ' n 2 5
gezinnen.Bijnaiedereenis agrariër.
De meeste bedrijvenzijn gemengd,landbouwen veehouderij.Er wordt
mais en soja verbouwd,de laatstejaren ook bonen,te vergelijkenmet
gebruikt
consumptie
onzebruinebonen.Maiswordtzowelvoormenselijke
gebruiktvoor bakken
als voorveevoer.Sojaoliewordtin iederhuishouden
en braden,verderis soja ook veevoer.Bonenen rijstzijn het volksvoedsel
van de Braziliaan,
met vlees.
fok- en mestvarkens
Het vee dat gehoudenwordtbestaatuit melkkoeien,
Voorde verderelevensbehoeften
is men in de kolonieaanen legkippen.
gewezenop Una'Í.Hemelsbreed
is dat ca. I km, maarvanwegehet heulandschap
is het40 km rijdenlVergeleken
met 6 jaar geledenis
velachtige
groUnaïuitgebreid,
opgeknapten het aanbodin de winkelsaanmerkelijk
van de bevolkingstijgtduidelijk.De weg tuster geworden.Het levenspeil
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sen de kolonieen Unai'wordt slechtonderhouden.
Het is voortdurend
goeduitkijkenom kuilenen tegenliggers
ln de kolonieis een
te ontwijken!
basisschool,
waar de kinderenNederlands
en Portugeesleren,de voertaal in Brazilië.Voor voortgezetondenruijs
moet de jeugd naar Unal'.De
zijn van 7-12 uur,'s middagsis het te heet.De basisschool
schooltijden
begintom 8 uur.
De kolonietigt op een hoogvlakte,'1000
m boven N.A.P.Daardooris er
meestalwel wat wind,wat de temperatuur
maakttijdensons
dragelijker
verblijf,zo'n 30o.
Men spreekter niet over zomeren winter,maar over natteen drogetijd.
De nattetijd is het groeiseizoen
van + oktober- april.De regenvalis sterk
's
wisselenden het waterverdamptsnel.Het kan stevigonweren, avonds
op de verandagezetenzagenwe het meestalwel ergenslichten.
zijn.
De sterrenhemel
is schitterend,
bij bewolkingkan het aardedonker
Het is altijdom 20.00uur donker,de kolonieheeftgeen straatverlichting;
zaklantaarnmee dus!
De asfaltwegwaar de kolonieaan ligt,was pas gelegdtoen de kolonie
werd gesticht,zo'n 20 jaar dus. Doorde kolonieloopteen rode kleiweg.
De grondbestaatnl. uit rode klei.Die weg is doorgaanden 100 km lang.
liggenen ook wel
Met veel zijwegenwaaraanfazenda's(boerderijen)
'nederzettingen',
kleinedorpjes.Als het nat is, erg glibberig,bij droogte
enormstoffig.
De naamis cafeforte,wat sterkekoffiebetekenten op koffieteeltin het verledenwijst.Een hoogvlakte
betekentdat er rondomen ookwel tussendoor
dalenzijn.Oaaris het een wildernisvan bomenen wildeplanten.Er leven
allerleidieren,o.a.slangen.Ze komenook in de kolonievoor;wij maakten
kennismet een koraalslang
die zichonderwat afvalverstopthad.Net een
snoer kralen,maarwel giftig!De groeneparkietleefter, een echte levenDe koereigerhoudtde koeiengezelmakeren meer papegaaiachtigen.
en
schap.De drogetijd wordtals onprettigervaren,lageluchtvochtigheid
's
stof. Men legt nachtsnatte doeken in de slaapkamers.Overdagfelle
plm.15o.Men kanzichniette erg inspannen
zon,hardewind,temperatuur
en moetveel drinken.Niemandgaatweg zonderwatermee te nemen.
Met mijn broeren schoonzusgingenwe een paardagenop reis,ietsten
N.O.van Brasilia.
We kwamenin oudedorpen,sommigegedeeltenop een
heuvel,anderedelenin het dal gebouwd.Heel apart,we warenvergeten
hoe we Pirenopolis
binnenwarengekomen.We kondende uitgangniet
meer vinden!Vragendus maar en wat bleek?Langsde kerk,op de top
van een heuvel,waar we al vaak naar gekekenhadden,looptde enige
weg waarlangsmen het dorp binnenkomt
en verlaat!
ietswat vakerte zien
Op een andereheuvelstaateen grootChristusbeeld,
is bij een stad of dorp.
De eerstenacht logeerdenwe in een soort pension(Pouso),heel oud
maarnetjesen schoon.Wel met een normalebadkamer.
De tweedenacht
brachtenwe door in een bungalowpark.
Groterverschilwas nauwelijks
denkbaar.Op het terras haddenwe een prachtiguitzichtop het dorp,
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tegende heuvelgebouwd.'s Avondsmet heelveellichtjes,echtheelmooi.
veldensoja. Het wegennet
Op de terugwegredenwe langsonafzienbare
rond Brasiliais goed en wordtnog steedsuitgebreid.
De stad Brasiliais
nog maar ruim 20 jaar oud. Toen beslootmen een nieuwehoofdstadte
bouwen.Daarvoorwas dat Rio de Janeiro,dat in een heelanderdeelvan
het land ligt.
De kolonieBrasolandia
is nietde eersteNederlandse
koloniein Brazilië.
Zo'n 1000km zuidetijker
