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Huiskamervertelfestival
weer een groot succes
Het was een stralende dag, zondag 2 september. Van heinde en ver kwamen eerst de deelnemers aan de
workshops ons dorp binnen. Bianca Boxtart leidde de cursus: 'Hoe schrijf ik op, wat ik vertel' en daarna Anneke
v.d. Graaf: 'Hoe vertel ik mijn verhaal'. Iedereen werd door Radboud Scheifes met zijn draaiorgel vrolijk
verwelkomd. Om 12.00 uur was ons dorpshuis t Schienvat al helemaal volgestroomd met de kinderen die
de gedichten hadden gemaakt, hun ouders en dorpsgenoten. De dichters die de workshops hebben geleid (Arjen
Boswijk en Bianca Boxtart) waren al aanwezig. Gastgezinnen van de huizen wachtten de vijf vertellers op.

Harm Post opende ons festival met
een prachtig en aangrijpend ver-
haal. Vervolgens ging iedereen naar
buiten en wandelde langs de vijf-
tien gedichten, die in de tuinen van
de huizen waren geplaatst. De kin-
deren lazen ze zelf voor. Er werd
gelachen en geapplaudisseerd voor
deze jonge dichters.
Daarna vertrokken eerst de vertel-
lers naar de huizen en daarna de
deelnemers. De huiskamers
stroomden helemaal vol, het aantal
mensen dat naar de vertellers
kwam luisteren was tenslotte tot 87
opgelopen! De verhalen werden

prachtig voorgedragen, het niveau
van de vertellers werd hoog ge-
waardeerd. Mensen kwamen en-
thousiast terug naar het dorpshuis.
'Genoten van de geweldig vertelde
verhalen' en: 'Buiging en petje af
voor een dorp, dat mij terug heeft
geplaatst naar een tijd, waarin er
rust was voor een verhaal, tijd om
te luisteren en welkom te zijn bij
mensen die je nog nooit hebt ge-
zien. Dank daarvoor', schreven ze
in het Gastenboek.

De leuke, goede muziek in t Schien-
vat die werd verzorgd door het 3
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Sterren Trio, klonk vrolijk en gezel-
lig door de zaal, terwijl de deelne-
mers tussen de verhalen door even
een hapje en een drankje kwamen
halen. Gezellig aten we met 70
mensen in het dorpshuis de een-
voudige, maar heel smakelijke
maaltijd  die  Jeanet  en  Rita  Pool
voor ons allemaal gekookt hadden.
Daarna de avondvoorstelling, waar-
in alle vertellers ons nogmaals lie-
ten genieten van een kort verhaal.
Heel leuk was ook de spontane

Waar kleine dorpen
groot in kunnen zijn (2)
Dit was de titel van een artikel dat ik in juli 2010 n.a.v. de Tweede Kamer
verkiezingen schreef. Nu, twee jaar later al, kan ik de titel weer
gebruiken. Afgelopen 12 september 2012 hadden we weer de mogelijk-
heid om onze stem te laten horen. Volgens de media zou het enorm
spannend gaan worden, dus ik had er weer veel zin in.

Om zeven uur in de morgen had
Rita de deur geopend voor de zes
stembureauleden. Het bord met
'Stembureau' werd buiten gezet en
het stemlokaal werd ingericht, de
stembus afgesloten en het rode
potlood geslepen. Om precies half
acht zaten de leden van het stembu-
reau er klaar voor. Rita bracht koffie
en thee met een lekkere plak koek
of cake. Daar waren de eerste stem-
mers om hun keuze kenbaar te
maken. Het liep de hele dag soepel
door. Om 21.00 uur ging het stem-
lokaal dicht en konden we gaan
tellen. Gezien het aantal partijen
was het een hele klus. Deze keer
zijn er 608 stemmen van de 700
uitgebracht en dat brengt het per-
centage op 86.85% (landelijk 74.3%
en in 2010 was het 83.9% in Kan-
tens)

Hiernaast de uitgebrachte stem-
men (tussen haakjes het aantal van
2010):

