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Het was erg mistig in Kantens op zaterdag 20 november. Gelukkig niet koud en geen wind, maar wel écht
herfstachtig weer. De kinderen van Rottum, Stitswerd en Kantens vroegen zich af: 'Zou de Goede Sint wel
komen, nu het weer zo lelijk is'.
Maar Sinterklaas kennende, laat
hij zich door niets of niemand weerhouden. Ondanks de mist konden
de kinderen rond drie uur eindelijk
zingen: 'Zie ginds komt de stoomboot' en meerde de pakjesboot met
tien Pieten aan bij de molen. In
eerste instantie was Sinterklaas
nergens te bekennen, maar 'Sinterklaas Goedheiligman' was tijdens
het boottochtje in slaap gevallen.
Het is ook een vermoeiende baan
voor zo'n man op leeftijd! Harriët
Wassink heette Sinterklaas en zijn
Pieten van harte welkom in Kantens, waarbij Muziekvereniging
Concordia uit Middelstum het geheel opluisterde. 'Zachtjes gaan de
paardenvoetjes' en Sinterklaas
werd per paardenrijtuig door het
dorp gereden, zodat iedereen zei:
'Jongens heb je het al vernomen,
Sinterklaas is aangekomen'.
Eenmaal bij t Schienvat, nam de

stoet met dank en een applaus
afscheid van Concordia en zochten
de kinderen tot en met acht jaar en
hun ouders, opa's en oma's een
plekje in t Schienvat. De kinderen
vanaf negen jaar gingen met Piet
mee naar het Jeugdhonk. Sinterklaas had dit jaar een viertal beroemde Pieten mee naar Kantens
genomen: Profpiet, Bouwpiet, Muziekpiet en Danspiet uit de Club van
Sinterklaas! Dat was een grote
verrassing! Met tien Pieten en Sinterklaas vierden de kinderen in t
Schienvat een gezellig feestje met
veel liedjes (o.l.v. Muziekpiet), dans
(o.l.v. Danspiet), raadspelletjes
(naar het idee van Profpiet) en wat
lekkers. Een aantal kinderen had
prachtige surprises gemaakt en
Sinterklaas mocht de winnaars een
prijsje uitreiken.
Het werd buiten al donker en 'Zie de

maan schijnt door de bomen', dus
was het tijd voor afscheid. Sinterklaas met zijn gevolg zwaaide de
kinderen uit en zij zongen nog een
'Dag Sinterklaasje'. Bij de deur kreeg
een ieder nog een kadootje, een
mandarijn en een chocoladeletter
uit 'De zak van Sinterklaas' en daarna konden de kinderen weer huiswaarts gaan. 'Sinterklaas Kapoentje' echter kon nog niet rusten, want
ook de kinderen in het Jeugdhonk
zaten vol smart op zijn komst te
wachten.
De sfeer zat er goed in en er werd
nog even stevig gedanst met de
Pieten. Ook hier werden prijsjes
uitgereikt aan degene met de mooiste surprise. Sinterklaas beloofde
tenslotte aan alle kinderen dat zij
die avond hun schoen mochten
zetten en dat hij op o.b.s. Klinkenborg, in Rottum en Stitswerd zijn
verjaardag nog komt vieren.
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Gezellige en geslaagde
Dieverdoatsiemarkt
Op woensdag 3 november was er in t Schienvat weer een dieverdoatiemarkt. Deze keer zelfs met 24 standhouders. Er was voor elk wat wils:
boeken, computers, sieraden en nog veel meer. Het publiek wist de markt
ook weer te vinden, want het was de hele middag gezellig druk.
Volgend voorjaar is er weer een markt.
____________________________________________________________________

Oproep!
Jarenlang kon men oude spulletjes brengen of laten ophalen door de
familie Dijk uit Rottum. De opbrengst van deze spullen kwamen dan ten
goede aan de kerk van Rottum. Je kon die spullen kopen op een
rommelmarkt, een Dieverdoatiemarkt of gewoon aan huis. Na jaren is de
familie Dijk met deze activiteit gestopt. De vraag is nu om in het vervolg
geen spullen meer bij hun huis te zetten zonder dit met hen te overleggen.
Alvast bedankt
Familie Dijk
____________________________________________________________________
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Eindelijk klaar!
En dan is het ineens 10 november. Prachtig zonnig weer en dat komt goed uit want op deze dag zal het fietspad tussen Rottum en Usquert eindelijk
worden geopend. Na de officiële handelingen in Usquert werden alle genodigden op een fiets gezet en vertrok de groep van zo'n 40 mensen naar
Rottum over het nieuwe fietspad.
In het dorpshuis van Rottum werden de voorbereidingen getroffen
voor een feestelijke lunch en ontvangst met koffie en thee. De vrijwilligers merkten meteen dat er
een nieuw fietspad is want de groep
kwam een half uur vroeger dan
gepland in het dorpshuis. Nadat de
koffie was ingeschonken hield de
wethouder een speech.
Een opmerkelijk feit is dat het fietspad e 350,00 per meter heeft gekost. Nadat ook de aannemer een
woordje had gehouden, konden er
nog vragen worden gesteld. De
vragen gingen met name over de
beplanting langs het fietspad. Er
komen 130 populieren tussen het

fietspad en de weg en die zullen in
maart 2011 op Nationale Boomplantdag door scholieren uit Kantens en Usquert geplant gaan worden. Een tekening hangt ter inzage
in het dorpshuis van Rottum. En
toen was het tijd voor een uitgebreide lunch met soep en luxe broodjes.
De soep, gemaakt door Lideke, viel
goed in de smaak gezien het aantal
mensen dat voor een tweede keer
kwam. Nadat iedereen was uitgegeten en na nog een laatste kop
koffie vertrok iedereen weer en
konden de vrijwilligers met de afwas beginnen.
Ik denk dat ik namens iedereen
spreek dat we heel blij zijn met dit

nieuwe fietspad zodat we nu veilig
richting Usquert kunnen.