zijner ook eienaantal,o.a. Holambra1, 2 en 3,
Castrolandaen Carambei.Deze laatstedateertvan ca. 1925.In die streken heerst een meer Nederlandsklimaat. Wat bewoog en beweegt
Nederlanders,
vooralboeren,om naar Braziliëte gaan?De ruimteen de
vrijheid?Het is zeker geen gemakkelijkleven daar. Er is veel aanpasen
singsvermogen
nodig:het is een heelanderecultuuren maatschappij
een moeilijketaal. De bevolkingheefteen heel anderementaliteit,
daar
moetmen mee lerenomgaan.
lk hoop dat ik met dit verslagenigszinseen indrukheb gegevenvan
Braziliëen vooralvan de kolonieBrasolandia.
A. T. Schuiling-Bijsterveld.
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Wim Pol,Langestraat
1, Kantens.
Wat was je jongensdroom?
lk wildealtijdgraagboerworden,loonwerker.
Wat is er van terecht gekomen?
Niets,ik werk in een magazijnmet truck-en traileronderdelen.
Wat is je hobby?
Duivensport,
motorrijdenen mijn muziekbandje.
je
\qt is favoriete vakantiebestemming?
Griekseiland,zon, stranden zee.
Wat is het leuksteaanje woonplaats?
lk genietvan de rusten de ruimtein de woonplaats
en er zijn veel activiteitenvoorjong en oud.
Wat is het minst leuke aanje woonplaats?
Goedevraag,dit moetvooi mij nog komen.
Welkboek heb je voor het laatstgelezen?
Het werkplaatshandboekvan mij"nmotor,de yamaha
R6.
Welkefilm hebje voor het taatstgezien?
Het is jaren geródendat ik nrri de bioscoopben geweest,
de raatstekeer
was met de kinderenvan mijn zus, naar Tarzan.
l!/at is je favorietet.v. programma?
Kopspijkers,
AbnormaaleÁ ntl transportwereld.
Waa.rhebje voorhet laatstsmakelijkom gelachen?
lk wist níetmeerwat ik wirdewordeÁ,,ie uïáag'j,
ik b"tde mijnmoederen
zij verteldedat ik boer wildeworden.
Wat heeftje het meestgeraakt?
Een paaltjeop de A7, FóxholrichtingGroningen,
tegende voorremhendel
van mijn motor.
IrVatzou je graag nog eens wittendoen?
op dit momentzou lk het nietweten,ik heb al veel
dingengedaan.Van
parachutespringen
tot het kopenvan de motordie ik grrág *ïá; hebben.
lk ben vadergewordenen ik heb de pun jÀr,ád,
o* wat wirje nog meer.
lk geefde pen door aan Lee colstee,Middelstumerweg
22, Kantens.
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BIJBELLEZING
OP INTERNET.
V i a d e i n t e r n e t s i t ew w w . b i j b e l g e n o o t s c h a pv. naln h e t N e d e r l a n d s
(NBG) zijn teksten te beluisterenin de Nieuwe
Bijbelgenootschap
Bijbelvertaling.
Het gaat om tekstenuit het Lucas-evangelie
en het boek
Handelingen
van de apostelen,
zoalsdie eerderzijnuitgebracht
op een cd
ter promotievan de Bijbelper Maand-Club.
De bezoekervan de NBG-site
kan de tekstenlezen,downloaden
én beluisteren.
De tekstfragmentenover Pasen worden voorgelezendoor Anne van
Egmond;Loesvan der Schaftverzorgtde inleidingen.
De verhalenoverde
hemelvaarten het pinksterfeest
wordenten gehoregebrachtdoor Steffe
Bak.
Met het plaatsenvan de tekstenop internetwil het bijbelgenootschap
bregevenaan het projectNieuweBijbelvertaling.
dere bekendheid
Al eerder
presenteerde
het NBG het kerstevangelie
uit Lucas,voorgelezendoor
nieuwslezer
ArendLangenberg.
lnternetis voor het NBGeen belangrijk
middelom ervoorte zorgendat de
Bijbel zoveel mogelijkmensen bereikten aanspreekt.Naast de site
www.bijbelgenootschap.nl
beheerthet NBG ook sites over projectenals
de Arkventureen VerÍaaldVerleden,de site biblija.nefmet diverse bijbelvertalingen
en www.surfbijbel.nl
met interactieve
bijbelverhalen
voor kinderen.
Bron:Nederlands
Bijbelgenootschap,
Haarlem.
I N G E S P R E KM E T
Tiena en WillemKnot die op 25 mei van dit
)aar Nederlandskampioen stijldansenzijn
gewordenbij de ANDOS(dansbond).
In huize Knot word ik op een regenachtige
voor mijneersteinterdinsdagavond
venruacht
view met twee mensendie mij vol passievertellenover hun hobbyhet stijldansen.
Nadat hun dochterDigna op 8-jarigeleeftijd
begon met stijldansenen Tiena regelmatig
langs de kant zat toe te kijken, begon het
gevoel te komen dat zij ook wel het dansen
wildenleren.Op 24 februari1997zijn Willem
en Tienabegonnenmet de beginnerscursus
in
Hotel 't Gemeentenhuis
in Uithuizen,na tien
lessendanstenze af voor basisbrons.Al snel
haddenze de smaakte pakkenen beslotenze
door te gaan met de vervolgcusus.
ln plaats