VVD 92, 13.14% ..... (75, 11.79%)
PvdA 192, 24.42% (169, 26.57%)
PVV 25, 3.57% ........ (41, 6.44%)
CDA 39, 5.57% ........ (63, 9.90%)
SP 65, 9.28% .......... (54, 8.49%)
D66 33, 4.71% ........ (25, 3.93%)
Groen Links 19, 2.71%(61, 9.59%)
CU 104, 14.85%.... (113, 17.76%)
SGP 12, 1.71% ........ (13, 2.04%)
PvdDieren 15, 2.14% (13, 2.04%)
Piratenpartij 2, 0.28% (3, 0.47%)
MenS 2, 0.28% .................... (0)
LP 2, 0.28% ........................ (0)
50plus 2, 0.28% .................. (0)
PvdT 1, 0.14% ..................... (0)
Blanco 3, 0.42% ........ (1, 0.15%)
TON deed niet mee ..... (5, 078%)

Ik ben van mening dat wij in onze
dorpen de komende vier jaar weer
gewoon mogen klagen want we
hebben onze stemmen laten horen.
We mogen elkaar een schouder-
klopje geven.

Wimjan Rietdijk

deelname van vier vertellers, die
tussen de deelnemers verborgen
hebben gezeten en nu ons nog extra
lieten luisteren naar hun verhaal.
Het was een zeer geslaagde dag,
waarmee we iedereen een mooie
culturele ervaring en veel plezier
hebben bezorgd!

Namens de werkgroep
Huiskamervertelfestival,

Corrie Lenstra-Boon

Huiskamervertelfestival
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1. We chatte ff met:
Kaylin Venema van de molenweg
te Kantens.

2. Wat is je favoriete muziek?
Hardstyle.

3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Paardrijden, omdat ik dat heel erg
leuk vind.

4. Waar kunnen we je in het week-
end (overdag of 's avonds) tegen-
komen.
JC (jongerencentrum).

5. Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming?
Gran Canaria.

6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Een lekkere biefstuk van de markt-
slager (maar 's nachts slaap ik toch
het liefst).

7. Op welke site ben je vaak te
vinden?
Hyves, twitter, facebook en MSN.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Als kapster.

9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Kermis.

10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont, willen veranderen en waar-
om?
Een hangplek voor jongeren.

11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Bradley Venema.

___________________________________________________________

SONGS OF PRAISE PROJECT
Vocaal Ensemble het Hoogeland is een algemeen Christelijk regiokoor
onder professionele leiding van dirigent en zanger Edwin Velvis. Een
'Songs of Praise' houdt in dat traditionele Engelse Hymnes afwisselend
door koor en/of publiek worden gezongen.

Vocaal Ensemble het Hoogeland
gaat op 6 oktober 20.00 uur een
'Songs of Praise' uitvoeren, in de
Antoniuskerk in Kantens.
Het koor zal ondersteund worden
door projectleden.
Op het programma staan bekende
en minder bekende hymnes, uitge-
voerd door het koor, maar ook het
publiek wordt er bij betrokken.
Een gedeelte van de samenzang zal
in het Nederlands zijn.
Het koor en de samenzang wordt
begeleid door Peter van Dijk op
orgel/piano.
Om de onkosten te dekken zal een
collecte worden gehouden.
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Wij zijn Henk (36) en Marianne (34) Post- Kamphuis uit Ten Boer en ons
is gevraagd iets te schrijven. Nu, een half jaar na de opening van onze
bakkerswinkel aan de Burchtstraat in Middelstum, leek het ons leuk u
iets te vertellen over het reilen en zeilen in de bakkerij van Henk Post
en zijn vrouw.

Tot vijf jaar geleden waren we bei-
den nog in loondienst: Henk als
bakker en Marianne als bloemist.
Begin 2008 kregen we de kans om
de bakkerij in Ten Boer over te
nemen. We zijn verhuisd uit ons
geboortedorp Bedum, samen met
onze twee dochters. Na bijna vijf
jaar en nog een zoon rijker, kunnen
we zeggen dat we van deze stap
geen spijt hebben. Ook de komst
naar Middelstum geeft ons een
positief gevoel. We leren nieuwe
mensen kennen en het levert weer
de nodige anekdotes op.
De relaxte sfeer en de gezellige
koffiehoek, we genieten ervan. Het
ondernemerschap past bij ons.
Henk is een échte broodbakker.
Elke nacht weer de zware stukken
deeg, een sesamdipje hierop en
een knip daarin, hij doet het met
plezier. Sinds de productie is toe-
genomen door onze winkel in Mid-
delstum, heeft Henk 's nachts ge-
zelschap gekregen van een all-
round bakker. Voor het gebak en de
koekjes hebben we een banket-
bakker. Hij mag alle bijzondere
wensen, die de winkeldames heb-
ben beloofd aan de klant,
uitvoeren. Van groene
slagroom tot een
Prinsessentaart.
Elke morgen
rond 6.30 uur
worden de