Wimjan Rietdijk

Pompoenavond

Quiltwerken te zien in t Schienvat

Terwijl de helft van Stitswerd zijn
huis aan het verbouwen is, is de
andere helft bezig met het opkweken van pompoenen. Afgelopen
vrijdag, 29 oktober, kwamen de
resultaten bij elkaar in ons Dorpshuis. Zoals gewoonlijk hadden alle
bewoners in het voorjaar enkele
pompoenzaadjes gekregen met de
opdracht een zo groot mogelijke
pompoen te creëren. Niet iedereen
was even gelukkig. Enkelen hadden geen inbreng omdat hun pompoen verrot was of door de slakken
reeds verorberd. Anderen waagden het niet hun vrucht ter grootte
van een knikker te laten meedingen, omdat ze zichzelf bij voorbaat,
terecht, kansloos achtten. Dit jaar
is er een nieuwe bokaal geproduceerd. De oude is door de jaren
heen volgeschreven met winnende namen. Er was geen leeg plekje
meer te vinden. Na meting en we-

Van Anneke Tuitman-Ham, teruggekeerd naar haar geboortestreek na
gewoond te hebben in Roden en tussen Gouda en Schoonhoven, zijn er
nu quilts te zien in t Schienvat te Kantens.

ging stortten we ons op de pompoensoep, de pompoenpatatjes en
als toetje pompoenkoek.
Uitslag:
1. Carla en Bert
9560 gram - omtrek 109 cm
2. Loekie en Bart
9130 gram - omtrek 96 cm
3. Roelie en Jan
9100 gram - omtrek 102,5 cm
4. Deda en Eric
6680 gram - omtrek 100 cm
5. Merlijne
6180 gram - omtrek 100 cm
6. Agnes
3080 gram - omtrek 66,2 cm

Ze heeft tien jaar les gehad van Gerda Honkoop, ze maakt quilts voor
tentoonstellingen van het Quiltersgilde waaraan ze verbonden is. Op dit
ogenblik hangen er werken van haar in Italië, ook Canada krijgt volgend
jaar quilts van haar te zien.
Het trouwquilt dat in t Schienvat hangt wordt gebruikt in de molen Goliath.
In t Schienvat zijn 13 werken van haar te bewonderen.
Rita Pool
___________________________________________________________

Gitarist en/of toetsenist gezocht
Voor een nieuw te vormen rockband zoek ik een gitarist en/of toetsenist.
Doel: stevige muziek, repeteren in/rond het weekend in Kantens. Een paar
keer per jaar op podium.
Ben je geïnteresseerd stuur dan een mail naar: jnw398@gmail.com
Jan
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Hallo Kantens!
Aangenaam, wij zijn Peter Paul, Francis, Pieter en Jacob, ofwel familie
Pastoor. Wij zijn nieuw in het dorp, nou ja ... nieuw... we wonen hier al
een half jaar met veel plezier. In april zijn we (hoogzwanger) verhuisd
naar de Bredeweg 16. Komend van een bovenwoning in de stad was het
flink wennen, al die ruimte. Op 9 juni zijn onze twee zonen geboren, Pieter
en Jacob. De ruimte in huis was dus vlot gevuld. We zijn in Kantens
terecht komen omdat Peter Paul naar volkomen tevredenheid in deze
omgeving is opgegroeid. In onze zoektocht naar een (ruim) huis met tuin,
dat ook nog betaalbaar is, was de stad geen optie meer. Bijkomend
voordeel is dat de opa en oma van Pieter en Jacob bijna tegenover ons
wonen.
Peter Paul is handelaar in partijen
oud papier, hij is bezig met het
opzetten van een eigen handelsonderneming. Francis doet de tweejarige Pabo (leraar basisonderwijs). We zijn vaak in de weer.
Peter Paul klust graag op de boerderij van zijn ouders en hij doet aan
sloeproeien, dat is met een club
heren in een logge roeiboot over het
Wad peddelen. Francis is druk met
haar studie en met rugby, dat is met
een team van 15 dames zo hard
mogelijk met een ei-vormige bal
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over een veld rennen. Pieter en
Jacob zijn nu vier maanden oud en
hebben nog niet echt een hobby,
maar ze houden wel enorm van
melk drinken, bij de opa's en oma's
op bezoek, knuffelen, geluidjes
maken, poepen, plassen en glimlachen.
Aangenaam kennis te maken!
Groeten,
Peter Paul, Francis,
Pieter en Jacob

Sint Maarten
Harde wind en kou hielden de peuters van de peuterspeelzaal Poppedijn
niet tegen om op pad te gaan. Uit volle borst zongen ze liedjes en lieten
ze vol trots hun zelf gemaakte lampions zien, zo gingen ze van deur tot
deur en met volle tasjes gingen ze weer tevreden naar huis.
Groetjes,
Rita
______________________________________________________________
20 NOVEMBER:

Intocht van Sinterklaas
Ik werd vanmorgen wakker met een vreemd gevoel in mijn buik.Wat was
er vandaag ook weer aan de hand. O ja, Sinterklaas komt met de boot
aan in Kantens. Ik doe de gordijnen open en zie tot mijn schrik dat het
helemaal dicht zit van de mist. Zou Sinterklaas Kantens nu wel kunnen
vinden? Tot overmaat van ramp begint het ook nog te regenen, terwijl
ze op de tv beloofd hadden dat misschien de zon zou gaan schijnen.
Maar kijk, om kwart voor drie werd
het droog. Gauw mijn jas aangetrokken en naar de molen gegaan.
Er waren al een heleboel Kinderpieten, de één was nog mooier dan de
ander. Na een poosje kwam de
ProfPiet aan op een quad en die
vertelde dat Sinterklaas niet naar
Kantens kwam. Hij was wel aan
boord, maar voelde zich zo ziek dat
hij het bezoek aan de Pieten moest
overlaten. Toen de boot aankwam,
was Sinterklaas nergens te bekennen. De Malletband van Concordia
speelde dat het een lieve lust was,
maar geen Sinterklaas.Toen Harriët, die Lisanne verving, de kinderen opriep om heel hard om Sinterklaas te roepen gebeurde er niets,
maar nadat de kinderen nog een
paar keer heel hard Sinterklaas
hadden geroepen kwam hij toch te
voorschijn. Nu maar gauw naar t
Schienvat, de koets stond al klaar
en zelfs het paard had een Pietenpet
op. In t Schienvat was het een drukte van belang. Sint en zijn Pieten
moesten even uitrusten en in die
tijd kregen de kinderen ranja die
door Rita al klaar was gezet. Toen
kwam Sinterklaas met zijn Pieten

