=C.
T@U H&CJG
Maandelijkse i nfórmatiekrant
voor de dorpen
Kantens- Rottumen Stitswerd

27e JAARGANGNo.14

DECEMBER
2OO8

REDACTIE:
Anneke van de GraaÍ
Eric de Klerk
Anna Holtman
WimjanRietdijk
Anje van der Hoek-Linstra
Alettede Vries-Rennen
Walter van Dijk
Gerad Werkman, eindredactie

ANEP,STE
NLEWND,,TAT
KOPIJ:

IIEC(reKiltrilTII

N>
\

Inleverenvan uw kopij:
Per email: tlougnijs@kantens.nl (Gerad Werkman)

t--d

V-P

Per post: Bredeweg 1, 9995 PT Kantens (Anjevan der Hoek)
De redactie houdt zich het recht voor kopij in te korten!
Administratie
adres:Meidoornstr.
3, 9995 PX Kantens,tel.:(0595)851041.
Bankrek.
no.34.22.1
7.933RabobankNoord-Groningen
t.n.v.'tLougnijs,
Wij verzoekenu om giftenoverte makenop bovengenoemde
rekening.
Een abonnementvoor lezers buiten de genoemdedorpen en randgebiedenis mogelijk,door stortingvan € 15,00op bovengenoemde
rekening.'t Lougnijswordtu dan toegezonden.
Aan allen die iets te koop en/oÍte koop vragen,is er altijdplaatsvoor uw
advertentie
in onze rubriek:Vraagen Aanbod.
Advertentietarief:
H e l ep a g i n a : € 2 1 0 ,0 0(j a a rg ang)€ 25,00(eenmal i g)
Halvepagina: € 135,00(jaargang)-€ 15,00(eenmalig)
Kwartpagina: € 84,00(jaargang)- € 8,00(eenmalig)

Copyright1994't Lougnijs.
Overnameuit dezeuitgavewordttoegejuicht,
mitsonderbronvermelding.
't
Drukwerken verzorging
van Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijSikkema,Hoofdstraat16 te Warffum.
À
\S

De uitgave van dit blod wordt mede mogetiik gemaakt door Robobank Noord-Groningen

KERKDIEN'TEN
PROTESTANTSE
GEMEENTE
7 dec. 10.00uur mevr.J.C.Prins-Pestoor,
2e Adventk
14dec.Antoniuskerk9.30uur mevr.N.C.Meihuizen,
3êAdventk
Georgiuskerk
19.00uur ds.D.de Boer,Middelstum;
Adventsvieríng
bijkaarslicht
te Stitswerd
Mantgem,
4e Adventk
21 dec. 10.00uur ds.A. Kobus,
24 dec. 22.30uur drs.S.J.Prins;interkerkelijke
Kerstnachtdienst
m.m,v.
de
Vlinthippers
25 dec. 10.00uur 'Kerstgezinsdienst
m.m.v.
mevr.Prins-Pestoor
en kinderen
. vande nevendienst
28 dec. 10.00uur de heerH.J.Dijkstra,
Gasselternijveenschemond
k
31 dec. 19.30uur mevr.
J.C.Prins-Pestoor;
oudejaarsavonddienst
1 jan. 10.30uur Nieuwjaarsochtendgebed
in Salem
k = kindernevendienst
GEREFORMEERDE
KERKVRIJGEMAAKT
7 dec.
09.30uur leesdienst
16.30uur dsW.L.de
GraaffuitMiddelstum
14dec. 09.30uur vieringHeiligAvondmaal,
ds J.T.Oldenhuis
uitGroningen
14.30uur ds S.Schaaij
uitEelde
21 dec. 09.30uur leesdienst
14.30uur leesdienst
25 dec. 11.00uur dsT.Groenveld
uitRoodeschool
26 dec. 10.00uur kerstfeest
metde kinderen
28 dec. 09.30uur leesdienst
14.30uur leesdienst
31 dec. 19.30uur dsT.Groenveld
uitRoodeschool
1 jan.'09 10.00uur leesdienst
CHRGEREFKERK
7 dec.
9.30uur ds G Bijkerk,
14.30uurds G Bijkerk.
14dec.
9.30uur ds P C de Lange,
14.30uurds P C de Lange.
21 dec.
9.30uur ds P C de Lange,19.00uurds P C de Lange.
Evangelisatiedienst.
25 dec.1'kerstdag9.30uur ds P C de Lange,14.30uurKinderkerstfeest.
26 dec.2d"kerstdag9.30uur ds P C de Lange,Kerstzangdienst.
28 dec.
9.30uur ds P C de Lange,
14.30uurds P C de Lange.
19.30uurds P C de Lange.
31 dec.
Oudejaarsavond
DORPSKERK
ROTTUM
Allediensten
beginnen
om 19.00uur
30-11-08zondag
ds.jdenadmirant
14-12-08
ha ds.jdenadmirant
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\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
- 44 1545
28 nov. Tandartspraktijk
Fledderus
Winsum........0595
& Commies,
- 57 28 18
29130
nov. Tandartsenpraktijk
Loppersum,
10ppersum.............,...0596
617dec. H.Meursing,
....,.....
Middelstum
.0595- 5522 92
- 44 1740
13114
dec. Tandartspraktijk
Bruining-Gelderblom,
Winsum...,.......0595
- 49 1949
20121
dec.Tandartspraktijk
Eenrum,
Eenrum
..............0595
- 6221 21
24125
dec. M.J.denEngelse-Boelkes,
Ezinge
.............0594
- 57 1427
26127
................0595
dec.C.H.de Lange,
Leens
- 44 1545
28129
dec. Tandartspraktijk
Fledderus
& Commies,
Winsum........0595
30/31dec. J.D.Buwalda,
Bedum
050 30139 94
Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandarts telefonischte
consulteren.
Dierenartsen:Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R.Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma.Vm vr.tussen8.00-8.15uur,
tel. 06 - 51255926.
Koks Herbergb.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595557131
voordringendevragenof voorde bevalling:06 13731172

VAN DE REDACTIE.
van het tlougnijs.
Vooru ligt het decembernummer
aangekomenmet zijn pakjesbootachKantens
in
weer
is
ook
Sinterklaás
ter bij de molen.
Voorde redactieook een drukketijd,want in decemberverschijntook het
kerstnummer.
gevraagdom een gedichtVoordit nummerhebbenwij onzeadverteerders
vindt ze geheelverspreid
promoten.
U
je te makenom zo hun bedrijfte
door het krantje.
is Harry
zoalsin Uitgevlogen
Verderhebbenwe weeronzevasterubrieken,
Bultenaaan het woord,in vakwerkverteltPetraMus over haar krantendie
ze bezorgtin het dorp,'fÍ chatte met Pietervan der Velde,nieuwsvan de
en natuurlijkveel nieuws.
in Kantens,én het sinterklaasverslag,
kerktorenVoor het tLougnijsgaat er volgendjaar ook veel veranderen,maar daar
leestu in het volgendnummermeerover.
binnenis, wordthet
Wel staatdan vaétals het copynietop de inleverdatum
is de deadline; inlevestuknietmeergeplaatst!Dusvoorhet kerstnummer
ren copy 9 December.
Het tlougnijsverschijntdan op donderdadg1Bdecembervoorde kerst'
Veel leespleziertoegewenst.
GeradWerkman;eindredactie
giften:
Binnengekomen
€ 25,verenigingKantens
Begrafenis
€ 25,Vlinthippers
Kaanster
Advendo&
Toneelvereniging
€ 25f
J.F.te K.
Hartelijk dank voor uw biidrage.
GROTECLUBACTIE2OO8
, op 20 .november, maar
De trekkingheeft inmiddelsplaatsgevonden
worden ,volgt de trekkan
aangeleverd
geen
meer
kopie
omdat er d'an
kingslijstlater.
Bewaardaaromuw lotengoed'
De geheletrekkingslijstzal door ons wordentoegevoegdaan het eerste
nummervan het nieuwejaar.
Via dezeweg willenwij iedereenbedankendat er weervele lotenvan ons
zijn gekocht.
jaar komenwij weeropnieuwlangsen hopendat het dan net zo'n
VótgénO
succesmag zijn als dit jaar.
Allemaalhartelijkedank hiervoor.
SimonMus
Sínt Svtartíjn
Een zuííenwínívoor
Dan zaf't een zachte wínter zíin.

