't LOUGNIJS
Maandel
ijkse i nformatiekrant
voor de dorpen
Kantens- Rottumen Stitswerd

2 5 e J A A R G A N GN o .1 1
E:
REDACTI
Dhr.WJ. van der Bíjl
Mw.A.E.van der Hoek-Linstra
Dhr.G. Werkman
Mw.A. van Vliet-Vermeulen
Mw. F.F.Doornbos-Dijkhuis,
eindredactie
Mw.A.Y.Holtman

J U L I2 0 0 6
UIïEP,SïE
NLEWPUTUH
ROPLI:

Inleveren
van uw kopij:
Per email:tlougniis@kantens.nl(FrouwkeDoornbos)
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KERKDIEN'TEN.
PROTESTANTSE
EENTE
GEM
KANTENS.STIÏSWERD
Antoniuskerk
Kantens,
2juli
9,30
A.Mulder,
Assen
k
uur:mevr,
9juli 11,00
K.Hof,
Wirdum;
tentdienst
uur:deheer
k
16juli 9.30
A,Mulder,
Assen
uur:mevr.
23juli 9.30
K.Hof,
Wirdum
uur:.deheer
.
30juli 9.30
N,C.
Meihuizen,
Kantens
uur:mevr,
6 aug, 11.00
uur:mevr.
A.Mulder,
Assen
13aug. 10.00
F,Venema,
uur:deheer
Onderdendam
20aug.
ZieStitswerd
27aug.11.00
A.Mulder,
uur:mevr.
Assen
3 sept, 9.30
uur:deheer
J.Brontsema,
Ulrum
Slitswerd,
Georgiuskerk
20aug. 10.00
uur:JanVenema,
Kantens
k=kindernevendienst
KERK
GEREFORMEEFDE
VRIJCEMAAKT
TEKANTENS
2juli
9.30
uur ds.E.Venema
14,30
uur ds.M,E.
Buitenhuis
uitBaflo
leerdienst
9juli
9.30
uur ds,E,Venema
14.30
uur ds.M.E.
Buitenhuis
leerdienst
uitBaílo
16juli 9,30
uur ds,M.A,
deNietuitGroningen
Noord
14.30
uur ds.E,Venema
23juli 9.30
uur leesdienst
14.30
uur ds.E.Venema
(indeGereÍ.
30juli 9.30uur leesdienst
Kerk
vrijg,
teMiddelstum)
(indeGereÍ.
14,30
Kerk
vrijg.
uur leesdienst
teKantens)
(indeGeref.
6 aug. 9.30uur leesdienst
Kerk
vrijg.
teMiddelstum)
(indeGeref,
14,30
uur leesdienst
Kerk
vrijg.
teKantens
)
(indeGeref.
13aug. 9.30uur leesdienst
Kerk
vrrjg.
teMiddelstum)
(indeGeref.
14,30
Kerk
vrijg.
uur leesdienst
teKantens)
(indeGeref.
20aug. 9.30
uur ds.E.Venema
Kerk
vrijg,
teMiddelstum)
14,30
(indeGereÍ,
uur ds.ïS. Huttenga
uitGroriingen
Kerk
vrijg,
teKantens)
27aug. 9.30
uur ds,E.Venema
14.30
uur leesdienst
3 sept. 9.30
uur leesdienst
14.30
uur ds,J.PvanderWaluitLeek
KERK
CHFGEREF
KANTENS.
2iuli 10.30
uur leesdienst
14.30
uur ds.Av d Bovekamp,
dienst
inThesinge,
9juli
9.00
uur leesdienst
17.00
uur ds,DJ Steensma.
16juli 10.30
uur leesdienst
14.30
uur leesdiensl,
inThesinge,
dienst
23juli 9.00
uur leesdienst
17.00
uur ds,DJ Steensma.
inThesinge.
30juli 9.30
uur leesdienst,
dienst
14.30
uur ds.Av d Bovekamp,
6 aug. 9,30
uur ds.J Brons,
inïhesinge
dienst
14.30
uur ds,i Brons
1 3 a u g .9 .3 0u u rd s .SB v d Meul en,di ensti nThesi
14,30uur
nge
dsS B vdMeul en
20aug. 10.30
uur leesdienst
14.30
uur ds.Wi A Ester,
inThesinge
dienst
27aug. 9.00
uur leesdienst
17.00
uur ds.PWHulshof
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\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:0900 - 9229 (0,10euro p.min.)
Tandartsen:
1-2 juli
L.G.Jager,Bedum
8-9 juli
A.M.van Waes,Uithuizermeeden
1 5 - 1 6j u l i
M . J .R u t e n f r a n sL,o p p e r s u m . . . . .
22-23juli
C.H.de Lange,Leens
2 9 - 3 0j u l i
H . M e u r s i n gM
, iddelstum
5 - 6a u g .
L . d e n H a r t o gL
, oppersum......
1 2 - 1 3a u g . A . F .B r u i n i n g - G e l d e r b l W
o mi n, s u m
1 9 - 2 0a u g . G . J .H e u v i n kU
, lrum
26-27 aug. C.J.Conradie,Bedum
2-3 sept.
M.J.den Engelse-Boelkes,
Ezinge
9 - 1 0s e p t . P .B r o u w e rU, i t h u i z e n . . .
1 6 - 1 7s e p t . B . F l e d d e r u sW, i n s u m . . .

....050- 301 54 62
.0595- 41 36 84
. . . 0 5 9 6- 5 7 2 8 1 8
...0595- 57 14 27
. . . . . 0 5 9 -55 5 2 2 9 2
. . . . . 0 5 9 -65 7 2 8 1 8
. . . . . 0 5 9 -54 4 1 7 4 0
. . . . . . 0 5 9-54 0 2 0 1 5
...050- 301 23 37
- 62 21 21
.......0594
. . . . . . . . 0 5 9- 54 3 1 6 4 2
. . . . . . . 0 5 9-54 4 1 5 4 5

Op zaterdagen zondagis er om 11.00 en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R.Boelema.Praktijk:
38, Middelstum.
Groensingel
Voorhet makenvan afsprakenvan ma. Vm vr. tussen8.00-8.15uur,
t e l .0 6 - 5 1 2 5 5 9 2 6 .
Koks Herberg b.v.
Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verloskund igenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595 557131
voor dringendevragenof voor de bevalling:06 13731172
BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

Ledenadministratie.
G.S.OMTA-ARKEMA
tel.:059555 26 23

Gelieve wijzigingenbij huwelijk, samenwonen, geboorte en/of verhuizingen
door te geven aan de ledenadministratie
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VAN DE REDACTIE
Het laatstenummervoorde zomervakantie
ligtvooru op tafel.Een zomernummerwaar extrastil wordt gestaanbij de mogelijkheden
om in onze
directeomgevingop vakantiete gaan (vakantieop het Hoogeland...);
hetzij in een vakantiehuisje
in Rottumof Kantensof bij een Bed & Breakfast
gelegenheidin Rottumof Stitswerd.
Verderhebbenwe 8 leerlingenvan
groep8 gevraagdnaar hun plannenvoor het komendeschooljaar.
Ze verlatenhunoudevertrouwde
basisschool
om in een geheelandereomgeving
naar het voortgezetonderwijste gaan.Waar ze naar toe gaan en vooral
wat ze daarvanvinden,leestu her en der verspreidin dit nummeronderde
titel"Afscheidgroep 8... en dan....?'.Viadezeweg wil ik Jeen, Bradley,
Johan,Robin,Merel.,
Marijke,Meeraen Anoukheelerg bedankenvoorhun
bijdrageen hen veelsucceswensenop hun nieuweschool!
't
Ook de redactievan Lougnijsgaatop vakantie.Hetvolgendenummer zal
dan ook pas op donderdagT septemberbij u op de deurmatvallen.lets
laterdan anders,maar dat komt doordatde schoolvakantie
zeer laat valt
dit jaar.U kunt uw kopijdaaromtot woensdag30 augustusaanleverenop
de gebruikelijkeadressen.Rest mij nog u een ontspannendeen vooral
warmezomertoe te wensen!
BinnengekomengiÍten
E.P.de V. te K.
't
Speeltuinvereniging
Spruddernust
te K.

