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KERKDIEN'TEN
GEMEENTEKANTENS.STITSWERD
PROTESTANTSE
2 nov.
9 nov,
16 nov.
23 nov.
30 nov.

ds. D.de Boer.Middelstum k
Winsum k
ds. P.Lootsma,
mevr.J.C.Prins-Pestoork
mevr.J.C.Prins-Pestoork
gestorvenen
Eindekerkelijkjaar - herdenking
(koffiena de dienstin Salem)
"10.00uur drs.S.J.Prins k 1e Advent
(eerstein de serievan het Adventsproject)
10.00uur
11.00uur
10.00uur
10.00uur

TE KANTENS
KERKVRIJGEMAAKT
GEREFORMEERDE
11.00uur
14.30uur
5 nov./dankdag19.30uur
11.00uur
9 nov.
14.30uur
16 nov.
11.00uur
14.30uur
11.00uur
23 nov.
14.30uur
11.00uur
30 nov.
16.30uur

2 nove.

leerdienst
te Uithuizen,
ds A.G.Bruijn
ds A.vander Slootte Bedum
ds A,vander Slootte Bedum
leerdienst
ds M.O.tenBrinkte Roodeschool,
ds H.W.vanEgmondte Ten Boer
leerdienst
ds A.G.Bruijn
te Uithuizen,
dsT.Groenveld
te Roodeschool
leerdienst
ds A,G,Bruijn
te Uithuizen,
te Eelde
ds S.Schaaij
leerdienst
ds M.O.tenBrinkte Roodeschool,
te Uithuizermeeden,
ds L.S.K.Hoogendoorn
leerdienst

KERKDIENSTEN
CHRGEREFKERKKANTENS
2nov. 9.30uur
5 nov.19.30uur
9 nov. 9.30 uur
16 nov.9.30uur
23 nov.9.30uur
14.30uur

ds P C de Lange14.30uur ds P C de Lange.
ds P C de Lange,Dankdagvoorgewasen arbeid.
ds P C de Lange14.30uur ds P c de Lange.
ds P C de Lange14.30uur ds P C de Lange.
H. Avondmaal.
ds P C de Lange,Voorbereiding
ds P C de Lange,EmmaÈsdienst.

30 nov.9.30uur ds P C de Lange,VieringH, Avondmaal.
H.Avondmaal.
14.30uur ds P C de Lange,Dankzegging
DORPSKERK
ROTTUM
Alledienstenbeginnenom 19.00uur.
9 nov.

2

de heer R.Schripsema

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
- 5728 18
112nov. Tandartsenprakijk
Loppersum,
loppersum.................0596
- 62 21 21
8/9nov. M.J.denEngelse-Boelkes,
Ezinge
.............0594
- 5728 18
14nov. Tandartsenpraktijk
Loppersum,
1oppersum.................0596
- 44 1545
15/16nov.Tandartspraktijk
Fledderus
& Commies,
Winsum........0595
22123nov. P.Brouwer,
Uithuizen
0595- 431642
- 44 1545
28 nov. Tandartspraktijk
Fledderus
& Commies,
Winsum........0595
- 57 28 18
29130
nov. Tandartsenpiaktijk
Loppersum,
1oppersum.................0596
617dec. H.Meursing,
Middelstum..........
.0595- 552292
- 44 1740
13/14dec. 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
dec.C.H.de Lange,
Leens
.......,........0595
- 44 1545
28129
dec.Tandartspraktijk
Fledderus
& Commies,
Winsum........0595
30/31dec. J.D.Buwalda,
Bedum
050- 30139 94
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:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma.Vm vr.tussen8.00-8.15uur,
t e l . 0 6- 5 1 2 5 5 9 2 6 ,
Koks Herbergb.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595557131
voor dringendevragenof voorde bevalling:06 13731172

VAN DE REDACTIE.
Vooru ligt het Novembernummervan het Lougnijs.
Nog twee maandenen dan is het jaar al weervoorbij,maar dezemaanden
zijn altijd gezelligemaanden nu de wintertijdweer is ingegaan.Sint
Martinus, Sinterklaas
en natuurlijk
Kerstzijnmooietijdenom naaruitte kijken . Voor deze t'Lougnijshaddenwij kinderengevraagdom een mooie
tekeningte makenvoor 11 NovemberoverSintMaarten.Het resultaatis te
zien deze maandin ons blaadjemet veel nieuwsen verslagenover o.a.
kunstmarkt,Sinterklaasíntochtbij de molen,Tochtom de Noord,verjaardag van de molen, Nij ien t'Loug, Vakwerk,Jeus de boules strijd in
Stitswerden nieuws uit Rottumen veel meer.Ook plaatsenwij voortaan
in onze omgeving.
een samengevat
cultuuragenda
van evenementen
Veelleesplezier
Eindredactie
toegewenst.
GeradWerkman.
giÍten:
Binnengekomen
Orgelrestauratie
NH kerk €
PZS Poppedijn
€
Nut v/h Algemeen
€
Dorpsbelangen
Rottum €
St. MolenGroteGeert €

25
15
25
25
25

Hartelijke bedankt voor Ltwbijdrage.
30 KM.ZONEKOMTER!
De 30 km zonevoorhéélKantensis in principegoedgekeurd,
zo vernamen
wij van de heer HansOude EgberinktijdensonzeVDK vergadering
op 13
gedeeltezullende 30
oktober.Met uitzondering
van het Middelstumserweg
km bordenbij de overgangnaar de bebouwdekom wordengeplaatst,De
30 km zone op de Middelstumserweg
begintvóor het kruispuntmet de
Bredeweg.Het voorstelmoetnog door de politiewordengoedgekeurd
en
dan aan Gedeputeerde
Dit zijn slechtsforStatenwordenmedegedeeld.
maliteitenen zullennietal te veeltijd in beslagnemen.Op onzevolgende
vergadering
10 novemberom 20.00uur in 't Schienvat
op maandagavond
zal dhr. Hans Oude Egberinkaanwezigzijn om uw bezwarenof vragen
m.b.t.de 30 km zonete bespreken.
U bentdan ook van hartewelkomom
dezevergadering
bij te wonen.Het ligt in de lijnder verwachtingen,
dat de
situatiein decemberzal wordenaangepast.
VDK vergadering,iedereenwelkom
Maandag10 novemberom 20.00uur in 't Schienvat.
Wordenin oktoberde bladerengeelen krom
Kijk dan eensnaar uw kachelom

TOCHTOM DE NOORD
ln twee dagen 24 wierdendorpendoorkruisen in het oudste cultuurlandschap van Nederland.
Tijdensde derdeeditievan dit voortreffelijk
georganiseerde
wandelevene"vanLauwersee(Zoutkamp)
mentliepondelgetekende
tot Dollard(Delfzijl)
tou".Een tochtwaarbijbijzonderelocatieswerdenaangedaan.
We liepen
dwarsdoorkerken,molens,dorpshuizen,
een steenfabriek
en zelÍseen tot
woonhuisverbouwdekerk in Houwerzijl.
De weergoden
warenons gezind.Beideochtendenstarttenwe in een mystiek sfeertjemet een krachtigopkomendezon in dichtemist.Een aangenaam temperatuurtje
naastgezelligemedewandelaars
zorgdenvoor een
uitstekendestemming.Opbeurendespandoekenmet teksten als 'elk
begunis stoer','binnenjoe weg al kwiet',valtt nog 'n beetjetou'enjoe hebben het maisteal had'warenlangsde routeuitgezet.In totaaldeden2.000
wandelaarmee aan het evenement
dat beginjuni overigensde derde-lanprijs
delijkeontving in de categorie Innovatievan de Nationale
Evenementenprijzen.
Deze prijs wordt toegekendaan een vernieuwend
evenement.Een gedeeltevan deze 2.000wandelaarslegdeeen kortere
routeaf. De deelnemersdie de geheletocht-77 km in totaal-haddenuit'pronkjewail'omgehangen.
gelopen,kregenbij de finisheen prachtige
Er
warenwandelaars
die dezemedaillemeerdan verdiendhadden.Omdatze
in slechtelichamelijke
ongetraind,
conditie,met blarenof om andereredenen toch op wilskrachtde finishvan de tochthaalden.
Volgendjaar wordt de tocht weer in het laatsteweekendvan september
gehouden.Reserveer
alvastdezedatumin je agenda.Inschrijven
is mogelijk vanaf 1 maart 2009. Het thema van die tocht is 'Hoorspelvan
Meedoenbetekentniet per definitiede volledigetocht lopen.
Groningen'.
Het is mogelijkje in te schrijvenvoor korteretrajecten.Een foto-impressie
van de tochtkun je vindenop www.tochtomdenoord.nl.
Ben je ook van de partijvolgendjaar?l
Anna Holtman
VERJAARDAGSFEEST
GEZELLIGE
BIJ MOLEN"DE GROTEGEERT'"
Zondag 28 septemberj.l. werd de verjaardagvan onze mooie molen
gevierd.
Dezedag viel samenmet het evenement"tochtom de noord",een twee
daagsewandeltocht
van ZoutkampnaarDelfzijl.Dagtwee gingende wandelaarsvanafWarffumvia Rottumnaar Kantenswaarmen door de molen
heenwandelden,richtingDelfzijl.De zondagochtend
starttein een dichte
misttoen de eerstewandelaars
doorde molenliepen,
6

