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Vertelfestival
Luid belgerinkel schalt door de rustige zondagstraat. Wat is er te doen? Wij spoeden ons naar het raam en
zien een dorpsomroeper in een mooi zwart pak met hoge hoed. Met zijn bel in de hand verkondigt hij dat er
's middags een vertelfestival is. Volgens mij zit ons redactielid Gerad in het pak verstopt. 's Morgens is er
al een bordje bij onze ingang geplaatst met nr. 3 erop. Er zijn nog vier andere vertelhuizen, in iedere hoek van
het dorp één, zodat er voor de deelnemers een wandelroute ontstaat.

De uitgave van dit blad wordt
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Noord-Groningen

In de vertelhuizen is een professionele verteller aanwezig en ook is er
overal muziek. Wij krijgen twee
koperblazers toegewezen, Jeroen
Krijgsheld en Jochem Rooda. Onze
verteller heet Jeanet Landman. Zij
komt uit Assen. Ineke Groeneweg
is huis nr. één. Daar vertellen en
musiceren Tineke Neijman en
Jempie Vermeulen. Huis nr. twee
is te vinden bij Marius en Patricia
Keizer, waar de Groninger zanger
Hans van der Lijke vertelt en zingt.
Op de stoep speelt Boukje Miske op
de marimba. Achter in de Kooistraat bij Anneke Nieborg en Jaap
Poort kan er geluisterd worden naar
Hijka Mol.
De beide bandoneonspelers Harry

Dijkstra en Trudy Vroom spelen
daar voor de deur.
Doordat er zoveel aanmeldingen
zijn binnengekomen, moet ook
reserveverteller Anneke van der
Graaf in actie komen. Zij vertelt bij
Niek en Gerda Omta. Muzikanten
zijn Rudi en Helga Ephraim.
Nu is het wachten op de deelnemers.
Er zijn 80 mensen aangenomen,
meer was niet mogelijk. Ze komen
uit het hele land. 's Morgens zijn wij
bezig om 16 stoelen klaar te zetten.
Er wordt regenachtig weer verwacht, daarom plaatsen wij een
linnenrek in de garage voor de jassen. En onze muzikanten kunnen
daar droog staan. Om 13.00 uur kan

de eerste groep van 16 worden
verwacht. Daarna komen er nog
drie groepen. Wij hoeven geen consumpties aan te bieden, een kleine
versnapering mag, dus dat is gemakkelijk. De mensen kunnen in t
Schienvat langs gaan voor een
hapje en een drankje. Marcel Eissens staat er met zijn draaiorgel.
Snel nemen we een kop soep en
een broodje en dan zijn wij er klaar
voor. Om half één arriveert onze
verteller. De opstelling in de kamer
wordt goedgekeurd en ze kiest zelf
een goede plek om te kunnen vertellen. De vertellers vertellen uit het
hoofd vier keer hetzelfde verhaal.
Lees verder op pagina 2
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Al gauw komt de eerste groep. Een
half uurtje vertellen, een half uurtje
vrij. Bij het komen en gaan worden
de luisteraars verrast door muziek,
wat erg wordt gewaardeerd. Om de
beurt gaan we zelf luisteren, anders
kun je er niet over meepraten. Het
is leuk dat er een paar oude bekenden onder de luisteraars zitten, die
we bijna niet meer herkennen. Wij
hebben het druk met praatjes maken, jassen aannemen en onze
verteller en beide muzikanten van
koffie en thee te voorzien. Er komt
daardoor eigenlijk weinig van terecht om zelf bij een ander vertelhuis
te gaan luisteren.
Om half vijf zijn alle groepen geweest en gaan we naar t Schienvat
voor de afsluiting. Iedereen mocht
verhalen inleveren en de prijs-

winnaars worden bekend gemaakt.
Mevr. Annie Mekel uit Middelstum
wint de eerste prijs. Zij leest zelf
haar verhaal in het Gronings voor,
getiteld Toal en Taiken. De medewerkers worden bedankt voor hun
inzet. Het ruikt heerlijk naar eten in
t Schienvat. Iedereen krijgt trek. In
de vergrote en opgeknapte zaal
naast de keuken doet Rita goede
zaken.
Corrie, Anneke, Helga, Gerda en
Zwanny glunderen en zijn blij dat
deze nieuwe activiteit goed verlopen is. Het is de bedoeling dat het
vertelfestival over twee jaar weer
wordt gehouden. U weet nu zo'n
beetje hoe het gaat. In het Dagblad
van het Noorden vroeg een journalist aan Corrie Lenstra welke
mensen zo gek waren om hun woon-

kamer beschikbaar te stellen. Een
rare vraag. Als u over twee jaar
gevraagd wordt om mee te doen,
zet u gewoon 16 stoelen klaar en het

loopt vanzelf. Daar hoef je echt niet
gek voor te zijn.
Anje v.d. Hoek

Het Hoogeland en
Te Deum Laudamus
1. We chatte ff met….
Ik ben Lisanne Buma, ik ben 10 jaar
en woon in Kantens. Ik zit op o.b.s.
de Klinkenborg. Mijn hobby's zijn
voetballen, tekenen en op de trampoline.
2. Wat is je favoriete muziek?
Ik ben niet echt een muziekfan,
maar ik vind liedjes van Justin Bieber wel leuk.

5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Ik ben in Italië geweest (2x), ik vond
het daar erg leuk, mooie bergen en
het is daar erg lekker warm. Maar ik
vind Frankrijk ook erg leuk, daar zijn
we de laatste vakantie ook geweest.
6. Voor wat voor gerecht kunnen
wij jou 's nachts wakker maken?
Vis.

Het Vocaal Ensemble Het Hoogeland geeft op zaterdag 23 en 30
oktober een dubbelconcert samen
met het gereformeerd gemengd
koor Te Deum Laudamus uit Hardenberg.

3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden.
Waarom?
Voetbal, ik vind voetbal erg leuk.

7. Op welke site ben jij vaak te
vinden? Waarom?
Hyves eccky vind ik leuk en andere
spelletjes.

10. Wat zou jij in het dorp waarin
je woont willen veranderen?
Waarom?
Niet dat ik Kantens nu niet mooi vind
of zo, maar een zwembad, een restaurant en supermarkt.

4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen?
Ik speel wel vaak bij Ramon en
Nienke.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
eruit?
Een zwembad in de grond.

11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Ramon Hogenberg.

9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Voetbal en school.

Drukkerij
Sikkema
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Beide koren staan onder leiding
van Edwin Velvis uit Stedum die
samen met organist Roelof van Luit
het geheel zal leiden.
Op het programma staan werken
van Mozart, Gounod, Pitoni e.a.
Zaterdag 23 oktober zal het programma vanaf 20.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum
zijn te zien en te horen.
Op 30 oktober geven beide koren
een zelfde concert in de Kandelaarkerk te Heemse.
Entree: 10,00. Na afloop bieden
we een kop koffie of thee aan.
Voorverkoop/informatie:
Marjan Veldman - T 552424 of
albertmarjan@home.nl

t Schienvat heeft een familiekamer
Iedereen in Kantens en omgeving kent het dorpshuis. Al vele jaren
kunnen de mensen er terecht voor allerlei zaken, eigenlijk te veel om op
te noemen, maar we zullen toch een poging wagen. Voor leuke zaken:
een feestje, een babbeltje, toneel en sport. Voor culturele zaken: een
kunsttentoonstelling, een culturele avond, Sinterklaas! Voor serieuze
zaken: om te trouwen, te vergaderen... Multifunctioneel noemen we dat.
Maar ook om afscheid te nemen
van een geliefde, een familielid of
goede vriend, die gestorven is en
vanuit t Schienvat naar zijn laatste
rustplaats wordt gebracht. Daarvoor is er jaren geleden een zaaltje
bij gebouwd met een aulafunctie.
Het zaaltje kent ieder wel, maar
erachter was een deur en achter die
deur was een betegelde ruimte,
waar het lichaam opgebaard kon
worden. Een kale kille ruimte, zonder sfeer! Een soort mortuarium.
Toentertijd was dit een geweldige
aanwinst, maar tegenwoordig zijn
er andere mogelijkheden. De kist
kan volledig gekoeld worden en
kan daardoor overal staan. Voor
mensen, die thuis ruimte hebben
en dit willen, schept dit de mogelijkheid om de gestorvene thuis te
houden tot het moment van de begrafenis of crematie.
Voor mensen die dit niet kunnen of
willen, is er nu de mogelijkheid om
de kist in de familiekamer van t
Schienvat neer te zetten. Het zaaltje
met de voormalige aula is volledig
verbouwd tot één ruimte en in plaats