broden en het gebak verdeeld en
naar Middelstum gebracht. De da-
mes zorgen dat het in de winkel
komt te liggen en om 8.00 uur zijn
we dan klaar voor de verkoop.
Werken in de winkel doet Marianne
met plezier. Het geeft haar energie
en elke dag is een uitdaging! Veel
aspecten van het ondernemer-
schap zijn mooi, maar actief verko-
pen en zien dat de klant tevreden het
pand verlaat is het allermooiste.
Daarbij proberen we innoverend te
zijn, verrassend en tegemoet te
komen aan de wensen van de klant.
Dit alles kunnen we niet zonder
onze enthousiaste medewerkers.
Bakker zijn is een prachtig beroep.
Elke morgen is het verbazend mooi
om te zien wat de handen van de
bakkers gemaakt hebben in de uren
waarin de meesten van ons in die-
pe rust waren…

(Meer weten? Kom gerust eens op
de ochtend een kijkje nemen in de
bakkerij aan de H.Westerstraat te
Ten Boer.)
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Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven voor de rubriek 'Vakwerk'.
Mijn naam is Henk Hofsink en ik woon samen met mijn vrouw Alice en
dochters (de drie gezusters) Dorien, Rolinke en Janita bijna vijf jaar met
veel plezier in Kantens. Ik ben werkzaam bij Palletrecycling 'Het Noor-
den' in Groningen. Dit werk heb ik niet altijd gedaan. Ruim 20 jaar ben
ik werkzaam geweest in de wereld van makelaardij en assurantiën. Vele
jaren heb ik dit werk met veel plezier gedaan, maar ik had er op een
gegeven moment geen voldoening meer in.

Het geven van advies en maatwerk
kwam in de loop van de jaren be-
hoorlijk onder druk te staan vanwe-
ge de grote concurrentie (grote lan-
delijke concerns en natuurlijk het
internet). Van 's morgens vroeg tot
's avonds laat was ik aan het werk
achter mijn bureau. Ook dit gaf
geen voldoening meer. Een aantal
jaren geleden kwam ik in contact
met Palletrecycling 'Het Noorden'.
Mij werd aangeboden om het daar
eens te proberen. Het was wel heel
iets anders dan ik gewend was.

Van werken met je hoofd vanachter
je bureau moest ik nu ook werken
met mijn handen. Dit was wel even
een behoorlijke omschakeling. De
zware lichamelijke inspanning was
ik niet echt gewend. Na dit een tijdje
te hebben gedaan constateerde ik
dat ik mij hierbij veel lekkerder
voelde.
Maar wat doe ik nu eigenlijk? Pal-
letrecycling 'Het Noorden' houdt zich
sinds 1 januari 1999 bezig met de
in- en verkoop en recycling van
nieuwe en gebruikte pallets en is
gespecialiseerd in het maken van
nieuwe pallets van gebruikt en
nieuw hout. Alle gangbare maten
en soorten pallets hebben wij  in