BIJ ADVENDOKAN IEDEREENKOKEN
van Advendois alweerin vollegang.De11 spelers(Jan,
Hettoneelseizoen
Willem, Henk, Marten, Robin,Gees, José, Charlotte,Miranda,Tijn en
Frouwke)bereidenzich sindseind augustusvoor op de uitvoering
van 31
januari en 14 Íebruari 2009 in 't Schienvatin Kantenswaar het zelfgeschrevenstuk "Kokenkan iedereen"zal worden opgevoerd.Het stuk
speeftzichaf in de keukenvan Herberg"De Bourgondische
Fazanl",waar
een tv-ploegarriveertom opnameste makenvoor het kookprogramma
"Koken kan iedereen".De uiterst vreemde kandidatenmoeten diverse
geldbedrag
vervullenom een gigantisch
in de wachtte slepen.
opdrachten
Dat dit nietaltijdeï/eneerlijkgebeurtmogeduidelijkzijn.Uiteraardhangter
in de keukenliefdein de luchten zullener diverseonverwachte
verwikkelingenzijn.In het stukzullener weerliedjesdoorde spelersgezongenworden en zal gebruikgemaaktwordenvan diversemodernetechniekenom
het avondjevan Advendozo spectaculair
mogelijkte maken.Dj Elingzorgt
na afloopvan het stuk voor de muzikaleomlijsting.
De spelershebbener
zin in; u hopelijkook!Voormeerinformatie
kunt u terechtop onzewebsite
www.advendokantens.nl.
Daar zalt.z.t.ook informatiestaanoverde kaartverkoop.
ADVENTSVIERING
BIJ KAARSLICHT
TE STITSWERD
Het is zo langzamerhand
echt een traditiegewordenom in de adventstijd
een vieringte houdenin de oude Georgiuskerk
van Stitswerd.Dit jaar
's
wordt dezegehoudenop zondag14 december,de 3ê adventszondag,
avondsom 19.00uur.De plaatselijke
commissieis elk jaar in de weer om
de kerk in gereedheidte brengenmet kaarsen,dennengroen
en waxinelichtjes.Ds. Doeklede Boer,predikantte Middelstumzal de voorganger
'Vox'uit Rodeno.l.v.
zijn en evenalshet vorigjaar zal hetVrouwenensemble
EdwinVelvisbijzonderemedewerking
verlenen.MartínSprengerzal het
orgelbespelen.Er is een líturgíeaanwezig.De vieringwil een voorbereiding zijn op het kerstfeest,zonderhet karaktervan een kerstnachtdienst
of
kerstmorgendienst
uit te stralen,Er is ruime aandachtvoor muziek en
samenzang.Er is een gesprokenwoord met een aantaladventsteksten,
gelezendoor inwonersvan Stitswerd.Parkerenkan weer op de bekende
terreinen:bij boerderijOudmanen bij boerderijWibbens.ledereenis van
hartewelkom!
Sint, bent u na het bezorgen van de pakjes
stijf en stram in uw lijf geraakt,
het is MASHIBO Massagetherapie in Rottum
die uw spieren en botten weer soepel maakt.

AGENDASCHIENVAT
1-8-15-22-29 19.30Vm 21.30u Cursusgrunnings
1-8-15-22-29 9.30Vm 10.30u BodySharp
(bewegenop muziek)
1-B-15-22-29 19.30Um22.30u Advendo(toneelclub)
g.+SUm 11.15u volksdansen
2-9-16-(kerstvk)
(bewegenvoorouderen)
2-9-1619.30Vm 20.30u Damesgym (Climax)
2-9-1620.00Um22.00u Schildercursus
2-9-1620.45rlm 21.45u Volleybal(ClimaxHeren)
4-11-18
19.30rlm 22.30u Damclub(t;leertvan zulf)
6-1318.00Vm 20.00u KaansterVlinthippers(koor)
10
19"30t/m 21.30u Handwerken
17
19.30ïlm 22.30u Bridgeclub
19
1 9 . 3 0U m ? ? ? ? KERSTCONCERT (vlinthippers)
20
17.00Um 20.00u STARTkerstwandeling
(kerst'vrouw' aanwezig

Toostenop het nieuweiaarmetdorpsgenoten!!!!!!!!!!!!!!
31 dec is het Schienvatgeopendv.a 11.30Um 02.00u
DJ Gert is aanwezig.Tot ziens in het Schienvat !!!!!
Zoals alle zaterdagenzijn wij om 17.00 Um 20.00u geopend voor
aÍhaal van warme snacks (patat enz.) ook RAS PATAT
Even uit eten kan ook; wij serverenin zaal 1
ledere zaterdageen menu (maar ook voor patat oÍ een drankjekunt u
terechtin het Schienvat)
Zaterdagmenu
6 december geb.aard met hachee
€ 4,75
13,,
Stamppothutspotmet speklap/worst€ 4,75
20 ,,
Snertmet (roggebrood
+ spek)
€ 2,50
L E T O P ! ! L E T O P ! ! !L E T O P ! ! ! ! L E T O P ! !
ZATERDAG27 DECEMBERIS DE KEUKENGESLOTEN
Wilt u ook eens komen kiiken naar de activiteiten in het Schienvat,
kom gerust eens langs de kofÍie staat klaar

Groetjes,Rita
Ten gríjze morgen
3{an somsyoor mooí weer geen zorgen.

VOCAALENSEMBLEHET HOOGELAND
Festivalof lessonsand carols
op dinsdag2] dgc.e.qb.er.
organiseert'VocaalEnsemblehet Hoogerand,
''-'
o'.|.v.
dirígentEdwinVefvishet :"Festivarof ressonsuÀJ.árorr,,.
Plaats: De'Andreaskerk
in Westeremden
Aanvang: 20.00uur
LuitVasseleest O" GroningerBijbelvertaling.
.r!l
v
Muzikalebegeleidíng
van petèrvan Dijk.
Het vocaalensembletreedtop m.m.v.diversesolistenuit het koor.
Er wordteen collectegehouden.
DANSAVOND
op zaterdag17 JANUARIin het SCHIENVAT!!
Op zaterdagavond
op 17 januarikomt er een gezelligedans-avondin het
Schienvatvoor dansersèn luisteraars.
Els Doekesuit Leeuwarden,ervarendansdocente,
geeftaan het beginvan
de avondeen introducteles
van + een uur.
Zij doet dat op een soepereen toegankerijke
manier,zodatje daarna de
hele avondveel dansenmee kunt dóen.
Aan bod komendansenuit Nederlanden Zwedenzoalsde wals,
schotties,
polkaen polska.
Live muziekwordt verzorgddoor speerDuoEphraim,Rudy op
accordeon
en Helgaop viool.
verdereinformatievolgt in het januari-nummer
van ,t Lougnijs.
Nog iets om afvastte noteren:Het ZweedsedanspaarTorbjórn
sjóberg en
YvonneHansenkomtin het weekendvan 1T en'1gaprirá.r.
*Ë"1,hier in
KantensZweedsedanscursussen
geven.
RECTIFICATIE
ln het verslagvan de jeu-de-boulescompetitie
zijnwat foutengesropen.
De foto van de trotse winnaarswerd'g"norén door Gerard.
Dezelfde
Voorde voledig999t9 met zijn Liesbethis uit de eindstándverdwenen.
heidde goedestandhieronder.
Deda& Bert
9 uit 6 +55
Pauline& Nel
8 uit 6 +29
Carla& Eric
7 u i t6 + 1 8
Loekie& Bart
-5
6uit6
Joan& Piet
5 uit 6 -35
Liesbeth& Gerard 4 uit 6 -18
Alfred& Paul
3 uit 6 -44

I

ÍÍ chottG...
1.

We chatteff met....
Pietervan Velde,ik woon in Kantens,ben 12 jaar,en zit op het HHC
in Warffum,ik zit op schaatsenen skeeleren.

2.

Wat is je favorietemuziek?
lk heb nietecht een favorietemuziek

3.

ln welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen worden.
Waarom?
Schaatsenomd.atik dat leukvind.

4.

Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen?
Thuis op de boerderijof in Kardingeop de schaatsbaan,in de zomer
ben ik in Tên Boerop de skeelerbaan

5.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
In Oostenrijkom te skiën.

6.

Voor wat voor gerecht kunnen wfijou 's nachts wakkermaken?
Pizza

7.

Op welke site ben jij vaak te vinden? Waarom?
lk zit niet echt vaak op het internet

B. Hoe ziet jouw toekomstdroomeruit?
Aan de Olympischespelenmeedoen
9.

Aan welke activiteitenin het dorp doe je mee?
De rommelmarkt
op Koninginnedag

10. Wat zou jij in het dorp waarinje woont willen veranderen?Waarom?
lk zou de ijsbaanveranderen
in een skeelerbaan,
dan kan die zomers
gebruiktals skeelerbaan
en in de winterals ijsbaan.
11. Totslot, met wie chatte we de volgendekeer?
Met DavidMeijer
Alsje voeten zeer doen van het lopen.
Weetje wat je dan moet kopen?
Een kadobon van pedicure AoÍk" de Wnter zegt de Sint.
Is dat geen goede hint.

FOTO'SGEZOCHTVOOR EXPOSITIEOVERSTEENFABRIEK
CERES
BIJ ROfiUM
Na afbraakwerdde grond
Eind1973werdsteenfabriek
Ceresafgebroken.
waar de droogloodsenhadden gestaan,aan het omgevendeagrarisch
grasland toegevoegd.Het overige gebied met fundamentenvan de
bedrijfsgebouwen
en met puinverhardegedeelten,bleefachter.
en
Op het terreinstondentoen nog twee huizen,twee schoorsteenpijpen
voor de onbewerkteklei.Behalvede 3 lindebomenvoor
de aanvoerloods
het huisvan de brandmeester
aan de Trekwegen een rijtjeelzenvlakachter dat huis was het terreintoen boomloos.De huizenwerden kort na
afbraakverkochtmet een stuk grond,waarbijhet huis van de brandmeesverter verreweghet grootstegedeeltevan het voormaligefabrieksterrein
kreeg.
Zowelde loods,tegenwoordigzonderdak en westgevel,en de schoorstenen trekkenregelmatiggeïnteresseerden
aan. Daarbijzijn de schoorstenen die als'landmark'alvan groteafstandzichtbaarzijn,de belangrijkste,
Meestalzijn de voorbijgangers
nieuwsgierig
naaroorsprongen functievan
deze schoorstenen
middenop het agrarischeHogelandvan Groningen.
gebruiktals
Soms wordt het terreinmet de restenvan de steenfabriek
voorfotografiecursussen,
ondenryerp
zelfsook voorÍotosessiesmet bruidsparenen modellen.
lk heb nu het plan om een expositiete maken met historischeÍoto'svan
De expositiezal aan het eind van de zomer van 2009
deze steenfabriek.
fabrieksterwordengehoudenin de kerkvan Rottumen op het voormalige
rein.
Om dit plan mogelijkte makenzijn er in de eersteplaatshistorischeÍoto's
nodigen mochtu alleennegatieven
hebben,dan zijnook die heelerg welkom! Het gaat in de eersteplaatsom foto'svan de periodevan afbraaken
daarvoor,dus voor 1974.
lnformatieen materiaalgraagnaar:
Bert Lanjouw,Usquerdenrueg
10, 9998NZ Rottum,
b.lanjouw@kpnplanet.nl,
0595551753

Ien Grunnen, Stad en Ommelaand,
moakt Roy joen pad weer schier aan kaant.
Zo nuver mit wat zaand en staain,
dat kin VAN DE KERKHOF ja mor allain!
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KERKKLOKKENKANTSTERTORENEINDELIJKIN RESTAURATIE
rommelmarkten,
kerkcollectenen
Na jarenlangegeldinzamelingsacties,
wordende beidekerkhet aanschrijven
van veleanderegeldverstrekkers,
gerestaureerd.
Opdrachtgever
is
klokkenvande Protestantse
Antoniuskerk
gemeenteKantensvan de Protestantse
het collegevan Kerkrentmeesters
Stitswerd.In de 2e week van decemberwordende klokkenuit de toren
getakeld en gestransporteerdvia Klokken en UurwerkenexpertToine
in Zuid Duitslandte wordengeresDaelmanste Helmond,om uiteindelijk
taureerd. Daarmee is een bedrag gemoeid van ruim € 70.000,-.
Woensdag17 decembergaan de klokken uit de toren. Tevenswordthet
uurwerkzelf onderhandengenomen.
Historie
De grootsteklok is tevenséén van de oudstevan Nederland:het jaartal
1437is te vindenop de klok,destijdsgegotenter erevan SintVitus,Jezus,
Maria, Johannesen Sint Catharina.Het opschriftis in het Latijn:de
Protestantse
kerkwerd immersin de 12e eeuwgebouwdals een Rooms
Katholiekekerk en het Latijnwas toen de taal van de kerk.De namenvan
de pastoorRudolf,Elloen Dodostaaneveneensgegraveerdin de rand.De
diameteris 110 cm.
De kleineklok(diameter99 cm) draagthetjaartal1660met de namenvan
. Verderkomt op deze klok een
de toenmaligepredikanten kerkvoogden
van de familieLewe van
fraai bewerktwapen voor met de familiewapens
Klinkenborg,collatortot Cantensen van de echtgenotevan het geslacht
gebruikvan de kleineklok is de slagrandte
Coenders.Doorhet veelvuldig
ver uitgesletenen zal daaromook wordenhersteld.
De grote klok
Beideklokkenwerdenop 10 juni 1943, ten tijdevan de 2e Wereldoorlog,
is het nooit
uitde torengehaald:er zou munitievangemaaktworden.Zover
gekomen.ln Giethoornwas een grootdepotvanveelNederlandse
klokken,
ze blevendaartot na de oorlog.Op 13 juni 1945keerdende klokkenterug
Een nieuwe
in Kantens,al was de klepelvan de groteklok zoekgeraakt.
klepelwerd vervaardigd,echterdezebleekte grootte zijn en deed de klok
op 30 december1951barsten.Pogingenom de scheurte lassenmislukten. Eind 1955werd de klok uit de torengehaalden naar Rotterdamvervoerd,De scheurwerdgelasten de klokwerdin 1956weerteruggeplaatst.
Helaasscheurdede klokopnieuw.De klokwerdtot 1983nog gebruiktbij
al was de klank van de klok een echte doodsklokklank
begrafenissen,
geworden.
luidenzou de klok
Sindsdien
werdde klokhetzwijgenopgelegd:
geheelkunnenverwoesten.
De bevolkingmoesthet - noodgedwongen
doen met alleende kleineklok.
ln Nederlandis helaasgeenenkelbedrijfbehoudengeblevendie de vaardigheidbezat,beschadigdeklokkente herstellen.Vandaardat de klokken
een lange reis moeten maken, uiteindelijkwél naar Duitsland,welke
was door de Duitsers,ln april van
bestemmingin 1943al aangekondigd
wordenin de torenen zullenuiter2009 zullende klokkenteruggeplaatst
aard gepaardgaan met feestelijkvertoon.Een oud gebruikwil, dat de
12

klokkeneen eindweegstegemoetgaat, om ze
bevolkinggerestaureerde
als het ware'inte halen'.Of dat ook met de klokkenvan Kantenshet geval
gemeente
van de Protestantse
is, is nog onbekend.De kerkrentmeesters
hebbenhierinhet laatstewoord.