naar binnen.Wat zagen die Pieten
er mooi uit. Allemaal verschillende
nieuwe pakken, er waren zelfs
meisjes Pieten bij. De Pieten hadden deze keer zelf allerlei dingen
ingestudeerd. Eén Piet zong een
liedje, daarna lieten alle Pieten
horen dat ze ook nog zingen konden, samen met de kinderen. Ze
hadden allemaal dolle pret. De Pieten deden ook nog een spelletje met
letters. De kinderen moesten raden
welk woord daar moest komen.
Tenslotte liep het helemaal in de
soep, de Pieten hadden een heleboel letters, maar ze konden er
geen woord van vormen. Toen werd
de kinderen gevraagd om de letters
in de goede volgorde te zetten. Dat
was in een wip gebeurd. Tenslotte
reikte Sinterklaas nog diverse prijsjes uit aan de kinderen die voor hem
een presentje hadden gemaakt.
Daarna was het afgelopen, Sinterklaas en de Pieten trokken zich
even terug want ze moesten nog
naar het Jeugdhonk. Alle kinderen
gingen met een cadeautje, een
mandarijn en een chocoladeletter
weer zeer voldaan naar huis.
EC
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Lezersfoto
Het water staat alweer op de ijsbaan van Kantens, nu nog wachten op de
vorst!
Het bestuur van de ijsbaan
_________________________________________________________________________

Festival of Lessons and Carols
in kerk in Vierhuizen
Op dinsdag 21 december geeft Vocaal Ensemble Het Hoogeland uit
Kantens een concert in de prachtig gerestaureerde kerk van Vierhuizen.
Het ensemble staat onder leiding van dirigent Edwin Velvis.
Een Ceremony of Lessons and Carols is afkomstig uit de Engelse
kerktraditie door de eeuwen heen. Enkele vaste
lezingen uit de Bijbel
worden afgewisseld
met Christmas Carols,
gezongen door het Ensemble, maar ook door
het publiek.
Het gerestaureerde van Oeckelenorgel zal worden bespeeld door de
bekende organist Roelof van Luit.
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Hij zorgt voor de begeleiding van het Ensemble alsook voor de begeleiding van de samenzang.
Het kerkje zal tijdens
het concert sfeervol
worden verlicht met
kaarsen.
Het concert begint om 20.00 uur. De
toegang is gratis. Na afloop is er
een collecte voor bijdrage in de
onkosten.

'Marja' in Middelstum is een begrip. Het is de dichtstbijzijnde drogisterij.
Er is altijd bedrijvigheid als je er binnenloopt, teken dat de winkel in een
behoefte voorziet. Drogisterij Marja is één van onze adverteerders en we
laten eigenaresse Marja Jansma graag aan het woord over haar zaak.
Mogen de lezers eerst een beetje
nader met u kennismaken?
Ik ben geboren in Slochteren en
woon 26 jaar in Middelstum. Mijn
vader en moeder hadden een hobbyzaak en ik vond het altijd leuk om
mee te helpen in de winkel. Als
apothekersassistente heb ik tien
jaar gewerkt in een apotheek in
Bedum. Eerst heb ik nog overwogen om door te gaan met de hobbyzaak van mijn ouders, maar het
gezondheidsvak trok me toch meer
aan.
Hoe bent u in de drogisterijbranche
terechtgekomen?
Toen we deze zaak 20 jaar geleden
kochten, was het een Familuxwinkel. Dat sprak me niet aan. De
huishoudelijke artikelen zijn eruit
gegaan, speelgoed en kantoorartikelen zijn gebleven. Ik heb mijn
drogisterijdiploma en ondernemersdiploma gehaald en doordat
ik toch al in een apotheek had gewerkt, ben ik een drogisterij begonnen. De opgedane ervaringen in
Bedum komen hier goed van pas.
Misschien een overbodige vraag,
maar waar komt de naam 'Marja'
vandaan?
Een drogisterij was nieuw voor
Middelstum, zo'n winkel was er
nog niet. Je moet een naam bedenken en mijn man zei: 'Neem je eigen
naam'.
Op zaterdag 30 mei werd de winkel na een reorganisatie feestelijk
heropend. Wat is de belangrijkste
verbetering geweest?
Om de zeven à acht jaar hebben we

verbouwd, de zaak is nu voor de
derde keer aangepast. Je moet bij
de tijd blijven. Nieuw plafond, nieuwe stellingen en verlichting, een
nieuwe indeling. De wenskaartenafdeling is uitgebreid. Nieuw is de
foto-kiosk en de boeken top-10. Een
frisse start kun je zeggen.
Er is een grote verscheidenheid
aan artikelen en diensten. Waarvoor kunnen klanten bij u terecht?
Drogisterijartikelen, speelgoed,
boeken/kantoorartikelen, tijdschriften, foto's printen, pasfoto's, stomerij, verhuur zonnebank.
Ik las ergens iets over funartikelen met foto's. Wat houdt dat in?
Dat is de nieuwe foto-kiosk, een
soort computer. Een klant wil bv.
een foto op een muismat, een mok,
een T-shirt of een foto van een
bruidspaar op een kussensloop.
Via internet wordt zo'n bestelling in
de winkel naar de fotocentrale gestuurd en twee à drie dagen later ligt
de bestelling klaar. De mok, muismat enz. worden geleverd door de
fotocentrale.
Wat vindt u het leukste artikel om
te verkopen?
De middelen op medisch gebied en
de adviserende functie daarbij.
Of iemand heeft een cadeautje nodig en weet niet wat. Als je dan een
beetje mee kunt helpen zoeken en
de klant gaat met een tevreden
gezicht de winkel uit, dan geeft dat
jezelf een goed gevoel. Eigenlijk
vind ik alles leuk om te doen.
Hoeveel medewerkers hebt u?
Twee medewerkers, Gea is fulltime in dienst, Janine parttime. Ze
zijn beiden gediplomeerd. Gea heeft
een vakdiploma drogist, Janine assistent-drogist. Eén keer in de twee
jaar is er een nascholing met een
examen.
Wat voor voordelen geeft het dat
uw drogisterij is aangesloten bij
de landelijke keten 'Uw eigen drogist'?
Voor de folders is het heel gemakkelijk. Mijn naam wordt erop gedrukt en de folders kunnen rond. Ik
ben lid van de inkoopvereniging
'Uw eigen drogist'. Je kunt meedenken over de prijs, want je moet
scherp in de markt liggen. Als er