productie, maar ook voor speciale
maten en uitvoeringen kan men bij
ons terecht. Een pallet van vijf meter
lengte en een breedte van twee
meter is bij ons geen uitzondering.
Ik ben o.a. bezig met het slopen/
demonteren van niet courante pal-
lets. Dit gebeurt met de MDE zaag-
tafel. De pallets worden gedemon-
teerd zonder dat het hout zichtbare
beschadigingen oploopt. Met een
lintzaag zaag je tussen de gespij-
kerde planken en balken door. Je
zaagt in principe dus alleen maar
de spijkers door. Het hout zaag ik
met de afkortzaag weer in courante
maten die vervolgens weer ge-
bruikt worden voor reparatie en
productie van pallets. Zoals ik al
aangaf maken wij ook nieuwe pal-
lets. Dit gebeurt op verschillende
manieren. Zowel handmatig als
machinaal. Het bedrijf is sinds vo-
rig jaar in het bezit van een compu-
tergestuurde spijkermachine. Deze
machine programmeer je in op het
soort/type pallet. Handmatig dient
het hout ingevoerd te worden waar-
na de machine het spijkerwerk doet.
Deze manier van werken is pro-
ductieverhogend en vraagt minder
spierkracht van de werknemers.
Maar het handmatig produceren
blijft zeker aanwezig. Denk hierbij
aan het produceren van pallets van
bijzondere maatvoering. Deze
werkzaamheden vallen eveneens
onder mijn taak. Tenslotte valt het
repareren van pallets ook regelma-
tig onder mijn werkzaamheden.
Hierbij worden beschadigde delen
verwijderd en vervangen door nieu-
we. Het transport hebben wij gro-
tendeels zelf in beheer. Er rijden
momenteel dagelijks twee vracht-
wagencombinaties en een kleine-
re vrachtwagen om de pallets te
transporteren.
Ik heb geprobeerd om in een kort
stukje u een beetje inzicht te geven
in mijn werk. Er valt veel meer te
vertellen. Voor meer informatie en
foto's is een kijkje op de site,
www.palletrecycling.net, best in-
teressant.

Henk Hofsink

________________________________________________________________

Gedichten op een trap in de natuur
Toen het waterschap Hunze en Aa's besloot het riviertje de Ruiten Aa zijn
oude loop (meanderen) terug te geven, kwam er veel zand vrij. Daarvan
werd in het bos bij Sellingen een heuvel gemaakt. Een waterschapsman
en kunstenaar Adriaan Nette besloten op de heuvel een trap aan te leggen
en op iedere trede een gedicht van een schrijver te kerven. In 1996 begon
Kees Stip met de onderste trede. Hier volgt zijn gedicht:

Waterlandschap
hier bepalen
linealen
van kanalen
niet de loop
levend water
komt en gaat er
nu en later
is er hoop

De laatste trede was voor Jan Mulder, bekend van voetbal en bijzitter bij
De Wereld Draait Door op tv. Hij bracht een ode aan zijn moeder Annie
en Westerwolde. Zaterdag 8 september werd zijn gedicht onthuld. Het
was zó lang dat alleen het eerste gedeelte op de trede paste.

Achterop de fiets bij mijn moeder
Dorstte ik naar ranja en het
Vrijheidsbeeld te Wedderveer
Mijn eerste liefde
Haar naam was
Annie
We fietsten naar de Wedderbaargn
Dat schepje suiker
Het cement
Mijn mei
Om er van de heuvel te rennen
Verkneukelings-en samenkrimpingsbokkesprong
In Westerwolde.
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Deel 1
De noordwester raast door de krui-
nen van de kastanjes. Bladeren
buitelen hoog in de lucht en pletsen
tegen de ramen van het voorhuis.
Warrelwinden spelen er mee bij de
meidoornhaag en leggen ze in hoop-
jes in de luwte van de school. Het
grasveld heeft het groen verruild
voor bruin onrustig bladerdek. Bij
tijd en wijle hindert een fijne stuif-
regen het uitzicht. Dichte flarden
geselen de ruiten. De vage wilgen
aan de voet van de wierde buigen
diep voor de grillen van de herfst in
deze maand oktober van het jaar
1916.

Geen weer om er op uit te gaan.
Toch  klikt  het  klaphekje  voor  de
boerderij van Venhuis. Een gebo-
gen gestalte begint aan zijn tocht
door de weilanden over het smalle
schoolpadje naar de provincieweg.
Gezien zijn plunjezak is de man op
weg naar de trein in het nabijgele-
gen Viswerd. Boer Venhuis kijkt
hem na vanuit de hooggelegen voor-
kamer van boerderij 'Het Melkhuis'.
Hij herkent de man. Het is Anno van
Roden die wat verderop woont in
het huis van de gezusters Werk-
man. Samen met zijn vrouw Wil-
mien en hun twee jonge kinderen
bewonen zij de twee achterste ka-
mers van het oude schoenmakers-
huis. Anno was met kort verlof bij
zijn gezin, maar vertrekt nu weer
naar zijn kazerne, die zoals Ven-

huis opving, op de Harskamp is
gelegen. Het is mobilisatietijd.
Nederland bleef neutraal, maar
Anno en zijn strijdmakkers moeten
paraat zijn en in actie komen bij een
aanval van een vijandige buur. In
augustus 1914 moest heel dienst-
plichtig Nederland zich melden aan
de kazernepoorten: oorlogsdreiging
in Europa. Zonder zin en totaal on-
voorbereid moesten tienduizenden
jonge mannen van de een op de
andere dag hun werk en hun gezin
in de steek laten. Ze zijn nu al meer
dan twee jaar onder de wapenen en
doen in feite niets anders dan wacht-
lopen, wat oefenen en zich verve-
len.

