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Op 23 juli zijn we vertrokken naar de Oekraïne. Dit om een aantal projecten uit te voeren dat we van te voren
hadden voorbereid. We zijn met 16 jongeren in vier auto's vertrokken. Op 14 augustus zijn we weer
teruggekomen. Door allerlei acties te voeren hadden we geld ingezameld voor de reis en de projecten. Graag
willen we vertellen hoe het ons vergaan is.

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

Op 18 september hebben we een
beamerpresentatie gehouden en
daarbij ons verhaal verteld. Op 3
november staan we weer in t
Schienvat met honing, mandjes en
andere meegebrachte spullen uit
de Oekraïne. We sparen nu voor
een volgend project; wat dat wordt
weten we nog niet precies, maar
dat we teruggaan is wel zeker! In de
herfstvakantie gaan ook al een paar
jongeren weer terug. Zij krijgen
glutenvrije producten mee voor één
van de kinderen van het gezin dat
een dieet heeft. In de Oekraïne is
daar niet aan te komen en hier koop
je het gewoon in de supermarkt!
Giften zijn dus nog steeds van harte
welkom! Hierover kunt u informatie vinden op onze site.
Omdat er zo met ons is meegeleefd

AGENDA

in Kantens en omstreken ook hier in
t Lougnijs nog ons verhaal:
DE REIS
Via Duitsland, Tsjechië, Slowakije,
Hongarije zijn we naar Oekraïne
gereden. In Tsjechië hebben we op
een camping overnacht, zowel de
heen- als de terugreis. Beide nachten ook een flinke onweersbui gehad, alles nat weer in de auto's.
Verder onderweg nog veel files
gehad. We hebben er lang over
gedaan, maar zijn gelukkig voor
ongelukken gespaard gebleven.
Tijdens de terugreis hebben we
vier uur voor de grens gestaan. Ben
je bijna aan de beurt, vallen de
computers uit. Tja, en dan doen ze
echt niets meer tot dat alles weer
werkt.

26-07-2010: Nu begonnen we echt
met de projecten!
Het eerste project was het meehelpen op een kamp. De avond er voor
hadden we al kennis gemaakt met
de jongeren op het kamp. Ze komen
uit allerlei dorpen uit de omgeving.
Die dag wilden we T-shirts met ze
gaan verven. Dat vonden ze een
leuke activiteit, er werden ook leuke resultaten behaald. Tussendoor
werd er veel met de kinderen gevoetbald, altijd met veel succes en
een heel goed middel om het ijs te
breken. We wilden ook levend stoelendans met de kinderen gaan doen.
Even geprobeerd, maar hier snapten ze echt de lol niet van, dus daar
zijn we maar weer mee gestopt.
Lees verder op pagina 2
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het geld dat over was aan te besteden. We kwamen net wat te kort,
maar hebben onderling een collecte gehouden en toen hadden we
het bedrag bij elkaar. Een paar
jongens hebben Pisti flink meegeholpen met het bouwen, het was
nog niet af toen we weg gingen,
maar de kas was wel af, het nieuwe plastic zat erop.

Verzamelen voor vertrek
Anderen activiteiten die we met de
jongeren hebben gedaan zijn:
knutselen, met scoobi-doo touwtjes werken en schminken.
De laatste dagen van het kamp
kenden de kinderen ons al en reageerden enthousiast als we er
weer aankwamen. We zaten nu
ook tussen ze in met het eten en
leerden al een aardig mondje Hongaars spreken. Verder hebben we
ze nog een lied in het Nederlands
geleerd, wij konden dit lied ook in
het Hongaars zingen, Abba Vader.
We hadden dit thuis al geoefend.
De leider van het kamp liet ons dit
lied alleen zingen en de kinderen
waren stomverbaasd dat we het al
zo goed konden zingen in het Hongaars.
Aan het eind van de week hadden
we leuke contacten opgebouwd
met sommige kinderen en begeleiders. Wat ons betreft krijgt dit
zeker een vervolg.
HET BOUWPROJECT
Helaas, we konden niet bouwen,
er waren teveel kinderen op het
kamp in de tweede week. Wel
konden we kleinere klusjes doen.
We hebben bedden, hekken en het
toegangshek geverfd. Ook zijn de
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materialen voor het dak, dat vervangen moest worden, besteld,
maar dat gaan de Oekraïners verder zelf doen, dat konden wij niet
meer doen. Maar het geld is in
ieder geval goed besteed en we
krijgen foto's via de mail als het
klaar is.
HET GEZIN
Het volgende project was het meehelpen in het gezin. Het gezin bestaat uit vader Pisti, moeder Timea, twee eigen kinderen en zes
pleegkinderen. De eerste week
zijn we bij het gezin thuis geweest
om te helpen met de kinderen. De
tweede week hebben we de kinderen iedere dag opgehaald, zodat
Timea de handen vrij had. We hebben met hen een speciale band
gekregen. Lieve kinderen allemaal
en Pisti en Timea, wat een geweldige mensen, zo gastvrij en hartelijk! Een feestje om hier te mogen
werken. Ook hebben we geholpen
met een bouwproject bij het gezin.
We hadden nog geld over, dat nog
geen besteding had. Piste zei dat
in mei, na een orkaan, zijn kas is
omgewaaid. En ook dat hij zijn
schuur graag groter wilde maken.
Wij vonden dit een goed doel om

HET ZIEKENHUIS
Twee keer zijn we op woensdagmiddag naar het ziekenhuis geweest. Hier zijn twee kamertjes
met achtergelaten kinderen. Deze
kinderen liggen de hele dag in hun
bedjes. Wij hebben ze op deze
woensdagmiddag uit hun bedje
mogen halen en zijn met ze aan het
spelen en knuffelen geweest. Eén
woensdagmiddag mochten we ze
zelfs een flesje geven.
DE ZIGEUNERS
Vaak kwamen er zigeuners aan de
deur vragen om kleding en speelgoed. Die hadden we meegenomen vanuit Nederland en we hebben er veel mensen blij mee kunnen maken. Met één zigeunerfamilie hadden we een speciale
band. Een meisje uit dit gezin kwam
bij ons werken. Dat deed ze ook al

wel bij de mensen in wiens huis
we verbleven. We zijn op bezoek
geweest bij dit zigeunergezin, ze
wonen met z'n tienen in een heel
klein huisje. Er kwam toen ter sprake dat hun huis niet zo mooi was,
maar dat ze geen geld hadden voor
verf om het op te knappen. We
hebben toen het meisje meegenomen naar de winkel en verf voor
haar gekocht. Vier mensen van de
groep zijn er een dag heen geweest om te verven. Een hele
metamorfose! En wat waren ze
blij. Deze mensen maken ook
mandjes. We hebben gekeken hoe
ze dat doen en natuurlijk ook veel
mandjes gekocht om weer te verkopen in Nederland.
MARISKA NENI
Mariska is een mevrouw van 85
jaar, waar eigenlijk niemand naar
omkijkt. We hebben haar geholpen met hout opruimen, omgevallen bomen. Ook hebben we haar
huisje schoongemaakt, dat was
echt wel nodig! Het was leuk om
haar te helpen. Ze kookt op hout en
haalt water uit een put. Een hele
ervaring. Ook hebben we haar radio gerepareerd, wat vond ze dat
mooi. Hij stond keihard aan toen
we weer kwamen.