van de aularuimte is er nu een
familiekamer gerealiseerd in de
voormalige rabobankruimte. Deze
kamer heeft een rustige warme
sfeer en biedt de familie de mogelijkheid om op een fijne ontspannen
manier afscheid te nemen in de
laatste dagen tot de begrafenis of
crematie. In overleg met beheerster Rita Pool is er veel mogelijk,
heel veel mogelijk...
Mensen, die hier gebruik van willen maken kunnen het beste contact
opnemen met Rita en zij kan hier op
zeer enthousiaste wijze uitleg over
geven. Uitvaartvereniging Kantens
is erg blij met de nieuwe mogelijkheden en de mooie warme
familiekamer, die t Schienvat rijker
is geworden en is er van overtuigd,
dat dit een aanwinst is voor het
dorp, de leden en de hele omgeving. Multifunctioneel, in alle
opzichten en dat is t Schienvat zeker.

Uitvaartverzorging
Boersema

Gerda Omta
namens begrafenisvereniging
Kantens

Damesteam KRC
Het kersverse damesteam van Kantens, KRC DA1, samen op de foto met
de voorzitter van KRC, Wim Hartlief, trainer Bert Riemeijer en hun
shirtsponsoren Autorijschool J.H. Ammeraal en T. de Jonge Timmerwerken. De dames spelen op zaterdag in de 5e klasse O. Momenteel staan
ze, na 4 wedstrijden te hebben gespeeld, op een keurige 2e plaats. Voor
verdere informatie over trainingstijden enz. verwijzen wij u naar de
website van KRC www.vvkrc.nl.
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Basiscursus korte verhalen schrijven
Denkt u niet te kunnen schrijven? Zou u graag willen schrijven, maar
weet u niet waarover? Of hebt u het hele verhaal al in uw hoofd en wil
die Eerste Zin niet lukken? Misschien raakt u al schrijvend verstrikt in
alle kanten die het op kan gaan? Er zijn veel oorzaken waardoor een
verhaal vroegtijdig in de la belandt. Gelukkig zijn er ook veel tips en
trucjes die u het plezier in schrijven teruggeven.
Na een succesvol eerste seizoen,
in samenwerking met de Vrouwenraad Kantens/Zandeweer, gaan we
in september weer beginnen met
een nieuwe ronde. Enkele reacties
van cursisten:
Ik heb weer plezier in schrijven
gekregen.
Ik vond de lessen erg gezellig en
leerzaam.
Ik heb genoten van alle verhalen…
Tijdens de cursus bespreken we
de verhalen van steeds andere
schrijvers. Natuurlijk gaan we zelf
ook aan de slag. De schrijfoefeningen zullen verrassende teksten
opleveren. Vanzelf komen ook de
wat meer technische kanten naar
voren zoals stijl, perspectief en de
kunst van het weglaten. Schrijven
wordt (weer) gemakkelijk!
Aantal lessen: 12
Duur:
2,5 uur
Kosten:
100,00 inclusief
schrijfmap, papier
en kopij.
Cursisten:
Minimaal 6 ,

Docent:
Start:

maximaal 12.
Bianca Boxtart
maandag 4 oktober
19.30 uur
t Schienvat

Belangstellenden kunnen zich tot
30 september aanmelden bij:
Bianca Boxtart T 06 28320015
Korte CV:
In 1996 studeerde Bianca Boxtart af
als docent literaire vorming aan de
HKU (Hogeschool voor de kunsten,
Utrecht). Sindsdien heeft ze les
gegeven op verschillende creatieve centra in Amsterdam, Utrecht en
Hoevelaken. Binnen het onderwijs
verzorgt ze schrijfprojecten; van
'gedichten schrijven' op de basisschool, tot 'Hoe schrijf ik een scriptie (die leuk is om te lezen)' op de
Universiteit. In verzorgingscentra
helpt ze de activiteitenbegeleiding
met het opzetten van lees/schrijfactiviteiten.
Ze heeft zich gespecialiseerd in het
korte verhaal, jeugdliteratuur en
taaldrukken: een combinatie van
vertellen, schrijven en illustreren.

Schilderworkshop
Een bijzondere creatieve dag, waarna u met een eigengemaakt schilderij
naar huis gaat.
Elke eerste donderdag van de maand.
Docent: Gerda Onnes (atelier De Witte Lelie)
Catering: Rita Pool
Van:
10.00-16.00 uur.
Kosten:
50,00 inclusief materialen, koffie/thee en een heerlijke
lunch. In de dorpsgalerie Salon in t Schienvat .
Aanmelden /informatie:
O.Pool@kpnplanet.nl
gerdaonnes@kpnplanet.nl
T 551526
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Stoetbomen op de Klinkenborg
Zes nieuwe leerlingen mocht de openbare basisschool in Kantens
verwelkomen het afgelopen schooljaar. Traditiegetrouw werd daarom op
de eerste schooldag na de zomervakantie een stoetboom uitgereikt,
rijkelijk gevuld met broodjes, fruit en cadeautjes. Een aantal dames van
de activiteitenraad van de school had zich weer over deze traditie
ontfermd, er zullen er dit schooljaar nog vele volgen! Op de foto staan: juf.
Yvonne van Dijk met Iris Ruitenga, Jorik de Vries, Lara Blink, Lars Pool,
Zoë Fernhout en Merel Visser.
Janny Reiffers
________________________________________________________________

IJsvereniging Kantens
Per 1 januari 2010 heeft de KSNB een nieuwe contributieregeling
vastgesteld om een eerlijke verdeling van gelden mogelijk te maken.
Dus de fanatieke sporter gaat meer betalen en de leden van een
natuurijsvereniging minder. Tot 1 januari 2010 betaalden actieve leden
(sporters) net zoveel als onze leden die alleen maar in actie komen als
de ijsbaan open is. Hiervoor heeft de KNSB nu twee verschillende
soorten leden ingevoerd, de actieve en de passieve leden.
Actieve leden zijn sporters die via hun vereniging met regelmaat
schaatsen. En passieve leden, onze leden dus, zijn leden die alleen in
actie komen als er natuurijs is.
Elke vereniging gaat een basiscontributie van 100,00 betalen.
De KNSB biedt ons daarvoor o.a.
verenigingsondersteuning, afkoop
Buma en SENA-rechten en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan. De Buma en SENArechten zouden ons alleen al circa
600,00 per jaar kosten, dus het is
in ons belang om KNSB verenigingslid te blijven. Wanneer er geen
schaatswinter is geweest krijgen
we 50% van de afdracht aan de
KNSB terug, dit heet het dooifonds.
Tot 1 januari 2010 was de contributie e 2,26 per lid en de basiscontributie bedroeg e 120,75 per vereniging. In het nieuwe contributiestelsel gaan wij per lid 1,00 contributie betalen voor leden vanaf 18 jaar,
mits we naam, adres, woonplaats
en geboortedatum van onze leden
aan de KNSB doorgeven. Zo niet,
moeten wij een boete van 0,50 per
lid betalen. Om alle gegevens
(naam, adres, woonplaats en ge-