Nietiedereenhad eventijd om een
krabbelin het gastenboekte schrijven,maarde meestemensenhadden zelfs nog even de tijd om het
molencomitéen de molenaarte
feliciterenmet de molenzijn 190e
verjaardag.Om
elf uur werder een
springkussenafgeleverdbij de
molenvoorde kinderen, waarook
gretiggebruikvan werdgemaakt.
Dus begon het feest met kofÍieen
gebak.In de stookhutwerd ook begonnenmet het bakkenvan gratispoÍfertjesvoorde kinderèn.
Ook kondenkindereneen gratisritjemakenin een
ponywagendoor het'dorp.Heelgezelligallemaal.
Terwijlde met nieuwriet
gedektemolendie mooiversierdwas in de vlaggetjes
zijnverjaardagsrondjes maaktein een zuidwestenwind,
die ineensna de middagruimdenaar
het noordwesten.Alwaar ook de bewolkingde zon verdwijnendeed, en
VoorWesselBaptistging een
daardoorhet af en toe ging motregenen.
wens in vervulling;zolanghij al in Kantenswoont ,en vaak eens bij de
molenaarop bezoekkomt,leek het hem eens leuk om bij of in de molen
met een bandte spelen.En hij beloofdehet:hier kom ik een keerspelen.
Maar steedsbleefhet erbij.De verjaardagvan de molendaar hoort dus
muziekbij,en daaromhebbenwe Wesselgevraagden hij regeldemuziek.
Om twee uur in de middagbegonhet feest echt met live muziekonder in
de molen,waar de gastenvan genoten,onderhet genotvan een drankje
Voorde kinderenwas er een knutselwedstrijd
en pofÍertjes.
uitgeschreven,
om iets moois te makenvoor de jarige molen.Kleiwerken,tekeningen,
nagebouwde
molensvan papieren zelfseen schilderij
werdenbij de molenaar ingeleverd.ledereenheeft een prijsjegehad,voor het vele werk wat
ze er aan besteedhadden.
Ze mochtenallemaalin de molenblijven, waar de molenaatze een mooi
plekjegeeft.
Nadat alles was opgeruimdgingen
molenaaren vrijwilligers
molencomité,
naarhuis,
Het was een geslaagd verjaardagsÍeestvooronzemooiekorenen pelmolen "De GroteGeerf'.
Langs deze weg willen wij ook nog
even fam.Reifers,
en RonaldSeesing
bedankenvoor het geleverdestroom
dezedag.Hartelijkbedankt.
StichtingmolenGroteGeert
en de Molenaar.

TE KOOP:
Frieslanders
eetaardappelen,
25 kg à € 10.
Joh Spriensma,Kooistraat44 Kantens.tel OSg5-552048,
bgg 0648022125.
GEZOCHT:
BUITENBRIEVENBUS
met slot en sleutelvoor het dorpshuisin Rottum.
Prijs in overleg.Contactpersonen:
RenatePool0595-552676of Willemien
Giethoorn0595-552838.
TE KOOP:
KOOISTRAAT42,9995 PW TE KANTENS
MOOIE
EENGEZINSWONING
I N E E NK I N D V R I E N D E L I J K
BUURT
VOORMEERINFORMATIE
KUNTU CONTACT
O P M E E M E N EM
N E TD E
MAKELAARSTAAL
INGRONINGEN
OP: 050-3122170
BODYSHAPE
Op maandagochtendword er bodyshapegegeven.Lekkereen uurtjetrainen op muziek.We zoudenhet leuk vindenals de groep nog wat voller
wordt.Dus mensenals ie zin hebt in een lekkeretrainingKOM.Tijden:zie
agendaSchienvat.
Vriendelijke
groetenGerdaOnnes.
TAI BO LESSENGAANVERANDEREN.
wegensde ongunstige
tijdop dinsdag18.30-19.30
uur,wordt
er nu op donderdagavond
19.30-20.30
les gegevendoor RoelfSchaank.
Hij geeftalrneerdan 25 jaar karatelesen aerobic.Van uit dezebasisgeeft
hij ook Tai Bo.
Lessenkosten4 europer keer.LokatieSchienvatKantens.Sart 6 november.Komvrijblijvend
langs
Vriendelijke
groetenRoelfSchaank.

CULTURELE
AGENDA
9 OktoberVm 12 December
Expositie: Groningsverledenin de kerkte Rottum.
openingstijden;
10.00uurtot 18.00uur.Maandagvm Zondag.
zaterdag15 Novernber:creativiteitsexpositiein 't schienvat.
Aanvang13.00uurVm 17.00uur.
BERNLEFTHEATER:
Zaterdag1 November.20.30
uur.
Danstheater
Heartbeatvan Annade Kuyer,met de idealevrouw.
Zondag9 November15.00uur.
Theatergroep
Flauwecult
met Kunst.
Zaterdag22 November20.30 uur.
Sapphomet Passiespel.
Zaterdag29 November20.30 uur.
Theatergroep
Raamwerkmet gevangenop 14 hoog.
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NienkeBrontsema,B jaar.

D E G R U N N E G EH
RI T
Zou het kunnen? Een piratenhit opstellenbinnen een half uur? Uw columnist nam de proef op de som. En waar anderszou het over moeten gaan
dan Kantens?En als het dan over Kantensgaat, dan moet het ook maar
in het Gronings.Sorry voor mijn gebrekkige kennis van ons dialect, ik ken
't ook nait help'n-..
Jan Mart'nzat in zien vrachtwoag'n
zich te verwonder'nen af te vroag'n
"houvaar zal't nog wezen,
hou wied mok nog sjezen
voor ik kom woar ik'wezenwol?
Kanneswor ik zo van hol."
Evertzat op 'n zondagmórg'n,
op stee,achter'n oal orgel
't was wat er't laifst
dee,
m o ra c h e n w e e . . .
hij zat doar op stee,
in Mulnsum,
"ik ken naitwacht'nto'k in Kanneskom."
ReÍrein
Want Kannes,Kannes
dat is'n dórpkeapaart,
Kannes,Kannes,
doe hest mienhart.
Wor wie ook binn,
ien stad oÍ in Zwol'
Wat wie ook doun,
op waark oÍ op school
Elk het zien stek,
op dizzeplek
Wor aal mens'nlach'n,
wie kenn'naitwacht'n
om weer in Kanneste kom'n
Kannes,de ploatsvan ons drom'n.
Atmoal!
Kannes,Kannes
dat is 'n dórpkeapaart,
Kannes,Kannes,
doe hestons hart!
Komendemaand, een stuk over Stitswerd!
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*Bewegingstheoter

"De fdeqle Vrouw"

Eenvoorstellingover vrouw-zijnonno2008 volgens
"het ídeoolbeeld"
en de mookboorheid
vonhet lichoom.
Hoe is het omols vrouwaaneenideoolbeeld
te moetenof willenvoldoanen er ollesvoor
over te hebbenom dot tebeeeiken....Dit beeld,o.o.geinspireerdophedendaagse
en technologische
mootschoppelijke
ontwikkelingen,heeft
voor het oogbetrekkíng
op de buitenkonivondie vrouw.
Moorniets is minderwoor....,..........
ZaterdagI november,20.30uur, Bernlefthesler, Rottum,€ 8
Zaterdag ?2 november,20.30 uur, Prinsenthealer,Groningen,€8
Peserver en op onderstoandt elef oonnummer.