€ 15,=
€ 30,=

Wij danken Ltvoor uw bijdrage!
OPBRENGST
C O L L E C T EE P I L E P S I E B E S T R I J D I N G
gehoudenvan 29 mei Vm 3 juni 2006 in
De collecteepilepsiebestrijding,
Kantens,Rottumen Stitswerd,heeft€ 384,20opgebracht.De opbrengst
van de collecteis bestemdvoorwetenschappelijk
onderzoek,voorlichtingsactiviteiten,
het organiseren
van begeleide
vakanties
voormensenmet epilepsieen individuele
hulp.Dankvoor uw gift.
Janny Holtman
THUISWERKGEZOCHT
Wie weet een adresjevoor mij voor thuiswerk?
o.a.inpakwerkof sorteerwerk?
E m a i lm a r c e l . e i s s e@
n sh o m e . n l

UofuilIipophpfllatrqplnil1,,,.,

Walsemaweer- Kantens
U kunt logerenop onzemooieherenboerderij
met3 kapschuren
(1869).Als
u houdtvan rust, ruimteen van mooiewolkenluchten,
kunt u dat hier vinden.Walsemaweer
ligtop de wierdeWaleswere;
dit is een hooggedeelte,
gemaaktom mensen dierte beschermen
tegenhet water.Een historische
plek,beschreven
in het boerderíjboek
van Kantens.De meidenkamer
is in
oude stijl gerestaureerden is onderdeelvan uw appartement.Vanuitde
meidenkamer
heeftu een prachtiguitzichtop de wierde.Op de boerderij
bevindtzich een bijzondere
meubelmakerij.
Het appartementis geschiktvoor2-4 personenen bestaatuit woon - zitkamer met eetruimte- volledigingerichtekeuken- cv - badruimte,douche,
toilet - tv - radio - cd - tuin/terras- kinderstoelen -bed - 2 slaapkamers,
waarvan1 met een 2 persoonsbed.
Op verzoekkunt u met uw eigen laptop gebruikmaken
van onzeadsl-verbinding.
Uw gastvrouwen,
Trudyvrugt
en TinekeVeelo,hetenu het gehelejaar welkomop de Walsemaweeraan
de Klinkenborgerweg
6 in Kantens(tet.0595- 4gsg74oÍ 06 - 29039g29).
Voormeerinformatie
kuntu ook terechtop www.hoeverogies.nl
Trudy Vrugt en Tineke Veelo

SPEEUTUINFEEST
1OJUNI 2006
Op zaterdag10 juni was het grootfeestin de speeltuin!!
De speelturnverenigingbestondafgelopendecember12,5jaar en dat hebbenwe feestelijk
gevierd!
De kinderenzweefdenrondjesin de kinderzweefmolen,
de pony'sdeden
de kindereneen pleziermet rondesom de kerk onderhet genotvan een
emmerheerlijkkoudwater,er werdgeschminkt
en naarhartelustgesprongen op de luchtkussens.De ouders zaten met een bekertjekoffie/thee
genietendte kijkennaar hun kroosten wat de dag compleetmaakte:het
weer!! Dat kon niet beter!!Het zonnetjestraaldeen we zagen veel blije
gezichten!
Kortom,we kunnentevredenterugblikken
op een geslaagdedag!!

Onderonsjesin het springkussen.....
Meerfoto'skunt u bekijkenop www.kantens.nl!!
Speeltuinvereniging'tSpruddernust
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Afscheid groep 8....en dan....?
lk ben Robin Ammeraalen ik woon in Kantensaan
de Stitswerderlaan
nr.2.lk ben 11 jaaren heb nog 2
broersen 2 zusjes.Mijn hobbyis voetbal.lk ga nu
nog naar de Prof. Holwerdaschoolin Middelstum,
maar straks ga ik naar het Gomarus College in
Groningen.Daar doe ik de TheoretischeLeerweg.
Het GomarusCollegeleekme wel een leukeschool,
omdat er ook vriendjesvan mij heengaan.Er gaan
veel kinderenuit mijn klas naar deze school.lk ga
straksop de fiets naar school,behalveín de wínter,dan ga ik met de bus.
Hetlijktme leukdat ik strakssteedsmoetwisselenvan klasen steedsweer
een anderejuf of meesterheb en dat ik anderevakkenkrijg.lk zie er een
beetjetegenopdat ík straksmeerhuiswerkkrijg.lk ga volgendschooljaar
van mijnoudeschoolhet meestehet voetballen
in de pauzesmissen.
Robin Ammeraal

De peutersvan Peuterspeelzaal
Poppedijnhebbendit seizoenweer veel
leukeen leerzameactiviteiten
ondernomen:
in september2005 haddenwe
ons 25-jarigjubileumfeest;
op 11 novemberhebbenwe met onzezelfgemaaktelampionshet jaarlijkserondjerondde kerk gelopen;op s december heefl Zwarte Piet ons bezocht in ons schoollokaal;ons kerstdiner
bestonddit jaar uit poffertjes;
en in aprilhebbenwe de lammetjesen schapen geknuffeld
bij de familieDoornbosaan de Usquerderweg
(bedankt!).
Vrijdag21 juli hebbenwe alweerde laatsteschooldagvan dit seizoen.Op
maandag4 septembergaat de peuterspeelzaal
dan weer open.Om het
volgendschooljaarde speelzaalook weer goed te kunnenlaten draaien,
zoekenwij nog een enthousiaste
vrijwilliger
voor de donderdagen/ofvrijdagochtenddie juf Lizetteassisteert.Meer informatiekun je krijgenop
maandag-,dinsdag-,donderdag-en vrijdagochtend
om 11.45 uur op de
Peutersp
eelzaalbij Peuterleidster
LizetteSnijder.
Groet, Janny Kooistra, bestuurslid PeuterspeelzaalPoppedijn
GEVRAAGD:CROSSFIETSEN
EN SKELTERS
Onlangsis er brandgeweestbij een zorgboerderij.
De schuur waarallefietsen en skeltersvoorde kínderenstonden,is helemaaluitgebrand.
Wie kan
ons helpenaan crossfietsen
en skeltersvoor een zacht prijsje??
Fam.Eissens(m.eissens
@home.nl)
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UohoilIie
oplaï hlau4tl0nill,....
Het gelukkige huis - Stitswerd
Breakfaston Bed aan de Havenweg6 in Stitswerd.
Hetwas al heellangeen
gemeenschappelijk
ideaal. Het bestierenvan
e e n l e u k ,k l e i np e n s i o n netjein een fraaieomgev i n g . . . .T o e n w e z o ' n
twee laar geleden de
eerstetwee etappesvan
het Pieterpad liepen,
werden we verrastdoor
de schoonheidvan het
landschapen de vriendelijke
bewoners.
Groningerszijn gastvrij,
warmbloedig
en dol op feestjesen fuiven.Bovendien
is er een rijkcultureel
leven.
We beslotenserieuste gaan zoekenbinnende noordelijke
ring rond de
stadGroningen.
Winsumwas onzeuitvalsbasis
en met een 12 puntenlijstje op zak gingenwe de boerop.Toevallig
kregenwe de tip om in Stitswerd
te gaan kijken.Het was een betoverendhuis,deze uit 1860 stammende
molenaarswoning
meteenfantastisch
uitzicht,
en kundiggerestaureerd.
Dit
was een lot uit de loterij;we hebbenhet zondervoorbehoudgekocht.Al
was het huis dan eigenlijkaf, toch hebbenwe nog veel veranderdom te
zorgendat wij en de gastenprivacyhebben.Al met al mogenwe niet klagen over de klandizie.
Het zou mooizijn wanneerontluikende
samenwerkingop het gebiedvan workshopsomgezetkunnenwordenin daadwerkelijkesamenwerking.
Met onzeÍolderen website(www.hetgelukkigehuis.nl)
halenwe heelwat gastenbinnendie met ons kunnen genieten van het prachtige ffif$+i|gr'
Verderbestaater de
Groningerlandschap.
6l.
i
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stilte nog bestaat. . ..