Venhuis las onlangs nog dat er
behoorlijk veel onrust en ontevre-
denheid heerste in de kazernes.
Gevoelens echter die bij boer Ven-
huis volkomen ontbreken. Dankzij
de oorlog- en mobilisatieperikelen
gaan de zaken op de boerderij voor
de wind. De graanprijzen lopen nog
steeds op en elk jaar raakt de brand-
kast voller.

Door deze aangename gedachten
heeft hij even wat minder oog voor
de soldaat op het schoolpadje. Waar
is hij nu? Al bij de provincieweg?
Het zicht wisselt sterk door de aan-
houdende regen, maar zover kan
Anno nog niet zijn. Venhuis loopt
naar het venster, veegt het schoon

en tuurt door de regenvlagen naar
de dichtst bijgelegen vlonder. Hij
ontwaart een donkere plek en meent
te zien dat Anno op de grond ligt. Hij
schuift een voetenstoof bij en ziet
nu duidelijk wat hij al dacht. Anno
ligt vlak bij de sloot bij de eerste
vlonder en komt niet meer over-
eind.

De scherpe oplettendheid van de
boer redt de 23-jarige Anno van
Roden. Met een platte wagen wordt
de bewusteloze en onder het bloed
zittende man naar huis getranspor-
teerd. Er zal een periode van herstel
volgen, maar niet voor lang…

Een nieuwe eeuw geeft nieuw elan!
Dat gevoel moet Gerrit Pieterman
hebben aangezet om  in mei van het
jaar 1900 een nieuwe werkplek te
zoeken in een ander deel van Gro-
ningen dan waar hij was geboren
en opgegroeid. Hij besteedde zich
uit  als  dagloner  bij  boer  Sieger
Huizinga in het Wildeveld. In de
vrijweek van dat bijzondere jaar
pakten hij en zijn gezin, bestaande
uit zijn Frouwke en hun vier doch-
ters, hun spullen op de kar en be-
gonnen een nieuw leven. Ver van
de bewoonde wereld in het weidse
Groningerland bij boerderij Gold-
hoorn. Het arbeiderswoninkje lag
zo`n honderd meter van de grote
rietgedekte tweekaps boeren-
plaats, vlak bij het stroompje De
Delthe.

Het huisje bestaat uit een smal
achterhuis en één kamer. Aan de
zijkant loopt een nauwe gang naar
voren. In de kleine kamer hangt een
scheve, zwart beroete pijp aan de
zoldering. Een achttal bakstenen op
de leemvloer markeren de plek van
de kachel. Twee bedsteden schei-
den het voor- en achterhuis. Het is
er vochtig kil en er hangt een muffe
grondlucht. Boven het woongedeel-
te is een lage plankenzolder voor
opslag. In het achterhuisje is een
klein cementen vloertje voor een
kookkacheltje of voor de wastob-
be. Voor de zes nieuwe bewoners
is er net voldoende slaapplek. Eén
bedstee voor de ouders en de ande-
re voor de drie jongste meisjes. De
twaalfjarige Anje krijgt een strozak
op het zoldertje. En als een jaar later
een vijfde meisje wordt geboren,
timmert Gerrit voor haar een kribje
achterin de ouderbedstee. Allen een
eigen plekje voor de nacht.

Gerrit Pieterman is een robuuste
kerel, breedgeschouderd en ge-
spierd. Tamelijk lang en als je zijn
collega-arbeiders mag geloven,
sterk als een beer. Gerrit heeft een

gesloten natuur, is bedaard en kalm
in zijn bewegingen en doet zijn boe-
renwerk degelijk en beheerst. Voor
boer Huizinga een geschikte knecht:
hij levert goed werk, is volgzaam
en gewillig.