boortedatum) te verzamelen komen we in oktober bij u langs,
gelijktijdig met de kwitanties voor
de contributie 2010-2011.
Voor onze leden verandert de contributie niet (het wordt niet hoger).
U blijft dus gewoon gezinslid zoals
het altijd al was, alleen de afdracht
die wij als vereniging moeten doen
aan de KNSB verandert, maar hier
merkt u niets van. Mochten er nog
vragen zijn dan kunnen die gesteld
worden aan de mensen die voor de
contributie bij u langs komen, of
aan het bestuur.
Het bestuur van de ijsvereniging
Kantens:
Ilco van der Gronde, Geert Reining,
Peter Kremer, Jan Jensma, Kor
Moorlag, Bert Bultena, Jacob Kobus
en Jacob Wever.
p.s.
De Algemene ledenvergadering
is op 6 november.
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Hallo, mijn naam is Annet Holthof. Ik ben geboren in Zuidwolde op 10 juli
1974 en ik ben daar opgegroeid bij mijn ouders, samen met mijn broer
(Alex). Ik ben na de openbare basisschool, de R.A. Venhuisschool, naar
de Noorderkroon gegaan in Groningen en heb daar mijn mavo-diploma
behaald. Ik heb een opleiding gevolgd om te kunnen gaan werken en leren
in de verzorging, maar ik kwam er al gauw achter (door een stage in een
verzorgingshuis in Groningen) dat dit niet helemaal mijn richting was.
Ondertussen had ik al een schoonmaakbaantje om wat bij te verdienen
en dat beviel zo goed dat ik daar langzamerhand fulltime een vaste
aanstelling kon krijgen.
Na een aantal jaren kreeg ik toch
wat lichamelijke klachten, want het
was een zwaar beroep en ik ben
toen een opleiding gaan volgen aan
het Terracollege in Eelde en ik kreeg
werk in een bloemenzaak. In mijn
vrije tijd was ik vaak te vinden bij
mijn paard, dat bij mijn opa en oma
op stal stond. Daar heb ik veel
mooie herinneringen aan. Verder
heb ik nog een aantal jaren in Harkstede en Ten Boer gewoond.
Vorig jaar heb ik een jaar gewoond
en gewerkt in Spijkenisse en daar
een korte relatie gehad. Dat ging
niet meer en ik ben in december
2009 teruggekomen naar het noorden. Daar heb ik een paar maanden
bij mijn ouders in Kantens gewoond.
Het was wel even weer wennen
vanuit het drukke westen naar het
platteland, maar het bevalt me hier
prima in Kantens. De mensen zijn

hier ook erg vriendelijk. Gelukkig
hoefde ik niet lang te wachten op
woonruimte, want in april dit jaar
kwam er een woning vrij aan de
Kooistraat 45, een heel mooi plekje,
vind ik. En ik denk dat ik hier nog
vele jaren met plezier zal wonen.

Expositie Beeld en Geluid
DOOR FOTOGRAFENCOLLECTIEF LUCIX
U bent van harte welkom bij de expositie Beeld en Geluid in galerie
Art&Job in de N.H. kerk van Hornhuizen. Fotografen van fotocollectief
LuciX tonen werk waarin vorm gegeven is aan het thema muziek dat
aansluit bij dag van de regio.
Voor de fotografische verbeelding
van muziek lieten de fotografen
zich inspireren door energie, kabaal, stilte, natuur, kleur, ritme, bezieling, van binnen, communicatie, lawaai, gevoel, instrumenten,
beheersing en voorbijgaan.
Geluidskunstenaar Lukas Boeke
heeft de tentoonstelling op muziek
gezet. Deze compositie laat de bezoeker kijken met de oren.
LuciX exposeert voor de derde keer
bij Galerie Art & Job.
LuciX is voor 20 fotografen, waaronder Annet Eveleens uit Rottum en
Fred Reiffers uit Kantens, een klank6

bord, inspiratiebron en broedplaats
voor gezamenlijke activiteiten, projecten en exposities. Het collectief
vertegenwoordigt een breed scala
aan specialisaties, waaronder portret-, reis-, landschaps-, documentairefotografie en beeldbewerking.
De expositie is op zaterdag 2 en
zondag 3 oktober te bezichtigen in
de N.H. kerk van Hornhuizen, R.
Ritzemastraat 2. Openingstijden
zijn van 10.00 tot17.00 uur.
Voor informatie, foto’s, nieuws en
meer, kijk op: www.lucix.nl

De vakantie is voorbij. Alle verenigingen beginnen weer aan hun jaarprogramma te denken. Zo ook de Vrouwenraad. Op donderdag 9
september kwamen we in t Schienvat bijeen om de plannen voor het
winterseizoen te bespreken.
De vaste activiteiten blijven het
hele jaar gewoon doorgaan. Hieronder vallen het zwemmen en de
vervoersdienst. Bij de Zwemclub
hebben een paar leden door omstandigheden bedankt, maar er zijn
nog steeds 20 deelnemers.
Mocht u graag mee willen doen,
dan kunt u contact opnemen met
mw. Groenhof, T 551228.
De Vervoersdienst is zo langzamerhand bij iedereen bekend.
Er wordt veel gebruik van gemaakt.
Info: Charlotte Funken, T 551084.
Handwerkclub
De club start op vrijdag 1 oktober.
Dit jaar zal de techniek Hedebo
worden beoefend. Het is een Deense techniek, waarbij kleur op kleur
wordt geborduurd. Er is in de serre
bij Hanny ruimte voor één of twee
nieuwe handwerksters. We beginnen om 15.00 uur.
Info: Hanny de Vries, T 431749.
Afvallen zonder stress
In samenwerking met Anet Klaassen, gewichtsconsulent in Middelstum, proberen wij bovenstaande cursus te organiseren.
In groepsverband afvallen gaat
meestal beter dan alleen.
Wat kunt u verwachten?
De cursus is gebaseerd op gezonde voeding, geen dure preparaten
of supplementen. Er wordt begonnen met een weegmoment (privé), daarna bespreking van de afgelopen week. In iedere les wordt
er een thema behandeld, dat aansluit bij de groep.
Wat wordt er van de deelnemers
verwacht?
Een goede motivatie, positieve inbreng. Zoveel mogelijk op iedere
avond aanwezig. Respect voor elkaar zodat er veel onderwerpen
besproken gaan/kunnen worden
zonder een oordeel te hebben over
elkaar.
Start: Op maandag 1 november in
t Schienvat, in het begin wekelijks, daarna 1 x per 14 dagen.
Aantal lessen: 10 cursusavonden
van 20.00 - 22.00 uur. Kosten:
70,00 per persoon. Aantal deelnemers: min. 8 en max. 12.

Het is soms mogelijk een deel of
het gehele bedrag vergoed te krijgen van de ziektekostenverzekeraars.
Belangstellenden kunnen zich tot
maandag 18 oktober aanmelden
bij mw. Groenhof, T 551228 of mw.
Steendam, T 551633. Info: Anet
Klaassen, T 552599.
Cursus verhalen schrijven
Bianca Boxtart gaat door met de
groep van vorig jaar met een cursus voor gevorderden. Tevens begint zij op 4 oktober met een cursus voor beginners. Opgave nog
mogelijk. T 06-28320015
Workshop porselein schilderen
Op maandag 15 november, aanvang 13.30 uur bestaat de mogelijkheid om met een groep van acht
personen in de serre bij Hanny de
Vries porselein te beschilderen.
Er zijn twee moderne setjes porselein van een mooie kwaliteit beschikbaar. Het ene bestaat uit een
bordje met kop en schotel (zie
foto). Het andere uit een bordje,
mueslischaaltje en beker (zie foto).
Je hoeft echt geen kunstenaar te
zijn om er een prachtig setje van te
maken voor jezelf of om cadeau te
geven. Na het beschilderen moeten de setjes anderhalf uur in een
gewone oven op 160 graden. Volgende dag ophalen dus.