nieuwe producten in de tv-reclame
zijn, kun je die bestellen. Zo'n naam
geeft ook een bepaalde herkenbaarheid en uitstraling.
Geeft het runnen van een drogisterij u veel voldoening?
Ja, ik werk alle dagen met plezier.
Als dat niet zo zou zijn, zou ik stoppen. Er is veel klandizie en het is
mooi als klanten trouw zijn aan de
winkel. Nog geen dag spijt gehad.
Wat is de drukste periode van het
jaar?
Dat is toch wel de decembermaand.
Het begint half november en gaat tot
het eind van het jaar door. Het
inpakken van de cadeautjes kost
tijd, maar het moet er verzorgd
uitzien.
Maakt u wel eens bijzondere dingen mee?
Dat schiet me zo niet te binnen,
maar als mensen met een probleem van alles hebben geprobeerd
en dan baat hebben bij een middel
uit onze winkel, dat is mooi om te
horen.
Hebt u nog tijd voor hobby's?
Niet veel, maar ik probeer de laatste tijd twee keer per week te sporten. Verder heb ik tien jaar in de
Handelsvereniging van Middelstum
gezeten, maar sinds kort niet meer.
Zo nu en dan even met vakantie is
lekker. Tien jaar was het niet moge-

lijk, maar met goed personeel kan
het.
Mensen worden steeds gewaarschuwd voor zonnebaden. Wordt
er in deze tijd veel gebruik gemaakt van de zonnebank?
Het licht van de zonnebank is ook
voor lichttherapie, voor mensen die
in deze tijd van het jaar down en
depressief zijn. De lampen zijn niet
schadelijk, minder schadelijk dan
zonlicht. Tijdens de openingstijden
kunnen mensen er gebruik van
maken.
Service staat bij Marja hoog in het
vaandel. Ook in noodgevallen helpt
ze graag. Namens t Lougnijs bedankt dat u tijd wilde vrij maken voor
dit gesprek.
Anje van der Hoek
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Kanster Jeugdhonk actief
Komende maand(en) zijn er natuurlijk weer allerlei dingen te beleven in
het Kanster Jeugdhonk! Loop ook eens binnen en ervaar zelf de gezelligheid!
BIE TANDARTS
Lammert en zien Kloaske haren t aiglieks aalbaaident aan nij gebit tou.
Lammert veurop, Kloaske achteraan, zo kwammen ze binnen. ”Wel t
eerst?”
vroug tandarts. ”Vraauw eerst mor”, zee Lammert. t Koezenkerkhof wer
aanhemmeld, totdat er niks meer stoan bleef. t Wiefke gaf gain geluud en
Lammert wol nait minder wezen. Drij moand loater… Prothese mos kloar
moakt worren. ”Vraauw weer eerst?” vroug tandarts. ”Nee”, zee Lammert, ”nou gaait t annersom. Vraauw is zo mor mit kommen. Ons ducht
zo, wie konnen t wel mit ain kunstgebit of!”
Oet ain verzoameln van Gerad
VERZEKERENSSPÈL
Vraauw mos vot, ik mos om leutje dìnken.
t Begon stoareg aan wat te stinken.
Leutje dee t nog nait op pot.
n Pisdouk mit n baklint haren ze toun nog nait,
mor ketoenen lap mit verzekerensspel.
Ik dee mien bèst, haildaal nait vraid,
mor leutje gaf mie onverdachts n lèl,
om dij gevolgen ik prikte hom ien bil,
hai gaaf n haile haarde gil.
t Koste de wereld tied om hom te bedoaren,
Wat vraauw loater zee kin je wel roaden…

AGENDA
Zaterdag 27 november
19.00 - 20.30 uur kinderdisco
21.00 - 01.30 uur Hollandse avond
Vanaf nu ook elke tweede vrijdag
van de maand een echte game
avond, deze avond begint om 20.00
uur.
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 Kans-

ter Jeugdhonk dan kun je even binnenlopen of mailen naar:
Niels-Jan Zark
nielsjan_1990@hotmail.com
Rick Reiffers
rick_reiffers@hotmail.com
www.kansterjeugdhonk.nl

Oud papier
Zaterdagmorgen
8 januari
T 552395

Jan Knot, eerlieke kurendriever
Jan Knot, mien ol noaber van aleer,
kwam kortsleden oet tied en is nait meer.
Jan was n eerlieke kurendriever,
hil van n grap en n grol,
t ging hom nait gaauw te dol.
Ook haar e hail veul iever,
begon vrouger mit n patattent, ien baarm,
veur t hoes, moakt van panlatten en golfploaten,
deur vetpaan was t er lekker waarm,
en bleven klanten aaltied even proaten.
'De Posthoorn' hemmen zai ook n pooske had,
òf mit vìntwoagen veul bie pad,
totdat e n boan kreeg bie Raspatat.
Jan ston ook geern op t teneel en zong din zien hoogste laid:
"Bora, Bora", klonkt schier oet zien keel,
gaauw vergeten doun wie t nait.
Jan speulde ien toneelstukken nuvere rollen
en kreeg t volk voak aan t lagen.
Wie zellen dat wis ontholden,
Zodat wie der voaker van genottern magen.
t Was man mit veul humor en gain gezeur,
dolde mit zien kiender,
ston midden ien t leven.
Groalde volop der van,
moar ach, t is ja veur moar even,
want hai wer roupen deur de Grode Souffleur.
Aldert B. Ritzema
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Maak kennis met Marokko
Donderdag 16 december kunt u niet ver van huis kennismaken met de
Marokkaanse keuken en cultuur. U kunt dan in t Schienvat naast
filmbeelden uit Marokko ook genieten van een viergangen diner.
Welkomstdrankje + hapje
Voorgerecht:
Salatat meshewiya (salade van
geroosterde paprika en tomaat)
Soep:
Brodou bil hout (vissoep)
Harira (kikkererwtengroentesoep)
Hoofdgerecht:
Couscous
B'stilla (hartige gehakttaart)
Djej emshmel (tajine van kip)
Marak (tajine van gemengde groente)
Harissa (pittige saus)
Salatat (salade van rode bieten)
(salade van wortel en sinasappel)
(salade van komkommer met munt)

Dessert:
Verrassing en Marokkaanse thee
Donderdag 16 december.
Aanvang 18.30 uur.
e 17,50 per persoon.
Opgave voor 13 december bij:
t Schienvat
O.pool1@kpnplanet.nl
T. 551280 (t Schienvat).
M. 06-20839053.