KERSTSFEER IN KANTENS 20 DECEMBER 2OO8
Op zaterdag20 decembervanaf17.00uur
is heel Kantensin kerstsÍeer.
plaatsen
diverse
in het dorp zullenverenigingen
en
Op
particulieren
ptzza,
iets te koopaanbieden.Zoals
snert,
gluhwein,kerststukjes,
chocolademelk,
vogelvoederpakketjes
enz.
In dorpshuis't Schienvat,Kerkstraat7 kunt u
waaropis
een plattegrondhalen,met een wandelroute,
aangegevenwaar de diversestandszich bevinden.
Dit kantussen17.00uur en 20.00uur.
In Salemkan naar het kerstverhaalwordengeluisterd
op de volgendetijden:17.30u, 18.30uen 19.30u.
Het koor 'De Vlinthippers'treedtop in 't Schienvat,
daar kuntu naarluisterenonderhet genotvan een
hapje/drankje.
Tijdenoptredens:
1 7 . 0 01- 7. 2 0u , 18 . 0 0 - 81 . 2 0u e n 19 . 0 0 - 9
1 . 2 0u .
Als afsluitingis er om 20.15uur een Volkskerstzang
aan de Kerkhofsweg.
in de Antoniuskerk
Hieraanwerkenmee:het Byzantynskooruit Groningen
o.l.v Cas Straatmanen de bekendeorganist SteÍ Tuinstra
die tevensde samenzangbegeleidt.
De entreeis gratis,wel zal er een collectegehoudenworden.
Na aÍloopwordter gluhweingeschonken.
T'ruíyen íe rrurízen ííey ín de gronl
Dan ís een strenge wínter gegron{,
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AANKONDIGING
GYMLESVOORKINDERENOP WOENSDAGMIDDAG
Afgelopenjaren waren de sport en spel middagendie in samenwerking
een groot
met het Huis van de Sport Groningenwerdengeorganiseerd
vanaÍjanuariweergymlessen
succes.Sportvereniging
Climaxorganiseert
voor kinderen.
Er wordt les gegevenvoor twee leeftijdscategorieën:
kinderenvanaf6 jaarvan 13.30- 14.30uur
(kleuters)
van 14.45- 15.30uur
3-4-5-jarigen
in't Schienvatin Kantens,
De lessenvindenplaatsop woensdagmiddag
van januariU m juni (nietin de schoolvakanties).
Ze worden gegevendoor Jantje Boer-Robbe,zij geeft al 20 jaar gymles
aan kinderen.
Momenteelgeeftzij les aan kinderenin Uithuizenen Roodeschool.
Binnenkortkomen in't Schienvaten op schoolafficheen flyers met een
inschrijfformulier
te hangen.Daaropvindtu de volledigeinÍormatie.
Wilt u uw kind nu al opgeven,neemdan contactop met RitaOttink:0595551642
KINDERSPEELWEEK
Lievemensenvan Kantens,Stitswerden Rottum.Al heelveeljaren komen
bij u langsaan de deur om banketsde mensenvan de Kinderspeelweek
en
tavente verkopen.lederjaar in de week voor Sint zijn verjaardagsfeest
per jaar
iederjaar steldeu ons nietteleur.Meerdan 300 (!) banketstaven
heeftu met z'n allengekocht(wistu dat?).En dan de mensenniette vergeten die geen banketstaaflusten,maar ons wel geld toe stoptenom er
vooralleukedingenvoorte kopenvoor de kinderen.Al die mensenwillen
wij bedanken,maarwij zittenmet een probleem,..
Dat betemeeraan verenigingen.
VastBanketverkooptgeen banketstaven
kent dat wij heel hard op zoek zijn naar een alternatiefvoor de banketstaven, maardat luktons niet meervoor 5 december.
Daaromwillen wij iedereenadviserenom ergens andersde banketstaaf
voor pakjesavond
te kopenen ons na 5 decemberweernet zo hardte steunen als wij bij u aan de deur komen.Met wat, dat wetenwe zelf nog niet,
maarmet uw medewerking
hebbenwij het volstevertrouwenin een goede
afloop.
Wij wensen iedereeneen hele fijne tijd met Sinterklaasen zijn Pieten!
van de Kinderspeelweek
het bestuuren de vrijwiligers

Een vríeníeftjÉ.e groet
Qeeft íe anler moel,
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v.v.KRC agenda.
Zaterdagl3december08
Laatstecompetitiewedstrijd
seniorenaanvang14.30uur
Vanaf19.00uur gezelligespelletjesavond
in de kantine.
Woensdag24 december 08
v.v.KRGkerst karaokeparty2008.
Aanvang21.00uur in de kantine.
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Zaterdag 3 januari 09
Onderlingewedstrijdseniorenv.v.KRCaanvang14.30
Aansluitend
v.v..krcnieuwsjaarvisitein de kantine.
Tot ziens bij v.v.KRC
Activiteiten comm v.v. KRC.
Langs deze weg willen wij u meedelen dat er bij VV KRC een
is opgericht.
Jeugdcommissie
Ons doel is om allesperfectte latenverlopenbinnende jeugdteams.
We
proberende problemenzo snel mogelijksamenop te lossen.
Voetballenis natuurlijkmeerdan alleenmaarvoetbal.Voetballenis super
gezond,je krijgter een enormgoedeconditievan, maarje leertook met
elkaarsamenwerken,lerenomgaanmet winnenen verliezenenz..
Het belangrijkste
vindenwij dat ze met veelpleziereen sportievewedstrijd
spelenzonderschoppenen scheldentegenelkaar.Dat maakteen voetbalwedstrijdeen stuk leukerom naarte kijken.
werkzaam(trainers,scheidsrechters,
Êr zijn bij KRC veel vrijwilligers
terreinmeesters,
wasvrouw,bestuursleden,
kantineactiviteitmedewerkers,
medewerkers,
ouders enz.enz.).Dezevrijwilligerszorgenervoordat alles
goedverloopttijdensde trainingenen de wedstrijden.
Wij vindenKRC met z'n alleneen leukeverenigingen dat willenwe graag
voorde jeugdvan Kantense.o.zo houden.
Mochtu vragenhebben,voorstellenop- en/oÍaanmerkingen?
Wij horen
het graag.Blijfnietmet problemenof vragenrondlopen,praaterover!

c\
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Wij houdenu op de hoogte.
Met sportievegroeten,
KRC,PaulKnot,Theode Jonge,
Jeugdcommissie
Bart Robbe,JogchumRooda,KevinHamming,
KlazienWerkmanen AnnekeOosting.
16

*

Naar jaren van voorbereidingen
voornamelijkgeld werving is het 17
decemberdan zover" de klokkenwordendan uit de torengehaald",ze
gaandan op transportnaar Duitsland.
Daarwordenze dan gerestaureerd,
De klokkenkomenals allesgoedverlooptmedioapril2009weerterug.Het
mechanischuurwerkword weer in ere hersteld.De nu roestigeaandrijf
assenwordenvervangendoor RVS.Er komen2nieuweluidmotoren
en de
urenslaghamer
wordtook vervangen.
gegaanomdat de klokkenmaker16
Dit alles is in een stroomversnelling
decemberde klokkenvan Slochterenuit de toren haalt,en onze klokken
dan met dezelfdetransportmee kunnennaar Duitslandnaar het zelfde
adres.Het was voor ons op korte termijn nog heel wat regel-werk met
namedat er nog een tekortvan €8500,-is.We hopendat we hierook nog
de nodigemiddelen.voor
vinden.
Verdernog een verzoekvan dezezijde,17 decemberhebbenwe de parkeerplaatsnodigaan de Kerkhofsweg
voor de kraandie de klokkenuit de
torenhaalt:dezedag zal er waarschijnlijk
een parkeerverbod
om de toren
zijn, hopendedat hier wat begripvoor is. Denk hierbijook aan het naar
schoolbrengenvan de kinderen.,
Namensklokkencommissie

vóór'd,ê.fêeitdárgê.n!
e.Èkêákt,ïe,
22;,23 *n,,,24
oècêm:bêr
Verz,ór$i,ng.sên st)/,[in$pioducten:
,A|.le