Paul van Zeggeren en PaulineMeerman
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De redactievan't Lougnijskwammet de vraagof wij ons evenwillenvoorstellenals nieuwkomers
in het dorp.Dat willenwij wel..Wij,dat zijn Roelf
Schaanken GerdaOnnes,komenuit de stad,waar we onze winkelhebben in lijstenen kunst.Roelfis lijstenmaker
en ik ben beeldendkunstenaar.
Tweejaar geledenhebbenwe een huisjegekochtrechttegenoverde winkel. Dat leek ons geweldig,zo dicht bij het werk. Het gevolgwas dat we
altijdmet de winkelbezigwaren.Dus gingenwe op zoek naareen huisje
buitende stad.In onze vakantiezijn we de provincieingetrokken.
Toenwe
Kantensbinnenreden
warenwe er op slagweg van.Gelukkigstonder ook
iets te koop naar onze zin. We wonen hier nu zo'n zeven maandenen
genietenvolopvan het dorp en zijnomgeving.
Een stukjein't Lougnijskan
ons misschienhelpenom ons eerderthuiste voelenin de dorpsgemeenschap,volgensde redactie.Daaroverhoeftze zichgeen zorgente maken.
Wij ervarenKantensals een dorp dat ons met open armen heeftontvangen,waarwe leukeburenhebbenen goedecontactenmet dorpsgenoten.
Deze mensensteunenons in woord en daad bij de verbouwingvan ons
huis.
Het zou Roelfleuk lijkenom in het dorp Tai Bo- of Karatelessen
te geven.
In bijv.het dorpshuisof de theaterboerderij.
Dit kan alleendoorgaanbij vold o e n d ed e e l n e m e r sD.u s m e l dj e a a n !( t e l .5 5 1 5 2 6)
Zodramijnatelierklaaris,wil ik in de zomermaanden
regelmatig
openatelier houdenzodatje kenniskunt makenmet mijnwerk.Een aantaldorpsgenotenheeftal een schilderij
van mij gehuurd,wat ik erg leukvind.
De redactievan't Lougnijsdenktsteedsna hoeze de bandtussende inwoners kan versterken.Hopelijkhelpenbovenstaande
activiteitendaar bij.
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Tot slot in 'Even voorstellen':
Wij wonen aan de Langestraat5 met onze
twee hondjesRakkeren Tommyen twee poesenKnoedelen Z1a-21a.
Ons
witte hondjeTommyis een angstighondjedat daardooronverwachtedingen doet.Rakkerhoudtvan eten en slapen.Knoedelis een katerdie het
liefstzijn eigenganggaat en 4a-4a houdterg van knuffelenen is altijdin
onzebuurt.Zijner nog dingendie je graagvan ons wiltweten,schroomniet
en vraag het.

Afscheid groep 8....en dan....?
lk ben MerelWentink.lk ben twaalfjaaren ik woonin
Rottum.lk heb een zusjevan tien.Mijn hobby'szijn
p i a n os p e l e ne n l e z e n l. k z i t n u o p O . B . S D
. eWilster
in Middelstum.
lk ga straksnaar De Vrije schoolin
lk weetnog nietwelk niveau.lk zit in een
Groningen.
gemengdebrugklas.lk heb voor deze schoolgekozen omdat het het meestebij me past.Je bent daar
vrij om je eigenstijlte ontwikkelen
en ik vind het niet
leukom altijdmaarde klerente dragendie iedereen
draagt.Er gaan geen klasgenootjes
van mij mee naar deze school,maar
dat geeftniks,ik red me wel.lk ga straksmet de treinnaarschool.Eigenlijk
lijktalles me heel erg leuk op mijn nieuweschool,maar het meesteverheugik me op de handvaardigheidvakken.
Op de Vrijeschoolheb je in de
brugklaseen vasteleraar.Datvindik nieterg maarwel een beetjejammer.
A l s n o gv i n d i k h e t d e l e u k s t es c h o o tl e r w e r e l d ! ! ! ! ! ! ! !
Van mijnoudeschoolga ik het meestmissen:een heleleuke,gezelligeen
toffegroep met een geweldigeleraar.En een steljuffenen meesterswaar
ik heelveel pleziermee had.
Merel Wentink

,/ De Wit & Doornbos
Administratieve,
t-zt

I

l"l

Financiële Service en Advisering
f '

|

'

LaKcIul(c d.lensrvcrlenlng
f "f

'