Jan Ammeraal van 'Autorijschool Ammeraal' aan de Stitswerderlaan in
Kantens is voor veel Kaansters een bekend gezicht, sinds een aantal
jaren rijdt hij met z'n blauwe auto door het dorp. Tijd voor een interview
dus.
Hoi Jan, leuk dat ik je mag interviewen, hoe gaat het met je? 'Ja, alles
gaat eigenlijk wel goed'.
Hoe lang heb je nu je eigen rijschool in Kantens? 'Ik ben begonnen in februari 2005, dus bijna zes
jaar alweer'.
Waarom ben je een eigen rijschool
begonnen? 'In eerste instantie wilde
ik in loondienst beginnen, maar
omdat er in het noorden weinig rijinstructeurs werden gevraagd ben ik
maar voor mezelf begonnen. Ik was
toch al toe aan een andere auto en
zodoende heb ik bij autobedrijf Jager
een Golf IV gekocht. Ik heb me pas
een nieuwe Opel Corsa ecoflex aangeschaft. Geen wegenbelasting en
een laag brandstofverbruik'.
Wilde je altijd al rijinstructeur worden? En hoe word je dat eigenlijk?
'Het leek me altijd al een leuk vak
en toen ik vanwege een reorganisatie ontslagen werd kon ik uiteindelijk via het UWV de opleiding tot
rijinstructeur volgen. Deze opleiding duurt ongeveer een jaar en je
moet twee theorie examens doen,
een theorieles geven, een rijtest en
een praktijkles geven. Al met al vijf
examens dus'.
Wat heb je hiervoor gedaan voor
werk? 'Ik werkte bij Scholma Druk
in Bedum als dtp-er, dat betekent
dat je de opmaak doet van allerlei
soorten drukwerk'.
Hoe ziet een typische werkdag er
voor jou uit? 'Ik begin meestal om
half negen of negen uur en ben
meestal tussen vier en vijf uur wel
weer thuis'.
Waar ligt voor jou de uitdaging in
dit werk? Wat motiveert je telkens
opnieuw in de auto te stappen?
'Hoe hou je het vol elke dag weer in
die auto. Dat is een vraag die me
vaak gesteld wordt. Voor mij is het

hetzelfde als iemand die elke dag
op kantoor zit met dit verschil dat ik
zelf mijn tijd kan indelen. Bovendien ben ik niet echt aan het autorijden, maar aan het lesgeven net als
een leraar dat op school doet. Klinkt
gek misschien, maar de auto is wat
dat betreft bijzaak'.
Heb je nog een leuke anekdote?
'Eigenlijk is er bijna elke dag wel
wat bijzonders, maar er is één geval dat ik niet gauw zal vergeten.
Een leerlinge dacht dat ze een waterhoentje overreden had en ze was
helemaal van de kaart. Om haar
gerust te stellen zijn we even later
maar terug gereden en toen bleek
dat het waterhoentje springlevend
in het water lag te zwemmen'.
Zijn er punten die je minder leuk
vind in dit werk? 'Tja, er zijn wel
eens leerlingen die blijkbaar slecht
hun agenda kunnen bijhouden en
dan vergeten zijn dat ze rijles hebben. Dan sta je dus een uur stil'.
Welke persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten vind jij dat je
absoluut moet bezitten om dit werk
te kunnen doen? 'Je moet vooral
geduld kunnen opbrengen. De één
heeft sneller iets onder de knie dan
de ander'.
Wat waren de minder leuke ervaringen als rijinstructeur? 'Minder
leuk is dat je van je auto afhankelijk
bent. Als de auto een reparatie nodig heeft sta je stil en moet je lessen
verzetten of annuleren'.
Hoeveel uur heeft een gemiddelde
werkweek voor jou? 'Ik geef ongeveer 6 uur les per dag. Daar komt bij
dat je zelf ook nog wel eens onderweg bent om iemand op te halen
van huis of school'.
Hoe gaat de combinatie gezin/
werk? 'De combinatie werk/gezin
gaat prima. Mijn vrouw werkt an-

derhalve dag op de Holwerdaschool
in Middelstum als administratief
medewerkster. Als er iets bijzonders is kan ik het met de lessen
vaak wel zo regelen dat ik op dat
moment even vrij ben'.
Hoe maak jij reclame? Ik zie nooit
reclame van jou in de kranten of
ligt dat aan mij? 'Reclame heb ik tot
dusver niet hoeven maken. Dat
doen mijn leerlingen wel. Mondtot-mondreclame is volgens mij
ook de beste reclame. Af en toe
sponsor ik wel eens een activiteit
en ik ben sponsor van het damesteam van KRC samen met bouwbedrijf Theo de Jong'.
Kun je ook theorielessen volgen bij
jou? En hoeveel kosten rijlessen
tegenwoordig? 'Theorielessen
worden doorgaans alleen nog gegeven bij de grote rijscholen zoals
Oosterpoort. De meeste leerlingen
kiezen trouwens toch voor zelfstu-