De hele groep vertelde voor een geïnteresseerd publiek over de reis

SLOOPWERK
Bij het gymnasium hebben we nog
twee dagen meegeholpen met
sloopwerk, rommel opruimen en
stenen stapelen. Niet het mooiste
werk, maar ja.
HET LAND
We hebben ook veel van de cultuur
mogen meemaken.
Het slachten van het varken
van de buurman
Een bruilof van het overbuurmeisje
Een tocht naar de bergen
Het bezoeken van de markt,
het prijsverschil, bijv. een pakje
sigaretten voor 70 cent
Het eten, op het kamp, op het
gymnasium, bij de dominee, bij
het gezin, bij Mariska
De kerkdiensten in het Hon-

gaars, het samen zingen
Het rijden over de barslechte
wegen, tot twee keer toe een lekke
band
Het uren staan wachten voor
de grens
Het verkeer, echt alles mag,
maar als je niet stopt voor een
stopbord krijg je een bekeuring
Het altijd maar moeten eten als
je ergens binnen komt
De koeien, die overdag met
een koeienhoeder meegaan en 's
avonds weer van het land komen
Het zwemmen en wassen in de
Tisza, een riviertje.
Foto's, een uitgebreid verslag en
meer informatie kunt u vinden op
onze website:
www.projectoekraine.nl

1. Even voorstellen:
Mijn naam is Kelly Stoffers, ik ben 25 jaar en ik woon sinds 2007 samen
met mijn vriend Anne Kamminga in Kantens. Samen hebben wij een
dochter, Roos van 10 maand.
Ik ben ambulant schoonheidsspecialiste en op 23 en 24 oktober heb ik de
opening van mijn salon aan huis gehad.
2. Waar kom je vandaan:
Ik kom uit Assen en heb daar gewoond totdat ik Anne leerde kennen.
3. Hoe ben je in Kantens terecht gekomen:
Ik heb Anne leren kennen via het internet. Omdat hij hier al een huis had
en ik nog bij mijn ouders woonde, ben ik bij hem ingetrokken.
4. Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp? En zo ja waarom:
Ik doe niet echt mee met activiteiten van het dorp. Ik heb het afgelopen
jaar wel op de koninginnenmarkt en dieverdoatsiemarkt gestaan en in
november zal ik daar ook weer staan, maar dat is meer voor mijn werk.
5. Omschrijf jezelf in 5 woorden:
Creatief, gezellig, perfectionistisch, druk, zorgzaam.
6. Wat is je favoriete gerecht:
Mijn favoriete gerecht is witte kool met rijst.
7. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen worden en
waarom?
Ik zou wel wereldkampioene trampoline springen willen zijn. Dit omdat
ik vroeger zelf ook weleens goud en zilver heb behaald met kleine
wedstrijden en dat was gewoon erg leuk en de sport zelf is ook geweldig.
8. Aan wie zou je graag een rondleiding in je dorp willen geven en
waarom?
Ik zou echt niet weten aan wie ik een rondleiding zou moeten geven. Er
is om eerlijk te zijn ook niet zo erg veel om te laten zien, het is voornamelijk
een lekker rustig en gezellig dorp en daar geniet ik het meest van.
9. Wat vind je het leukst om te lezen in t Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
Ik lees altijd alles wel uit t Lougnijs, maar sla de pen sowieso nooit over.
10. Tot slot, aan wie geef je de Pen door?
Ik wil de pen doorgeven aan, tja dit is een beetje een probleem, ik wil hem
graag doorgeven aan iemand die ook niet zo bekend is in het dorp en ze
woont bij ons in de straat, maar ik weet haar naam niet. Ik weet wel dat
ze op de Usquerderweg 9 woont. Ik weet niet of je daar wat mee kunt?
Groetjes Kelly
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Over klokken en klokgelui
Sinds de gedenkwaardige dag vorig jaar juni, dat de beide kerkklokken
van de Antoniuskerk weer terugkwamen in de toren, hebben de klokken
weer hun oude functie teruggekregen. Klokken horen in een dorp, de kerk
natuurlijk ook. Een oud Gronings spreekwoord zegt: 'Wie mouten kerk
midden ien dorp loaten', waarmee wordt bedoeld, dat we het met elkaar
niet te bont moeten maken en op het rechte pad moeten blijven.

Sinds vorig jaar alweer is de kleine
klok het vaakst te horen, vanwege
het zogenaamde tijdluiden: elke
werkdag om 12.00 uur en om 18.00
uur laat de kleine klok van zich
horen.
Dat tijdluiden herinnert ons aan een
verleden waarin de mensen, de
arbeiders, lang niet altijd een horloge droegen en afhankelijk waren
van de kerkklok, ten teken dat het
middaguur was aangebroken en er
geschaft mocht worden.
Hetzelfde is het geval met het luiden van de avondklok.
De grote klok, (de oudste van 1237)
is op zondag te horen. De grote klok
is eigenlijk de baas over de kleine
klok. De kleine klok is ondergeschikt aan de grote en moet daarom
ook zwijgen op de zondag, de rustdag. De grote klok luidt 's zondags
om 8.00 uur als een aankondiging
dat het zondag is en dus gevierd
moet worden, ongeacht welke kerkelijke achtergrond men heeft of
wellicht niets met een kerk heeft.
Een kwartier voor de aanvangstijd
van de kerkdienst in de Antoniuskerk luidt de klok opnieuw om de
mensen op te roepen naar de kerk
te gaan. Dat gebruik is al zo oud als
de klok zelf: dat is dus al bijna 800
jaar!
Soms zijn beide klokken samen te
horen: dat is ook al een paar honderd jaar zo bij begrafenissen. Bij
een begrafenis luiden de klokken
altijd samen, alleen is er verschil te
horen in het begin van het luiden:
wordt er een vrouw begraven, dan
begint de kleine klok eerst en snel
daarna komt de grote erbij. Maar
wordt er een man begraven, dan
begint de grote klok eerst en kort
daarna komt de kleine erbij.
Ach, wie let daar nou op zult u
zeggen. Maar: 't is wel een prachtig
gebruik!
Verder zijn de beide klokken samen te horen in de kerstnacht, na
afloop van de kerstnachtdienst.
Maar ook op de eerste paasdag en
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de eerste pinksterdag is dat het
geval, als aankondiging van de grote kerkelijke feesten.
En dan zijn er nog de feestelijke
samenkomsten. In juni bijvoorbeeld werd het 350 jarig bestaan
van het orgel gevierd met een vesper: de beide klokken hebben geluid vanwege die bijzondere gelegenheid. En voor de reformatieherdenking op 31 oktober zullen opnieuw beide klokken luiden: alle
drie de kerkgenootschappen zijn er
immers bij betrokken en die eenheid (hoe klein ook) wordt gevierd
met feestelijk klokgelui vooraf.
Een enkele keer luiden de klokken
ook bij het uitgaan van de kerk: dat
is gebeurd na afloop van de paasdienst.
In Scandinavische landen en in
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bijvoorbeeld, luiden de klokken altijd voor én na de kerkdienst.
Het luiden nadien heeft te maken
met de woorden die hebben geklonken in de kerk en met de opdracht die de mensen hebben gekregen, de wereld in te gaan: gesterkt door het Woord en vergezeld
door klokgelui mogen de woorden,
de boodschap, verwaaieren over
het dorp.
Nog een andere functie heeft het
luiden van de grote klok op de zondag op het moment dat het Onze
Vader wordt gebeden. Zieken die
aan huis gebonden zijn, lagen te
wachten tot dit moment. Bij het horen van de klok werd dan het Onzevader meegebeden en was er toch
sprake van een verbondenheid met
de kerk.
In de Westerkerk van Amsterdam
is dat nog steeds de gewoonte,
maar ook in de Dorpskerk van Haren
bijvoorbeeld. Hoe het ook zij: we
zijn trots dat de klokken er weer
tegen kunnen en blij dat ze weer van
zich laten horen! Het is weer een
opsteker voor het hele dorp.
Martin Sprenger