i*eaaeI:iiiii*1
*e hetttvandeprijs
":áo,
Pastorieweg14
9995 PN Kantens
0595- 551471
06 - 55980016
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Niiient lou9
HalloAllemaal,
Wij zijn Rubenen Leonie
en
Duivenvoorden
wonennet buiten
Rottumaan de Jacob
Tilbusscherweg
nr.12
op boerderij
"Bethlehem".;
komen
Oorspronkelijk
wij allebeiuit ZuidHolland,uit een kleinplaatsjevlakbij
Leiden.Op 29 augustusjl. zijn wij in Rottumgetrouwd!
Evenwat geschiedenis
overons...
vanzijnoudershad overNadatRubenin2OO2het ouderlijkmelkveebedrijf
genomen,is hij naar Rottumvertrokken.
De huidigelocatiewas namelijk
niet geschiktom groterte kunnengroeien,omdathet bedrijfzich op een
eilandbevond.Inmiddelszullenvelenhet al wel gezienhebben,maar in
en melkstalvoorde melkkoei2006hebbenwij er een nieuweligboxenstal
en bij latenbouwen.
in Delftafgerond
Leonieheeftin 2007haaropleidingDier-en Veehouderij
en is Rubenachternagegaannaar Rottum.Na een paarmaandenop een
veelte
te hebbengewerkt,bleekhet'boerenbloed'te
administratiekantoor
gaan kriebelenen is Leoniemet het kantoorwerkgestopt.Nu werken
Rubenen Leoniesamenop de boerderij.
als begeleidstervan verstandelijk
Door onder andere vrijwilligerswerk
gehandicapten,
is Leonieop het ideegekomen,om naasthet huidigemelkte beginnen.Er is op onzezorgveebedrijÍeen kleinschalige
zorgboerderij
jongvee(kalboerderijnog plaatsvoornieuwecliënten.Er zijnmelkkoeien,
veren),twee paarden,poezen,een konijn,een haan en een hond om te
verzorgen.Kortom een gezellige beestenboeldus! Op de website
(provincie
kun je
Rottum- Duivenvoorden)
www.zorgboeren.nl
Groningen,
nog meerfoto'sen informatievindenover ons bedrijf.
Wij wonenen werkenmetveelplezierop onzeboerderijen hopenhiernog
langvan te mogengenieten!
Groetjesvan Rubenen Leonie.
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SINTERKLAASBESTAAT!Een open brieÍ
Kantens,5 oktober 2008
GeachteSinterklaas,
Dezebriefheb ik al een maandklaar,maarik heb er voorgekozenhem nu
op te sturen.U komter namelijkalweerbijnaaan.En het is goedkopereen
briefbinnenNederlandte sturen,dan één naarSpanje.
Ook dit jaar zultu ons bezoeken,ik verheugme nu al zeerop uw komst.lk
kan rustigstellen,ik ben uw grootsteÍan.Toener nog geen paardenhoeven op het dak te horenwarenen de mussener doodvanaÍvielen,reeds
toen luisterdeik uw muziek.En ook nu, preciestwee maandenvoor uw
grotedag, stuurik u àl een brief.En zegt u nu zelf,hoeveelmensendoen
dat nou? En hoeveel.zesjarigen,
zoalsik?
Natuurlijk,
de commercierondomuw verschijning
heeftde supermarkten
al
liggener al in hogestapelsklaar.Tochgaathet daar
bereikt.De pepernoten
nietom, Sint,het gaatom u. lk weetdat, ik ken u. Het helejaar druk bezig
met het binnenhalenvan de cadeau's.lk zal u graagwillenassisterenin de
toekomst,ik wil nietslieverwordendan piet.Dus mochtu iemandkunnen
gebruiken,ik sta voor u klaar.
fk hoor rumoerenover u. Zo zou u allangdoodzijn, uw baardnep en uw
geboorteplaats
gewoonHolland.RoddelsSint, u spreektuw wereldtalen.
En uw baard,perfectonderhouden.
Spanje,daar komt u vandaan.Maar u
bent niet zo bruin,ik weet waarom.U werkt het hele jaar binnen,druk
bezig,werkendaan uw drukkeschema,Het is geen kantoorbaantje,
dat
weet u, uw pietenen ik, maar dat weet de Nederlandsebevolkingniet.
En dan alle PR om uw verschijning
heen.Niet iedereenkomt aan voor
zoveelmensen,en bovendienop tv. Daarbijlijkthet wel of u overaltegelijk
moetzijn.lk geloofin een paarhulpsinten,
maarhet zijner nietveel.U bent
nu eenmaalsnel,en daaromzo oud.Duh,dat is toch gewoonlogisch!
En dan is er nog die schoorsteen.
U besprenkelt
uw pietenmet een speciaal poeder,zodatze makkelijknaar binnenkunnen.Een magischpoeder,
dat het DNA van uw knechtentijdelijkverandert.
En uw paardis geweldig,
nimmerglijdt ze uit. Voetjevoor voetjewandeltze zeltverzekerd
over het
gladdedak.Geweldigsint,oneindigveel respectvan mij.
Dus luisterik uw muziekmet trots,want u verdienthet, De commercieis
niet op uw muziekneergedaald,
want de cd's liggengoedkoopin de winkels.Welkewinkelsleverencadeau'saan u, sint,verteltu me het geheim.
Het blijfttussenons, dat beloofik.
Houdhet vertrouwen!
Groetenvan uw grootstefan.
F.
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SINTERKLAAS
EN DE PRINSES.
Wat was het koudzaterdag22 november,er
blieseen koudewind en iedereen stondte bibberenbij de molen,maareindelijkwas hij er toch.Nettoen
het droog werd, voer Sinterklaasmet zijn boot onder de brug van de
Klinkenborgerweg
door.Bij de molenwas het een vrolijkeboel,de molen
draaidede vlaggentjes
wapperdenen een vrolijkmuziekjehieldde moed
er in. NadatSinterklaas
aan wal was gestapten Lisannehem had verwelkomd en de pieten royaal kruidnootjeshadden uitgedeeld,vertrok
Sinterklaasvoor een verkort ritje vanwegede kou ,naar het Schienvat.
Gelukkigkwamhet draaiorgel
ook nog net op tijd.

In het Schienvat
was het eendruktevan belang,de kleinstenzatenvoorop
de mat,de groterenop de bankenernaasten de Papa'sen Mama'ser weer
achter.Nadat er verschillende
liedjeswaren gezongen,kwam het grote
moment.De gordijnengingenopenen daarstondde poppenkast..
Prinses
Esmeraldahadeen probleem,
geschreze had netjesop haarverlanglijstje
ven wat zij hebbenwilde,vooraleen eigentuintjewas haar grootstewens,
maar opeensnam de wind het verlanglijstje
mee en kon zij hem nergens
vinden.Gelukkigheeftde tuinjongen
hemgevondenen netop tijdweeraan
gegeven.OÍ Esmeralda
Sinterklaas
haartuintjeechtheeftgekregenweten
we niet zeker.Vooralop het eindewerd het steedsrumoerigerin de zaal .
Jammerdat ook de Papa'sen Mama'sniet goed naar Sinterklaas
luisterden, toen hij vroegof ze een beetjestillerkondenzijn..Naafloop,waarbij
de Pietende poppenkastspelers,
CorrieLenstraen Annekevan der Graaf
heelhartelijkhaddenbedankt,werdendoorSinterklaas
en de Pietenbij de
uitgangde cadeautjesuitgereikt.
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werdmogelijkgemaaktdoor:
Het Sinterklaasfeest
Kinderspeelweek,
KRC,Speeltuin,
Het SNS FONDS,CSCWFeestcomité,
Ammeraal,BlueMule,
Jager,Autorijschool
Ver.Dorpsbelangen
,AutobedrijÍ
Bouwbedrijfde Boer, Brokantes,KapsalonAnita, Rv.d. Kerkhof bestrating ,Klus bedrijÍ Ons ldee, HaarsalonMarthi, Marcella'skookschuur,
Holst advies bureau
KlusbedrijfHans Kuipers, Rita (Schienvat)Pool,
Zuidema,Salon
ClassicCars, Mars lnstallatieTechniek,Montagebedrijf
PLUS
Cleopatra,Saunamobiel,SlagerijZuidhof,OskamTimmerwerken,
MARKT,Post NatuursteenWarffum, R.J.Werkman schilderwerken en
natuurlijkalle lieve mensenin het dorp die zo gul aan de straatcollecte hebben meegedaan.

STEMMING
Destilleschemering
omvátje
gaan
lichtjes
en buiten
de
aan
omdathetlamplicht
en hetdonker
elkander
altijdgoedverstaan....