die en dat kan d.m.v. boeken, cd's
en internet. Wel kan men boeken of
cd's kopen bij mij. Een uur rijles
kost e 40,-. Dat is het meest gangbare tarief'.
Heb je zelf in één keer je rijbewijs
gehaald? 'Eeeh nee, ik heb er zelf
twee keer over gedaan. Het CBR zat
toen nog in Eelde-Paterswolde'.
Als laatste wil ik je vragen om een
kort persoonlijk verhaaltje over
jezelf te schrijven. 'Iets over mezelf vertellen vind ik nogal lastig. Ik
kan met de meeste mensen goed
opschieten. Ik heb er een hekel aan
als mensen op andere mensen neerkijken. Verder weet ik niet echt wat
over mezelf te vertellen. Dat mag
een ander wat mij betreft doen'.
Jan, heel erg bedankt voor dit interview en ik wens je nog veel rijlesplezier in je nieuwe auto toe.
Anneke Oosting
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Verrassend stucwerk
in kerk van Rottum
Sporen van een stukadoor - expositie van Loek Nieuw
In de kerk van Rottum worden onder de titel 'Sporen van een stukadoor'
van 21 november 2010 tot en met 17 februari 2011 pleisterwerken op
doek geëxposeerd. Al eeuwen worden gebouwen voorzien van pleisterwerk, van buiten maar ook van binnen. Een nieuw gepleisterd gebouw
is een nieuw begin, maar ook een afscheid van het oude.
In de eeuwen die ver achter ons
liggen, voorzagen kunstenaars
nieuw gepleisterde wanden van afbeeldingen die bezoekers zouden
behagen en inspireren: fresco's noemen we die. Na de Reformatie brengt
nieuw stucwerk in kerken een blanco, nieuw blad, waarin men geen
afleiding kon vinden. In de wit gepleisterde kerk kan men zich volledig overgeven aan de relatie met
God. Hoewel het kompleet overpleisteren van wanden een breuk
met het verleden vormt, heeft dat
pleisterwerk het verleden ook geconserveerd. Achter de lagen stukwerk vinden we nu de restanten van
prachtige fresco's zoals in veel oude
kerken op het Hoogeland. Het werk
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van een stukadoor is dus afscheid
nemen van, maar ook het bewaren
van het verleden.
Loek Nieuw heeft met zijn schilderijen in nat gips afscheid genomen
van zijn oude woonplaats Den Haag.
Hij heeft een nieuwe start gemaakt
in zijn huidige woonplaats Stitswerd: een plek met beleving van
ruimte, weidsheid, natuur en stilte.
Maar Den Haag heeft hij ook meegenomen. Zijn schilderijen verenigen de kunstenaar en de stukadoor.
De stucwerken op doek komen in
de sobere dorpskerk van Rottum
uitstekend tot hun recht.
De expositie is dagelijks gratis te
bezoeken van 10.00 - 17.00 uur.

Leipzig
Er zijn vele dingen die je eens in je leven gedaan moet hebben.
Zo wandelen sommigen naar Santiago de Compostella en anderen willen
weer naar Mekka. Zonder religieuze drijfveren kan ook. De wat sportievere lieden willen ooit eens een marathon of de Vierdaagse lopen, de
Elfstedentocht schaatsen, parachutespringen of een hoge berg op fietsen.
De luxe varianten zijn: in een driesterren restaurant eten, in het Amstelhotel slapen of een keertje in een Ferrari rijden.
Heb je een van deze uitdagingen overleefd, dan kan je tevreden achteroverleunen en verder niets meer doen. Maar zo werkt kennelijk een mens
niet. Nooit tevreden, altijd op zoek naar iets nieuws.
Zo was er sinds mijn jeugd de wens ooit eens naar Leipzig te gaan. Wat
daar te doen? Ik zal het uitleggen.
Op Goede Vrijdag is het nog steeds de gewoonte om de Matthäus Passion
ten gehore te brengen. Mijn vader luisterde dan altijd naar de radio.
Televisie hadden we nog niet en ik luisterde mee. De teksten konden we
letterlijk meelezen in de Bijbel, inderdaad bij Mattheüs. Behalve de koren
en aria's stond het er allemaal in. Ze zingen Duits, maar het is goed te
volgen in het Nederlands. Niet dat we zo vroom waren, het ging om de
muziek. Het stuk duurde ruim drie uur. Een hele zit voor een klein jongetje.
Tegenwoordig spelen ze een stuk sneller, de zogenaamde authentieke
uitvoering, maar de tijdsduur vond ik geen enkel probleem. Mijn moeder
wel, die ging na het eerste openingskoor koffiezetten, afwassen of
stofzuigen. Mijn vader en ik zaten de hele Passie uit.
Later kocht ik de langspeelplaten en nog later de cd's, compleet met
tekstboekjes. Met gevoel voor traditie zet ik op Goede Vrijdag trouw de
muziek op en zing van het begin tot het eind mee. Flink hard het liefst.
Inmiddels heb ik een partituur en ik kan dus regel voor regel meezingen
als tenor en met wat moeite doe ik de alt en bas en sopraan er ook
tussendoor. Niet dat ik zo goed noten kan lezen, het is meer snel spellen,
maar als je de wijs kent is het te doen. Af en toe ga ik naar een echte
uitvoering, waarvan de Grote Kerk te Naarden vergelijkbaar is met het
driesterren restaurant of de Ferrari.
Natuurlijk verdiepte ik me in de andere muziek van Bach en ik kwam tot
de slotsom, met vele anderen, dat hij de mooiste muziek van allemaal
heeft gemaakt.
Nu kom ik op Leipzig. De eerste Matthäus Passion heeft waarschijnlijk
plaatsgevonden op Goede Vrijdag 15 april 1729 in de Thomaskirche in
Leipzig. Ruim 281 jaar geleden. Vandaar!
Afgelopen maand zijn wij er geweest.
In de genoemde kerk zijn ieder weekeinde concertjes ( 2,00 p.p.!) met
natuurlijk stukken van Bach. De meester staat zelf voor de kerk en kijkt
wat nors. Hoewel hij in zijn tijd niet zo beroemd was, straalt het beeld wel
een soort zeeheld uit. Het is dan ook veel later gemaakt. In de souvenirwinkels staat hij op alles wat je je maar kan voorstellen. Op kopjes,
speeldozen, notitieboekjes, T-shirts, overal waar in Nederland molens op
staan. Ik heb niets gekocht. En natuurlijk een Bachmuseum. Er zijn daar
ruimtes waar iedereen een koptelefoon op heeft en luistert naar Bach of
naar een van zijn zonen.
In de kerk ligt hij begraven. Tenminste dat denken ze. Dat is niet zeker.
Ik ben bereid het te geloven. Net zoals ik geloof dat hij naar zijn muziek
luisterde en de kerk rondkeek, de gewelven, het koor, het orgel. Ik deed
het hem na.
Er schijnt trouwens weinig
meer te zijn uit
zijn tijd.
Ik genoot desondanks.
Volgend jaar
Liverpool?