Klaas Faber
Klaas woont nog steeds met zijn vrouw Truus aan de Middelstumerweg
28 te Kantens. Ook maakte hij indertijd deel uit van de redactie van t
Lougnijs. Klaas werkte jarenlang bij een drukkerij in Groningen. Volgens Kaanster boek was hij indertijd ziek. Ik ben benieuwd hoe het nu
met hem gaat.
Hoe lang wonen jullie hier alweer
op 't streekje?
In 1988 zijn wij hier gekomen.
Eerst hebben wij het huis opgeknapt, zodat wij er tevreden konden wonen. Maar we zijn nog volop bezig, zo hebben wij vorig jaar
de achtertuin opnieuw aangelegd
en beplant. Met een eigen huis heb
je altijd klusjes e.d.
Volgens Kaanster boek was je
indertijd ziek. Ben je helemaal
hersteld?
Ik heb 23 jaar gewerkt bij een
drukkerij in Groningen. De laatste
jaren waren zwaar. Na enkele reorganisaties te hebben meegemaakt en een faillissement van de
drukkerij (met latere doorstart) te
hebben doorstaan, was ik aan 't
einde van mijn latijn. Nu die
spanningen weg zijn voel ik me
prima.
Je bent toen een studie gaan volgen?
Ik ben een dag per week gaan
helpen/werken in 't gezinsvervangend tehuis in Kantens. Ik had
inmiddels ontslag genomen en
stond 46 jaar jong op straat.
Je moet weleens risico's durven
nemen. Gelukkig werkte Truus fulltime als receptioniste/telefoniste

bij WIJBO in Uithuizen.
Maar om de helpende hand te kunnen uitsteken naar mensen met
problemen, vooral kinderen, beviel me zo goed, dat ik een studie
sociaal- en pedagogisch werk ben
gaan volgen.
Wat voor werk doe je nu?
Ik ben parttime in loondienst bij de
thuiszorg, en tevens bij de buitenschoolse dagopvang waarbij activerende begeleiding mijn taak is.
Tevens ben ik zelfstandig (zeg maar
zzp-er) werkzaam in de ambulante zorg, waarbij vooral hulp en zorg
aan probleemkinderen de voornaamste taken zijn. Als je bij het
gezamenlijke avondeten in een
gezin bent, komen vaak de problemen op tafel. Het is dan mijn taak
om er iets mee te doen. Ouders
handvatten geven, ondersteunen
en begeleiding.
Hoe gaat 't met je zonen?
Peter, de oudste,werkt voor Kerk
in Actie op Ambon.
Jelle, de jongste , woont in Groningen en werkt op het provinciehuis
in Assen.
Bedankt Klaas voor dit interview
en ik wens je alle goeds.
Aldert B. Ritzema
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Jeu-de-boulesclub Numéro Six
uit Stitswerd
Het jeu-de-boulesseizoen zit er weer op. De competitie is klaar. Het
slottoernooi is geweest. Beide evenementen zijn goed verlopen. De
uitslagen staan hieronder. En er is een delegatie van onze club afgevaardigd naar het Eemsmondlokaal. Vier personen reden op 28 september
naar Uithuizermeeden. Twaalf banen naast elkaar. Andere koek dan in
Stitswerd. Daar doen we het met één baan, wel met weids uitzicht. Een
groot clubhuis met een riante bekerkast, gevuld met allerlei formaten
bekers. Zowel het clubhuis als de kast moeten wij ontberen. Uitgelopen
partijen eindigen bij ons in particuliere woningen en ieder jaar heeft de
competitiewinnaar de bokaal voor zijn raam staan en niet in een kast.
We zagen al gauw dat de gemiddelde leeftijd enkele decennia hoger
lag dan bij ons. Eerst maar eens een
glaasje wijn. Volgens Stitswerder
boulers noodzakelijke doping om
de ballen in de goede richting te
gooien. Dit pepmiddel staat gebruikelijk bij ons langs de baan, hier
moesten we bestellen aan een heuse bar. 'Wij verkopen geen wijn, dat
drinkt niemand hier'. Iedereen bleek
koffie te drinken en halverwege de
avond gingen de mannen over op
bier. Wij deden net of het tweede
deel van de avond al begonnen was
en bestelden gelijk bier. Als vast
voedsel scheen iedereen gehaktballen te eten. De meest mensen
kwamen uit Uithuizermeeden, maar
ook uit Uithuizen, Usquert en Warffum. Achtenveertig deelnemers. Het
was drukker op de baan dan in ons
dorp. Op mijn vraag aan een mevrouw uit Warffum hoeveel leden
haar club had antwoordde ze: 'Veertig'. Na even nagedacht te hebben
zei ze: 'Oh nee, er zijn twee overleden, achtendertig nu'. Het deed me
denken aan Lucky Luke, waar voor
ieder plaatsje in het Wilde Westen
een bordje stond met het aantal
inwoners, steeds doorgehaald en
verminderd, omdat weer iemand
neergeschoten was. Het toernooi
vorderde. Iedereen speelde met
steeds andere tweetallen tegen
andere tegenstanders. Het peil en
het fanatisme lagen op een duidelijk hoger niveau dan in Stitswerd.
We misten onze doping. We konden
geen potten breken.
De prijsuitreiking volgde. De vijftiende plaats bleek voor een van
ons het hoogst haalbare en de poedelprijs ontliepen we maar net.
Er kwam een keurig in het pak