met een Persoonlul(etlnt
-

Hoofdstraat W'est 32A 9981 AD Uithuizen
Tel. 0595-43 49 99 - Fax 0595-43 49 49
E-mail :info @dewitendoornbos. nl
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D E M E D A I L L EI S T E R U G !
't
Na een oproepin het vorigenummervan Lougnijsover het verliesvan
medaillevan Hermanheeftmw. van Zantengereageerd.
een koninklijke
Haar zoon had de medaillegevondenen ze haddenhem goed bewaard.
De medailleligt weer in zijn doosjeen mw. van Tanten(haarzoon)ishartelijkbedankt!lk wil daaromhet Lougnijsbedankenvoor het plaatsenvan
mijnoproep!
Vríendelijkegroet,
Harriët Wassink
Zummervekaansie
Zo onderhaandt geraais goud zat.
Paries? Berlien? lk heb t wel had
en is der sums wat mis mit Stad?
Ach, gelukkeg bin ik ainliekspas
as k rusteg op n grunnegs zunterras
aal mien vekaansiegeldverbras.
Hanneke Maaier. Oet: Toalen Taiken.
z-s)r
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Als u belangstelling
hebtom op donderdag12 oktobermeete gaanmet het
wilt u zichdan voor 1 augustus
in Delfzijl,
van de Zonnebloem
theater-uitje
tel.551084.Zievoor uitgebreide
informaaanmeldenbij CharlotteFunken,
't
tie het vorigenummervan Lougnijs.
S0-plusmiddag in de kermisweek
tijdenshet
ln samenwerking
met B.V.R.O.D.
organiseert
de Vrouwenraad
in de
Dóstfeestop zaterdag8 juli een gezelligemiddagvoor 50-plussers
zal het
feesttentop de ijsbaan.Het Shantykoor"De LopsterStórmvogels"
programmaverzorgen.
van de Vrouwenraad
hebben
Driecommissieleden
van het koorbezochten ze kwamenheel
in Loppersumeen repetitieavond
terug.
enthousiast
Het koor (vernoemdnaar de plaatselijkekorenmolen)is opgerichtop 7
november2002.Er melddenzich direct19 ledenaan. Nu bestaathet koor
tweeaccordeonisten,
een drummeren een
uit meerdan 35 leden,inclusief
gitarist(banjo)Het koor brengteen gevarieerdrepertoirevan goed in het
gehoor liggendeliedjes.Dit kunnenshanty'sen anderezeemansliedjes
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zijn.Dezewordengezongenin het Engels,Duits,Nederlandsen natuurlijk
in het Gronings.Ze treden3 keer30 min.vooru op.Genoegredenom deze
middagte bezoeken.De entreeis geheelgratis.Aanvang:15.00uur in de
feesttent.
IVN-ACTIVITEITEN
een kinderdoeOp zaterdag1 juli organiseertlVN, afd.Noord-Groningen
De GrooteArk.
snijbloemenkwekerij
middag bij de biologisch-dynamische
Voor kinderenis er van alles te belevenin een tuin waarje bloemenmag
plukken.Hoe zien die bloemener nou preciesuit?Waarombloeienze zo
mooi en hoe makenze zadenom volgendjaar weer opnieuwte bloeien?
kunt.We bekijkenbloeDit zijn allemaaldingenwaaroverje je venruonderen
en Sintmen en plantenen makenmet elkaareen mooie Sint-Janskrans
Jansolie.
Aanvang:13.30uur.De activiteitis bedoeldvoor kinderenvan 6-12 jaar.
Entree:€ 2,- (gratisvruchtensap).
weg 2, Oudeschip.
Plaats:De GrooteArk, Toppinga's
Aanmeldingvooraf is noodzakelijkop tel.nr.06-415 429 37 of op 0595552573.
d.w.z.dat ook niet-ledenvan
Deze activiteitenis een publieksexcursie,
hartewelkomzijnl

Afscheidgroep 8....en dan..,.?
lk heet Meera Hayes en ik ben 12 jaar.lk woon in
Kantens.lk heb één broertjevan 10 en mijnhobby's
lk zit nu op de O.B.S.
zijn turnen en paardrijden.
gymKlinkenborg
en ik ga straksnaarhet Praedinius
lk vondde opendag en
nasium(vwo+)in Groningen.
de proeflessenvan deze school erg leuk. Bendert
gaat ook naar deze school.lk ga straksmet de fiets
en de bus: eerst fiets ik naar Middelstumen daar ga r,,:,,1i:,ri$,,ii.i1$,li$"ii.$#.ffii$r,ïi,r
ik op de bus.Het leukstlijktme Grieksen Latijnen mijnnieuweklasgenoten.Waar ik tegenopzie? lk moet om half negenin de klas zijn,daarom
moet ik vroegopstaan.En het reizennaar de stad vind ik ook niet zo leuk.
maar ik heb
lk weet niet zo goed wat ik ga missenvan mijn basisschool,
wel heelleukgehad!
het op de Klinkenborg
Meera Hayes
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HET LAATSTENIEUWSOVER DE KINDERSPEELWEEK!!!
We hebbenKEI-hardgewerkten vindendat we een KEI-gaaÍprogramma
hebbengemaakt.Het is ons weer geluktom een kinderspeelweek
te organiseren!Maarer zijn wat veranderingen
en we hebbennog wat mededelingen, lees dit dus goed door en bewaarhet tot de kinderspeelweek
gaat
beginnen:
- de speelweekis van 28 augustusVm 1 september
- inschrijvenis op 28 augustusvan 10.00uur tot 11.00 uur.Niet bij Salem,
maarop het schoolplein(bijslechtweer zittenwe in de school,ingangaan
de kant van de peuterspeelzaal).
- het inschrijfgeld
is wat verhoogd,omdat we andersniet meer rond kunnen komen(nieuwedonateurszijn altijdwelkom!).
- wil je als je meedoet maandagmiddag
een wit t-shirt meenemen?
(ouders:dit shirtwordt"intensief"
gebruikt...).
- dinsdagmorgen
gaanwe weer rennenrondde kerk!!!Heelveel kinderen
vroegenons om weer een luchtkussen
te huren,maar die zijn erg prijzig
en als we wat willendan moetenwe er ook wat voordoen.Dus ga weerop
zoek naar sponsoren,neemje lijstmee dinsdagmorgen
en dan kunnenwe
weer van start! Zodat we volgendjaar aan jullie wens kunnengaan voldoen.
- voor dit jaar zijn wij op zoek naar jutezakken,wie kan ons daar aan helpen? U kunt dan bellennaar Lizanne(557017)oÍ Harrièt(434644).
- tot slot de vrijdagavond:
is
die hebbenwe ietsgewijzigddit jaar...ledereen
gewendom rond19.00uur naar'tSchienvat
te komen,ditjaarwillenwe de
ouders/familie
en andere belangstellenden
op komen halen...Tijdensde
kinderspeelweek
makenwij de routebekenden willenwe vragenof u aan
de kantvan de weg wilt gaanstaanen zich bij ons aan wilt gaan sluitenom
zo met elkaartegelijkbij 't Schienvataan te komen.Voorde kleinstekinderen zijn wij op zoek naar bolderkarren.
Wie biedt zijn kar aan en kan hem
missenvanafde donderdagmorgen?
Wij belovendat u hem mooi versierd
terugkrijgtaan het eind van de vrijdagavond.
Op vrijdagavondis er ruimte
om te kunnenplaybacken,
maarverder...laat
u net áls ons dóór ons verrassen...
Wij zijn nog op zoeknaar een paar vrijwilligers.
Ben je 15 jaar of ouderen
lijkthet je leuk om mee te helpenof wil je eerstmeerweten,bel ons dan
(misschien
leverthet je zelfsstudiepunten
op voorje opleiding!).
Tot ziensop de Kinderspeelweek.
Tot ziensin het StenenTijdperk!!!
Het bestuur van de kinderspeelweek
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UafuilIieophpfhfirlry,Plnilí.,.
Vakantiehuisje'tFoske- Rottum
't

Foske, aan
de
in
Doodstilsterweg 2
Rottum is een ideale
vakantieplek
voor mensen
die van rust houdenen van
ruimte: van de weidse
Hollandse luchten boven
het vlakkeGroningselandschap. Maar ook een
prachtigeplek om in alle
rusteen artikelte schrijven.
Het vakantiehuisje
is geschiktvoor 4 à 5 personen.Het is gelegentussen
de weilandenen de akkersaan de lokaleweg van RottumnaarDoodstilen
Zonderdirecteburenen met een groteafgeslotentuin biedt't
Uithuizen.
Foske veel privacy.Foske betekentbosje in het Gronings,komendeuit
Usquertof Kantensziet men het huisjeliggenin een bosje,middenin het
land.
De inrichtingis eenvoudigen comfortabel.'t
Foskeheefteen woonkamer
met open keuken.ln de benedenslaapkamer
zijn twee éénpersoonsbedden en in de bovenslaapkamer
een tweepersoonsbedstee
en een éénpersoonsbedstee.
Er is geentelevisieaansluitingen dus ook geentv. De badkamerheefteen bad met douche.Het huis is centraalverwarmd.Een wasmachineis aanwezig.Op de bovenverdieping
voor het
staateen (werk)tafel
raammet uitzichtoverde velden.In de tuin is een grootterrasmet tuinmeubelen.Vlak langsde tuin loopteen ondiepeslootwaardoorhet huisjemisschienmindergeschiktis voorgezinnenmet hele kleinekinderen.