Destraatligtin donkere
uren,
geluiden
klinken
harden zacht,
wordtdoorbroken,
alsoÍeenzwijgen
zinnenwacht...
eenwoordop nieuwe

Je voeltje veiligin 't halfduister,
geborgen
in ontvankelijkheid,
de regen,winden dichtewolken
zijnslechts
eenademvandetijd..,

Destilleschemering
omvatje
is hetprillelicht,
en wisselend
levenheeftharde-en zachtewoorden
ensomsde stemvaneengedicht....
vanHoornUit:Welkom.
Margreet
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NIEUWJAARSVISITE
2OO9
De bladerenvallen,Sinterklaaskomt er aan en ook Kerstmisis niet ver
meer weg. Daaromwillenwij, CSCW/Feestcomité
julliealvastuitnodigen
voor onze Nieuwjaarsvisite.
Hij wordt gehoudenop 3 januari in het
Schienvat.
Het wordtvast weer gezelligmet een quiz voor áiueÀeverenigingenuit Kantens.( Je kunt jé nog ópgevenbij Rita Thomasvaeren
)
Pieternelzijn ook weer aanwezig.vórgeetniet een prijsjemee te nemen
voor de verioting.
Zet 3 januarialvastin je agenda!Wordtvervolgd.
z-t\

NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD
De Zonnebloem- AÍd. Eemsmond
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9q 39 oktobergingenvijÍ dorpsgenotennaar de regio-artiestenmiddag
het Trefcentrum
in Bedum.Een UVo-buskwam dà deelnemersophal-en.
om 14.00uur begonhet programma,
gepresenteerd
door weermanJaap
Nienhuisuit Usquef
regionale
artiesten
tradenop FrancienKuipers,
.llf
bekendvan de Tuutjefloiters
en de Akoestinismet Nederlandstalige
meezingers,smartlappenen zeemansliedjes.
Bij thuiskomstwas ièdereen
tevredenover het gebodene.
De jaarlijksebootreisis bij iedereenbekend,aande theatermiddagen
moet
men nog een beetjewennen.Komt u er niet vaak uit en zou riook wel
graageensmee willen,maakdat dan kenbaarbij éen van de ledenvan de
Vrouwenraad.
Cursus Gronings
Op m-aan99g
S novemberstarttede cursusGroningsmet 12 deelnemers
o.l.v.Piet Kruizinga.
De cursistenkomenuit de hele-regio.op maandag2
februariis er een "open avond",waar Henk scholteáls gastdocent2al
optreden.Scholteweet ontzettendveel van streektaalliedjeó
en is bekend
van de groepTórf.ledereenis welkom,dus mochtu dezeavondnietwillen
missen,noteerde datumdan alvasteven!
GeslaagdeKunst-en Greativiteitsexpositie
Al ruimvóór 13.00uur warener belangstellenden
aanwezigom de officiële openingbij te wonen van de 2de kunst-enCreativiteitóexpositie
door
wethoudermevrouwA. Boekhoudtvan de gemeenteEemsmond.
Zíj prees o.a. het initiatiefom op deze wilze ( nl. geheel kosteloosvoor
zoweldeelnemersals bezoekers) de kunstenaarsu-itKantens,Rottumen
Stitswerdde gelegenheid
te gevenzo hun werkte tonenen de inwonerser
kennismee te latenmaken.
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Nadat zij een symbolisch " kunstwerk"
doorgeknipt had,
maakte zij uitgebreid
kennismetde 12 aanwezige standhouders
en hun werk, waarna
het de hele middag,
ook van buitende drie
deefnemende dorpen, een voortdurend
komen en gaan was
van
enthousiaste
belangstellenden.

Zoafs gebruikelijkwerd de
catering weer prima verzorgd door Rita, die een
gezellig hoekje ingericht
had.

ffi

Kortom,een geslaagdeen
interessantemiddag waar
al stemmen opgingenom
er maar een jaarfijksetraditie van te maken.

Grote beurt, een storing zoeken en ApK_keuren,
het kan btj autobedriif Jager allemaal gebeuren.
Groot en klein, snel of rustig ain,
een auto komt er altijd als nieuw vandaan.
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THEATERSPEKTAKEL
ROfiUM OP 12 DECEMBER
Op vrijdag 12 december vindt er in en rondom Rottum een theaterspektakel plaats rond het thema "LiudgerontmoetBernlef".Het evenementwordt
georganiseerden uitgevoerddoor leerlingen van Het Hogeland College in
Uithuizen en is voor iedereen vrij toegankelíjk.Het evenement is tevens
onderdeel van de Manifestatie"Verledenvan Groningen"en kan als afsluiting van de reeks lezingen en activiteitenin Rottum worden gezien. Deze
keer geen verhaaluít een geschiedenisboek,maar een theaterspektakel
waarvan u zelf onderdeelbent en die u de kansbiedt om de geschiedenis
van Helwerd met eigen ogen te zien en te beleven.
In het theaterspektakel
staatde Middeleeuwse
ontmoeting
tussenLiudger
en Bernlefcentraal.Het evenementbegintmet de opdrachtvan Karel de
Groteaan Liudgerom de Friezenin het noordente bekeren;de zogenaamde kerstening.
Liudgergaat met zijngevolg(en samenmet het publiek)op
weg door het gevaarlijke
heidenseland,waariniedereennog geloofdein
zeewiefkes,
orkenen de godenDonaren Wodan.Na een langeen barre
tochtkomtLiudgeraan in Helwerden ontmoetdaarde blindebardBernlef,
die voorhem prachtigeheidenseliederenzingt.Danvindtde wonderbaarlijkegenezingvan Bernlefplaatsen bekeerthijzichtot hetchristelijk
geloof.
Het evenementbegintom 19.30uur in dorpshuisKloosterstee
in Rottum.
Daarnazal het publiekde tochtvan Liudgermeelopenen meebeleven
op
een hele bijzonderemanier,waarinmuziek,dans en toneeleen speciale
plaatsin zullennemen.Rondcirca21.00uur is het spektakelafgelopenen
kunt u bij terugkomstin het dorpshuisterechtvoor een hapjeen (warm)
drankje.Aangezienwe een tochtdoor en om Rottummakenen we onverhardepadenbewandelen,is het belangrijkdat u stevigeschoenenof laarzen aantrekt.Hopelijktot ziensop 12 december!
.t*
voETBALLENIS LEuK VooR JoNGENS EN MEISJES. A

'vFr4

Vrouwen/meisjes
voetbalwordt steedspopulairder.