gestoken meneer, een stuk jonger
dan de deelnemers, die geen van
allen een colbertje droegen. Hij
bleek de sponsor te zijn en mocht
de prijzen (bekers) uitreiken. Hij
mocht met alle bekerwinnaars op
de foto. Nieuwsgierig als wij zijn in
ons kleine dorpje vroegen we naar
het bedrijf van de sponsor. 'Uitvaartverzorging', antwoordde hij.
UITSLAG COMPETITIE:
1. Loekie & Eric 13 +59
2. Liesbeth & Piet 10+25
3. Pauline & Alfred 10+3
4. Gerard & Joan 9+7
5. Roelf & Nel 8+9
6. Paul & Rob 8+3
7. Bart & Deda 5-13
8. Anneke & Jantien 5-36
9. Thomas & Jeanette 4-57
UITSLAG TOERNOOI:
1. Wout 7-35
2. Piet 6-33
3. Geert 6-32
4. Alfred 6-31
5. Loekie 5-34
6. Toshi, Bart 5-29
7. Jannie 5-24
8. Gerard 4-31
9. Deda 4-27
10, 11. Ines én Joan 4-20
12. Randy 4-19
13. Evert 3-26
14. Liesbeth 1-23
15, 16. Thomas én Eric 0-22.
Eric de Klerk
__________________________________

Geluk
Het zit in beschuit met muisjes
als ooievaar zich heeft gemeld.
Het zit in de oma die 's ochtends
door kleindochter wordt gebeld.
Geluk zit in heel kleine dingen:
een weekend aan zee met z'n twee,
een liedje dat staat in een bundel,
en ook nog es op een elpee.
Herman Finkers, Cabaretier
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Lezing in de Kerk van Rottum
Maarten Duijvendak is hoogleraar Regionale Geschiedenis aan de
Letterenfaculteit Groningen. Samen met Micha van den Berg (van RTV
Noord) was hij verantwoordelijk voor de tv-serie: De Geschiedenis van
Groningen.

Een heel bijzonder concert
in de Kantster kerk
Zaterdag, Open Monumentendag, was de Kantster kerk het toneel van
een wel heel bijzonder concert. Bij het binnenkomen zagen we middenin
de kerk een tafel met koperen schalen en een bijzondere fluit. Want niet
alleen bespeelde Reitze Smits het 17e-eeuwse Huszorgel, hij werd
tevens vergezeld door de fluitist Ronald Moelker, bespeler van fluit en
klankschalen.
Na de sprankelende toccata voor
orgel van Frescobaldi betrad ook
de fluitist het orgelbalkon voor een
tweetal sonates van vroege Italiaanse componisten waarin de twee
instrumenten zich prachtig voegden. In een tweede toccata van
Frescobaldi kwam de lichte registratie van het orgel mooi tot haar
recht. Fluit en orgel lieten nu de
Engelse compositiestijl van Morley contrasteren met de Italiaanse.
Ook bij deze muziek kwam het
orgel ten volle tot zijn recht. Heel
bijzonder waren ook de variaties op
de Pavana Lacrimae, gecomponeerd door zowel Sweelinck als de
blinde 17e-eeuwse fluitist van Eyck.
Na de spannende echofantasie voor
orgel, eveneens van Sweelinck,
kwam de fluitist naar beneden om
zijn aandeel te spelen in een improvisatie voor orgel, fluit en klankschalen, een eerste uitvoering. Het
stuk was kersvers, want, zoals de
fluitist vertelde, de muziek was tot
vlak voor deze première nog in

ontwikkeling. Naast de klankschalen werd ook een speciaal ontwikkelde blokfluit, met veel meer volume, gebruikt.

Over zichzelf schrijft Maarten het
volgende: Dat ik als historicus mijn
brood verdien, omschrijft niet echt
de situatie. Belangstelling voor het
verleden is meer dan werk. Het is
een fascinatie waar ik erg veel tijd
aan besteden kan. Maarten heeft
veel geschreven over de Geschiedenis van de Provincie Groningen.
We noemen slechts een paar titels:
Canon van het Noorden.
Het historisch belang van NoordNederland
Geschiedenis van Groningen, deel
I Prehistorie, deel II Nieuwe Tijd,
deel III Nieuwste Tijd
RUG en regio. Balans van een buitengewone band. Rijksuniversiteit
en Noord-Nederland
Geschiedenis van Assen
Alles Vooruitgang… de stad Appingedam in verval
Wijde horizon, scherpe blik. Regionale geschiedenis en Noord-Nederland: over rurale problematiek
Rooms, rijk of regentesk. Elitevor-

ming en machtsverhoudingen in
oostelijk Noord-Brabant, circa
1810-1914 (proefschrift)
In zijn lezing in de Rottumer Kerk op
4 november zal Maarten Duijvendak vooral stil staan bij de handel
en wandel van de hard werkende
Hooglandsters.
Aanvang 20.00 uur, toegang 2,-.

Het stuk begon met een sequentie
op klankschalen, waarvan het serene geluid lang doorklonk in de
goede akoestiek van de kerk. Bij de
zingende klank voegde zich de fluit
en ineens was daar ook het orgel
hoorbaar; het laagste register van
de bourdon suizelde als een nauw
merkbare ondertoon mee. Nu weer
waren alleen fluit en klankschalen
hoorbaar, dan ineens was er een
verrassend loopje, wat zo natuurlijk leek voort te komen uit het
samenspel van fluit en klankschalen, dat de realisatie dat dit toch het
orgel was pas even later doordrong. Het gehele stuk was een
unieke belevenis, met vele verrassende wendingen en intrigerend
samenspel.
Cato ten Hallers-Tjabbes

Sinterklaas 2010
Het is bijna weer zo ver. Op zaterdag 20 november komt de Goed
heiligman weer ons dorp bezoeken, zet dit maar alvast in de agenda.
In week 43 zullen de Hulppieten weer met de collectelijst langs de
deuren gaan. Stel ze niet teleur.
EC
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Bedankt allemaal!
Ruim 15 jaar 'juf' op peuterspeelzaal 'Poppedijn'. En de jaren zijn
omgevlogen! Een goed teken, want als iets leuk gaat vliegt de tijd voorbij.
Dat is ook altijd mijn motto geweest: peuterspeelzaalwerk is liefdewerk. Als je dan op een gegeven moment voelt dat het anders wordt en
dat het een soort haat-liefdeverhouding wordt, dan werkt het niet meer
en dan moet je stoppen. En dat heb ik dus gedaan, met pijn in het hart…
Want mijn liefde voor de kinderen is er nog altijd, maar er komt zoveel
meer bij kijken. En dat alles eromheen, dat voelt niet goed meer.
Op 25 september hebben we het 30jarig jubileum van de speelzaal gevierd en dit gecombineerd met mijn
afscheid. Het was een zonnige en
feestelijke dag. Het bestuur had alles goed geregeld: allerlei activiteiten voor de kinderen en genoeg eten
en drinken. Ook hadden ze 'oudpeuters' gevraagd iets leuks (tekening/verhaaltje) voor mij te maken
en dat in een map verwerkt. Dit was
echt prachtig! Ik heb er enorm om
moeten lachen, maar er ook een
traantje bij weg gepinkt… Iedereen
die hier een bijdrage aan heeft geleverd, bedankt hiervoor. Er was één
tekening bij, waarvan ik hoop dat het
geen voorspellende werking zal
hebben… Het ging over de toekomst
van kinderen mét en zónder juf Lizette. De toekomst mét Juf Lizette zag
er rooskleurig uit met het behalen
van een diploma op de universiteit,
maar zónder juf Lizette werd het een
drama met veel geweld en toestanden… Ha, ha. Mooi gedaan!
Ik heb die dag heel veel mensen