I

geworden
Bentu'tnieuwsgierig
naar
Foske, bezoek dan
eens
website
onze
www.foske-rottum.nl.
of kom
gewoon een keertje langs.U
bent van hartewelkom!
lngrid Verbeek
en MargreetBakker
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Afscheid groep 8..,.en dan....?
lk ben Marijke,ik ben 121aaren ik woon in Kantens.
Loes is mijn zus en Ben is mijn broertje.lk zit in
Middelstum
op school,op de WicherZitsema.Maarik
ga straks naar het HHC in Warffum(havo).lk heb
voor die schoolgekozenomdatde schoolleuk is en
er leuk uitziet,maarook omdatik de havowou doen.
lk ga samen met twee andere jongens van mijn
schoolnaar het HHC in Warffum.lk ga straksop de
fiets naar de school.Maar als het heel erg slecht
weeris ga ik misschienmet de bus en de trein.Mij lijkende vakkenop mijn
krijgenwe
nieuweschoolveel leuker.En ook de leraren.En waarschijnlijk
enz.Wat
op schoolkamp
daarveelmeerleukeredingen,zoalsop excursie,
ik minderleukvind,is dat ik nieuwevriendenmoetmaken.En ik moetverzijn mijnvriender Íietsen.Het meestewat ik ga missenvan de basisschool
den.Wens me succes!
Marijke Huitsíng
IN KANTENS
GESLAAGDGRONINGERMOLENWEEKEND
In het weekendvan 10 en 11 juniwerdin de provincieGroningenweerhet
Groningermolenweekendgehouden.DÍt jaar was er gekozenvoor het
thema"korenop de molen".Daarmeewerd niet alleenhet graanbedoeld
wat in de molenaanwezigwas, maar ook zangkorenbij de molen.ln de
provinciehebbende molenaarsdan ook diversedingengeregeldom het
weekendtot een succeste maken.
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Ook bij molen"de GroteGeert"in Kantenswas zaterdag10 juni een groot
succes.
D i t k w a m n i e t a l l e e n d o o r d a t h e t a m u s e m e n t s k o o"rd e K a a n s t e r
Vlinthippers"
drie keereen fantastischoptredenverzorgde,maarook door
tractorsdie bij de molententoongesteld
de oude gerestaureerde
warenen
bezichtigdkondenworden.Er kon gestartworden bij de stookhutvoor een
molenfietstocht
over iets meer dan 25 km, langs 5 andere Groninger
pannenkoeken
molensop het Hoogeland.
Verderwarener heerlijke
te koop
gehoubij de stookhut,spek en naturel,werd er een kleinerommelmarkt
den en was er nog een vermaakzaak
aanwezig,van bliktot ballengooien.
Gekekenoverde geheledag is er bestveelbezoekgeweest. Het weerzat
deze dag dan ook erg goed mee. Een grootsuccesdeze dag. Laat in de
middagkwamener nog molenaarsuit Haarlemen Heemstedeop bezoek
bij de molen.In de avondurennog even een bezoekjegebrachtaan de
molenWilhelminaop Noorderhogebrug
in Groningen,
waar reedsde barbecue aanstonden met veel mensenhet "nachtmalen"
begon....
Op zondagmorgen
evengauween bezoekjegebrachtbij de collegamolenaarsop de koren-en pelmolen"Eva " in Usquert,van daaruitweer naar
de grote Geert om hem weer te laten draaien.Deze dag verwachtteik
eigenlijkniet veel bezoek,omdat het Nederlandselftalhun eerste wedstrijdmoestspelenop het WK. lk konwel merkendat het rustigop de weg
was.Maar ik kreegtoch nog bezoekvan anderecollegamolenaars,o.a.uit
Warmond,Geesterenen Wanswert.
Op zondagmiddag
om 16.00uur was het Groningermolenweekendofficieel afgelopen,maar dan nog de vlaggetjesuit de wiekenhalenen een
beetjeopruimen,dan is het bestwel weer laat. We kunnenin iedergeval
terugkijken
op een geslaagdGroningermolenweekend!!
De Molenaar.
BEDANKT!
Vooreen iederdie heeftmeegeholpen
aan de geslaagdezaterdag10 juni,
tijdenshet Groningermolenweekend.
Om iedereenpersoonlijk
te bedanken, daarvooris dit berichtje,want de dag was een groot succes en is
zekervoor herhalingvatbaar!
De molenaar van de grote Geert: Gerad Werkmanen familie
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BEGRAVENRONDDE KERK lN KANTENS- deel 3
Loopeens naar de kerk naar de ingangzuidzijdedan zie je daar aan de
linkerkanteen grootdubbelgrafmonument.
Deze grafzerkis uitgehouwen
met veelornamentenof te wel symbolenen spreeklzeertot een iedersverNietalleende afbeeldinbeeldingdie dit wil zien en er overwil nadenken.
gen maar ooK de tekstensprekenvoor zich. Deze man en vrouw, Derk
HarkesRozemaen zijn vrouwAnna Jans de Maardie onder deze steen
begravenliggen,woondeneensin het kleinstehuisjevan Kantens.Ze hadden het beroepvan turfschipper
en woondende helftvan het jaar op het
schip.Het huis stondaan de Kerkhofsweg
/ hoek Molenweg.Het is afgebrokenen moestplaatsmakenvoorde ingangvan de begraafplaats.
Jantje
Schipper(Rozemawas haar echte naam),maar de ouderenonder ons
kennenhaar zekernog als JantjeSchipper,was de laatstebewonervan het
huisje.