)
Op elk niveauen op elkepositiewordter al door meerdan 100.000meiden op de Nederlandse
veldengevoetbald.
Bij VV KRC spelenook diversemeisjesdie heel goed kunnenvoetballen.
Samenmet de jongenshebbenze veelpleziertijdensde trainingenen de
wedstrijden.
Ben je vijt jaar?Dan ben je in Nederlandoud genoegom
lid te wordenvan een voetbalclub.
Totziensbij KRC.
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IUt]tIIG]EV]LOG]EN
Kantensen wat daarnakwam.
lk zal bij het begin beginnen.Kort geledenwerd ik door mijn broer Bert
gevraagdof ik er ietsvoorvoeldeom een stukjein het "Lougnijs" te schrijven overen na mijnvertrekuit Kantens.lk heb er wel evenover namoeten
denkenmaar uiteindelijk
toch beslotenom een stukjete schrijven.lk ben
geborenals Harm BULTENA,(Harry)op 1 februari1961te Kantens.We
woondentoenaan de Pastorieweg
13 te Kantens.Na de kleuterschool
, de
lagereschoolen de MAVOin Middelstum
ben ik naarde MTS is Groningen
gegaan.lk had in de vakantiedaarvoorgesolliciteerd
bij de Koninklijke
Marechaussee
en was inmiddelsook al gekeurdvoor de dienstplicht.
Na
ongeveer2 maandop de MTS in Groningente hebbengezetenkreeg ik
het berichtdat ik was goed gekeurdvoor de dienstplicht
en ongeveerin
dezelfdeperiodekreeg ik ook berichtdat ik was goed gekeurdvoor de
Koninklijke
Marechaussee.
Toengevolggegevenaan de kreetvan Veronica
,"je bent jong en je wifi wat" heb ik voor het laatstegekozenen ben in
november1978bij de Koninklijke
Marechaussee
te Apeldoornbegonnen.
Na een jaar opleidingwerd ik geplaatstop een zogenaamde
wachtbrigade. lk heb toen een half jaar wacht gelopenbij het Koninklijkhuis te
Soestdijk.Na een half jaar werd ik geplaatstop de brigadeKoninklijke
Marechaussee
Ermelo.Hier heb in ongeveer5 jaar gewerkt.Na ongeveer
3 jaarop Ermelogewerktte hebben,heb ik mij aangemeldvooreen uitzending voor de VerenigdeNatiesin Libanon.Na een opleidingin Assen en
een korteopleidingin Apeldoornging ik voor een halfjaar naar Libanon.
We gingenmet hetvliegtuigvan SchipholnaarBeiroet.Gedurendeeen half
jaar in Libanonheb ik kunnenzien ,watik daarvoormiddelsde verschillende mediahad gehoorden gezien.lk heb van allesmeegemaakt
te veelom
overte schrijven.
Nietalleenleukemaarook minderleukezaken.lkben in
die periodezowelin lsraelals in een grootgedeeltevan Libanongeweest.
lk vond het een leukeleerzameervaringen kijk er dan ook nog met veel
plezierop terug.Aansluitend
ben ik gaansamenwonenmet mijn vriendin
en zijnwe kortdaarnaverhuisdnaarHarderwijk.
Na eenjaar in Harderwijk
gewoondte hebbenzijnwe verhuisdnaarBddinghuizen
en ben ik overgestaptvan de Koninklijke
marechaussee
naarde Koninklijke
Landmacht.
Na
een opleidingvan een halfjaar in Weerten een opleidingvan een jaar in
Ede werd ik te werk gesteldin Harderwijk.
lk was geplaatstbij de verbindingsdienst.
lk ben de eerstejarenvaakop oefeninggeweestin Duitsland.
Aansluitendwerd ik als instructeurtewerk gesteldop het Verbindingsopleidings
Centrumte Ede.lk hebtoentweejaar les gegeven.lk heb ongeveer 10 jaar bij de Koninklijke
Landmachtgewerkt.lk heb altijdmet veel
plezierbij de Koninklijke
Landmachtgewerkt.lk woondegedurendedeze
periodein Biddinghuizen
en was in middelsgetrouwdmet Janny.We hebben samendrie kinderengekregen.Lindsey,Moniqueen Harm-Jan.Begin
1992ben ik vande Koninklijke
Landmacht
overgestaptnaarde Koninklijke
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Na een opleidingvan een halfjaarwerd ik geplaatstop de
Marechaussee.
brigadet'Harde.lk heb ongeveerzes jaar op t'Hardegewerkt.lk verrichtte
waaronder,politie-dienst
daar diversewerkzaamheden
ten behoevevan
motorcrosser,
en heb meerder
deÍensie,ik was zo nu en dan motorrijder,
malenbij de politiegewerktin verbandmet rechercheonderzoeken
en heb
gewerktin Den Haag. Ook ben ik
ook nog een tijdjeals persoonbeveiliger
geweest,lk heb een halÍjaar in
in deze periodeweer naar het buitenland
Joegoslavië
doorgebracht
en heb kunnenzienwat diverseculturenelkaar
aan kunnendoen.Ook dit was, hoe gek het ook klinkt,een leukeen leerveelheb meegemaakt.
In 1998werd ik
zameperiodewaarinik ontzettend
geplaatstop de Luchthaven
Schiphol,De eerstejarenop Schipholwerkte
ik bij een aÍdelingdie zichbezighieltmet allerleipolitiezakenop "Airside".
Het gebiedop Schipholwaar de vliegtuigenstaan en de passagiersde
vliegtuigenin en uit gaan. Ook dit was een leuke leerzameperiode.
Mensenafkomstigvanuitde hele wereldbij elkaar,ongeachthun geloof,
cultuuren dergelijke.ledereenheeft haast of zit rustigte wachtentot het
vliegtuigvertrekt,gaat op vakantieof keertterugnaarhuis.lk was samen
voor de veiligheiden anderezakenin
met andercollega'sverantwoordelijk
dit gebied.Er gebeurdeiederdagwel iets.Hetwas nooitstilen er was altijd
wel wat te zienof wat te doen.Tijdensdezeperiodeben ik meerderekeren
naar het buitenlandgeweestom mensenweg te brengenoÍ op te halen.
overgestapt
naarde recherche
Begin2000 ben ik vanuitde uniformdienst
van de KoninklijkeMarechaussee
op Schiphol.lk werd geplaatstbij een
aÍdelingdie zich bezighoudmet het verzamelenvan informatieover zwarc
en georganiseerde
criminaliteit
op Schiphol.lk zit nu nog steedsbij deze
afdelingen heb inmiddelsvanuitmijn huidigefunctieaardigwat van de
gebied
wereldgezien,waaronderdiverseEuropeselanden,het Caribische
en meerderelandenin Midden-en Zuid Amerika.lk vind mijn werk nog
steedsleuk en boeienden ook nu nog is geen dag gelijken vliegenze
voorbij.HoewelSchipholgeen inwonersheeft,komener per dag ongeveer
125.00tot 160.000personenen werkener ongeveer50,000mensen.Nog
loop,heb ik het gevoeldat de helewereld
steeds,als ik op de luchthaven
aan je voorbijgaat.lk heb in het kort een stukjegeschrevenwat ik de laatste 30 jaar na het vertrek uit Kantensheb gedaan.lk ben inmiddels
gescheidenen woon in de buurtvan Schiphol.
GroetjesHarry

Aan de Onno van Ewsumlaan I in Middelstum,
en aan De Vliit 2-B te Bedum.
Vindt u Accountantskantoor Groeneveld,
een kantoor waer kwaliteit telt.
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UAKWERK
UW KRANTENBEZORGSTER
AAN HETWOORD.
Sindseen aantaljaren bezorgik 2 keer in de week de Ommelandercouranten daarbijeen aantalfolders
Nu merkik aan de reactiesin het dorpdat iedereenaltijderg blij is met mij
als bezorgster,want regelmatighoor ik alleenmaar positievereacties.
Maarook ik ben een mensen kan wel eenseen foutjemaken.
Hetgebeurdbijnanooit,maarmochtik eenseen brievenbus
overslaan,
bel
mij dan evenen ik sta zo bij jullievoorde deur.
Regenstormof sneeuw,het
maaktme niet uit:ik ga altijdmet een lachde
deuruit.
Zeltsdan hoorje nog vaak dat ik er toch maaraltijdsta.
Nu het volgende:wij proberenaltijdop een vastetijd de krantenop te halen
in Uithuizen.
De laatstetijd komenwij daar erg laat weg en kunnendan vaak niet voor
5 uur beginnen.
Heelvervelenddus,maarnog steedsmerkik nietsvan klagendemensen.
Oké ze zijn er wel, maardat is er helaasmaar eentje.
Die denkttegenwoordig
dat hij ook nog eensvoor eigenrechtermoetspelen door mij dan onderhet lopenmaarevenvan de fietste scheuren.
Kijk het is toch erg triestals je denktdat je daar iets mee kan bereiken.
En dat terwijlik probeerom iedereente vriendte houden.
Al loop ik elkeweekdezelfderoutedan nog hoorje bijnaniemandklagen
oké die ene dan
Die denktdat ik wel eventjesmijnhele routeoverhoopgooi omdatmen het
gevoelheeftmeerrechtenals een anderte hebben.
Zo werktdat dus nieten zo laatik me ook niet behandelen.
Problemenmet het tijdstip???
Bel mij dan eens op en maak een afspraakzodatwe dat bij ons thuis als
volwassenmensenkunnenoplossen.
En laatons voortaanrustigons werk doen,
lk ben in iedergevaleen stukvroegerdan mijnvoorgangster,
wat moet dat
een hoop irritatieen frustratiegegevenhebbenals de krantweer eens na
tienenop de deurmatviel of somspas een dag laterkwam.
Ook ik was in die tijd abonneemaar heb er nooit een probleemvan
gemaakt;wij hebbenal die tijd met haar meegeleeÍden zij wilde ons dit
graagnalatenomdatzij in ons allevertrouwenhad.
lk weetdat ik goedwerk leveren dat nietiedereendaarzo overdenktvind
ik erg jammer.
Als ik na B uur nog niet ben geweest,neemdan evencontactmet me op.
Zoals ik in het beginal zei:een bezorgermaaktook wel eens een foutje.
PetraMus,tel 0595-552673.
Mailenmag ook:sp.mus@hetnet.nl
Ook voor echte klachtenover de bezorging.
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IN STITSWERD
VAN GROOTTOTSUPERGROOT
Op7 november
was het weerzo ver.Alle
gekweekte pompoenenverzamelden
zich met hun kwekersin het Dorpshuis.
Enkele ondermaatseexemplaren,die
niet door de keuringzoudenzijn gekomen,warengeslachten verwerkttot twee
soortensoep, patatjesen koek.We kennen allemaalde soep,maarpompoenpatatjes?En bij de kofÍie:koekmet pompoen
erin?Het blijfteen verrassenddorp.
Voordatalle gerechtengegetenwarenstondde keurmeesterte wegen en
te meten.
Wie heeÍtde grootste?
Zoalsbij de tussenmeting
een halÍjaar geledenal vermeld,is de controle
bij het groeiprocesniet aanwezig.Sommigenwordenervan verdachtbij
een wegstalletje
een uit de kluitengewassenpompoenmeegenomente
hebben(waarschijnlijk
ook geengeldin hetjampotje)om zodoendemet de
dorpseerte gaanstrijken.De grootsteis ruimveertigkeerzwaarderdan de
kleinste!lk stelvoorom volgendjaar permanentwebcamtoezicht
in te stellen,zodateen iederde groeikan volgenop www.maxipom.sw.
Dat zal me
een spannendewebsiteworden! Zodra iemand wat ongeoorloofdsziet,
meldthij dit en mailthij aan pomfraude@poen.sw.
Waarschijnlijk
zienwe dan een omgekeerde
ranglijst.
De eindstand:
gewichtin gram