*Dons-2-doogse

"Heel de donser"
7 en I november2008, Westernielond
Uitgongspunt
voor dezeïweedaogse
is "de mooieenwrede dingendes levens".
Hoe vertool je ideeënover gebeurtenissen
in dons,wot is de essentie.We werkensolo,
in duettenen met groepswerk.
EenZ-daagse
woorinje in de donsnoorhortelustuit je dok kunt goonen verstillenin het
moment.
7 enB november2008,vrijdog 10.00uur tot zoterdog17.00uur
Hotel De OudeSmidsein Westernielond,
€ 140oll-in.

f-{q:cr'ibefil. €nr.rqr:iii'. b*nce, Annn rie F"uy*r.
g rió-1ÍC8-ti?7 - . . ade ku'y,zrQhecrïbecÍ-,Jons.ni - .,' y",y;ra.na,:rtbeot-dcns.nl
íiir'o l5 *7.4,oó t.n.v. ÁBld $r: Kuy(rr Í? (cnïe ils.
rtc L{,&, KvK C20E9397. 8ïiV nr NL04!3EiC90 BCl

Brontsema,B jaar.
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KUNST-ENCREATIVITEITSEXPOSITI
E
Op zaterdag 15 november organiseertde VrouwenraadKantens/
Zandeweervoor de tweede keer een Kunst-enCreativiteitsexpositie
in 't
Schienvatte Kantens.
Deze keer niet alleenin de grote zaal,maar ook de bovenverdieping
en
eventueelde hal en trapopgangzijn in gebruikals expositieruimte.
Er doendriekunstenaars
vanvorigjaarmee,de anderenexposerenbijons
voor het eerst.
Uit Kantensdoenmee:
LinetAten-Gemengdetechniekenen Fotografie,
HelgaEphraim-Beelden
van Bronsen Natuursteen,
Wol en Glasobjecten,
MichelHiwat-Figuratief,
Anja Knipper-Sieradenvan Barnsteen,DianaKoning-Sieraden,diverse
't Hogeland,
materialenen technieken,Gerda Onnes-Acrylschilderijen
FredReiffers-Fotografie,
Johnvan de Rijdt-Schilderwerk.
Uit Rottum:MirjamBouchier-Keramieken ErwinDrenth-Tekenaar.
Stitswerdis vertegenwoordigd
door PolWijnberg-Tekenaar,
lllustrator.
De handwerkclubsvan de Vrouwenraad/Vrouwenvan Nu staan er met
mooie Patchworkwerkstukken,
De expositie is geopendvan 13.00- 17.00uur.
Bezoekershebben vrij entree!
lnfo:Hannyde Vries,tel. 431749en CharlotteFunken,tel.551084.
Totziensop zaterdag15 november.
WILTU UWTIJDSCHRIFT
EENTWEEDELEVENGEVEN?
Onder het genot van een kopje koffie,thee, ranja en een praatjekunt u
dezewinter in Salemeen aantaltijdschriftennaar keuzekomenuitzoeken
zodat u lekkerkunt lezentijdensde donkerewinterdagen.
Als u zelf tijdschriftenmee wilt brengenvoor anderendan zijn we daar heel blij mee.
Hierbijdenkenwe aan damesbladen,
Tina's.DonaldDuckjes,hobbytijdschriften,enz.
We nodigenu uitom langste komenvan 15.00uurtot 16.30uurop onderstaandevrijdagmiddagen:
14 november
2008;
12 december2008:
16 januari2009;
13 februari2009.
ledereenis welkom van jong tot oud!
Voorde kinderenliggenkleurplaten
en spelletjesklaar.
Voorvragenkunt u contactmet ons opnemen.
( 551211)en Marthavan Dijk(552576).
Henriëtte
Broekhuizen
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GRONINGSVERLEDEN
IN DE KERKVANROTTUM.KEBKEN,KLOOSTERSEN HEILIGEN.
Dit najaarstaande staden provincieGroningenin het tekenvan het verleden. Tijdensde manifestatieHet Groningsverledenvan 9 oktobertot 12
decemberzijn er tal van activiteitenwaarin aandachtbesteedwordt aan
hetverledenvan Groningen.
De manifestatie
sluitaan bij de landelíjke
campagne het verledenvan Nederland.
De manifestatie
omvato.a.Eentv.serieop RTVNoord,Musealepresentaties,een digitaaleducatiefprogramma,
en lezingenen presentaties
in de
treinenvan Arriva.
De geschiedenis
van Groningen
wordtbelichtaan de handvanverschillende thema's.De presentatie
overde kerstening
van het Groningerland
vind
plaatsin de kerkvan Rottum.Men kan verhalenbeluisteren
en de ramen
op het landschapen tentoongestelde
objectengeventoelichtingop het verhaal. uiteraard wordt er aandacht besteed aan Luidger, BernleÍ en
Walfridus.
De Kerkis dagelijksgeopendvan 10.00tot 18 .00 uur.
Daarnaastzijn er een aantallezingenmet een extraatje.
Op zaterdag1Boktoberis er een wandelingmet lezing.De wandelíngstart
om 14.00uur in het Hogelandmuseumte Warffum.De wandelaarslopen
in ongeveertwee uur o.l.v.WigboldWieringanaar Rottum.Bij aankomstis
er koffieof thee in het dorpshuisvan Rottum.Om í6.15 uur begintde
lezingin de kerk door de heer Knol met de titel: Weldadigwonen
op wierden in een waterrijkland.De wandelaarswordenweer teruggebrachtnaar
Warffum.Opgevenvoorde wandelingis gewenstmaarniet noodzakelijk.
(
via www. Verledenvangroningen.nl,
museumhuis0s0-31300s2of via
hHogelandmuseum
0595-422233)
Deelnameis gratis.
Op zaterdag25 oktoberis er om 14.00uur een lezingin de kerk door de
heer Bendersmet als titel:Kerken,kloostersen economie.Yooren na de
lezingzal dhr..R. Kuik het orgel bespelen.Daarnais er een rondleiding
door Rottumdoor dhr.Ockels.Na afloopis er koffieen thee in het dorpshuis.Toeganggratis.
Op zondag 16 novemberom 15.00uur is de laatstelezing:Kersteningop
de l<welder,de overgangvan noord Nederlandtot het christendom,eveneens door de dhr. E. Knol. Deze lezing worst opgeluisterddoor Pol
wijnbergen Gerhardwentink.onder de naamSubshadebrengenzij poêtischemuziekmet zang, piano,accordeonen klarinet,een mix van folk,
klassieken eigentijdse
muziekwaarbijde teksteen belangrijke
rol speelt.
Koffieen thee in het dorpshuis.Toeganggratis.
Kortomeen heleboelwat de moeitewaard is .
Kijkop www.verledenvangroningen.
nl
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Haarst
Wirmegeabbels
valenmor zo van boom óf
en blieven líggen.
OPROEP
Hoewelde kerstdagennog enkeleweken in het verschietliggen,is de
redactievan 't Lougnijstoch in gedachtenal met kerstbezig.Net als voorgaandejarenwillenwe graageen gezelligkerstnummer
maken.
Daaromde volgendevraag:
Zijn er lezersdie een herinneringhebbenaan een voorwerpen dat met
kerst op een mooi plaatsjeneerzetten?Dat kan bv. een voorwerpvan
zijn,van uw kinderenof ietsvan vriendenof kenoudersof schoonouders
nissen.Of u hebtzelf eens ietsgekochtdat u zeerdierbaaris en dat u met
kersteen speciaalplekjegeeft.De redactievan 't Lougnijswil dat voorwerp
graag bij u komenfotograferenen natuurlijkuw verhaalerbij horen.Dat
mag u zelfschrijven,maarvindtu dat moeilijkdan willenwij het ook voor u
op papierzetten.
Wie reageert?We zien naar uw reactiesuit. U kunt tot 15 november
contact opnemen met één van onze redactieleden.( zie bl. 1 van 't
Lougnijs)
Openingstijden:
Dinsdagt/m vrijdag
0 8 . 3 0 - 1 7 . 0 0u u r
Zaterdag

0 8 . 3 0 - 1 6 . 0u0u r
Maandaggesloten
Burchtstraat44, Middelstum
Tel.:0595-552970
Fax: 059 5-55297 L
E-mail:
j . d o n k e r b r o e k l@ k p n p l a n e tn. I
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Noajoar
Koal en leeg leit t laand
toefkes bruun gras
swaaiende haarst uut.
t ls november
en domt
is t winter.
k Struun deur t laand
op zoek noar dieverdoatsÍe
mor ik ken t niet vienden;
len de verte roepen
n poar hokkelingen
bij n daam.
Onder de wolken
boven horizon

toatde haalvezun zichzien

S.

steunend op n stelpopelieren
n roaíe schoal
schtoatop één bien
A{
vol vrange uruchtenvan graauwe druven; 'Y