,t

Enige tijd geledenwerden de twee zerkennog met een ijzerenband bij
van de doodskopmet twee bottenbracht
elkaargehouden.De afbeelding
mijn kleinzoonop de gedachtedat er best een zeeroverbegravenkon liggen, want in de vlag aan de mast op een zeeroverschip
kwam ook dezelfde afbeeldingvoor.De Germaansesymbolenop de grafzerkenlaten ook
zijn opgenohierweer zien dat ze door de jaren heen in het christendom
men. De slangop de grafzerkenis OUROBORUS.
In de Noorsch-Germ.
. enoemd of wel de
M y t h w o r d t d e o u r o b o r u sd e j o r m u n g a n d r g
Wereldslang.
Dezeslangwerddoorde Asen(detwaalfmachtigegoden)in
die de aarde(Manheim- Menschenheim
de onmetelijke
oceaangeworpen,
dat ze de aardegeheelkon
omspoelt,waarde slangdermateaangroeide,
omvattenen haar staartin haar bek vasthield.Doorop gezettetijdenwater
ze eb en vloed.
op te slurpenen het weer uit te spuwenveroorzaakte
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(slangmet de staartin de
In de Godsdiensten
symboolvan de eeuwigheid
bek, een cirkelvormendvoor levenen dood, gif, verleidingen genezing
(symboolvan de artsen)de staartbijtendeslangis oneindig,ze wijstop de
begrenzrng.
Allesis beslotenbinnende machtvan God en de oneindigheid.
De zeis op de graÍzerkis het symboolvan Sarturnus.Hij is een ltaliaanse
god (Romijnse).
Allegewassenwelkeop de veldengroeidenstondenonder
zijn bescherming.Hij is dan ook de god van de landbouwen veeteelt.
Sarturnuswordtafgebeeldmet een zeis in zijn hand.Saturnuswordtwel
afgebeeldop zerkenals een geraamtemeteen zeisin zijnhand.Sarturnus
symboliseertdan ook de dood en wordtwel de grotemaaiergenoemd,die
oogstaan het eíndder tijden.De zeisis dan ook het symboolvan de dood.
De zandloperis het symboolvan de kortstondigheid
van dit leven,het symboliseertdat de tijd vervliegten de vergankelijkheid
van de mens. De
omkeerbaarheid
van de zandloperwordtin de Chr.traditiegezienals het
nieuwelevenna de wederopstanding.
De vlinderals een Chr.lcon.Wordtgezienals de ziel-(De rups,het aan de
aardegebondenlichaam- de cocon,de dood.De vlinderis het voorbeeld
van onsterfelijkheid.
De schedel(doodskop)met gekruistebeenderenis het symbooldat het
vleselijklevenvoorbijis. Het wijst op de kortstondigheid
van het levenen
de betrekkelijkheid
van alleaardsebezit.De monnikenhaddende schedel
met twee gekruistebeenderenop de bijbelliggen.Dit was een tekenvan
vrijheiden ijdelheid,
de gekruistebeenderen
was dan ook een vanitassym21

bool,een tekenvan vergiffenis
voor alle zondenen als herinneringaan de
betrekkelijkheid
van het leven.
Op het kerkhof van Zuurdijk is een grafsteen
met de afbeeldingvan de OUROBORUS,met
daarinafgebeeldeen schedelmet twee gekruiste beenderenliggendop de bijbel.Dit symbool
haddende monnikenin hun kamer.

Vanitas,een Latijnswoord dat ijdelheidbetekent.Vrouwenhaddenvroegerwel een vanitas
potjeaan een kettingom de halsmet daarinolie
en as, waarmeeze bij ziekteeen kruisjetekenden op het voorhoofdvan kinderen,een vanitas
teken. M. Holtmanheeft nog een potje in zijn
verzameling.ln de christelijketraditie is het
Aswoensdag,de eerste dag van de veertig
dagentijd,de periodevoor Pasen een periode
van vasten en inkeer.Dan halen sommige
Rooms-katholieken
nog een askruisje.
De pastoor tekent dan een askruisjebij hen op het
voorhoofd.

Het Vanitaspotje van
MencoHoltman.

Geert de Boer

Afscheid groep 8....en dan....?
lk ben Jeenvan den Brink,ben 121aaren ik woonin
Rottum.lk heb 1 broer.Mijnhobby'szijncomputeren,
gitaarspelenen tennissen.lk zit nu op de O.B.S.
Klinkenborgen ga straksnaar het HHC in Warffum
(havo/vwo).Het lijkt me een leuke school.Er gaan
nog 2 anderekinderenvan mijnklasnaardie school.
lk ga straksop de fiets.Het leukstlijkt het me dat ik
straksverschillende
lerarenheb.Minderlijkthet me
dat ik soms het goedelokaalmisschiennietkan vinga ik sommigevriendenbestwel missen.
den.Van mijnoude basisschool
Jeen van den Brink
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wd,metolafen-7.
2 kinderenMikaen Nanet.Eigenaar
van een Bruidsboetiek
en binnenkort
van
Bloemen Bruidin Middelstum.
2.Waarkomje vandaan?
lk bengeborenin Groningen
HuizeTavenier
en opgegroeidin Middelstum,
metheelveelplezier.
gekomen?
3. Hoebenje in Kantens
terecht
Olafen ik gingenin 1997de deuruit,
toenkregenwe eenkleinhuisjein Middelstum,
maarwe wildengraagietsgroter.
Mijnouderswonenin Middelstum,
Olafzijnouderswonenin Rottumen nu wonen
wijer precies
tussenin,
4. Doeje meeaanbepaalde
in hetdorp?Zo ja,waaraan?
activiteiten
Ja , probeer
ik zoveelmogelijk,
al wordthet wel steedslastiger
te combineren
met gezinen
eigenzaak.lkbenvrijwilligster
bijvv.K.R.C.
en hebeenaantaljaren
in bvrodgezeten,maarhieris OlaÍmeeverdergegaan.
jezelfin 5 woorden,:
vrolijk,eigenwil,behulpzaam,
5. Omschrijf
eigenwijs,
ambitieus.
6. Metwiezouje eendagjewillenruilen?Metniemand,
ik vindhetprimazo.Maar
alsik danmoetkiezen,
meteenmiljonair,
eveneendagde beestuithangenentonnenmetgelduitgeven,voormijnouders,
familieen vrienden.
"Rode"macaroni
gerecht?
7.Watisje favoriete
vanOpaSchuitema.
Korttoegelicht:
mijnopahadvroeger
eenkustvaarder
en hadtoenookeenkokaanboord,hijheeft
mijnopa geleerdhoeje dit gerechtmaakt,mijnopaweeraan mijnmoederen
gelukkig
toenhij nogleefdeookaanmij,en zo gaathetvangeneratie
naargeneratie.lk bennogniemand
tegengekomen
diehetnietlust.
B. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen
willen worden?
Paarden
sportDressuur.
9, Aanwiezoujij graageenrondleiding
doorje dorpwillengeven?
Waarom?
Aan
heelNederland!
Mensen
vragenaltijd:"Waar
komje vandaan?"
Endanverteljedat
je uitKantens
komt."Waarligtdat?"krijgje danalsantwoord.
Enhetstandaard
antwoordis dan:"Kentu Bedum?Kentu Middelstum?
Ja,noudaarvlakbij,"Endatis
zojammerdal.zejuistdieplekken
welkennenen Kantens
niet.Veelvanmijnklan"Watis dit eenleukdorp."En dat is het
ten komenin Kantens
en roepenallemaal:
is een mooien rustigdorpen er wordteenhoopgeorganiseerd.
zeker,Kantens
Hetmoetheelraarlopenwillenwij noguitKantens
weggaan.
10.Wat
vindje hetleukstom te lezenin hetLougnijs
en watzouje willenveranderen?Hetleukstegedeelte
vindik hetdoorgeven
vande pen,zo komje ietsmeer
gewoon
overje mededorpsgenoten
te weten.Enik zounietsveranderen,
doorgaan
zol.
11.Totslot,aanwiegeefje de pendoor?AanMirelle
ZuidhoÍ,
mijnnieuwebuurvrouwen vriendin
dienetalsik ookopgroeide
in Middelstum.
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Afscheid groep 8,...en dan....?
lk ben JohanVeldman,12 jaaren ik woon in Kantens.
lk heb 1 broertjeen 2 zussen.Mijn hobby is gitaar
s p e l e n . l k g a n u n a a r d e H o l w e r d as c h o o l i n
Middelstum,maarstraksga ik naarde groeneschool
in Wínsum(vmbokader).Dezeschoolleekmij leuker
dan anderescholen,want ik ben op de open dag
geweesten wat ik daarzag leekmij wel aantrekkelijk.
Van mijn oude klas gaan RenateZuidema,Lianne
Havingaen JanitaKwantook naarde groeneschool.
lk ga straksop de fiets.Het leukstlijktmij de diertjes.Mindervind ik het om
ga ik mijnvriende klasnummers
uitje hoofdte leren.Vanmijnbasisschool
den het meestemissen!
Johan Veldman
AGENDASCHIENVATJULI EN AUGUSTUS2006
20 juli, 19.30uur Vergadering
Schienvatbestuur
OPHALENOUD PAPIER
Woensdagavond
19 juli om 18.00uur bij de weg klaarzetten.
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg. Oud papier
en karton graag inleverenin dozen of papierenzakken.Bij klachtenkan
"Poppedijn",
men zich wendentot de contactpersoon
van Peuterspeelzaal
HarriëtWassink,tel.nr.436444.
OPHALEN KLEIN CHEMISCHAFVAUKLEINEELECTRISCHEAPPA.
RATEN
17 juli kunt u bij het personeelvan de chemokaruw
Op maandagmorgen
kleinchemischafvalinleveren.HeeÍtu kleinchemischafvalaan te bieden
dan kunt u dit, in de week voorafgaandaan de inzameling,telefonisch
tel. 437662.U kuntook een e-mailstudoorgevenaan het gemeentebedrijf,
ren naar:algemeen@eemsmond.nl
Uw afvalwordtvanafuw huis meegenomen.Ook afgedanktekleineelectrischeapparatenzoals koffiezetappahaarfóhns,electrischetanraten,strijkijzers,
broodroosters,
boormachines,
mixersetc.kunt u gratismeegevenaan de chemokar.
denborstels,
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UahnilIie
op he| Ilao4elnill,...,
Bed & Breakfast bij de famitie Bierema - Rottum