gesproken en mijn best gedaan om
voor iedereen wat tijd vrij te maken,
maar soms was het ineens wel
heel erg druk en lukte dit niet altijd.
Maar ik vond het erg leuk dat er ook
nog een aantal grote kids van jaren
geleden langs kwamen. Sommige
met vriend, anderen met grote plannen om te gaan studeren in Amerika. Heel bijzonder om zoveel mensen weer terug te zien.
Ik heb in 15 jaar heel veel kinderen
zien opgroeien, met heel veel ouders
lief en leed mogen delen, met veel
vrijwilligers en besturen en het team
van o.b.s. de Klinkenborg samengewerkt. Ik wil iedereen die de
afgelopen 15 jaar vertrouwen in mij
heeft gesteld en op wat voor manier
dan ook bij de speelzaal betrokken
was, heel hartelijk bedanken!
Wie weet, tot ziens!
Een lieve groet,
Lizette Snijder

KRC komt langs de deuren
Al geruime tijd heeft voetbalvereniging KRC weinig tot niets aan haar
donateursbestand gedaan. Door de vernieuwing van het bestuur is
er nu besloten om dit weer op te gaan pakken. We gaan met een
schone lei beginnen en zullen in november bij u aan de deur komen.
VV KRC
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Vereniging Dorpsbelangen Kantens
De komende maand wordt de jaarlijkse contributieronde weer gehouden.
De bestuursleden komen weer bij u langs om de contributie op te halen.
Uiteraard is uw financiële steun zeer belangrijk. Bent u nog geen lid? Voor
maar 2,50 p.p. per jaar bent u al lid en draagt u bij aan de kwaliteit van
uw dorp.
VDK, Langestraat 37, 9995 PD Kantens, T 0595-551938 (secretaris)
dorpsbelangen.kantens.nl - dorpsbelangen@kantens.nl

Hallo,
Wij zijn: Berend, Grietje en Esmee Bos en we wonen aan de Pastorieweg.
Waarom Kantens: mooie omgeving, betaalbare woning, er is een peuterschool en een basisschool.
Hoe zijn we hier terechtgekomen: via funda.
Werk: Berend werkt in Bedum bij Vogelzang Trailerbouw en Grietje is
huismoeder.
Hobby's: oude tractoren, sleutelen, breien.
Kinderen: één: Esmee en de tweede komt in februari.
Groetjes, de familie Bos
_____________________________________________________________________

Oud papier
Zaterdagmorgen 20 november - T 551788

Maaike
Ik ben Maaike, wie kent mij niet. Mijn baasje heet Loek Nieuw. Hij
exposeert doeken in het kerkje van Rottum. 'Sporen van een stukadoor',
zo noemt hij de serie uit 1996, en toen…. 'hing hij de troffel aan de wilgen'.
Waarom? Te horen in een klankbeeld bij de opening op 20 november om
20.00 uur. Verder improviseert hij klanken aan de hand van beeldmotieven van de omgeving van Rottum. Misschien mag ik wel mee het trapje
op naar het orgel.
_______________________________________________________________________

Bericht van de kinderspeelweek
Even weer een berichtje van de kinderspeelweek. Er is in korte tijd heel
wat veranderd binnen het bestuur van de kinderspeelweek. Zo zijn er
twee mensen uit het bestuur gegaan. Namelijk Jan Frankruijter en
Charlotte von Hebel. We willen hen bedanken voor al hun inzet. Verder
zijn er twee bestuursleden aan het afbouwen.

Workshop schilderen groot succes
Onder het genot van koffie, champagne en een heerlijke lunch ging 7
oktober de eerste workshop schilderen van start. Deze was creatief
gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. Iedereen ging met een mooi
schilderij naar huis en kon terugkijken op een zeer geslaagde dag.
De volgende workshop is 4 november. Bezoek ook eens onze nieuwe
website: www.workshop-schilderen.be
Rita Pool

Dit betekent dus ook dat we nieuwe bestuursleden hebben gekregen. Dit zijn: Freek Ruitinga, Wessel Luyf, Anja Mars & Rick Reiffers. Onze samenstelling is dus
ook veranderd, wat betekent dat er
andere aanspreekpunten zijn en
dat de post naar een ander adres
kan worden gestuurd.
Lammert Baron: voorzitter
Bertjan Zigterman: penningmeester
Ineke Veldman: secretaris

Anja Mars: acties/vrijwilligers
Freek Ruitinga: bestuurslid
Wessel Luyf: bestuurslid
Rick Reiffers: bestuurslid
Ook staat de banketactie weer voor
de deur. Deze wordt gehouden in de
week van 22 t/m 27 november.
Groetjes namens het
speelweekbestuur,
Ineke Veldman
Oosterweg 7
Kantens
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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. Wie doet er mee? U hebt nog twee
dagen tijd om u aan te melden.
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.- per persoon
Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12
Het is soms mogelijk een deel of het gehele bedrag vergoed te krijgen van
de ziektekostenverzekeraars.
T 551228 ofT 551633
WORKSHOP PORSELEINSCHILDEREN
Op maandag 15 november, aanvang 13.30 uur, bestaat de mogelijkheid
om met een groep van 8 personen in de serre bij Hanny de Vries porselein
te beschilderen. Er zijn al een paar aanmeldingen binnengekomen. Tot 8
november kunt u zich nog aanmelden. T 551228 of T 551633
DIGITALE FOTOGRAFIE
Op donderdag 18 november is er een gratis te bezoeken informatieavond
over digitale fotografie in t Schienvat te Kantens. De avond wordt verzorgd
door Jan Peter Kapteijn van t Kiekhoes in Spijk. Hij maakt gebruik van een
powerpoint-presentatie op een groot scherm.
Als u belangstelling hebt, kunt u zich tot woensdag 10 november aanmelden. T 551228 ofT 551633.
ZIE VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE HET VORIGE T LOUGNIJS
_______________________________________________________________________