..p

te toatwozzen om noa te riepen,
te ver vot om noarte griepen
lk tuur veur mie uut;
wolken waaien weg,
de wiend hoalt aan
en dut mien ogen troanen.
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Willem Tjebbe OostenbrinkOet: Toalen Taiken.
RESTENBREIWOL
Wie heeftnog restenbreiwolen wil dat graagweggeven?
Dikkewol,dunnewol,allesis welkom.Hetgaatom een projectin Bulgarije.
Er wordendekensvan het garen gebreid.we zijn met een grote groep
vrouwendie allemaalmeebreienvoordit project.Daaromde vraagom wol
of anderesoortenbreigaren.
Helptu mee voorde mensenin Bulgarije?Elk bolletjeis welkom!Dat kunt
u brengennaar:
Fam.Pieterman,Noorderweg
3 Zandeweer.
Bij voorbaatonze dank.
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NIEUWSVAN DEVROUWENRAAD
Schildercursus
Op dinsdag7 oktoberis de schildercursus
o.l.v.
GerdaOnnesgestartmet 15 cursisten.
Handwerkclub
Op vríjdag3 oktoberis de handwerkclubgestart met 10 deelnemers.
Techniek:
een wandkleedmakenin de vrijeborduur-en
versiertechniek.
CursusGronings
Naderetoelicl'rting:
Bij de cursusprijs
van € 170,00zijn 4lesboekenínbegrepen.
De titelsvan
deze boekenzijn:
Toal- Noord_ lesboek€ 15.=
Zakwoordenboek
van SiemonReker€ 12.=
Goidagvan SiemonReker€ 14.50
TweeeeuwenGronings,n goldentoal.€ 24.50
Mochtu éénvandezeboekenal in uw bezithebben,danwordtde prijsvan
het boekvan het cursusgeldafgetrokken.
Er wordtop maandag3 november begonnen,
15 avondenvan 2uur.
U kuntzichdit weekendnog aanmelden,
tel.551228of tel.551633.
Collecte
De collecte"FondsVerstandelijk
Gehandicapten"
heeft voor Stitswerden
omgeving€ 169,24opgebracht.
Allenhiervoorhartelijkbedankt.
GinyWibbens,Stitswerd.

Dij
Dij 1 ien zien binnensteverbaargt
en alesztanzuk zulm aaargt,
dij het gain wil ien 't lezten.

Dij dekselop zien doofpotdut
en zuk zteurhaile wereldslut,
dij ken niks aansas ztluiken.

Dij zuk nou nooit aisutenken,
n aner niks bedudenken,
zteurdij is 't aal om't eaen.

Moar dij zien haardehoeddeurpraimt
en mit zien waarmtewel aisgraimt,
dij maag noar 't hoogstezuiken.

Jan Boer1899-/,983)

18

Dry

cattg de p.ao...

Even
voorstellen....
Mijnnaamis HoelyStol-Appelo
metJanKornelis
enbengetrouwd
wonen
Stol.Samen
weopde
"Ockemaheerd"
boerderij
aandeStitswerderweg
16,even
buiten
Stitswerd.
Waarkomje vandaan?
lk bengeboren
enopgegroeid
in Beukers
bijZwartsluis
in Sauwerd.
Namijnstudiein
endaarna
Deventer
voorland-entuinbouwlerares
hebik lesgegeven
encursussen
bloemschikken
verzorgd.
geweest
Ookbenikwerkzaam
bijdeschooltandverzorging
indeprovincie
Groningen,
ViaBedum,
Onderdendam
enGroningen-Helpman
naarStitswerd,
gekomen?
Hoebenje in Stitswerd
terecht
Doormijnhuwelijk
in1987metJanKorn.
Stol,Hijwasweduwnaar
enhaddriejongemeisjes,
Zezijn
nugetrouwd
enwonen
elders.
Wezijnrijkgezegend
metzeven
kleinkinderen,
waarvan
dejongsten
eentweeling
zijnenwezijntrotsopallen!Wewonen
indenatuur;
midden
rondom
deboerderij
is
eensiertutn,
eenboomgaard,
bessentuin
eneenmoestuin.
Wegenieten
erdagelijks
van,maar
vraag
niethoe.
je
ja,waaraan?
Doe aanbepaalde
activiteiten
meein hetdorp?Zo
Ja,wegaannaarveledorpsÍestiviteiten.
Wezijnsamen
metandere
actieÍin envoor
Stitswerders
deGeorgiuskerk;
14december
a.s,houden
weweereenAdventsdienst
metkaarslicht.
Wegaan
gespreksgroep
naareeninterkerkelijke
ronddeBijbel.
lkbeno.a.lidvanenkele
kerkelijke
verenigingenenookvanPassage
( chr.vrouwenorganisatie
enPlantkunde
ende
) endeVer.vanTuinbouw
gedaan.
Stichting
OudeGroninger
Kerken,
Inhetverleden
hebik regelmatig
kerkenwerk
Bijtoerbeurtschikik bloemen
indekerkvanStitswerd
enOnderdendam,
Ookhebik 10jaarinderedacgezeten.
tievan't Lougnijs
Binnenkort
hebben
weweer
eenpompoenenÍeest
inhetdorpshuisl
jezelÍin 5 woorden.
OmschrijÍ
"LeeÍ
plant
hier,
metman,
endier,
metplezier!
Metwiezoujeeendagjewillenruilenenwaarom?
jonger
lkhoeÍnietteruilen,
maar
ikzougeleidelijk
willen
worden
inplaats
vanouder!
gerecht?
Watis je Íavoriete
gerechten
groente
Wijhouden
vanseizoensgebonden
endemeeste
enÍruithalen
weuitonzeeigen
Wemaken
tuin,
ookweljam
oÍadvocaat
oÍappeltaart
enmijnmanmaakwijnl
Inwelketakvansportzouje welwereldkampioen
willenworden?
maken
is leuk;dat
Sudoku's
kunje overal
doenmeteenpenenpapiertje.
Kampioen
lijkt
snellezen
mewelwat,wanteriszoveel
iedere
telezen
dagenikhoud
erzovan!
Aanwiezouje graageenrondleiding
doorhetdorpwillengeven?
Aanonzezeven
kleinkinderen,
maardanb,v,overvijfjaar;nuzijnsommige
nogbaby's,
Degrootstenspelen
nunogin hethooi,maaralszewatouderzijn,zouikeenspeurtocht
voorzeuitzetten
inhetdorp.
Watvindie hetleukstomte lezenin 't Lougnijs
enwatzouje willenveranderen?
lkvindhetprachtig
datzoveel
mensen
kopijinleveren.
Doorzoveel
verscheidenheid
eninÍormatie
is
't Lougnijs
leukomtelezen.
gazodoor!
Redactie,
dorpsmensen
enbuitenlui,
Totslot,aanwiegeefje dependoor?
jr.aandeBredeweg
AanNathalie
Boekhorst,
vriendin
vanJanSchouten
29.
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KERSTWANDELING
KANTENSOP 20 DECEMBER2OO8
Het ideevan de kerstwandeling
begintsteedsmeervormte krijgen.
Inmiddelszijn er ongeveer15 deelnemers,
zowelverenigingen
als particulierendie op een bepaaldeplaatsin het dorp iets gaanverkopen.De een
gaat ietsvoorde inwendigemensverkopen,de andergaatop een creatieve manieraan de slag en weer anderenlatendoor muzieken zang van
zichhoren.
Opgevenkan nog steeds.
We gaan voor dezewandelingreclamemakenin diversebladenen kranten.
Mensenkunnenin 't Schienvateen plattegrondkomenhalenmet een wandelroutewaaropstaatvermeldwaar in het dorp ietste doen/te koop is.
Dit kan tussen17.00uur en 20.00uur.Men kan iederwillekeurig
moment
starten.
Aansluitendaan de kerstwandeling
zal er in de Antoniuskerk
een volkskerstzangplaatsvinden.
Aanvang20.15 uur. Aan dit concert zal het Byzantijnskoor o.l.v Cas
Straatmanmeewerkenen organistStefTuinstragaat het orgelbespelen.
Ook samenzangis een onderdeelvan het programma.
De entreeis gratis,wel wordter een collectegehouden.
Na afloopwordter gluhweingeschonken.
We hopendat ook u als dorpsgenoten
mee wilt helpenom Kantensom te
toverenin een sprookjesachtig
dorp in kerstsfeer!
Dit kan door bv.kerstverlichting
op te hangen,de vuurkorfbuitente zetten
of kaarsenaan te stekenenz.
U hoortnog van ons!
Esther Hovenkamp,Regina Mosselaar,Marjan Veldman, namens
CSCW/FC,het concertin samenwerking
met de orgelcommissie.
Vooropgave:EstherHovenkamptel.0595-551242
VV KRC

q+

18 oktoberjl. was er geenvoetbalwedstrijd
geplandbij vv KRC,toch konje
aan de geluidenhorendat er wel degelijkeen wedstrijdaan de gangwas.
De trainervan de D-pupillen,
Theo de Jonge,had een wedstrijdgeorganiseerdtussenzijnpupillenen de ouders.De wedstrijdwas een warethriller,
met enormespannendeperiodes.
Foto'sen een uitgebreid
verslag,geschreven
door Nils,kun je lezenop de
websitevan www.vvkrc.nl"
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BERNLEFTHEATER