28

van één avond per week in Uithuizengingenze juist ook naar andere
van Dansschool
OmdatTienain de
dansavonden
Randoein de omgeving.
zorg vaak avonddienstenmoest draaien,beslootze op anderetijden te
gaanwerkenen tot op vandaagwordthaarroosterop het dansenaangepast.
Hun eerste wedstrijddanstenze vijf jaar geleden in het Verkeerspark
Assen, De derde keer dat ze aan een danswedstrijd
meededen,behaalden ze voor het eerst de eersteprijs.Tijdenswedstrijdenzijn puntente
behalendie weervoor promotiekunnenzorgen.De laatstedriejaar dansten ze gemiddeldvier keerper week.
wordende volgendedansengedanst:voor ballroom
Op de wedstrijden
(standaard)
en Slow wals (engelsewals),Tango,Slowfox,Weensewals
en de Quick step. Voor het Latijns-Amerikaans
Samba,Cha cha cha,
Rumba,Pasodobleen de Jive.Het programma(de figuren)die je danst
bestaanuit basispassen
en figurendie in heel Europabijna gelijkzijn.
Tijdenseen wedstrijdmag je zelfje figurenpakket
Je wordt
samenstellen.
je movements,
puurbeoordeeld
op de manierwaaropje danst,je houding,
het voetenwerk,het hoofdwerken natuurlijkhoe je er als paar uitziet.lk
krijg vervolgenseen foto te zien van de kostbarekleding(Willemin rokkostuumen Tiena in een jurk met veel glitter)die ze aan hebbentijdens
het dansen.Ze hebbentwee kostuumsen twee paar schoenen,één voor
ballroomen één voor Latin.
gewonnen,de wisselbeker
ln december2002hebbenze de oudejaarscup
hebbenze helaasnogsteedsnietin huis,wantdie moetnog uit Rotterdam
komen.ln april2003 hebbenze de Noordelijke
kampioenschappen
ballroom en latin gewonnen, en nu de laatste wedstrijd zijn ze dan
Nederlandskampioensportklassemiddelage gewordenen zijnze gepromoveerdnaar de hoofdklasse.ln totaalhebbenze in de zes jaar dat ze
prijzengewonnen,die ondertussenniet meer in de
dansenvierenvijftig
prijzenkastpassen.
Vanafseptembergaanze bij de NADBaan de slag.Dit is de hoogstebond
van Nederland.
Daarnaast
blijvenze ook bij de ANDOSdansen,omdatde
hoofdklassenog steedskansenen uitdagingenbiedt.In de zomerperiode
en vlak voor wedstrijdennemenze vaak nog extradanslessen.Dat zij zo
ver gekomenzijn,is voor een grootdeel te dankenaan de disciplinedie
ze elke keer weer weten op te brengen.En veel, heel veel trainen,niet
alleentijdensde lessenmaarook in de pauzes,thuisin de keukenof tussendoorop het werk.
Wiltememn Tienabedanktvoor het plezierigeinterviewen heel veel succes bij alle toekomstigewedstríjden.
A . YH .
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COLLECTEEPILEPSIE.
gehoudenvan 19 mei tlm 24 mei2003,
De collecteepilepsiebestrijding,
heeftopgebracht€ 354,79.
Allen heel hartelijkbedankt.