Kanster Jeugdhonk
Komende maand(en) zijn er natuurlijk weer allerlei dingen te beleven in
het Kanster Jeugdhonk! Loop ook eens binnen en ervaar zelf de gezelligheid!
DE AGENDA VAN
HET KANSTER JEUGDHONK:
Zaterdag 30 oktober
19.00 - 20.30 uur
Kinderdisco
21.00 - 01.30 uur
Danceparty met DJ Arnold!
Vrijdag 5 november
Vanaf 20.00 uur
Een echte game/film avond
Donderdag 11 november
Kun je natuurlijk ook tijdens het
sintmaarten lopen, een lekkernij
halen bij het Jeugdhonk

Wij verheugen ons erop om jullie te
zien! Wanneer je ook een keer gewoon langs wil komen, onze openingstijden zijn:
Donderdag
19.00 - 21.30 uur
Vrijdag
19.00 - 01.30 uur
Zaterdag
19.00 - 01.30 uur
Ook wanneer je interesse hebt om
vrijwilliger te worden bij het Kanster Jeugdhonk kun je even binnenlopen, of mailen naar:
Niels-Jan Zark
nielsjan_1990@hotmail.com
Rick Reiffers
rick_reiffers@hotmail.com
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Timmie

Vrouwenvoetbal tijdens de Eerste Wereldoorlog

Historie van het vrouwenvoetbal
Sinds het voorjaar van 2010 is er een damesteam bij voetbalvereniging
VV KRC. Damesvoetbal staat, zo lang het al bestaat, in de schaduw van
het voetbal voor mannen. Wij mannen denken altijd dat wij met voetbal
zijn begonnen, maar dat hebben we helemaal mis. De Chinese oerversie
van het voetbal, genaamd Tsu Chu, werd in eerste instantie bedacht als
sport voor vrouwen. Toen in de 19e eeuw de huidige (Engelse) spelregels
op papier werden gezet, gingen er direct al gedachten op voor aparte
spelregels, die het spelletje aantrekkelijker maakten voor de dames.
Ook kwamen er al snel voetbalclubs helemaal alleen voor vrouwen, waarvan de British Ladies
Football Club de eerste was. Deze
en ook andere teams werden echter niet gesteund door de Britse
voetbalbond, toen zij een verzoek
indienden voor een eigen competitie. De voetbalbond vond de vrouwen zo brutaal dat ze zelfs juridische stappen overwogen om het
vrouwenvoetbal te laten verbieden.
Het vrouwenvoetbal kwam hierdoor tijdelijk op een laag pitje te
staan.
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, roken de dames hun kans.
Door afwezigheid van de vele mannen konden zij eindelijk weer eens
vrijuit voetballen. Werkende vrouwen richtten bedrijfsteams op zoals het uiterst succesvolle Dick,
Kerr's Ladies.
Na het einde van de oorlog werd er
geaccepteerd dat het zogenaamde
'zwakke geslacht' ook aan voetbal
mocht doen. Engelse voetbalsters
namen het in de jaren '20, met het
'nationale elftal' ook steeds vaker
op tegen Schotse en Franse tegenstandsters. Alleen weken de vrouwen wel vaak uit naar Schotland
omdat de Engelse bond inmiddels
vrouwenvoetbal op Engelse sportvelden had verboden.
Ondertussen bestond er in Frankrijk al een heuse dames competitie

die per wedstrijd duizenden bezoekers trok.
Sinds de 21e eeuw zijn er officiële
landentoernooien voor vrouwen
onder beheer van de Europese voetbalbond UEFA. In ons eigen kikkerlandje werd vroeger niks aan vrouwenvoetbal gedaan. Hier kwam pas
na de Tweede Wereldoorlog een
eind aan toen er meisjes op voetbalverenigingen werden toegelaten.
Tot 2007 hadden we in Nederland
geen professionele damescompetitie zoals ze die in o.a. Engeland,
Frankrijk, Italië, België en Duitsland hadden. Daar kwam verandering in met de invoering van de
eredivisie voor vrouwen waarin
clubs uit het mannenvoetbal meedoen met een team van enkel vrouwen. De waardering voor het vrouwenvoetbal begint in Nederland
steeds meer toe te nemen.
Bijna iedere plaatselijke amateurclub heeft wel één of meerdere
damesteams, maar het vrouwenvoetbal staat nog steeds in de schaduw van het mannenvoetbal en ik
betwijfel of daar ooit verandering in
gaat komen. Met de KRC-Dames
gaat het in ieder geval goed. Het
team heeft prachtige nieuwe shirts
en ze staan tweede in de competitie. Zet hem op dames!

Het mauwen is afgelopen. Je ligt nu heel rustig in je reiskooitje naast me
op de passagiersstoel. We komen net van de dierenarts. Het was
duidelijk. Tegen beter weten in hoopten we nog op een wonder. Nu adem
je ook niet meer.
Wat er aan de hand was zullen we nooit weten. Twee weken geleden
stopte je met eten. Zomaar van de ene op de andere dag. Dat deed je wel
eens vaker. Altijd begon je een paar dagen later gewoon weer te eten. Alsof
je tijdelijk wilde afvallen. Dat was eigenlijk ook wel nodig. Dit keer was
anders. Minieme hoeveelheden worstelde je naar binnen. Een beetje
kattenmelk wilde je nog wel. De dierenarts kon niets vinden. De laatste
dagen wilde je niet meer naar buiten. Je bleef op je stoel. Liet alles lopen.
Negen jaar geleden kwam je als klein katertje bij ons wonen. Je kwam
uit het asiel. Je sprong gelijk op ons af, zo van: neem mij. Je was ook de
mooiste, een prachtig rood katertje. Thuisgekomen sloot je onmiddellijk
vriendschap met onze andere poes en de hond. Die poes ging later dood.
Er kwamen twee andere. Geen enkel probleem.
Je was voor niemand bang. Als er een grote hond op je afkwam bleef je
gewoon zitten en keek. Geen enkele hond durfde dan verder te gaan. Ik
heb nooit begrepen of dat nu van lef getuigde of dat het een soort
dommigheid was, niet wetende wat te doen.
Als een van ons aan kwam rijden, herkende je het geluid van de auto en
ging als eerste naar de deur. Bij herkenning ging je staart omhoog, het
bovenste stukje naar achteren gekruld.
In huis heerste je. Af en toe had je zo'n bui dat je van gekkigheid niet wist
wat je doen moest. Je rende door de kamer. Zat poezen achterna en gaf
en passant de hond een speelse klap op z'n neus.
De laatste dagen waren de rollen omgedraaid. De andere dieren wisten
dat je je bakje niet ging leegeten en zaten als aasgieren te wachten.
Kopjes geven was jouw specialiteit. Je kwam op schoot en wilde dan op
je snoet geaaid worden. Als je even stopte met aaien drukte je je snoet
krachtig in je hand. Dooraaien! En spinnen. Als je naar jou keek begon je
al te spinnen.
Af en toe moest je een lintwormpil. De andere katten konden we nog
verleiden door de pil te verpakken in leverworst of rauw gehakt. Daar
trapte je niet in. Je likte net zo lang aan het vleesbolletje, dat het pilletje
schoon achterbleef.
En nog veel meer Timmieheden, die jou tot Timmie maakten.
Nu heb ik je neergelegd op je favoriete stoel, die je de laatste dagen
behoorlijk vuil hebt gemaakt. Het is net of je slaapt. Ik laat je daar liggen
tot het vrouwtje thuiskomt van het werk. Dan kunnen we je samen
begraven in de tuin. Ik heb al een grafje voor je
Eric de Klerk