Kleine Klusjesdienst
We hebben op onze vergadering
besproken of er behoefte zou zijn
aan een klusjesdienst. We denken
hierbij aan kleine zaken, zoals het
verwisselen van een lamp, een
dakgoot schoonmaken, klein tuinklusje, een fietsband lappen Klein
tuinwerk enz.
Als vergoeding voor de vrijwilligers denken we aan 5,00 per
uur. Mocht u van deze Kleine Klusjesdienst gebruik willen maken
dan kunt u contact opnemen met
Charlotte Funken, T 551084.
Digitale fotografie
Op donderdag 18 november is er
een gratis te bezoeken informatieavond in t Schienvat over digitale
fotografie. De avond wordt verzorgd door Jan Peter Kapteijn van
t Kiekhoes in Spijk. Hij maakt gebruik van een powerpoint-presentatie op een groot scherm. Fotograferen is een leuke hobby. Je
kunt er je creativiteit in kwijt. Ondanks alle techniek van de camera's en de hulp van computers
blijven er zaken die je gewoon
moet weten. Meer kennis zorgt
ervoor dat je beter gaat fotograferen.
De avond duurt van 20.00 - 22.00
uur. Voor geïnteresseerden be-

staat de mogelijkheid tot het volgen van een workshop van vier
avonden. Wij willen graag van te
voren weten hoeveel mensen er
komen (grootte van de zaal). U
kunt zich tot maandag 18 oktober
aanmelden bij mw. Groenhof, T
551228 of mw. Steendam, T
551633.
Er zijn plannen voor een Cursus
“Tassen maken van autobinnenbanden”. Na Nieuwjaar zullen we
hierover nadere mededelingen
doen.
_____________________________________

Muziek voor de
blauwe planeet
John van de Rijdt, beeldend kunstenaar uit Kantens, exposeert van
zondag 3 t/m 31 oktober in galerie
Ruimtela te Houwerzijl.
Ruimtela is op zaterdagen en zondagen tussen 13.00 en 17.00 uur en
op afspraak (06-15178816 / 0616692184) geopend. Gedurende de
tentoonstelling is de kunstenaar zelf
aanwezig en brengt er ‘muziek voor
de blauwe planeet’ ten gehore.
RUIMTELA, Hollemastraat 16, Houwerzijl. Zie ook: www.ruimtela.nl

De kosten zijn inclusief porseleinsetje, verf, koffie/thee en afbakken 10.00 per persoon.
Aanmelden kan tot maandag 18
oktober bij mw. Groenhof,T 551228
of bij mw. Steendam, T 551633
onder vermelding of u set 1 of set
2 wenst. Bij veel aanmeldingen
kan er een tweede middag belegd
worden of we wijken uit naar t
Schienvat.
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Toal en taiken
Dou ik wichtje van zeuven joar oet
schoul thoes kwam dij middag,
ston dokter zien auto bie ons veur
deur! Zo vrumd was dat nait, omreden moeke of ik wazzen voak n
moal zaik. Mor dou ik noar schoul
gong, mankaaierde heur nog niks.
Gelokkeg zat zai bie toavel trankiel
mit dokter te proaten. Wat was dr
din loos, zai keek mie aal zo
biezunder aan!
's Oavends wer ik t gewoar: dokter
har bericht had, dat oet ons dörp
vaaier kiender mit n Rode
Kruustrain noar Zwitserland
oetzonden worden konnen. Dokter
docht, dat drij moand baarglucht
goud veur mie wezen zol. In
oorlogstied wazzen n bult kiender
achterop kommen en ik was aine
doarvan.
Drij moand noar Zwitserland! Dat
was wat veur n lutje kiend van
zeuven en heur ollu!
Pa vertelde mie van hoge baargen
mit snij dr op en over n aander toal.
Zee niks over winst of zukswat.
Meschaain har hai t doar zölf wel
slim stoer mit. Lutje wicht was ja
zien oogappel!

scheppen, mor ho! Mien nije pa
pakte mie lepel mooi te haand oet
en net as bie mie thoes volden ze
apmoal haanden en pa proatte wat
en zee aan t end: 'Amen'. Zol heur
menaaier van beden wel weden.

Kovver mos kloarmoakt worren,
moeke kreeg van gemainte extroa
textielpunten om nij goud te kopen
en zai naaide buusdouken van olle
loakens.
Raais gong, mit n bult aander
kiender, van aine traain in aander.
k Haar nog nooit zo laank in traain
zeten en sloapen haildaal nait!
Noa twij doagen was ik woar k
weden mos, in n lutje dörpke, in n
gezin mit vaaier kiender, woar ik
mooi tussen paasde. K Haar
onnerwegens al baargen zain mit
snij dr bovenop, mor hou was dat
mit proaten? Mien nije bruierkes en
zuskes muiken wel geluud, mor ik
begreep dr niks van.
Dou ik in mien nije hoes kwam,
ston soep al opschept en ik docht:
'Beden zellen ze hier wel nait doun,
zai begriepen ja zölf vervast wel,
dat ons Laimeneer van heur gebrabbel niks begriepen zel'.
Ik begunde mor in mien soep te

Nije zuskes en bruierkes wazzen
eerst wat bekweemkes, omreden
moeke haar heur verteld, dink ik,
dat ik oet n aander laand kwam en
doarom nait zo proatte as zai deden.
Bomen zagen dr hier net zo oet as
bie ons, mor ze zeden dr wat aans
tegen en zo was t mit net geliek wat.
Moeke haar mie mooi braifpepier
mitdoan, din kon ik heur n moal n
braif schrieven, haar ze zegd. En dat
dee k vot, ze zollen ja wel slim
benijd weden, hou as t mit mie was
in dat vrumde laand! Loater zee
moeke, dat mien braif nait over
baargen en snij gong, mor mien
verwondern over toal was t grootst
west.
Noa twij doagen k begunde net wat
te wennen stopte n auto bie t hoes
en dr stapte n vraauw oet in n soort
swaarde jurk en n widde kap. t Was
heur om mie te doun, mien kovver
wer weer ienpakt en ik mos mit ien
auto. Zai zee nait wat bedoulen
was, gong ik alweer noar hoes tou?
t Was mien eerste raais ien n auto.
Noa n uurtje stopten wie veur n
aibels groot, wit hoes. Wat geweldeg groot was dat hoes! Dr luipen n
haile bult van dij vraauwen in swaarde jurken rond.

Ik wer oetkled en mos vot op bèr.
Was ik din zaik, ik begreep dr niks
van. Haildaal allenneg ien n koamer, n swaarde vraauw dij mie
eten brocht, mie drij moal doags
mit n kwaske, dat smereg pruifde,
ien mien keel streek! Was dat neudeg as je in Zwitserland wazzen?
Swaarde vraauw dee mie denken
aan Marioa en doarom nuimde ik
dij aine Marioa.
Ik taikende ook van Marioa en Jozef
en heur potje Jezus. t Zol ook ja wel
zo Kerstfeest weden, k haar ja al
snij op baargen zain!
Marioa haar mie wis goud begrepen, aanderdoags kwam zai mit
pertret van Marioa en heur potje
aan. Ik zong veur heur kerstllaidjes
ien mien toal en zai perbaaierde ze
mit te zingen.
Dou ik aanderdoags wakker wer,
kon ik mien ogen hoast nait loven:
ien hörn van koamer ston n echte
kerstboom mit rooie en widde balen en mit mooie widde keerskes.
Echten!
Taiken, dat ze goud begrepen haar,
woarover ik taikende!
Zolaank ik ien t zaikenhoes, want
dat was t, blieven mos drij week
brandden wie ale oavends mit ons
baaident keerskes en zongen kerstlaidjes ien mien toal.
Dat was ainegste moal ien mien
haile levent dat ik ien julimoand
kerstfeest viert heb!
Mor, denk ik, wel mien mooiste!
Annie Mekel

Wist u dat!
t Schienvat de hal en de familiekamer beschikbaar stelt voor exposities
van amateurkunstenaars om hun werk (foto's, schilderijen, beelden of
andere kunstwerken) te laten zien of om te verkopen.
Contactpersoon: Rita PoolT 06-20839053
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Creatieve plaatjesmaker die niet in een vakje wil
Mijn naam is Fred Reiffers en ik ben op vrijdag 11 november 1955 geboren in Appingedam, als tweede zoon van Fré en Tjitske Reiffers. Ik groeide
op in de roerige zestiger jaren en ging mijn weg in de jaren zeventig. Actief in de muziek- en theaterwereld leerde ik met andere ogen naar de wereld
te kijken. Dit inspireert mij nog dagelijks in mijn werk als vormgever en fotograaf. Want ook het leven zelf is een kunst die men moet beheersen.
Sinds 1989 woon ik met 'juf' Janny in Kantens en samen hebben wij twee zoons, Rick en Nils.
Sinds mijn jeugd zit het organiseren mij in het bloed. Het opzetten
van een jeugdclub, discotheek,
festival of zitten in een commissie/bestuur, niets was mij te veel.
Stil zitten doe ik alleen op een
zomerse dag in mijn tuin.
Als liefhebber van bluegrass en
countrymuziek, begon ik na mijn
diensttijd in 1977 met Blue Mule
Agency. Een muziekbureau dat zich
richtte op het organiseren van
shows en festivals en boekingen
deed voor Europese en Amerikaanse
blu egrass en
countrygroepen en artiesten. In
1989 richtte ik onder de naam Blue
Mule een grafisch bedrijf op dat
zich in 1990 vestigde in Ten Boer.
Nu, twee decennia verder, is het
uitgegroeid tot een bedrijf van
naam. Blue Mule is o.a. uitgever
van de krant BuurContact en hoofdsponsor van het BuurContact
Loopcircuit.
Als vormgever ben ik verantwoordelijk voor vele ontwerpen die ook
in onze drie dorpen en daar buiten
door iedereen gezien worden.
Logo's en huisstijlen voor o.a.
NoorderlandMelk,
Notaris
Huitsing, Bouwbedrijf de Boer,
Timmerbedrijf Oomkens en van
de Salon zijn van mijn hand. Maar
ook de vormgeving van posters,
folders en programmaboekjes voor
o.a. 'Op Roakeldais' worden door
mij verzorgd.
Ik heb een brede interesse, wat
mij bij alle activiteiten waaraan ik
mijn medewerking verleen, goed
van pas komt. Dit komt ook terug