I

I

Zaterdag1 november20:30uur:
Danstheater
HEARTBEATvan Annade Kuyermet DE IDEALEVROUW
Een voorstellingover vrouwzijnanno 2008 volgenshet "ideaalbeeld"en de
maakbaarheidvan het lichaam.Dit beeld,o.a.gei'nspireerdop hedendaagse maatschappelijkeen technologischeontwíkkelingen,heeft voor het oog
betrekking op de buitenkantvan de vrouw.
Maar nietsis minder waar.
Zondag9 november15:00uur:
Theatergroep
FLAUWECULT
met KUNST
Kunst gaat over kunst.Uiteraard.Maar Kunst gaat vooralover vriendschap.
VriendschaptussendrÍe mannen die elkaar al heel lang kennen.Hun leven
is sindsdien ingiljpend veranderden de vraag komt naar boven in hoeverre hun vriendschapnog bestaat.
Tekst:Yasmina
Reza.Regie:StefAgsteribbe.
Zaterdag22 november20:30uur:
SAPPHOmet PASSIESPEL
Het huwelíjkvan Elisabethen James dobbert al een tijdje op de golven van
de routine tot Kate in hun leven verschijnt.Ze richt haar veroverendeblik
op James en weet hem snel te strikken.Agnes, een vriendinvan Elisabeth,
ontdekt toevallighun verhouding.
PeterNicholsweet het eeuwenoudethemavan ontrouwop meesterlijke
wijzein een nieuw,lentefriskleedjete steken.
Regie:FennaBesijn

Í

l

Zaterdag29 november20:30uur:
Theatergroep
RAAMWERKmet GEVANGENOP 14 HOOG
Mel Edíson ziet het niet meer zitten. HI heeft zijn baan verloren en vecht
tegen zijn omgeving.De luchtverontreinigingheeft alle planten op zijn balkon gedood. De stank van het huísvuil ruik je zelfs op 14 hoog. De muren
van zijn appartement zij zo dun dat het liefdesleven van de buren naast
hem een open boek is.Zijn appartement wordt leeggeroofden z'n psychiater stertt. Wat overkomtje in zo'n geval? Je krijgt een zenuwinzinking.
Samen met zijn vrouw Edna blíjft Mel echter stríjden tegen de ondergang
van de maatschappelijkewaarden.
Tekst:NeilSimon.Regie:Hannekevan der Molen.
Bernleftheater
Usquerderweg
23 Helwerd/Rottum
Voormeer infozie www.bernleftheater.nl
Reserveren:tel. 0595 425221
Hai zit op peerden zóchtder noar.
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NBVP
Voor het komendeseizoenhebbenwe weer een gevarieerdprogramma
We zijnop 3 septembermeteen hightea begonnen.Ditwas
samengesteld.
een gezelligemiddagmet lekkerehapjes.Het verdereprogrammaziet er
als volgtuit.
in Braziliëdoor de
7 oktobereen lezingmet dia'sover de straatkinderen
heerJ.P.Kapteyn
uit Spijk.
16 oktoberwordtverzorgddoor KringEemsmond,met een optredenvan
het cabaret-zangduo Djoekeen Wietske.
28 oktobergaan we onder leidingvan mevr.Zuidhof-Hoofd
een herfst
bloemstukmaken.
1Bnovemberkómtdhr.Verkerkvertellenoverzijnwerkals bouwhistoricus.
16 decemberneemtdhr.C.G.Reinders
ons mee metzijnverhalennaarmidwinter.
daarnaeen lezingdoor dhr.W.Weyman
over
20 januariJaarvergadering,
de natuuren het landschapom ons heen.
18 februarikomt thuiszorgOosterlengte
en gaan we met elkaardineren
van de maaltijdservice
17 maartkrijgenwe een lezingvan mevr.H.M.deVriesover het levenvan
de boerinnenc.q.vrouwendoor de eeuwenheen.
en hoe er mee
overgehoorproblemen
8 apriltheemiddagmet voorlichting
uit Delfzijl.
om te gaan,door Hoorcomfort
Schoonenberg
jubileumin MairtiniPlazate Groningen.
23 aprilProvinciaal
Naastde maandelijkse
avondenwordener door de activiteiten
commissie
is begonnenmet richelieu.
De handwerkgroep
excursiesgeorganiseerd.
Ook gaan we creatiefwerkenmet klei.
kom dan gerust eens langs om een avond bij te
Bent u geïnteresseerd,
wonen.
Tini Jensmatel: 0595-557443ol
lnfo:Hannyde Vriestel: 0595-4317449,
kijk op www.nbvpgroningen.nl
en www.middelstum-info.nl
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Jeroen Brontsema,B jaar.