Wat was het weer een MOOI gezicht: al die lampionnetjes op 11
november! Prachtig... allemaal kleine lichtjes in het donker. En het
stormde zo! Het duurt nog even, maar straks vieren we weer kerst: de
geboorte van Jezus! Door Hem wordt het ook weer LICHT in de donkere
wereld. Hij is het gróte licht! MOOI is dat! In de kerk vieren we dat op
verschillende manieren:
Vrijdagmiddag 24 december
KNUTSELMIDDAG
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
van 14.00 - 16.00 uur
Zaterdagochtend 25 december
feestelijke KERKDIENST
(tijdens de preek is er oppas voor
kinderen van 0 tot 3 á 4 jaar)
aanvang 10.30 uur

hierna BROODMAALTIJD (met nog
wat warms) voor iedereen!
We nodigen jullie en u van harte uit
om dit mee te vieren! Je hoeft je niet
op te geven: je mag zomaar KOMEN!!
Hartelijke groeten van iedereen
van de Geref. kerk Vrijgemaakt,
Pastorieweg 21a in Kantens

Eric de Klerk
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 5 december
09.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. S. Schaaij, Eelde
Vrijdag 10 december
Huwelijksbevestiging 19.00 uur ds. T.K. van Eerden, Zuidhorn
Zondag 12 december
09.30 uur ds. T.K. van Eerden,
Zuidhorn, viering Heilig Avondmaal
16.00 uur ds. J.T. Rozemuller, Oldehove
Zondag 19 december
09.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden

Zondag 5 december
10.00 uur da. N.C. Meihuizen, Kantens - 2e advent
Zondag 12 december
10.00 uur ds. R.P. Oosterdijk, Haren - 3e advent
Zondag 19 december
10.00 uur mevr. J.C. Prins-Pestoor
4e advent (na de dienst koffie/thee
in Salem)
19.00 uur ds. D. de Boer, Uithuizermeeden
Adventsviering bij kaarslicht te
Stitswerd
Vrijdag 24 december
22.30 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
Interkerkelijke kerstnachtdienst
m.m.v. Hervormd kerkkoor Bedum
Zondag 26 december
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
Kerstzangdienst

1e kerstdag 25 december
10.30 uur leesdienst en kerstfeestviering met de kinderen

Vrijdag 31 december
19.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
Oudejaarsavonddienst

2e kerstdag 26 december
09.30 uur leesdienst
14.30 uur leesdienst

Zondag 2 januari
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
(na de dienst Nieuwjaarskoffie in
Salem)
____________________________________________

Oudejaarsavond 31 december
19.30 uur ds. S. Schaaij, Eelde
Nieuwjaarsmorgen 1 januari 2011
10.00 uur leesdienst
Zondag 2 januari
09.30 uur ds. S. Cnossen, Ureterp
14.30 uur ds. T. Groenveld, Roodeschool
____________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
Zondag 28 november
10.00 uur dhr. H.J. Dijkstra, Gasselternijveenschemond - 1e advent

Hallo lezers,
Het eind van 2010 komt in
zicht, de voorbereidingen voor
de feestdagen zijn begonnen.
Als medewerker van Europa
Kinderhulp denk ik dan vooral
aan de kinderen in gezinnen en
tehuizen waar het minder goed
mee gaat. Zij leven vaak in
achterstandswijken met sociale en financiële problemen.
De ouders c.q. verzorgers zijn
niet in staat hen te geven wat
zij nodig hebben. Mede door
uw medewerking bij het werven van gastouders, hebben
veel van deze kinderen dit jaar
van een fantastische vakantie
genoten. Zij hebben drie weken lang meegemaakt dat het
ook anders kan en hopelijk
heeft dit een goede invloed op
hun toekomst, vooral als zij
meerdere jaren door de gastouders worden teruggevraagd.
Namens Europa Kinderhulp wil
ik u bedanken voor uw medewerking en wens u allen prettige feestdagen en een voorspoedig 2011.
Vriendelijke groeten,
Frans van den Berghe

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 28 november
19.00 uur ds. H. Poot
Zondag 12 december
19.00 uur ds. J. den Admirant
Zondag 26 december
19.00 uur ds. E.B.G.W. Ockels
____________________________________________
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Geen informatie ontvangen

December
spelinstuif
CSCW/Feestcomité organiseert
een spelinstuif op woensdag 29
december van 13.30 uur tot ±
16.00 uur voor alle basisschoolkinderen.
In t Schienvat kunnen jullie leuke
spelletjes doen, knutselen en we
spelen een aantal rondes Bingo,
waarmee leuke prijsjes te winnen
zijn. Voor deze middag vragen we
 3,00 entree en dat is dan inclusief
de spelletjes, meedoen aan alle
bingorondes, ranja en wat lekkers.
De hele middag is er begeleiding
aanwezig. We rekenen op jullie
komst, het is altijd een erg gezellige
middag!
Namens CSCW/Feestcomité,
Janny Reiffers
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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.”
27/28 november
H. Meursing
Middelstum - T 0595 552292
4/5 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
11 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
12 december
J.F. Perdok
Baflo - T 0595 422723
18 december
J.F. Perdok
Baflo - T 0595 422723
19 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
20/21 december
Tandartsprakrijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050 3022720
__________________________________________
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 27 november
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 20.30 uur
kinderdisco
21.00 - 01.30 uur
Hollandse avond
Woensdag 1 december
t Schienvat
19.30 - 22.00 uur
Schrijfcursus (o.l.v. Bianca Boxtart)
Donderdag 2 december
t Schienvat
Schilderworkshop o.l.v. Gerda
Onnes/catering Rita Pool
Deelname  50,00 (incl. koffie/thee/
champagne/heerlijke lunch en ?)