in mijn foto's. Of het nu de mens,
mijn omgeving of de verschillende
activiteiten zijn waarbij ik betrokken ben. Dat wat mij boeit, wil ik op
mijn manier voor de toekomst vastleggen. Sinds 1991 ben ik als
persfotograaf actief voor mijn eigen krant BuurContact. Maar ook
voor reclame opdrachten en andere zaken gerelateerd aan mijn
werk, maak ik foto's. In 2000 werd
ik door juf Lizette van de peuterspeelzaal gevraagd haar
trouwreportage te maken. Dit was
voor mij een geheel nieuwe ervaring. Hoe leuk ik dit ook vond, ik wil
hier als fotograaf geen vaste gewoonte van maken. Tot op heden
heb ik dan ook alleen reportages
gemaakt voor goede kennissen en
familie. Een trouwreportage moet
voor mij iets bijzonders blijven,
iets waar ik al mijn creativiteit in
wil leggen, dit moet geen routine
worden.
In 2007 werd ik door de Vrouwenraad uit Kantens gevraagd te

exposeren met de gezamenlijke
kunstenaars uit onze dorpen. Maar
dit verzoek kwam voor mij nog iets
te vroeg. Ondanks duizenden foto's dacht ik geen representatieve
foto's te kunnen laten zien. In 2008
was Kunstig Platteland voor mij de
eerste keer dat ik mijn foto's heb
geëxposeerd. Een leuke ervaring
waar ik veel positieve reacties op
ontving. Er volgden verschillende
exposities waar ik als fotograaf
veel van heb geleerd. Mijn expositie 'Onderweg' in het kerkje van
Rottum werd door veel mensen uit
onze omgeving bezocht en positief
beoordeeld. Dezelfde expositie
was van juli t/m september te zien
in de bibliotheek van Ten Boer.
In het voorjaar van 2011 zal ik gaan
exposeren in de kerk van Oldenzijl.
Niet alleen door mijn werk als
persfotograaf maar ook door mijn
interesse is het dat ik mij niet bij
één vast onderwerp voor mijn foto's wil houden. Mensen, situaties,
landschappen, natuur en alledaagse dingen boeien mij steeds
weer. Zo kan ik erg genieten van

een dansvoorstelling door dansgroep Heartbeat van Anna de Kuyer,
een strooptocht door de natuur, of
mensen in een dorp of wereldstad
bespieden door mijn fotolens. Zo
heb ik dit jaar op onze vakantie in
Zweden en Noorwegen weer honderden foto's gemaakt waarvan
een leuke serie is te maken. Maar
ook zijn er foto's die naadloos aansluiten bij eerdere series, zoals
die ik in de straten van Oslo heb
gemaakt. Het kijken naar en het
praten over het werk met andere
fotografen vind ik zeer plezierig en
leervol. Zo ben ik sinds dit jaar lid
van Fotografencollectief Lucix.
Ik ben een gelukkig mens die van
zijn jongensdroom zijn bestaan
heeft gemaakt en hoop nog lang
als uitgever, vormgever en fotograaf werkzaam te blijven.

Tekening Fred Reiffers
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Ik heet Johanna Willems en ik ben
geboren in Kantens op 15 oktober
1967 op Kerkpad 7. Ik ben de
jongste en heb nog twee zussen,
Klazien en Tineke. Mijn ouders zijn
Lammert Jan en Elina Willems
(ook moeke Lien genoemd door
iedereen). Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Kantens en ik vond dit
een heerlijke tijd. Ik heb op de
Klinkenborgschool gezeten en ben
toen naar de L.H.N.O-school gegaan in Middelstum.
Maar ja, mijn jeugdjaren in Kantens, ik was vaak buiten aan het
spelen, vaak ook met mijn zus
Tineke en als het slecht weer was
dan gingen wij altijd met onze poppen spelen (die geen nagels en
haren hadden omdat Tineke het zo
nodig vond om dit er af te knippen,
want ze wilde kapster worden) en
voetballen met mijn zussen bij KRC
ja … Dit was altijd gezellig. Zaterdags als we moesten spelen, en
vooral onder het eten en het was
niet goed gegaan met voetballen, ja
dan hadden de zussen nogal eens
ruzie, 'jij dit en jij moet dat zo doen'
enz. enz. en moeke zei dan 'en nou
stil, eerst eten', maar ja, nee eerst
eten, en dan wou pa er ook wel eens
iets over zeggen, maar ja, dan kreeg
hij drie vrouwen tegen hem.
Ach, als ik er op terug kijk, was dat
ook wel weer gezellig. Het voetbalelftal dat bestond uit 3 zussen Willems en 5 zussen Wever en dan van
alles nog wat, geweldige tijd was
dat. Maar ja, jammer genoeg stopte
het dameselftal en ik ben toen samen met mijn zussen naar Middelstum gegaan en ik heb daar nog
een jaartje gevoetbald. Ik ben, toen
ik 19 was, op mezelf gaan wonen in
Uithuizen en daarna ook al snel
gaan samenwonen met Peter. Met
Peter heb ik 2 kinderen, Niels en