NIEUWEMASSAGEPRAKTIJK
IN KANTENS:
,,NIKSZWEVERIGS,
BESTNUCHTEREIGENLIJK''
MetmijnÍietsin de handmanoeuvreer
ik meeenwegoverhetdunneplankje
dat
leidtnaardeschuur.
Hetis tienuur.MijnÍietssleeptdoorhetzand,hetduidelijkste
tekendat hierverbouwd
is.De deurwordtvriendelijk
opengedaan,
in de kamer
staanal sneltweekoppenkoffieop taÍel.PeterWildeboer
raaktnaareigenzeggen
'nietuitgepraat' zijn
"lk zalje helemaal
over werkals masseur.
gekkunnenpraten
alsik beginoverdeverschillende
massagetechnieken
enallerlei
kwalen.
Wilje zien
hoegroothetis?Vanbuitenzietheter nietechtindrukwekkend
uit."
Duswordik naarachteren
geleid.Ondenrveg
opentPeterde deureninventief
met
"dedeurkrukken
eenschaar,
ontbreken
nogJ'De
deurnaarde toekomstig
massageruimtegaatopen,het zieter inderdaad
groteruit danje venruacht.
"Vanafhet
jaarkunnen
nieuwe
decliënten
hiergeholpen
worden."
Naastde grotemassagekamerbevinden
zichnogtweeanderekamers,
"ln
eendoucheen eenwachtkamer.
hetbegindachtik:is ditalles?Toende fundering
eronderkwamwerdhetal beter.
Toenmenbegonmethetoptrekken
vande murendachtik:ditis eigenlijk
nogbest
grootJ'
Waarom
hijgekozen
heeftvooreentoekomst
gespecialiseerd
alsmasseur,
in aller"Dedankbaarheid
leitechnieken?
vanmensen
dieje helpt,datis hetbelangrijkste.
De mogelijkheid
hebben
om ietsvoormensen
te kunnenbetekenen.
Bijziekteen
pijnis er haastaltijdsprakevanonbalans
probeer
in hetlichaam.
Metmassage
ik
het lichaam
weerin balanste krijgen."
De belangrijkste
massagetechniek
die hij
toepastis de Shiatsu-therapie
diedoorde meestezorgverzekeraars
wordvergoed.
"Dezebehandelmethode
werktgoedtegenbijvoorbeeld
hoofdpijn,
slapeloosheid,
spijsverteringsproblemen
enzovoort.
Er is,kortom,
weinigwaardezebehandelmethodenietbijwerkt.Daarnaast
gebruik
ik nogstoelshiatsu,
klassiekesegmentaleen triggerpointmassage.
Enom wervels
gebruik
en gewrichten
te corrigeren
ik de
dorn-methode."
"Hetbegonmetstoelmassage,
Nogsteedsis hij nietuitgeleerd.
en toenwildeik
meer.lk dacht:dit is hethelemaal.
periodezalik bezigzijnmethet
De komende
lerenvan'nieuwe'massagetechnieken.
lk leeriederedag nogbijJ'Dankomtde
"Ja,datis natuurlijk
vraagoptaÍelof hijzichzelf
weleensbehandelt.
ideaal.
Dedingendieje leertkunje ookop jezelÍtoepassen.
Omdrukop mijnlichaam
uitte oefenengebruik
ik dezekapstok,
betergezegd
groenekapdetheracane."
Eenkleine,
stokverschijnt
uitde kast.
Naastzijnwerkalsmasseur,
is hij nietvanplanzijnbaantje
alshuismeester
bij 't
"lk vindhetcontact
Poortje
in de stadop te zeggen.
metzulke'probleemjongeren
belangrijk.
Erzitzoveelmooisachterde buitenkant.
Natuurlijk
zalik hetwerkminderkunnen
doen,maarik vindheteenerginteressante
baan."
Hetgesprek
is ontspannen
en gemoedelijk.
De koÍfieis bovendien
lekker.
Maaraanalleskomteen
eind,dusookaanditinterview.
lk wordvriendelijk
naarbuitengeleid,hetis intussenal lunchtijd.
Metde informatie
overtallozekwalenen massagetechnieken
in
mijnhoofdbaanik meeenwegterugdoorhetzand.
jaaropentde massagepraktijk
Strakszalallesweerbetegeld
zijn.Inhetnieuwe
zijn
deurenaanPastorieweg
9.
WaltervanDijk.
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NIEUWSVAN KORENEN PELMOLENDE GROTEGEERT.
Op zaterdag25 oktoberj.l, werd op de
molen in Kantensles gegevenaan 4
molenaars uit de omgeving van
Haarlem.Voorhet examenwat ze afleggen, moeten ze iets kunnen vertellen
over pelmolens.Nu is het pellen van
gerst tot gort echt iets wat vroeger
gebeurdeop de pelmolenhier op het
Hogeland.Om half een arriveerdede
delegatiebij de molen.
Wij gingeneerstmet elkaarheerlijklunchenonderin de molen,terwijlde molenaarhet een en andereverteldeoverde
geschiedenis
en gebeurtenissen
op de
GroteGeert.
Na de heerlijkelunchvan Mariawerd er
begonnenmet instructie.
Door de leerlingenwerd de molen
geheel ontleed, bepaaldeonderdelen
die hier in de molen zitten komen b.v.
nietvoorin een NoordHollandsemolen.
Gelukkigwas er wind genoegen kon voorde leerlingenhet echte"pellen"
Na de voorbeeldronde
vangerstbeginnen.
van de molenaarwarende leerlingenaan de beurt.Na het velepellenen veeltheoretische
vragenoverde
pelmolenen het pelwerkwerd om half vijf met een bakjekofÍiede evaluatie- rondegedaan.Nadatde molenwas
stilgezeten de stormbeveiliging
was
zijnwe met elkaarvertrokaangebracht,
ken naar de korenmolen
Wilhelminaop
Noorderhogebrug
in Groningen
waarwe
te gastwarenvoorhet avondmalen.
Een
feest voor iedereenmet heerlijkepannenkoekenen snert met roggebrood,
meeÍverkoop
en natuurlijkde draaiende
versierde en in verlichtingstaande
molen.Hier namenwe om half negen
afscheidvan elkaarom een iederweer
huiswaartste keren.De leerlingenvonden het geweldigom te hebbengepeld
op een Groningermolen,en dan ook
nog wel op de Grote Geert in Kantens
die zijn pelwerknog compleetheeft.Wij
kunnen terugzien op een geslaagde
instructiedag.
De molenaar.
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Niiient lou0
HalloAllemaal.
Wij zijn Remco,(34) Rolinka
(33)enEnno (3) Oost en we
wonen sinds de zomer van
2OO4 in Kantens aan de
Kolpendestraat
nr 1.
Van oorsprong kom ik uit
Drentheen Remco komt uit
de stad Groningen,daar hebben we elkaarontmoetin de
Bataviastraat,
Remcowoondetegénóvermij.
Al vrij snel merkteik dat Remcoook van het plattelandhoudt,met name
het Groningerplatteland
trektons erg aan,voormij geldtook echt:er gaat
niks boven Groningen.
De ruimte,de rust,de kleinedorpenen nog niette toeristisch,
mooizo blijven, nietwaar".
We warenop zoek naar een leuk huisje,een niet te groothuis om op te
in Kantensterecht,we hadknappenen kwamenvia een makelaarsgidsje
den nog nooitvan dezeplaatsgehoord.
Remcowerktbij de Suikeruniein Hoogkerk,voorheenCSM en ik ben ziekenverzorgende
en werk nu nog in stichtingt'Gooregtte Harenen ga per
in Winsum.
novemberwerkenin "De Hoven"verpleeghuis
Momenteelheb ik ouderschapsverlof
en ben veel thuis,werk 1 dag in de
week.
Af en toe draaiik vrijwilligmeeop de peuterspeelzaal
Poppedijn,
ik vindhet
erg leukom mee te helpenen met kinderenom te gaan.
Remcoen ik doengraagaan hardlopen,Remcogeefttwee keerin de week
hardlooptraining
in de stad en looptzo nu en dan een wedstrijd.
In augustusben ik begonnenaan een workshopTheatersport,in de
Theaterboerderij
in Kantens.
Helemaalverrastwas ik ,wantik wistechtnietdat er eentheaterwerkplaats
was hier,leuk!
Theaterheb ik altijdal leuk gevondenen zo leerje ook weer mensenuit
het dorp kennen.
We wonenhiermet veelplezier,en hopennog langte mogenwonen.
Groetjesvan RemcoRolinkaen Enno.

Hai zit ien zien sentenas n kikker rcn ueren.

27

OUD PAPIER
9p .=fl"rlagmorgen22 novemberzar er weer oud papierworden opgehaaldin Rottum,stitswerden Kantens.Het oud papiergraagom 09.00uur
bij de weg.
Y99! ul"gen en klachtenkan men terecht bij obs klinkenborgtel 0595551788
Z_etyw papier tíidig vgor de ophalerszichtbaar bij de weg.
9n
Papier en karton gebundetd of in dozen bij de weg 2etten.
Lege kartonnendozenzelf losscheurenen bundelen.Geen rommel meegeven zoals plastic,piepschuimof hout.Dit moet er allemaal door de ophalers uitgehaalden opgeruimd worden.
POËAE IN KANTENS
fl de afgelopentijd stond het thema van de kinderboekenweek
"Poëzie"centraal.
De projectweekwerd gezamenlijkgeopendmet het voorlezenvan gedichten door een oma.
Daarnagingde oma aan de slagmeteen schoolgedicht
dat doorallegroepen werd gemaakten opgeschreven.
Naasthet makenvan gedichtenwerd
er in de onderbouwveel gerijmden geknutseldovergedichien,versjesen
letters.
ln de bovenbouwwerd onder
anderede computeringeschakeld en de Groninger taal
gebruikt om te werken met
Poëzie.
De leerlingenbrachtengedichten mee van huis voor de
gedichtenboom.
De week werd gezamenlijkmet
oudersin het dorpshuisaÍgesloten door het voorlezenvan het
schoofgedicht.
Daarna konden
de ouderssamen met hun kindereneen gedichtenroute
lopen
naar school.Daarwas het werk
van het projectte bewonderen.

l Lieh,tas n kikh,er
op n stoomfiets.
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''
DE " FIRSTLADYVAN DE ROTTUMERROMMELMARKT

Aangetrokken
doorhet geweldige
weergingik zaterdagmorgen
eensvroeg
een rondjemakendoor het prachtigekleinedorpjeop die wíerdein het
hoge land.Wat schertstemijn verbazingtoen de kloostenrveg
was afgezet
met hekkenvan de gemeente.
Hiermoestik natuurlijk
het mijnevanweten.
Evendoorgelopen
kwamik ter hoogtevan het kleinehuisjeeen hoopmensen tegendie met allerleispullenliepente sjouwen.Op mijnvraagwat dit
allemaalte betekenhad werd ik verwezennaar de directievan het geheel.
Al snel kwam ik in gesprekmet mevrouwDijk.Zij kon mij vertellendat er
vandaageen rommelmarkt
zou plaatsvinden.De clubvan zo'n 20 vrijwilligerswarenal vanaf6 uur hardaan het voorbereiden.
Om 9 uur zoudenze
namelijkbeginnen.Op mijnvraagwaaromdezemarktwordgehoudenvertelde mevrouwDijk me dat de vloervan de kerk er slechtaan toe is en dat
de opbrengstin zijn geheeldaar voor bestemdis. Hoeveelspullenhebben
jullie,was mijn volgendevraag,waaropze mij zei dat ik maar eens een
rondemoestmaken.Dat ben ik gaandoen.ONGELOFLIJK
wat een hoeveelheid!Gokkasten,
kopjes,glazen,stoelen,tafels,boeken,heelveelboeken,speelgoed,computers,
stereo's,schilderijen,
een rollatoren zelfseen
caravan.Weer bij de directie vroeg ik waar dat alles vandaan kwam.
MevrouwDijkverteldeme dat ze de aÍgelopens/ajaar
van heindeen ver de
spullenhebbengekregen.Dit is allemaalopgeslagenin de loods van,
medeorganisator,
mevrouwHoman.En de vrijwilligers
die er lopen,komen
die allemaaluit Rottumwas mijnvolgendevraag.Nee,nietallemaaler zijn
er ook uit Winsum,Kantensen Middelstum.
Weer laterverteldemevrouw
Dijkme datze de afgelopenweekmet 10 mensenalledagenbezigwaren
geweestom alleste sorterenen uit te stallen. Ze verteldeme dat de sfeer
enormgoedwas geweesten dat ze enormgelachenhadden.De catering
is in die week steedsverzorgddoor mevrouwde Jong die ook vandaagal
weervroegmet koffieen koekaan kwamlopen,wantzoalsze zei:die men-
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sen werkenhard en daar moet je goed voor zorgen.En dat er goed voor
ze gezorgdwerdbleekom 12 uur.Inhet dorpshuiswerdsoepen broodjes
vooriedereengeserveerd.
En ik kan u zeggende soepwas heerlijk.lk weet
nietwaarom,maarik kon me nietlosmakenvan het geheel,ik denkdat het
kwamdoor de enormgezelligesÍeer.Alle vrijwilligers
haddenzo'n lol met
elkaaren met de kopers,daarwildeik gewoonbij blijven.Aan het eindvan
de dag heb ik de directieweeropgezochten gevraagdwat haar indrukken
warenvan die dag.In 1 woordGEWELDIG!!
Schitterend
weer,enthousiaste mensen,goedesÍeereen hoop lol, SUPER!Ze vroegme om via deze
weg iedereendie op welkemanierdan ook heeftgeholpenheelhartelijkte
bedanken.Ook wees ze erop dat er via internet( marktplaats) een aantal
waardevolle
zakende komendetijd zullenwordenaangeboden.
Kijk voor
meerfoto'sop www.rottum.org
Groeten,
Uw ReRo
Ps. ln de week na de rommelmarkt
kwamer nog een hele mooiegift binnen van iemanddie nietshad gekochtmaarhet doelgraagwildesteunen.
U kunt dat uiteraardallemaalook nog steedsdoen.U kunt uw gift gewoon
bij mevrouwDijkbrengenof anoniemin de bus gooien.Alvastbedankt!