Nils Reiffers
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Lezen &
Koffie
Komt u ook weer langs in Salem
voor een tijdschrift en een kopje
koffie of thee
Onder het genot van een kopje koffie, thee, ranja en een praatje kunt
u deze winter in Salem weer een
aantal tijdschriften naar keuze komen uitzoeken,
zodat u lekker kunt lezen tijdens de
donkere winterdagen. Als u zelf
tijdschriften mee wilt brengen voor
anderen dan zijn we daar blij mee.
Hierbij denken we aan damesbladen, Tina, Donald Duck, hobbytijdschriften, enz. Maar als u alleen
even langs komt voor een kopje
koffie, thee en een gezellig praatje
bent u ook van harte welkom! Het
was vorig jaar heel gezellig, dus
schuif ook eens aan.
We nodigen u uit om langs te komen
van 15.00 16.30 uur op onderstaande vrijdagmiddagen
12 november 2010
10 december 2010
14 januari 2011
11 februari 2011
11 maart 2011
Iedereen is welkom, van jong tot
oud! Voor vragen kunt u contact met
ons opnemen.
C. Steendam
T 551633
J. Holtman
T 551292
I. Schipper
T 552712
_______________________________________

Creatieve
Kerstworkshop
Datum: donderdag 9 december
Tijd: 09.30 - 11.30 uur
Waar: t Schienvat
Kosten: 10,(incl. 2 x koffie/thee)
Inclusief: materiaal zoals groen,
bloempot, schalen (ook mag u zelf
schaal of vaas meenemen)
Zelf meenemen: snoeischaar
OPGAVE:
Sjoukje Koekkoek
sjoukje44@hotmail.com
Rita Pool - t Schienvat
T 06 20839053
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
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 14 november
09.30 uur ds. J. Klapwijk, Winsum
16.30 uur ds. L.G. Boonstra, Slochteren
Vrijdag 19 november: huwelijk
Joost Hofstede en Margrit Pastoor
19.00 uur ds. J. Oosterhuis, Winsum
Zondag 21 november
11.00 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur leesdienst
Zondag 28 november
09.30 uur ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur ds. A. van der Sloot,
Bedum
Zondag 5 december
11.00 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur ds. S. Schaaij, Eelde
____________________________________________
CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK KANTENS
Woensdag 3 november: Dankdag
voor gewas en arbeid
19.30 uur ds. P.C. de Lange
Zondag 7 november: Jeugdzondag
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. H. Fahner
Zondag 14 november
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange

Zondag 21 november
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange
Zondag 28 november
09.30 uur ds. P.C. de Lange
19.00 uur ds. P.C. de Lange, Opendeurdienst
____________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
Kantens, Antoniuskerk
Zondag 31 oktober
10.00 uur ds. F.J.E. de Lint, Haarlem
19.00 uur ds. P.C. de Lange
(Reformatieherdenking)
Zondag 7 november
10.00 uur mevr. J.C. Prins-Pestoor
Zondag 14 november
10.00 uur ds. E.J. Struif, Oosterwolde
Zondag 21 november
10.00 uur mevr. J.C. Prins-Pestoor
gedachtenis gestorvenen m.m.v.
Martin Sprenger, tenor.
(koffie/thee na de dienst in Salem)
Zondag 28 november
10.00 uur dhr. H.J. Dijkstra, Gasselternijveenschemond
1e Advent
____________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 31 oktober
19.00 uur ds. H. Poot
Zondag 14 november
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
Zondag 28 november
19.00 uur ds. H. Poot

Kleine Klusjesdienst
In de vorige krant hebben we u attent gemaakt op deze nieuwe
activiteit. We hebben reeds een lijstje van mannen die wel een klein
klusje willen doen. Nu is het wachten op de aanvragen! Bij een klusje
denken we aan kleine zaken, zoals het verwisselen van een lamp,
een dakgoot schoonmaken, klein schilderklusje, licht tuinklusje, een
fietsband repareren 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.

Weekenddiensten
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.”
30/31 oktober
C.J. Conradie - Bedum
T 050 3012337
6/7 november
Tandartspraktijk Bruining Gelderblom Winsum
T 0595 441740
13/14 november
Tandartspraktijk Fledderus & Commies Winsum
T 0595 441545
20/21 november
C.H. de Lange Leens
T 0595 571427
27/28 november
H. Meursing Middelstum
T 0595 552292
__________________________________________
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
______________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084
______________________________________
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
Kantens
Zaterdag 30 oktober
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 20.30 uur
Kinderdisco
21.00 - 01.30 uur
Danceparty met DJ Arnold!
maandag 1 november
t Schienvat
20.00 22.00 uur
Afvallen zonder stress
Dinsdag 2 november
t Schienvat
20.00 uur
Lezing: Janneke Vos (Vrouwen van
Nu/N.U.T)
Woensdag 3 november
t Schienvat
13.00 - 18.00 uur
Dieverdoatiemarkt
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
19.30 - 22.00 uur
Schrijfcursus
Donderdag 4 november
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
14.00 - 16.00 uur
Computercursus
20.00 - 21.30 uur
Vergadering t Schienvat bestuur
Vrijdag 5 november
Kanster Jeugdhonk
Vanaf 20.00 uur
Een echte game/film avond
Zondag 7 november
t Schienvat
15.00 - 17.00
Opening Expositie Jan Pitt
Maandag 8 november
t Schienvat
20.00 - 21.30 uur
V.D.K. vergadering
Woensdag 10 november
t Schienvat
20.00 - 22.30 uur
Historische kring
Donderdag 11 november
Kanster Jeugdhonk
Sint Maarten
Je kunt natuurlijk ook tijdens het
lopen een lekkernij halen bij het
Jeugdhonk.
14

Vrijdag 12 november
Salem
15.00 - 16.30 uur
Kom gezellig langs voor een tijdschrift en een kopje koffie of thee
t Schienvat
20.00 - 22.30 uur
Feestje Damclub
Woensdag 17 november
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
Donderdag 18 november
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Digitale foto's (cursus)
Zaterdag 20 november
Intocht Sinterklaas
Woensdag 24 november
t Schienvat
19.30 22.30 uur
Bridgeclub
Elke donderdag
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 21.30 uur
Elke vrijdag
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Elke zaterdag
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Elke donderdag
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 21.30 uur
Elke vrijdag
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Elke zaterdag
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
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)
19.30 - 22.30 uur
Damclub
Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Bodyshape
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open + dagmenu
19.30 - 22.30 uur
Biljartclub
Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon
17.00 - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu
Zondag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon
________________________________________