Demi. Samen voeden wij onze kinderen op, maar ieder in ons eigen
huis en dat gaat heel goed, ja, je
kunt ook nog vrienden en maatje
van elkaar zijn als je bent gescheiden, maar dat is voor de meeste
mensen iets vreemds, maar ja, bij
ons gaat dat wel zo, een betere
vriend en maatje kun je niet hebben
dan mijn ex. En ook nog een heerlijk
lieve papa, nou wat wil je nog meer
voor je kinderen.
En ik woon al weer 21 jaar in Uithuizen en ook hier heb ik mijn draai
gevonden. Ik werk bij Kruidvat, ook
al vanaf 1991, en met veel plezier.
Ook doe ik al een paar jaar mee als
vrijwilliger bij de Sinterklaasintocht
van Uithuizen, waar ik ook weer
oude vrienden ontmoet en ik ben
met deze oude vrienden Theatergroep Opnieuw begonnen.
Wij spelen poppentheater/echte
levende poppen voor kinderen, hiervoor kun je ook even kijken op
www.tgopnieuw.nl, daar staat alles op wat ik en ook mijn vrienden
doen.
Ook mag ik graag creatief bezig zijn
en ik heb dan ook de poppen voor
ons theater gemaakt en ook 24
grote hoeden voor het stuk 'My fair
lady', dat ik heb meegespeeld bij
Omlandia, dit was ook heerlijk om
te doen, toneelspelen en zingen,
want dat is iets wat ik heel graag
mag doen, zingen. Zingen doe ik
ook live bij ons Sintfeest in Uithuizen en ik zing met nog een aantal
mensen.
Wij zingen ook geschreven Sintliedjes die Jan Vos en ik hebben
gemaakt op bestaande muziek. Ja,
zoals je ziet ben ik een crea mens,
ben altijd bezig en kan moeilijk stil
zitten en ja, dat was vroeger ook al
zo. Druk typetje ha ha.
Groet
Johanna
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Chinees
Deze maand was er iets te vieren. Met een groep aten we ter gelegenheid
daarvan bij de Chinees.
Terwijl ik daar at moest ik denken aan de tijd dat een Chinees restaurant
nog niet in ieder dorp en in iedere stadsbuurt zat.
Na de oorlog kwamen veel mensen uit het voormalige Nederlands-Indië.
Met bij zich de smaak van nasi rames. De Chinezen speelden daar handig
op in en werden Chinees-Indisch.
Mijn vader, geboren op Java, was al voor de oorlog gekomen. De
middelbare school stond hier als beter te boek. Hij trouwde hier en wij
werden, ondanks mijn Friese moeder, met sambal groot gebracht.
Vriendjes, die mochten blijven eten, trakteerden wij vol leedvermaak met
de mededeling: 'Proef maar eens een hapje', op een lepeltje uit het rode
Conimexpotje.
Mijn ouders namen mij en mijn broers regelmatig mee naar de Binnen
Bantammerstraat, de Chinese buurt van Amsterdam. In die tijd stond
alleen daar een aantal Chinezen naast elkaar. Wij kozen altijd: Azië. Dat
was de beste volgens mijn vader. Er waren ook geheel geblindeerde
panden, waarop een bordje: Alleen toegang voor Chinezen. Later hoorde
ik dat daar werd gegokt en opium werd gerookt.
Er kwam een Chinees dichter in de buurt en er werd afgehaald. Niet in
plastic bakjes, zoals nu, maar iedereen met zijn eigen pannetje. De kunst
was om met een zo'n breed mogelijke pan één portie bami te bestellen.
Jouw pan verdween dan met een briefje vol mysterieuze tekens door een
luik. Daar gingen nog wat onverstaanbare kreten achteraan. Na een tiental
minuten schoof een hand de pan uit het luik weer tevoorschijn. Beleefd
als ze waren, stuurden ze je niet weg met een hapje dat nauwelijks in de
pan terug te vinden was. Nee, ze belegden de gehele bodem met mie,
zodat we rustig met z'n allen ervan konden eten.
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw kende bijna iedereen de Chinese
menukaart inclusief het favoriete afhaalnummer.
Eenmaal zelfstandig en getrouwd gingen we met z'n tweeën een keer
chinezen in een druk restaurant. Alle tafels waren bezet. De enige
mogelijkheid om wat te nuttigen was aan te schuiven bij een ongeveer
even oud stel. Het was duidelijk dat de bediening behoorlijk in paniek aan
het raken was. Eindelijk konden wij en zij bestellen. Wij vieren amuseerden ons met de inefficiënte manier van gerechten brengen. Dan eens hier
wat en dan weer daar. Kortom iedereen wachtte. De sfeer aan onze tafel
werd steeds joliger. Als we een tafel alleen gehad hadden, waren we
beslist chagrijnig geworden. Het eten kwam na enige tijd. Daarna weer
wachten. Om de tijd te doden bouwden onze tafelgenoten en wij van onze
etensresten een compleet VOC-schip. Het karkas van de kip was de romp.
Satéstokjes de masten. De zeilen waren gemaakt van kippenvel en
servetten. Het restant van de saus, aangevuld met wat ketjap, werd de
woelige baren. De koloniale tijd werd dunnetjes overgedaan. We lieten
de serveerschaal met daarop ons bouwsel met luide, geïmiteerde
scheepshoorn de tafel rond varen. De langs snellende, oververhitte ober,
gealarmeerd door het lawaai, keerde zich om, bedacht zich niet en
veroorzaakte met een venijnige slag
met zijn hand een complete schipbreuk. Hij nam de resten mee en
bracht razendsnel de rekening.
Onbeleefd hielden we ons niet in en
gierden het uit. We rekenden af en
namen afscheid van de twee, die
we nooit meer hebben gezien.
Nadat ik dit verhaal tijdens onze laatste Chinees verteld had, gaf een van
de aanwezigen, die wist dat ik in t
Lougnijs schreef, de suggestie om
deze keer de column Limpels te noemen. Maar dat vind ik toch wat flauw.
Eric de Klerk

Manifestatie herdenking
200 jaar Noordpolder 1811-2011
In de herfst van het jaar 2011 zal het 200 jaar geleden zijn dat de
Noorderdijk, gelegen achter de dorpen Westernieland, Den Andel,
Warffum en Usquert werd aangelegd, waardoor de huidige Noordpolder
kon worden ontwikkeld. Het was in de tijd dat de Nederlanden vanaf 1
januari 1810 waren ingelijfd bij het Franse Keizerrijk. Aanvankelijk
werden de Nederlanden bestuurd door de zachtmoedige koning Lodewijk
Napoleon, maar weldra nam zijn meer gezaghebbende broer Napoleon
Bonaparte het bestuur over.
Met toestemming van laatstgenoemde kon de Noordpolder worden
aangelegd, alhoewel het initiatief
uit het eigen gebied kwam. In 1911
heeft de Warffumer schoolmeester
J. Zuidema Rzn. in een lijvig boekwerk de geschiedenis van 100 jaar
Noordpolder gedetailleerd beschreven. In het najaar van 2009 heeft
een drietal personen het plan opgevat om in de herfst van 2011 het
200-jarig bestaan van de Noordpolder te herdenken. De drie
initiatiefnemers zijn:
Ir. H.E. Clevering namens de St.
Museum het Hoogeland,
dhr. R.E. Torringa namens LTO
Noord, afd. Het Hogeland en
dhr. J.P.J. Knol namens de St. Historische Kring voor Noordelijk
Hunsingo.
De voorlopige plannen zien er als
volgt uit:

Allereerst de samenstelling van een
jubileumuitgave, waar reeds aan
wordt gewerkt door een redactie
van vijf leden. Eén van de leden,
drs. J. de Boer, is sinds enige maanden bezig de teksten te schrijven.
Vervolgens zullen ook het Museum
Het Hoogeland en LTO Noord, afd.
Het Hogeland aandacht schenken
aan dit Noordpolderjubileum, door
mogelijk een symposium of iets
van dien aard te organiseren. Op
deze wijze wil men met name de
polderbewoners en andere belangstellenden erbij betrekken.
Zij die over anekdotes, verhalen en
vooral beeldmateriaal van het gebied beschikken, worden bij deze
hartelijk uitgenodigd deze te willen
aanleveren, om ze eventueel in de
jubileumuitgave op te laten nemen.
U kunt hiervoor contact opnemen
met dhr. J. de Boer T 0595-422426.

Twee voorstellingen in
het Bernleftheater
Zondag 17 oktober 15.00 uur. Entree 17 oktober 8,00
Dansgroep Heartbeat met DE GESCHONDEN MENS
Bewegingstheater over de kwetsingen die we oplopen in relatie met de
ander en onze drang naar overleven. Tijdens ons leven vullen we onze
persoonlijke "rugzak" met ervaringen van pijn en tegenslag. Deze vormen
ons en bepalen voor een groot deel onze houding naar de buitenwereld.
We kunnen verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen last en de kracht
vinden om die te dragen. Daar gaat ieder verschillend mee om.
Choreografie: Anna de Kuyer.
Zaterdag 30 oktober 20.30 uur. Entree 10,00
Theatergroep Raamwerk met DE KALE ZANGERES
Een hilarisch en absurdistisch toneelstuk, geschreven door Eugène
Ionesco. In het stuk lijkt de Pendule in een wonderlijk tijdsverloop de
gebeurtenissen te dicteren. In een opeenvolging van tijdvertragingen, versnellingen en -omkeringen ontvouwt zich een reeks aan alledaagse
situaties waarin Mr. en Mrs. Smit, Mr en Mrs Martin, de meid Mary en
de brandweercommandant met, tegen of langs elkaar praten.
Er wordt veel gesproken, maar waar gaat het eigenlijk over? Wat is taal
zonder enige betekenis?
Regie: Hanneke van der Molen.
Plaats: Bernleftheater, Usquerderweg 23, Helwerd/Rottum
Reserveren: T 425221 of via www.bernleftheater.nl onder contact
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 3 oktober
09.30 uur Leesdienst
14.30 uur ds. A. Balk, Delfzijl
Zondag 10 oktober
09.30 uur ds. G. Meijer, Assen
14.30 uur ds. J.W. Roossenbrand,
Groningen
Donderdag 14 oktober
Huwelijk Bert Hendriks en Anita
Poppema
19.00 uur ds. A. Krijgsheld, Sint
Jansklooster
Zondag 17 oktober
09.30 uur ds. S. Schaaij, Eelde
16.30 uur ds. M.O. ten Brink
Zondag 24 oktober
09.30 uur Leesdienst
14.30 uur Leesdienst
Zondag 31 oktober
09.30 uur ds. H.W. van Egmond,
Ten Boer
16.30 uur ds. J.A. Vos, Grijpskerk
Woensdag 3 november, dankdag
19.30 uur ds. S. Schaaij, Eelde
Zondag 7 november
09.30 uur ds. J. Klapwijk, Winsum
16.30 uur ds. A.J. Minnema, Baflo
_________________________________________