JannyHoltman.

\MIE ZIIIKEI\
Wie zuíken t uoak
op uerre steeën,
doar t aans is as
ien aigen hórn.
Wie zuiken bos
of baargen, zeeën
en zain noar zun
oet, elke mórn.
Dezulfde zLLn,
die ouer t koren
uan mien uerloaten
landschap schtent.
Ik kom weerzm
as neisgeboren,
ein. deí ook hí"er
zien neugten uíendt.
Jan Boer.
Oet: Zun wiend en wolken.
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KANTENS
DOSTFEEST
2003.
PROGRAMMA
Woensdag2 iuli Um zondag6 juli

Woensdag
2 juli:
20.00- 24.00uur Bingomet geldprijzen.
Donderdag
3 juli:
1 6 . 0 0u u r
OpeningDóstfeest2003en kermismet het ballonnenoplaten.

1 6 . 0 0- 2 1 . 0 0u u r Braderieop de Pastorieweg.
Foto'sen video in de feesttent.
2 0 . 0 0u u r
2 0 . 0 0- 2 3 . 0 0u u r Ties Zwijghuizenzal voor u gezelligemuziek
spelen.

4 juli:
VrUdag
Kermis.
1 6 . 0 0u u r
Feesttentgeopend.
1 6 . 0 0u u r
2 0 . 3 0 0 1 . 0 0u u r Livemuziekin de feesttent.
Op het podiumstaatvoor u Midnight.

Zaterdag
5 juli:
1 4 . 0 0u u r
1 4 . 0 0u u r

20.00- 02.00uur

verzorgddoor het brandweerBrandweershow
korpsvan Middelstum.
Kermis.
Livemuziekin de feesttent.
Op het podiumstaanvoor u drie fantastische
artiestennl.
SiemenPommel
SijtseScheeringa
Enruinde Vries met band.

Formatie
Midnight.
muzikanten
die op elk grootfeest
Dit kwartetbestaatuit vierfantastische
repertoir
Ze hebbeneengevarieerd
bestaande sfeerer goedin krijgen.
jaren70,80,90 muzÍek.
stonstreektaal,
Onlangs
de uittop 100,hollands,
denzij nogin de Noord19 methetleukenummer'rendez-vous'.
Afkomstig
uit Emmenbestaande herenal 12 en halfjaarwaarze kortgeledeneengrootfeestvanhebbengehad.

B.v. R.O.D.keihard de goeiste!!
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Voor de jeugd

Horizontaal:
l. Schoolvrij
7. Lidwoord
8. Even
10.Voorzetsel
12.Venster
13.Bijwoord
1 4 .E e r
I 6. Jongensnaam
I8. Cirotesteen
19.Niet riro€g
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Verticaal
2. Anno Domnini
3. Lunapark
4. Rodevrucht
5" Voorzetsel
6. Muggenbeschenner
9. Grasland
1 1 .B e k e r
1 3 .S a m e n
15. WaterFriesland
1 7 .D e e lm a s t

l- -J::::.:a:=.aa::-.-

:a::a::l

:::::+t

- - :::...::'::..)
@:: :::-- :::::

::=@
:..::ta:::: .

.=@
-..@
@,,:-:::::::::::::.:'.

34

..::.:::

. :::

Lcq 1i lucifers lraastslkaar. Onl de bettrt
r.uiricn de sireiers l,l of i lucifcrs \\'eghiilcn'
Wii hct laaiste lucil'cr1icrrlocl lakken hecÍi
vcrlorcn. F-n.. Naruttrlr.lkrnag je gecn beurt
o v c r s l a a l l .D i t s p c l k u n j c o n t d c t i t t i t c d o d c n
nrc0rdcre keren s1'rclctr

Hoekunjeoiiewegen
gebruiken
zonder
fweemacleen
tlegïegebruiker
zelfde

írocr

EN/ t-oN

Er zíjn I7 grotesteden
in dezepuzzel.
.yerqg.rgen
Itun J11ze allernaal
vinden?
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As de waarme u:tnd uut t zuden
zachíes deur mien hoaren utaaít
en op t ueld t goldgele knren
in de zun te riepen staait,
as mtljounen bonde bloumkes
Ltutstreutbínnen ouer t ueld
en de laíwerk ín de hOchte
ons zien leuenslaid uertelt,
as de bomen en de stroeken
pronken mit n níj gruin klaid

'Wat
is t hait!'
zulfs nog poesten:
As de blode alrms broenen.
t waarme strand uol minsen ligt,
uíert de zummer t feest uctn bliedschop
en t stroalt uan elks (tezicht!

l\ies Sap-Akkerman.
Oet: Toal en Tàiken.
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