Rottum
4 november
Kerk Rottum
20.00 uur
Lezing door Prof. Dr. M.Duijvendak
over de geschiedenis van Groningen. Toegangsprijs 2,00
Tot 16 november
Kerk Rottum
Alle dagen van 09.00 17.00 uur
Foto-expositie 'De verwondering'
Fré Smidt (†). Toegang gratis
20 november
Kerk Rottum
20.00 uur
Opening van de expositie "sporen
van een stukadoor", met beeld en
geluid van kunstenaar Loek Nieuw
uit Stitswerd. De kunstwerken van
Loek Nieuw zijn tot 20 januari 2011
dagelijks te bekijken van 10.00
17.00 uur. Toegang gratis
________________________________________

Weekendmenu
Rita's Eetsalon
Vrijdag 5 november
Snert + roggebrood met spek
Zaterdag 6 november
Geb. aard./spruitjes/vlees*
Vrijdag 12 november
Geb. aard./boontjes/vlees*
Vrijdag 19 november
Bamischotel + gebakken ei
Zaterdag 20 november
Snert + roggebrood met spek
Vrijdag 26 november
Hutspot + speklap
Zaterdag 27 november
Geb. aard./spinazie/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)

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane.
Dinsdagavond
Dorpshuis
Dans Heartbeat.
Vrijdag 29 oktober
Dorpshuis
Vanaf 16.00 uur
Pompoenwedstrijd, pompoenmaaltijd en pompoencaféavond.
_______________________________________

Let op!

Wist u dat!

Dieverdoatiemarkt op woensdag 3
november in t Schienvat met o.a.:
Oudhollandse snoepkraam, kaarten, bloemstukken, computers, kralen, kleding, zelfgemaakte honing,
schoonheidspecialist, parfums,
workshops en nog véél meer. De
keuken is die dag geopend.

In het verslag van de Gemeenteraad, kwam ik het volgende berichtje tegen: in week 39 zal de
Kerkhofsgracht in Kantens worden
schoongemaakt. Bij navraag werd
verteld dat dit door middel van een
boot vanaf de Pastorieweg zou
worden gedaan. 'Haha, dan moeten
ze hem zeker eerst nog graven, die
sloot ligt al jaren dicht'.
een oplettende lezer

Jan Roos

´T HOASKE VAN TOPSTIL
Ik ree es met mien oom ien koetsewoagen van Oethoezen noar
Middelsom. ´t Was tegen spoukentied, dat wie dicht bie Topstil
wazzen. Dat is een til tussen Kannes en Middelsom, over ´t
Botterdaip. ´s Nachts tussen twaalf en ain bennen ale spouken
altied in de weer. Ik zee tegen mien oom: “Heb ie dat widde hoaske
wel ais zain, dat hier tussen twaalf en ain bie Topstil lopt?” “Joa
zeker”, zee e, “dat is woar dij lopt hier”. “Veur joaren ree ik hier ais
mit taande tussen twaalf en ain. En dou zag ik hom. Ik zee tegen taande;
Zigs dat hoaske wel, dij doar veur ons oet runt? Joa, zee taande, ik zai
hom dudelk. Hai runde veur ons oet en wer zo moar weg”. Ik lachte
der 'n beetje om, want ik wol nait loven. Dou wer oom kwoad en zee:
“Huifs ter nait om te lachen, want ik heb hom zulf ook zain en den is't woar”.
Nou ja, wat mos ik zegg'n. Mor dij nacht laip e der nait…
RIEMKE
Westerwietwerd, Wadwerd,
Spiek, Bairem, Katwerd,
Oethoezen en Mij,
Naandel en Brij,
Riep, Glins en t Zaandt,
Dat binn'n twaalf dörpen op t Hoogelaand.
Oet ain verzoameln van Gerad.

Geboren in Ureterp (Vraislaand) op 23 november 1896.
Jan Roos waarkde van 1910 tot zowat 1932 as landaarbaaider in Vraislaand, doarnoa was e bie 'Waarkverschavven' tot aan d'oorlog. Doar begon e mit zien zingerij achter
koare, laiden van Verdi en Beethoven, burgmeester Scherphuis van Ten Boer hef hom 'ontdekt'.
Jan Roos woonde n tied in
Beem, in Loppersom en
n hail tied in Stad.
Noa 1945 muik hai
'carriere' as stroatzanger in t haile noorden van Nederland.
In Stad haar hai n vaste
stek in Heerestroat
woar hai regelmoateg optrad.
Jan Roos was herkenboar aan zien
machtege gaalmstem, slipjas vol
medallies, indrokwekkende pedde
op kop en zien wiedse geboaren
(hai speerde mit zien handstok),
mor men kon hom ook van vèrren
al heuren aan zien grommende
geschraauw en trillende oethoalen.
Wat je nuimen n opvaalnde verschienen!

wat ze der mit aanmozzen, Willem
Duys ook nait recht. Duys spelde
hom nog wel twij nije lintjes derbie
op zien slipjas, ain der van 'Eerste
prijs AVRO-voetbaltoernooi'.
Jan Roos kwam oet tied op 13
december 1979 in Stad, 83 joar old,
begroaven wuir e in Ureterp.
Bie t 'Noordnederlands Laidjesfestival' 1996 in Stad brocht t duo
Snoaren (Harm Posthumus en Jack
Simon) de zanger posthuum n hulde mit t laid 'Jan Roos'.

In 1970 kwam Jan Roos op tillevisie, bie Willem Duys in 'De vuist', t
pebliek en de kiekers wozzen nait
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Foto van de maand
Kalveren met op de achtergrond de boerderij van Hoekzema en het huis van Veenstra en Dijk. De foto is gemaakt
op 12 oktober, het was prachtig weer.
Annet Eveleens
_____________________________________________________________________________________________

Nieuws van koren- en pelmolen de Grote Geert
Op dit moment worden er op de molen onderhoudswerkzaamheden verricht aan de stelling. De bovenkant was
al schoongemaakt en geteerd door vrijwilligers, nou wordt de onderkant schoongemaakt en geteerd door
molenmaker Dijkstra. Op de gehele stelling worden de buitenste twee planken vervangen, en de rest schuift
een plek op. Ook zijn er de laatste tijd wat problemen met de halslager boven in de kap, waar de grote wiekenas
in draait. Het lager is verrot en zal op zijn vroegst in de winter vervangen worden.
De molenaar

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________
Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E tlougnijs@kantens.nl
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.
______________________________
Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
_____________________________________________
De giften die wij ontvingen in de
periode augustus-oktober:
A. B-M ...................
Rita's eetsalon ........
Advendo .................
Orgelrestauratie
NH kerk .................
Hartelijk dank.
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