Zondag 17 oktober
10.00 uur mevr. J.C. Prins-Pestoor
Koffie / thee na de dienst in Salem
Zondag 24 oktober
11.00 uur da. N.C. Meihuizen
Zondag 31 oktober
10.00 uur ds. F.J.E. de Lint Haarlem.
19.00 uur ds. P.C. de Lange
Reformatie-herdenking in de
Antoniuskerk
Op 31 oktober wordt in veel kerken
aandacht besteed aan de Reformatie. Bijna iedereen die nog weet
heeft van de Vaderlandse geschiedenis zal zich herinneren hoe tijdens
geschiedenisles het jaartal 1517
moest worden geleerd, de dag
waarop de grote kerkhervormer
Maarten Luther de 95 stellingen op
de Slotkapel te Wittenberg spijkerde.
Zijn invloed had grote gevolgen voor
de macht van de toenmalige Rooms
Katholieke staatskerk: de kerkhervorming zette overal door in de
lage landen. Rooms Katholieke
Kerken werden omgevormd tot
Protestantse Nederlands Hervormde kerken. In Kantens werd de
eerste predikant genoemd in 1594
(zo geeft het predikantenbord van
de Antoniuskerk het aan in het koor
van de kerk), al was het meer regel
dan uitzondering dat de pastoor van
toen vaak overging naar de nieuwe
leer als dominee. Maar wat is de
betekenis van de Reformatie wereldwijd nu nog in onze tijd?
Daarover gaat het tijdens een bij-

zondere Reformatie-viering op
zondagavond 31 oktober in de Kantster Antoniuskerk. De viering heeft
het karakter van de viering zoals
die in juni werd gehouden ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan
van het orgel.
Bijzonder opnieuw want alle kerken van ons dorp zijn erbij
betrokken. Ds. de Lange van de
Chr. Geref. Kerk zal voorgaan en
niemand minder dan de bekende
organist Stef Tuinstra bespeelt het
orgel. Er wordt veel gezongen, met
name enkele a-ritmische psalmen.
Met die typische omspeelde begeleiding kan iedereen die van zingen
houdt zich daarop verheugen.
Na afloop is er koffie en thee in
Salem en daar zal de plaatselijke
Werkgroep van het Nederlands
Bijbelgenootschap een aardige quiz
presenteren, aangereikt door het
landelijk Bijbelgenootschap. We
hopen op een hele fijne avond, maar
ook dat zowel de kerk als gebouw
Salem voldoende zitplaatsen zullen hebben!
____________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 10 oktober
19.00 uur br. F Stalman
Zondag 24 oktober
19.00 uur br. P. Ketting
Zondag 31 oktober
19.00 uur ds. H. Poot

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Geen kopie ontvangen
__________________________________________

Zondag 10 oktober
10.00 uur ds. R.P. Oosterdijk Haren - Viering Heilig avondmaal
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HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 ( 0,10 p.min)
______________________________________
TANDARTSEN:
”Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.”
2/3 oktober
Tandartsenpraktijk Loppersum
T 0596 572818
9/10 oktober
A.M. van Waes Uithuizermeeden
T 0595 413684
16/17 oktober
Tandartspraktijk De Vlijt - Bedum
T 050 3015462
23/24 oktober
Tandartspraktijk F.H. Bennink - Ten
Boer - T 050 3022720
25/26 oktober
Tandartsenpraktijk Loppersum
T 0596 572818
27/28 oktober
J.F. Perdok Baflo
T 0595 422723
30/31 oktober
C.J. Conradie - Bedum
T 050 3012337
__________________________________________
PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. Drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. tussen 8.00 - 8.15 uur.
T06 - 51255926
______________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T050 - 3014260
______________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
KANTENS, ANTONIUSKERK
Zondag 3 oktober
19.00 uur
Grunneger Dainst in Stitswerd
In de Georgiuskerk te Stitswerd.
Voorganger is de bekende predikant ds. Engel-Jan Struif uit
Oosterwolde en het Harmonium
wordt bespeeld door Leni Otte.
Aan de ingang wordt een orde van
dienst uitgereikt. Parkeren kan weer
het beste bij de boerderij van
Wibbens of, vanaf de andere kant,
bij boerderij Oudman. Iedereen is
van harte welkom!

Weekenddiensten

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084
______________________________________

Opbrengst zomerconcert KWF
Beste lezer,
We hebben de opbrengst even geteld en komen uit op 127,00. Een heel
mooi bedrag! Ik had niet gedacht dat het nog zoveel zou zijn.
We vonden het een leuk concert, van onze kant is het heel goed bevallen.
Nogmaals bedankt voor de gastvrijheid en tot ziens.
Groeten Alex

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK EVA:
Voor vragen en het maken van
afspraken: T 0595 - 557131
Voor dringende vragen of voor de
bevalling: T 06 - 13731172
______________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE
T 050-3140211
______________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613
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Agenda
Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
koor Pavane.
Dinsdagavond
Dorpshuis
Dans Heartbeat.
Zaterdag 2 oktober
Slottoernooi jeu-de-boules op de
baan
________________________________________________

Rottum
Tot 16 november
Kerk Rottum
Elke dag van 09.00 - 17.00 uur
'De verwondering'
Foto-expositie Fré Smidt (†)
Tot 16 november is de foto-expositie 'De verwondering' te zien. De
expositie toont surrealistische,
geënsceneerde en bewerkte foto's
van landschappen en mensen van
Fré Smidt (1928-2010). Met zijn
foto's creëert Fré Smidt soms onwerkelijke werelden. 'Via mijn fotografie zoek ik een minder vanzelfsprekende realiteit. De verwondering neemt toe.'
Fré Smidt was jarenlang voorzitter
van Fotoclub Beeldspraak uit Haren. Hij exposeerde op verschillende locaties in Noord-Nederland,
onder meer in het kader van de
fotomanifestatie Noorderlicht.
Smidt was van oorsprong architect. Toegang gratis

Zondag 17 oktober
Bernleftheater
15.00 uur
Dansgroep Heartbeat met
DE GESCHONDEN MENS
Zaterdag 30 oktober
Bernleftheater
20.30 uur
Theatergroep Raamwerk met
DE KALE ZANGERES
14

Kantens
Maandag 4 oktober
t Schienvat
19.30 - 22.00 uur
Cursus schrijven o.l.v. Bianca Boxtart
Donderdag 7 oktober
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Workshop schilderen
13.00 uur
Computercursus
Donderdag 14 oktober
t Schienvat
13.00 uur
Computercursus
Dinsdag 19 oktober
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Vergadering uitvaartvereniging
Woensdag 20 oktober
t Schienvat
.... uur
Geen jeugdgym
Donderdag 21 oktober
t Schienvat
13.00 uur
Computercursus
Woensdag 27 oktober
t Schienvat
14.00 - 16.30 uur
Theemiddag N.B.v.P
19.30 - 22.30 uur
Bridge
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
09.30 - 10.30 uur
Bodyshape
19.30 - 22.30 uur
Toneelclub Advendo
Dinsdag
09.30 - 10.45 uur
Volksdansen
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi
20.30 - 21.30 uur
Volleybal
Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
Nieuw op woensdagavond!
19.30 - 22.30 uur
Damclub
Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Bodyshape

JAARPROGRAMMA 2010-11

Vrijdag
17.00 19.00 uur
Keuken open + dagmenu
19.30 - 22.30 uur
Biljartclub

NBvP Vrouwen van Nu, afdeling
Middelstum- Kantens begint weer
met de afdelingsbijeenkomsten.

Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON
17.00 20.00 uur
Keuken open + dagmenu

19 oktober
Vita Nova - Middelstum
20.00 uur
Mw. Jannie Kuipers uit Bedum komt
vertellen over de wereldwinkel.