omtrekin cm.

eigenaa(s)

26.850
14.900
11,400
10.050
9.850
5,930
5.370
3.020
610

146
125
106,7
104
98,5
84
84
63
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tim, heleen,nienke,karijn,femke
kiki
paul,pauline
bart,loekie
jan, roelíe
deda,eric
carla,bert
francis,peter
stan.toshi
Ericde Klerk

Sint en Piet liepen over het dak
enplots hoordenzij lcrak
Sint zij niet verdervertellen
maar gewooneííenOskambellen.
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STITSWERDMET ROTTUMVERGELIJKEN
Hoewelik er wel eensdoorheenwas gekomen,was ze me nooitzo opgevallen.Stitswerd,toch bestmooi.De straatStielin iedergeval,prachtig.Het
baadtdan ook in een lekkerherÍstzonnetje.
lk zit hier,gepositioneerd
voor
het dorpshuisvan Stitswerd.
Tenminste,
dat denkik.AÍÍichesen bierkratten
achterhet raamzijnredenenvoormij om dat te denken.Eenman en vrouw
"ls dit een caté?"vragenze,
lopenlangs,waarschijnlíjk
tweewesterlingen.
terwijlze door het raamkijkennaardezelfdestapelbierkratten,als waar ik
net over schreeÍ."Vanalleswat",antwoordik. De zon werpt scherpeschaduwenoverdit grootuitgevallen
Achterde dakenzie ik enkeMadurodam.
le stapelwolken.
Stitswerdis vooriemanduit Kantensdichtbijen verweg.Nu ik hierdantoch
ben kijk ik mijnogenuit.De windwaaitzachten duwtenkelebladerenover
het wegdek.Het is hierzo klein,zo heerlijkklein.lk zie twee kleineauto's,
het is net alsofze zichaan het dorp hebbenaangepast.
De postbodekomtlangs,en groetvriendelijk.
Op deze donderdagmiddag
lijkt alles perÍect.Alles lijktzo zorgeloosin deze gemeenschap.
lk neem
tenminsteaan dat het een gemeenschap
is, het kan niet andersdan dat
iedereenelkaarkent.Om hipperebewoordingen
te gebruiken,het is hier
cool.En hier wordtdus vaak ge-jeu-de-bould,
als ik de stukkenvan mijn
collegamag geloven.
Waaromzou iemandzichdrukmakenom de wereld,
als hij ol zij in Stitswerdis? Je vergeetalles,wanneerje in dit plaatsjebent.
Kan Rottumdezeconcurrentie
aan?
Een fietstochtvan een kwartierscheidtde twee plaatsenvan elkaar.Eerst
maar eens Stitswerdin het rond, voordatik richtingRottumfiets. Ja,
Stitswerdis van alle kantenklein.Het plattelanddan maar op. Een heerlijk
herÍstzonnetje
nog steeds,wind in de rug.Ah, een bekende,een handvanuit de trekkercabine.
Eenmaalin Rottum aangekomengaat de tocht
omhoog.Rottumzieter meerbewoonduit,wat eerderals nadeeldan voordeel werkt.Ik zoek het hoogop, voorbijde begraafplaats
en de kerk.Bij het
'melkhuis'neem ik plaatsop een bankje,voor het huis van
de familie
Herweijer,vergezeldvan het geluidvan een grasmaaier.
Rottumlijktin veel
dingenop Stitswerd,
maarmisthet Madurodam-effect.
lk zou zeggen,na in
beidedorpente zijn geweest,Stitswerd.
En toch,ze zijn beidenprachtig,afgelegenen vriendelijk.
Beideplaatsen
zijnaan elkaargewaagden doennietvoorelkaaronder.Eenechtewinnaar
is er natuurlijk
ook niet,maarhetwas een uitstekend
excuusom beidedorpente bezoeken.
Het is eenswat anders,wat unieks.Netals het Groninger
landtrouwens,af en toe een uitstekend
op een druk leven.Een
alternatief
laatstemededelingvoor mijn eigen veiligheid:de pek en veren kunnen
weer opgeborgen,
danku.
RERO.
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SINTMAARTEN
O p d i n s d a g1 1
novembergingen
de peutersmet hun
zelÍ gemaaktelampionsop pad uit
volleborstzongen
ze liedjes,en
kregen
dan wat lekkers.

Ze heefter aljaren eenneusvoor,
en dat komt allemaalhierdoor
belastingpapieren,inkomsten,uitgaven,
uw woeligegeld in een veilige haven.
A. van Dijken.
Gemeentehuis:
HooÍdstraat
Bezoekadres:
West1,9981AAUithuizen,
Postadres: Postbus
11,9980AAUithuizen.
.qrnrf(nr(
Tel,nr.:
0595_437555
E E À 4S IvION D
F a x .n r,:
0 5 95_437660
^
.t'email:
algemeen@eemsmond.nl
internet:
www.eemsmond.nl
\.-.J
Openingstijden:
geopend
Hetgemeentehuis
is voorhetpubliek
opmaandag
van8.30-19.00
uur,dinsdag,
woensvan8.30-16.00
dagenvrijdag
uurenopdonderdag
van8.30-12.00
uur.Sindsjuni1999werktde
gemeente
Eemsmond
meteenpublieksbalie.
U kuntzichvoorallezakeneerstbijdezebaliemelden.Veelal
wordtu dandirectgeholpen
doordebaliemedewerker.
Vergthetantwoord
opuwvraag
meerspecialistische
kennis,
danwordteenmedewerker
vandedesbetrefÍende
vakaÍdeling
ingeschakeld
omu vandienst
tezijn.OokvoorSociale
Zaken
kuntu zichbijdepublieksbalie
melden.
Tijdensde avondopenstelling
op de maandag
zijnalleende medewerkers
vande publieksbalie
aanwezig.
Voordeaanvraag
vaneenreisdocument,
eenrijbewijs,
eenuittreksel
uithetbevolkingsgeboorte
register,
vaneenverhuizing,
aangiÍte
of overlijden
oÍ inÍormatie
oversociale
voorzieningen,subsidies
endergelijke
kuntu danookterecht.
geopend.
Depublieksbalie
is doorlopend
De
overige
organisatie
kenthetsysteem
vanvariabele
werktijden,
Daardoor
bestaat
demogelijkheid,
dat's morgens
voor09.00uuroÍ tijdens
delunchtijd
medewerkers
nietaanwezig
zijn.
lnleveringplatglas:
Platglas
kaniederewerkdag
ingeleverd
worden
aandeTalmaweg
8a te Uithuizen,
van9.00- 16.00
12.00
uurenvan13.00
uur.
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