Vrijdag 10 december
Kanster Jeugdhonk
20.00 uur
Game avond

Weekendmenu
Rita's Eetsalon

Maandag 13 december
t Schienvat
20.00 - 21.30 uur
V.D.K. vergadering

Vrijdag 3 december
Rijst met tjaptjoi *
Zaterdag 4 december
Geb. aard./rode bietjes/vlees*
Vrijdag 10 december
Geb. aard./rode kool/vlees*
Zaterdag 11 december
Kapucijnerschotel + spekjes*
Vrijdag 17 december
Bamischotel + geb. ei *
Zaterdag 18 december
Geb. aard./spinazie/vlees*

Woensdag 15 december
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub o.l.v. Alie Zijlstra
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub
19.30 - 22.00 uur
schrijfcursus o.l.v. Bianca Boxtart

Vrijdag 3 december
Kanster Jeugdhonk
20.00 uur
Game avond

Donderdag 16 december
t Schienvat
18.30 uur
Marokkaanse keuken.
4-gangen menu  17,50 p.p. (incl.
welkomst drankje)
Opgave tot 13 december
O.pool1@kpnplanet.nl of
M 06-20839053
(kan alleen doorgaan bij minimaal
10 personen)

Woensdag 8 december
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub o.l.v. Alie Zijlstra

Vrijdag 17 december
Kanster Jeugdhonk
20.00 uur
Game avond

Donderdag 9 december
t Schienvat
09.30 - 11.30 uur
Kerststukjes maken

Woensdag 29 december
t Schienvat
13.30 - 16.00 uur
Spelmiddag (instuif)

Dagmenu's e 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)
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

Workshop Sinterklaas- en
kerstcadeautjes schilderen
Een geheel verzorgde dag, waarbij u met eigen geschilderde cadeautjes
naar huis gaat.
Zaterdag 27 november en donderdag 2 december 10.00-16.00 uur. In de
dorpsgalerie Salon gevestigd in t Schienvat te Kantens. Kosten: e 50,00.
Dit is inclusief materialen, koffie, thee en een heerlijke lunch.
Docent: Gerda Onnes
gerdaonnes@kpnplanet.nl
www.gerdaonnes-workshop.nl
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Catering: Rita Pool
O.Pool1@kpnplanet.nl

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
Expositie Jan Pitt

17.00 - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu
Zondag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon
Expositie Jan Pitt
________________________________________

Rottum
Vanaf 21 november
Kerk Rottum
Dagelijks van 10.00 - 17.00 uur
Expositie van Loek Nieuw
Sporen van een stukadoor
Toegang gratis
tot 15 januari
Baron van Asbeckweg 38
Warfhuizen
woensdag t/m zaterdag 10.00 18.00 uur
Annet Eveleens exposeert in 'Nu
nog mooier'
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane.
Dinsdagavond
Dorpshuis
Dans Heartbeat.
_______________________________________

De boom
Nog voor ik was geboren
stond hij al in de tuin
de vogels uit te horen
die wiegden om zijn kruin.
's Nachts lag ik dikwijls wakker
en luisterde naar hem,
het zong in al zijn takken:
een menselijke stem.
Nu is hij omgevallen;
het stormde onverwacht.
Houthakkers met hun allen
hebben hem weggebracht.
Mies Bouhuys
Uit: Bloemen speciaal voor jou.
_____________________________________

Collecteopbrengst
De collecte van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft in Stitswerd en omgeving e 158,95 opgebracht. Alle gevers hiervoor hartelijk dank.
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Foto van de maand
Niets is voor mij rustgevender dan het geluid van blad! In de lente en zomer ritselend en dansend in de wind
aan de bomen, in de herfst vooruit geschopt door voortploegende schoenen en hoge laarzen. Pas nog knisperend
in de droogte, nu dof van de plakkende regen, binnenkort krakkelend en barstend door de vorst. (Het hekje aan
het wandelpad te Rottum Noord).
Paul Moonen
_____________________________________________________________________________________________

Röpmer roemjoagers weer van start
In mijn mooie kleine dorpje op de oude wierde is de strijd weer in alle hevigheid losgebarsten. In oktober werden
alle leden weer uitgenodigd om de titelverdediger te komen verslaan. Alleen Mark wist de afgelopen vier
seizoenen een keer van hem te winnen en dus werden de messen geslepen.
Fanatiek werd er de eerste keer
gekaart en wat een vreugde: de
kampioen eindigde aan het eind
van de avond als vierde van de zes
deelnemers. Ik vond de hilariteit
hierover wel wat sneu voor hem.
Velen dachten nu een kans te gaan
krijgen op de geweldige wisselbeker. Vijf november jl. was alweer
de tweede avond en ook nu was de
strijd weer hevig.
Hadden we de eerste avond alleen
maar onze huisallochtoon uit Tukkerland van verre, nu waren dat er
twee. Eén Hongaar en één van
Bethlehem.
De avond vorderde gestaag en met
alle lekkere hapjes van Lucienne
werd het een heel gezellige boel.
De spanning steeg toen aan het
eind van de avond, of was het al
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vroeg in de morgen, de penningmeester de standen bekend maakte.
Als eerste werd deze avond uitgeroepen onze Hongaar met 3880, als
tweede de penningmeester met
3809 en als derde 'De Kampioen'
van vorig jaar met 3571 punten.

De totaalstand voor dit seizoen
is tot nu toe als volgt:
1. Mark ....................... 6303
2. Wimjan .................... 5885
3. Eric ......................... 5680
4. Lucienne .................. 5561
5. Aljo ......................... 5167
6. Wicher ..................... 4769
7. Henk ....................... 4458
8. Lambert ................... 3934
9. Ariejan ..................... 3806
10. Jan .......................... 3805
11. Rinie ....................... 3804
12. Attie ......................... 3804
Het bleef nog lang gezellig onrustig
in het dorpshuis
Uw ReRo

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
e 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 gift die wij ontvingen in de
periode oktober-november:
Passage, afd. Middelstum-Rondom e 10,00
Hartelijk dank.