Logeren op de boerderijin een voormaligepronkkamer ....

Sinds2005 hebbenLamberten Lideke
Bierema uit Rottum een Bed and
Breakfast.
We hebben bewust gekozenvoor de
Engelsenaamomdatdit internationaal
bekendis bij iedereen,bovendienzijn
wij toch Europeanen?
We liepenal een
aantaljaren met de gedachteom hiermee te beginnen,maar gebrek aan
een echtelogeerkamer
weerhieldons daarvan.Enmet een hoóca-achtergrond blijfthet toch kriebelen.
Uiteindelijk
hebbende kinderenhun eigen
vertrekgekregenen is er een kamervrijgekomen.
De kamer hebben"we
eenvoudigmaar gezelligingerichtmet een zitjeen met het uitzichtop de
landerijenen Rottumis het echt genieten.
Er ziintotaal5 slaapplaatsen,
een tweepersoonsbed
en een driepersoons
stapelbed.
De gastendie wij verwelkomen
houdenvan rust, ruimte,natuuren eenvoud. Een aantal.voorzieningen
ziin gezamenlijk.
Bij aankomstkrijgende
gasteneen drankjeaangeboden
en 's morgensstaat-ereen uitgeOieiO
ontbijt klaar.
Een anderedrijfveerom met de B & B te beginnen,is het kennismaken
met het mooieGrunnegerlaanden.het boerdèrijleven.
De gastenmogen
rondkijkenen krijgen uitleg over het reilen en zeilen vJn het bed"rijf.
Bovendienkun je vanaf deze plaatsdiverseuitstapjesmaken in de hele
províncíe.
Als men zelf geen slaapplek
heeftin huis voor familieof vrienden.is
een B & B een uitkomst.Het LAW Waden wierdenpad
gaatdoor Rottum.Naast
dezeactiviteitgevenwij ook rondleidingen op afspraakvanaf5 personen.
Wilt
u meerweten,dan kunt u ons bellenof
u kuntons ook vindenop www.bedandbreakfastboe
rderij.nl
Lambert en Lideke Bierema

25

Eewa eyenigingpr esevtteeyt
zic[1....
N.B.v.P.:
VROUWENVAN NU
Afdeling:
MIDDELSTUM/KANTENS
E.O.
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De NBvP "Vrouwenvan Nu",afdelingMiddelstum/Kantens
is een verenigingvoor allevrouwen.Onzevereniging
heeft38 ledenen is bijna75 jaar
jong.De doelstelling
van onzevereniging
is:
De NBvP is een organÍsatievan vrouwenmet hart voor de leefomgeving
in plattelands- en stedelijkegebieden, die elkaar willen ontmoeten, die
hun creativiteit willen ontplooien, die aan hun persoonlíjke ontwikkeling
willen werken en die met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappeIijke ontwikkeIingen.
per verenigingsjaar
Wij organiseren
waarvan6 in
8 avondbijeenkomsten,
Vita Nova te Middelstumen 2 in 't Schienvatte Kantens.Verder ziln er
meestal2 koffieochtenden
over actueleonderwerpenin 't Schienvat.Dit
jaar hebbenwe nog de volgendeonderwerpen
in ons programma:
- 19 septembermevrouwA. ten Have uit Noordbroek;
zij verteltover de
"zorgboerderij
Fennaheerd"
- 17 oktoberde heerD.Wijgchel,met een lezingover"Molensen de molenaar"
- 2 novembereen koffieochtend
met als themaTai Chi
- 21 novembermevrouwA. Bartol uit Roden;zij verteltons alles over
"Sledehonden
- 19 decembereen Kerstavond.
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Verderhebbenwe o.a.een reiscommissie,
een agrarische
commissie,
een
culturelecommissie,
een ziekencommissie
en een handwerkgroep,
die het
een en anderorganiseren.
Ook staan we jaarlijksop de braderiein Middelstum,waar we allerlei
eigengemaakte
artikelenverkopen(ziefoto).Kortomeen hele actievevereniging,die bestnog extraledenkan gebruikenen waaru zich zekerthuis
zultvoelen.Komgerusteens langsals gast,u bentvan hartewelkom.
Verdereinformatie
kuntu vragenbijonzesecretaris:
mevrouwTiniJensma,
te|.0595-557443.
En op onzewebsitekuntu ook verdereinformatie
vinden:
www.plattelandsvrouwen.net
onderlokaleafdelingen;
Middelstum en op
www.middelstum-i
nfo.nl