HrJKOMï HrJKOMT
Wie ? Sinterklaasnatuurlijk.
Zaterdag22 novemberkomt hij met zijn tien
ZwarlePietenaan bij de molenGroteGeertom 14.00uur.
lk heb de molenaargevaagdoÍ hij de molenwil latendraaienen het draaiorgelzal weer voor een vrolijkstukjemuziekzorgen.
Na de rit doorhet dorp ( hij volgtnu, op velerverzoek,een andererouteen
die vindje op de flyer)beginthet programmaom 14.45uur.
De kinderenmet hun ouderszijn welkomin het Schienvatvanaf 14.30en
willenjulliealstublieft
de aanwijzingen
volgenna binnenkomst,
zodat iedereen een goed plaatsjekan vinden.O
ja het Schienvatgaat pas om 14.15
open!!!!.Dit keerhebbenwij een poppenkastspel
dat verzorgtwordtdoor CorrieLenstra
en Annekevan de Graaf.
lk zou nog bijna iets vergeten.
Sinterklaas
vindthet erg leuk,alsjullie
weer voor hem een cadeautjewillen
maken. Kantensis de enige plaats
waar hij ook iets krijgt. Hij vindt dat
reuze leuk. Nu tot ziens dan in het
Schienvaten een plezierigedag.
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SPEELTUINVERENIGING'T
SPRUDDERNUST
14 juni 2008werder vanwegehet 15jarig bestaanvan de speeltuinvereniging een baflonnenwedstrijd
gehouden...
De uitslag:
1e prij's:PieterDe Haan[ballongevondenin...Wilhelmshaven
Duitsland!
]
Twee2e prijzen:Thijs De vries & Wout Kijlstra[beideballonnengevonden
in...Kantens
l
NogmaalsGefeliciteerd!
De kinderenhebben onlangshun prijs in ontvangstgenomen..!
Vriendelijke
Groet,
Speeltuinvereniging't
Spruddernust
Wolken
As mensenmip aal meerbenauwen
en ondermienen
het vertrouwen
het zuiken noar de zin ztan't lezsen
den mout ik mie wel oaergezten
aan 't zaailen op dei witte wolken
dei 7 roemearedesriekbetsolken
as wo&semalokken
boaenwiend,
denvuil'k mie eaenkes
weerkipnd.
Doar bozsen
bennengain gedachten,
deijoe oerjoagen,doagen,nachten,
doar ien dat endclozewi.ede
is 7 of ie driczten,of ie glieden
tot, booenaigenonnersffomen
't is of ie aine tegenkomen
dei ien dat wonnereaentulf
'n weersclteinis ts&n't tu;eidc
zulf,
'n Mens leeft ien
zien aigen loagen
wat om hom tou is, ken homploagen,
moar machtigis zien staark oerlangen
noar laifde, grooten onbeoangen
noar 't hoogstedat zien wezenzuoert
en't usenstig
haart deurtih, deurhuoert
totdat hai op zien stille stee
't geluk
oiendt ien zipn aigen aree
Jan Boer (1899-1983)
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MAAR DAARNAHANDENSCHUDDEN
STRIJDEN,
voeltin dit stukvraag
Om te voorkomendat u of jij zich nietaangesproken
ik u zich het volgendescenariovoorte stellen.De bal wordtlangshet kleine, ijzerendoeltjegeschopt,in het grotedoel.Eenverdediger
van de andere partijrentvol overtuigingachterde bal aan,jij volgtop gepasteaÍstand.
Je vermoeddat er wel wat te halenvalt.Wat doe je? Er zijn twee scenario's:een kooigevecht,
als JackieChanin zijn bestedagen,of opgave.
Daar,in het net,wordenvaakmannelijkegevechtengevoerd.Als ware gladiatorengooienverdedigeren aanvallerzich in de strijd.De weinigeruimwie komt er als winnaar
te in het doel maakt de strijd nog interessanter,
tevoorschijn?
Soms is het de verdediger,
die in blindepaniekde bal ver
weg schiet.Een anderekeer is het de aanvaller,die breed grijnzenden
kalm met de bal aan de voetals winnaaraan komtlopen.
Het is misschiengeendoelpuntof loepzuivere
assist,maartoch is het een
momentom trotsop te zijn.Ga maarna, vanuiteen kanslozesituatieveroverje de bal in een man tegenmangevecht.
Je bent trotsop de blauwe
plekkenop je benen,trotsop de krassenop je handen.Dat het net haast
je vingerseraf scheurtdoet je niks. Je wordt er hard van, beter ook.
Vechtlustis iets wat handigvan pas komt op het voetbalveld.
Zolangje er
maarniet in doorslaat.
Wanter is geenredenom de benenonderlichamenweg te schoppen,ook
geenscheenbeschermers.
Er is geenreden
al dragendie benenmisschien
om op elkaarte scheldenen nooitpositiefte zijn.Ook is het nietnodigom
te vloeken,te tierenof onnodigeverwijtente maken.Voetbalis een sportieÍ spelletje,en het is wel zo praktischom dat ook zo te houden.Sportieve
felheidis niet verkeerd,een geweldigetacklekan ook een goed gevoel
geven.
Vechtenis soms hard nodig,maartegelijkertijd
is het goed om sportiefte
blijven.De perfectebalansvindentussenoorlogen vrede,dat valtnog niet
mee.Je kunt iemandonderhet gras schoffelen.
Dat kan, maarwees dan
die wetenwanneer
een man en erkenje fout.Dat doengoedevoetballers,
ze iets verkeerdhebbengedaan.Die geven hun tegenstanderdan een
handen zeggensorry.Ook al is die tegenstander
misschieneen misselijk
Íiguur,en meenthij nietsvan zijnmooiewoorden.Het ligtdan in iedergeval
nietaanjou.
Maar latenwe toch de kooigevechten
op trainingvasthouden.Latenwe
Want als je met mooi voetbalniet
toch niet bang zijn voor de confrontatie.
kuntwinnen,dan moetje de overwinning
En wat
afdwingenop wilskracht.
van man tegen
is daar nu een beteretrainingvoor dan een confrontatie
man,Zolangje er daarnamaarsamenom lachenkan.
WvD
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DANWINNEN.
MEEDOENIS BELANGRIJKER
't
Aan me hoela!lk wist nietdat zo moeilijkwas.Verliezenbedoelik.
Tweekeer met mijn eigenpartnerkampioen.Het Stitswerdervolk morde.
Samenmet mijn nieuwepartnerweer kampioen.
O.k.Allebeipartnerruil.
De derdekeer!