Zondag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON

27 oktober
t Schienvat
13.30 uur
Een thee-doemiddag. O.l.v. ons lid
mw. Grietje van Dam gaan we tegeltjes beschilderen.

Let op
3 november
t Schienvat
Van 13.00 - 16.00 uur
DIEVERDOATSIEMARKT!
met o.a. Oudhollandse snoepkraam. Kaarten, bloemstukken,
computers. kralen, kleding, zelfgemaakte honing, allerlei spulletjes,
schoonheidspecialist en parfums.
De keuken is die dag geopend.

Weekendmenu
Rita's Eetsalon
Vrijdag 1 oktober
Kapucijnerschotel/spekjes of
geb. aard/rode bietjes, vlees*
Zaterdag 2 oktober
Geb. aard./bloemkool/vlees*
Vrijdag 8 oktober
Bamischotel + geb. ei
Zaterdag 9 oktober
Geb. aard./prei/vlees*
Vrijdag 15 oktober
Geb. aard./spinazie/vlees*
Zaterdag 16 oktober
Geb. aard./wortels/vlees*
Vrijdag 22 oktober
Bonensoep of geb.aard./rode
bietjes/vlees*
Zaterdag 23 oktober
Geb. aard./boontjes/vlees*
Vrijdag 29 oktober
Hutspot + speklap
Zaterdag 30 oktober
Geb.aard./rode kool/vlees*
Dagmenu's 4,75
* Gehaktbal, kippenpoot of
pangafilet
Bestel tijdig Op = Op
De menu's zijn ook te zien op
www.schienvatkantens.nl
Keuken ook open voor patat
en snacks.
Bestellen op T 551280
b.g.g.M 06-20839053
(ook voor afhalen)

2 november
t Schienvat
20.00 uur
Samen met het NUTS -departement, hebben we mw. Janneke Vos
uitgenodigd. Zij vertelt over haar
ervaringen in haar nieuwe land
Roemenië.
25 november
Kringavond in Uithuizen, daar komt
het cabaret gezelschap 'Twee recht
twee averecht'.
14 december
Vita Nova - Middelstum
20.00 uur
We krijgen midwinterverhalen te
horen van mw. Kunny Luchtenberg
uit Uithuizen.
2011
18 januari
Vita Nova - Middelstum
20.00 uur
Jaarvergadering. Na de pauze komt
dhr. Rogier Hilbrandie, leraar van
het jaar, ons vertellen over de veranderingen in het basis onderwijs.
3 februari
t Schienvat
13.30 uur
Theemiddag. Ons lid mw. Willy van
den Berg vertelt wie zij is en over
haar sport.
22 februari
Vita Nova - Middelstum
20.00 uur
Dhr. Prins uit Bedum komt over zijn
werk vertellen. Hij is opsporingsrechercheur bij de politie.
22 maart
Vita Nova - Middelstum
20.00 uur
We hebben mw. Anet Klaassen uit
Middelstum uitgenodigd om alles
te vertellen over geur-, kleur-, en

smaakstoffen. Wat doen ze in ons
lichaam?
14 april
We zijn uitgenodigd door de afdeling Stedum in Westeremden voor
een lezing over de strafgevangenis
te Veenhuizen.
Daarnaast organiseert de interessecommissie nog diverse excursies. De handwerkgroep begint 22
september.
De techniek dit jaar is Hedebo,
o.l.v. mw. Alie Zeilstra.
Hebt u belangstelling, kom gerust
eens langs of neem contact op met
de voorzitter mw. Hanny de Vries,
T 431749.

Oud papier
Zaterdagmorgen
9 oktober

T 552395

JAARPROGRAMMA 2010-11
VAN HET NUTSDEPARTEMENT
MIDDELSTUM SEIZOEN
Donderdag 14 oktober
Vita Nova - Middelstum
De heer P. Alberts uit Emmen vertelt over de Emslandkampen.
Dinsdag 2 november
t Schienvat
Gezamenlijk met NBvP. Mevrouw
Janneke Vos vertelt over haar leven in Roemenië.
Vrijdag 12 november
Molenberg - Delfzijl
Theaterbezoek. De Ruter op 't widde
peerd.
Donderdag 16 december
Dorpshuis Loppersum
Gezamenlijke avond met de departementen Loppersum en 't Zandt.
De heer G.J.C. Schilthuis houdt een
lezing over 225 jaar NUT.
2011
Donderdag 6 januari
t Ol Schoultje - Huizinge
Nieuwjaarsvisite, wordt verzorgd
door eigen leden.

Zaterdag 22 januari
Molenberg - Delfzijl
Theaterbezoek. Toneelstuk 'Karakter'.
Donderdag 10 februari
t Ol Schoultje - Huizinge
De heer Leo Delfgauw vertoont een
film van Henk van Os van de St.
Beeldlijn, over de jaren '60.
Donderdag 10 maart
t Schienvat - Kantens
Lezing door de heer drs. H.H.T.
Bekenkamp met als onderwerp
'Voor, tijdens en na Darwin'.
Vrijdag 4 maart 2011
Kielzog - Hoogezand
Theaterbezoek . Deep river quartet.
Donderdag 14 april
Vita Nova - Middelstum
De heer A. Eijkenaar houdt een
lezing over 'Uilen en weidevogels'.
Lidmaatschap Nutsdepartement
Middelstum
De contributie bedraagt e 12.50
voor alleenstaanden en e 25.00 voor
echtparen. Inwonende kinderen van
18 jaar en ouder, die mee willen
doen aan evenementen en/of cursussen dienen zelfstandig lid te

worden. Voor de contributie ontvangt u aan het begin van het seizoen een nota, waarna het verschuldigde bedrag gestort moet
worden op bankrekening
92.15.08.387 t.n.v. NUT te Middelstum.
Opzeggingen van het lidmaatschap
dienen schriftelijk te geschieden
bij het secretariaat vóór 1 september van het nieuwe seizoen.
_____________________________________

KWF collecte
De collecte voor de KWF Kankerbestrijding heeft in Kantens, Rottum,
Stitswerd, Zandeweer, Doodstil en
Eppenhuizen
1530,79 opgebracht. Ondanks de kredietcrisis
toch iets meer dan vorig jaar. Geweldig!
Met het geld dat de collectanten
hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor
minder kanker, meer genezing en
een betere kwaliteit van leven. De
KWF-afd. Kantens/Zandeweer
dankt iedereen voor zijn of haar
medewerking aan deze collecte.
Hillie Wieringa, Zandeweer
Bert van der Hoek, Kantens
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Foto van de maand
Vanaf deze maand gaat t Lougnijs verder met drie vaste fotografen die om toerbeurt voor de foto van de maand
zullen zorgen. Het zijn Annet Eveleens uit Rottum, Paul Moonen uit Stitswerd en de spits wordt af gebeten
door Fred Reiffers uit Kantens.
Afgelopen zaterdag was het voor de vijfde keer dat de Tocht om de Noord door Kantens en Rottum ging. Het
was weer een feest voor duizenden lopers, maar wat wordt de route in 2011? Van Drenthe tot aan t Wad.
_____________________________________________________________________________________________

Meer licht, meer ruimte en meer sfeer
De dorpsgalerie SALON in Kantens
heeft een metamorfose ondergaan,
Door een stel vrijwilligers is de
Salon, gevestigd in t Schienvat te
Kantens, prachtig opgeknapt.

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
15,- per jaar.
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________

Het voormalige mortuarium is bij
de Salon getrokken, zodat daar meer
activiteiten kunnen worden gehouden. Bijv. de eerste maandag van
de maand wordt er een geheel verzorgde workshop schilderen gegeven door beeldend kunstenaar Gerda Onnes.

Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
_____________________________________________

Oud papier
Van 5 september t/m 30 oktober
exposeert Aly van der Wal er met
haar prachtige werkstukken.
Het mortuarium is verplaatst naar
een ander vertrek, en heet nu fami-

16

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E tlougnijs@kantens.nl

liekamer. De familie mag en kan de
kamer zelf inrichten en kan daar
van 08.00-23.00 uur afscheid nemen.
Rita Pool

Zaterdagmorgen
9 oktober

T 552395