Afscheid groep 8....en dan....?
lk ben BradleyVenema,ik woon in Kantensen ben
12 jaar.Mijn hobby'szijn achterde computerxBox,
paardrijdenen ijshockey.lk ziï nu op de O.B.S.
K l i n k e n b o r ge n i k g a s t r a k s n a a r h e t H H C i n
lk ga daarTL+ doen.lk ga naar Uithuizen
Uithuizen.
omdat ik dat kon doen en het me wel een leuke
schoollijkt.Er gaannog 3 kinderenuit mijnklasdaar
naartoe:Marloes,Laraen Shannon.Laraen Marloes
komenbij mij in 1a. ln de zomerga ik op de fietsen
in de wintermet de bus.Het lijktme leukdat er strakslessenkunnenuitvallenen dat ik eindelijkbij Milanop schoolkom.Waarik tegenopzie? Met
tegenwindnaar Uithuizenfietsen!lk denk dat ik Thom,Bendert,Jeen en
Marijnwel ga missen,dan kunnenwe nietmeerouwehoeren!
Bradley Venema
INSPECTIERESTAURATIE
KERK ROTTUM
Op maandagmiddag19juni stonden er verschillendeaLtto'smet een Duits
kenteken in Rottum. Diverse niet bepaald zomers geklede heren beklommen, gewapend met notitieblokjesen filmapparatuurde steigers rond de
Rottummer kerk. Er werd door de heren druk geredetwist. Na afloop van
het bezoek aan de kerk volgde een rondgang door het dorp. Daarna kon
het bezoek genieten van koffie met koek in de tuin van de familie Herweijer.
Wat was hier nu aan de hand?
In de laatsteweek van april heeft bouwbedrijfPruim uit Loppersumin
opdrachtvan de StichtingRottummerKerk de grafzerkenlangsde noorden zuidzijdevan de kerk weggehaalden deze op een rij in het verlengde
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gelegd.Daarna is het beton
van het bestaandepad op de begraafplaats
lag,aan de noord-en zuidzijdevan de kerkverwijdat onderde grafzerken
derd. Dit komt de waterafvoerten goede.Het water kan nu beterweg en
zal in de toekomstmindervaak via de eensteensmuren
van de kerk naar
binnen en omhoogtrekken.Na de bouwvakzal bouwbedrijfPruim de
waterafvoer(regenpijpen
en afvoerbuizen)
aanleggenen de plek waar
vroegerbetonlag bedekkenmet kiezelstenen.
Het regenwater
zal worden
via het terreinvan de familieMekel.
afgevoerd
In de eersteweekvan mei is bouwbedrijf
Marsuit Middelstumin opdracht
van de StichtingRottummerKerk begonnenmet de restauratievan het
dak, het torentjeen de voorgevel.Nadat de pannenvan het dak waren
gehaald(die er nu weer voor een deel op liggen),bleekdal70"/"van het
houtwerkrot was.Het rottehoutwerkis inmiddelsvervangen.Zo zijn er aan
de westgevelvier spanten(balken)vervangen.
Vooralhet deelvan het dakbeschotwaar het torenuurwerk
zit, was ernstigverrotdoor inregening.
In
het afdakbovenhet uurwerkzijn bijvoorbeeld
alle dakplatenvervangen.
In de volgende fase van de restauratiewordt de voorgevelopnieuw
gevoegd,de rozetin de voorgevelweer voorzienvan glas en de voordeur
vervangen.De kerktorenwordt opgeknapten geverfd.In de laatsteweek
van juni is het torentjeapart in de steigersgezet.
Het voorstelis om het torentjeroodgeelte verven in plaatsvan witgeel.
Dieproodzou dan een verwijzingzijn naarde naamvan ons dorp.Vroeger
blekende kloostermoppen
die gebakkenwerden in de steenbakkerijvan
het kloosterwel erg rood uit te vallen,vandaarde naam Rot-tum.Verder
wordende vloerenvan de gaanderijen de plafondsvan het consistoriekamertjevervangen.
Het
Ook de trapnaarhet uurwerkzalwordenaangepakt.
werkzaamheden
is de bedoelingdat de belangrijkste
afgerondzullenzijn
voor het beginvan de bouwvak.
19 juni was er de inspectie.
De Eems-Dollard-Regio
Op maandagmiddag
(die 40% van de kostenvergoedt)'kwamop bezoek.
uit Nieuweschans
Gelukkigstonder een ontzettendgrootbord waaropvermeldstaatdat de
restauratiewerkzaamheden
medemogelijkwordengemaaktdoorfinancieringvan een EuropeesFonds.Overigensbetaaltde EU pas achteraf,dus
fondsen(goedvoor de
alle papierenmoetenin orde zijn.De Nederlandse
te betaandere60%) zijn veel coulanteren zijn bereidforsevoorschotten
len.Dit is gunstig,wantdan ontstaaner minderrentekosten
op dit project.
van het projectnog niet helemaalrond.
Op dit momentis de financiering
Een belangrijkevoorwaardeis altijddat er ook een bijdragekomt uit het
De StichtingRottummerKerk
dorp en vanuitde eigenkerkgemeenschap.
is op dit momentnaarstigop zoek naar een goede actievormom de laatste loodjesin de wachtte slepen.ldeeënhiervoorzijn van hartewelkom.
van de EDR warentevreden.
En hoe liepde inspectieaf? De inspecteurs
Ook onze partnergemeentelhlow, waarvan de burgemeesterHarm
Jurgensin Rottumop bezoekwas, was tevreden.Verderwaren er vertegenwoordigers
van de kerk in Rottumis nameuit Aduard.De restauratie
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projectom de belanglijk onderdeelgewordenvan een cultuurhistorisch
stellingvoor de voormaligekloostersin Friesland,Groningenen OstFrieslandte stimuleren.
Als de kerkvan Rottumer straksweerpicobellobijstaat,zullenwe meerdan in het verledende bezoekerser op wijzendat dit
bescheidenkerkjewel op een hele bijzondereplek staat,namelijkop de
(1218-1594).
fundamenten
van de vroegerekloosterkerk
ln Aduardzullen
ze een reisgidsmakenwaar alle Friese,Ostfrieseen Groningerkloosters
in wordenopgesomd.In lhlow(datligtten zuidenvan Aurich)is de kloosterlocatie
van ScholaDei inmiddelsopgegraven.Ze
wetennu hoe grootde
kloosterkerk
daar was, namelijkzo grootals de Martinikerk
in Groningen.
Bovende blootgelegde
fundamentenvan deze kloosterkerkverrijstop dit
momenteen stalenconstructie,die de kolossaleomvangvan deze voormalige kerk aanduidt.De gedachte is dat deze stalenconstructie
een
mega-attractie
zal worden.In het kleinehuisjete Rottumliggenfolders
(goedvoor 2,3 miljoeneuro'saan werkgelegenwaarinhet lhlow-project
heid)verderuit de doekenwordtgedaan.
En wat vindende Duitsebelastingbetalers
daarnu van? ln de eersteweek
van septembermogende burgersvan lhlownaarde stembusom een nieuwe burgemeester
te kiezen.ln die verkiezingzal ook het lhlow-project
een
prominenterol spelen.Zal burgemeester
Harm Jurgensde verkiezingen
winnenof zullenzijn opvolgersbesluitenom dit megaproject
op een laag
pitjete zetten?De toekomstzal het leren...
Als u meer over het bovenstaandewilt weten dan kunt informerenbij de
secretarisvan de StichtingRottummerkerk,MichielHerweijertel. 0595552801.

Afscheid groep 8....en dan....?
lk ben AnoukOosterhoÍen ik woonin Rottum.lk heb
een zus Veraen die zit op het HHC in Warffum.Mijn
hobby is voetbal.lk zit nu op de WicherZitsemain
Middelstum.
lk ga straksnaar het HHC in Uithuizen
(vmbo).Wat
ik zo leuk vond aan die schoolis dat er
een goedesfeeris.Uit mijnklaszittener twee in mijn
nieuweklas.lk ga straksop de fietsnaarmijnnieuwe
school.Het lijkt me wel leuk om nieuwevakken te
hebben.Het lijkt me spannendom weer nieuwe
vriendente maken.Wat ik ga missen?Mijn oude klasgenoten.
Die zal ik
denk ik het meestgaan missen!
Anouk Oosterhof
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