2008: Alles naar wens. De hele tijd bovenaan.Nog twee wedstrijden.
mentaliteit
misschien?)
voldoen.(Verkeerde
Gelijkespelletjes
De eerstekansloosverloren.Nietsaan de hand.Nu gewoonwinnen.Het
liepanders.Weerkansloos.
In één weekendvan de eerstenaar de derde plaatsgeduíkeld.
weg.Heeftdit levennog zin?'t Liefstkruipik onderde wierZelfvertrouwen
gniffelen.
lk voelde ogenvol leedvermaak
in mijn rug,
de. De dorpelingen
Alleenin het donkerschuifeÍik dicht
de openbaarheid.
lk mijd angstvallig
langsde puien.
Thuisdurf ik me ook niette vertonen.Zij is nu weer kampioen,maar met
hem van om de hoek!
Je denkt eerst:volgendjaar beter.Maar eigenlijk:dit spel speel ik nooit
meer.
doekje,een professioneel
lk heb professionele
ballen,een professioneel
meetlint.
Hoe kan dit gebeuren?Verliezenvan amateurs.
De baanis nietvlak,maardat excuushaddenzij ook al.
De einduitslag
dan maar.En dan er nooitmeeroverhebben.Rotsport!
Jeu-de-boules!
Deda& Bert
Carla& Eric
Joan & Piet
34

9 uit 6
7 u i t6
5 uit 6

+55
+18
-35

Pauline& Nel 8 uit 6
Loekie& Bart 6 uit 6
Alfred& Paul 3 uit 6

+29
-5
-44

Uitslagslottoernooi:
Eric
11-42
Deda
10-49
Gerard
B-32
Pauline
7-34
Paul
7-30
Herman
6-27
Loekie
6-24
Bart
6-23
Liesbeth(Alfredo) 5-29
Alfred
5-28
Carla
5-23
Bert
5-21
Barbera
2-18
Marianne
1-18

De trotse competitiewinnaars
Ericde Klerk

DOM,
PASSAGEMIDDELSTUM.RON
Woensdag12 novemberheeftPassageeen leerzameen boeiendeavond
in de kleinezaal vanVita Novate Middelstum.
De cardiologenHans Hameren Els Pieperuit Middelstum(beidenwerkzaamin het U.M.C.G.)
zullenietsoverhun vakgebiedvertellen.
Gastenzijn van hartewelkom!
Aanvang:19.45uur.
LiesHoltman-Steendam.

Sunnermeerten
Dwinelnde lutj e lichtjes
tegengraauwelucht
langzoamnoader,
daansen,sa)euen
stil, ien bondezslucht.

Net, as dou zai luddek u)azzen,
nogdat oIIelaid...
1 Zuffie spul oan schemerlichtjes,
dat deur l ddrpkegaait...

Zingend trekt n koppellutjen
'uot,uan deur tot deur.
Hoger gaalmt dat olle laidje:
Sunnermeerten.
. .heur!

Loat heur tochdij mooieoaztend,
moak de kienerblied,
dou oI grxezeSunnermeerten;
blief bie ons..aaltied.

En de ollen stoanop dnbbel
kieken lachtendtou.
Heur gedachtengoan ien stilte
zsanol tied tot nou...

Jan Boer1899-1983)
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UAKWERK
De journalistiekstudent
"Schrijven is mijn hobby, en later hopelijk mijn vak." Van je hobby een
beroepmaken,er zijnmaarweinigmensendie dat nietwillen.Boerenkunnen het, kunstenaarssoms ook, dus waarom ik niet? lk ben Waltervan
Dijk,en ik studeerJournalistiek
aan het Windesheimin Zwolle.Waarom?
lk was uitgekeken
op mijnstudieCommerciële
Economieaan de Hanzeen
bedachtdat ik erg graagmochtschrijven.Werkenvoor een tijdschriftleek
me prachtig.Op de basisschool
bedachtik dat ik striptekenaar
wildeworden, dit veranderde
in schrijver.
Het begónop de basisschoolmet het schrijvenvan een dagboek,gecombineerdmet het tekenenvan 'stripboeken'.
Thuis stondentallozeworddocumentenen tekeningenop mijncomputermet Windows95. De verhalen gingenmet nameoverPunkerstad,
een projectsamenmet oud-klasgenoot en vriendHenkJan Kwant.Met dit projecthooptenwe uiteindelijkgeld
te verdienen.Het is er nooitvan gekomen.AnderhalÍjaar geledenben ik
begonnenmet het schrijvenvan blogs,wat begonop hyves,maar al snel
uitwaaierde
naar mijn blogsitehierschrijfik.blogspot.com.
Daar is het werk
voor't Lougnijsbijgekomen.
Overde opleiding.
In het eerstehalfjaarleerje vooralhoe het is om nieuwsberichtente schrijven.Je leert hoe je moet telefonerenmet instanties,
Daarbijkrijgje een soort'neus'voornieuws,je leertal sneldat het nieuws
'op straat'ligt.
Heelletterlijk,
wantop straatgebeurthet ook vaak.Hettweede halÍjaarwordje geïntroduceerd
in het verslaanvan nieuws.Dat varieert
van het bezoekenvan een basketbalwedstrijd
tot het bijwonenvan een
raadsvergadering.
Dit lag mij persoonlijkal beter dan het schrijvenvan
nieuwsberichten.
Het is uitgebreider,
en daarbijkun je er je eigenopiniein
kwijt.lk ben nogaleen opinieschrijver.
ln het tweedejaar is de opleidingaudiovisueler.
Dat wil zeggen,de opleiding concentreertzich dan op radioen tv, en dan met name op het interview.Je leertde juistevragente stellen,je leertals het nodigis doortastendte zijn.Je krijgtin de gatenhoeje geïnterviewden
moetbespelen.Hoe
je de waarheid'eruittrekt'.In 2A komtdit bij elkaarin drie radio-uitzendingen, die je als klas verzorgt.Erg goed voor de eenheidbinnende groep
bovendien.
Over28 weetik nog nietzoveel,ik zit er nog maarnet in. lk laat
me verrassen.
gaat dit nietallemaalfoutloos.Soms latende cijfershet afweUiteindelijk
ten, een anderekeerzit een slechtemotivatiein de weg. Dit leverdeme
één keereen strafkampweek
op in de zomervakantie.
Dat klinktergerdan
het is, het betekentdat ik een week in de zomervakantie
naarschoolmoest
om opdrachten
te maken.Knapwaardeloos
natuurlijk,
maarachterafterug36

Al helemaalomdatik daarmet een krappevolkijkendhad ik het verdiend.
doendeweg kwam.
Sinds een halfjaarben ik bezigmet het schrijvenvan een boek over dorsen. Niet dat iti daar zell allesvanaÍweet,de inÍormatievan het boek krijg
is geweestin het
ik van een oudeman,die zijn hele levengeïnteresseerd
We hebbenalsdorsen.Helaasis dezemanenkelewekenterugoverleden.
Postuum,
van
een
boek.
het
schrijven
nog beslotendoor te gaan met
heeft.
verdiend
dat
hij
dat
vinden
we
omdat
Dus...dat is zo ongeveerwaar ik mee bezigben vandaagde dag. lk heb
er geenideevan wáarhet eindigengaat.Maarzo.alsik in het beginstelde:
vaÀmijn hobbywerk maken,dat lijktme het mooiste.
t,
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NOVEMBER
AGENDASCHIENVAT
1,8-15-22-29
3-10-17-24
3-10-17-24
3-10-17-24
6-13-2G27
4-11-18-25
4-11-18-25
4-11-18-25
6-13-20-27
10
12
15
20
20
22
26

18.00Vm20.00u
9.30Vm 10.30u
19,30Vm 21.30u
19.30tlm 22.30u
19.30Vm 20.30u
19.30Vm 20.30u
20.45Um 21.45u
19.30Um20.30u
19.30Um22.30u
20.00Um 21.30u
20.00Vm 21.30u
13.00Um 17.00u
19.30Vm 20.00u
20-_00
Um 22.00u
?? ?? ?? ??
19.30Ilm 22.30u

Kaanstervlinthippers
BodySharp
Toal
CursusGrunneger
Advendo
TaiBo
DamesGym
Volleybal(heren)
Schildercursus
Dammen
openbareV.D.Kvergadering
Vergadering
begrafenis
ver
Kunst en qfeativiteitbeurs
Bestuursvergadering
schienvat
Jaarvergaderingschienvat
intocht
Sinterklaas
Bridge

ZATERDAGMENU
+ geb ei
€
1 nov Bamischotel
€
Geb aard I prei + sausijsje
B ,,
+ roggebrood/spek €
15,, Erwtensoep
22 ,, StamppotBoerenkool/worsVspek €
met geb aard+roerbak €
29 ,, Kippenpoot

4,75
4,75
2,50
4,75
4,75

Tel bestellen 0595-551280(Schienvat)
Ook voor feesties/ partiien / vergaderingenkunt u naar het schienvat
voorbeeld priizen v/a
Um 00.30u)
BruiloÍten
€ 17,50p.p ( vla 2O.OO
€ 14,50p.p
HighThee
StamppottenBuÍÍet € 7,50p.p

Consumptie's

€ 1 , 2 5p . s

ln overleg is er veel mogelijk!!
Tot ziens bij Rita
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