Het werk op het land is bijna altijd
zwaar. Niet alleen vanwege de fy-
sieke inspanningen maar ook door
de lange dagen die een boerenar-
beider maakt. Van zonsopkomst tot
bijna zonsondergang: 12 tot 14 uren
op een dag, in weer en wind op de
akker. Bij heel slecht weer soms in
de schuur. Het boerenwerk is bo-
vendien niet gemakkelijk. Er zijn
tientallen specifieke handelingen
nodig om het werk goed, veilig en
zo efficiënt mogelijk  te kunnen
uitvoeren. Ploegen, eggen, zaaien,
wieden, zichten en oogsten alles
vraagt een eigen professionaliteit,
die je pas na jaren onder de knie
hebt. Daarbij moet je ook nog goed
met paard en werktuig overweg
kunnen.

Het werk op Goldhoorn is daar-
naast nog eens zwaarder dan op
vele andere plekken in de provin-
cie. De grond rond de boerderij -
ooit een voorwerk van het Sint Julia-
na-klooster in het dorp  bestaat uit
taaie zeeklei, die vriendelijk vet
glimmend op de akkers kan liggen
als er net is geploegd. Maar die tot
kwelling en plaag wordt bij langdu-
rige regen of wekenlange droogte.

Pieterman is dagloner. Hij wordt
alleen betaald voor de uren die hij
werkt. Als de boer hem niet nodig
heeft, bijvoorbeeld bij winterdag,
verdient hij niets. Bij lange winters
heerst er in het gezin armoe en
soms honger. Een gelukkige bij-
komstigheid zijn de verdiensten van
Frouwke en de oudste meisjes, die
in de drukke oogsttijd meehelpen
op het land of als dienstmeid wer-
ken op de boerderij. Ook bezitten ze
een flinke moestuin. De opbreng-
sten daarvan worden voor een deel
ingemaakt of gedroogd en bewaard
voor  schrale  dagen.  Maar  er  is
steeds weer vrees voor de komen-
de winter en die is altijd lang van
Sint Maarten tot de Pasen.

Wordt vervolgd

Oud papier
zaterdag

3 november
M 06-23640616
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Op dit moment is schildersbedrijf Haan uit Schilwolde druk bezig met
het verven van de molen. Hij komt er dan ook weer tiptop uit te zien na
deze facelift. Vooral als de zon op de nieuwe verf schijnt is het duidelijk
te zien. Het is nog even afwachten of de klus helemaal afkomt voor de
winter. Want we gaan weer een periode tegemoet van regen en wind.

Na het openluchtspektakel van to-
neelvereniging Advendo in juli jl.
hadden we een probleem op de
molen. Het kruien van de molenkap
ging zwaar of wou helemaal niet.
Na  onderzoek  in  de  kap  van  de
molen bleek een stalen kruirol te
zijn geknapt in een paar stukken.
Deze stukken belemmerden de
andere kruirollen op de kruivloer.
Omdat we niet het juiste gereed-
schap in ons bezit hadden heeft
molenmaker Dunning uit Adorp de
kapotte rol verwijderd, een nieuwe

laten maken en deze samen met de
molenaar geplaatst.
Nu is het kruien van de kap ook
geen probleem meer naar alle wind-
richtingen.
Op donderdag 13 en 20 september
zijn we als molenaars van de ge-
meente Eemsmond op cursus BHV
(Bedrijfshulpverlening) geweest in
Kolham.

De molenaar
van de Grote Geert
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Wie is juf Janny
1. WAAR BENT U GEBOREN EN
OPGEGROEID?
Ik ben geboren op 20 september
1962 in Usquert als derde dochter in
een rij van vier meiden, Ina, Elly,
Janny, Narda en heb daar tot 1989
met veel plezier gewoond.

2. WELKE OPLEIDING HEEFT U
GEVOLGD?
Ik heb de basisschool in Usquert
doorlopen, daarna de Alberda Mavo
in Uithuizen, toen twee jaar het Ho-
geland College in Warffum en ten-
slotte heb ik in Groningen de oplei-
dingsschool voor kleuterleidsters
gevolgd met nog een extra jaar om
mijn z.g. hoofdakte te halen, zodat je
ook hoofdleidster op een kleuter-
school mocht zijn. Verder in dat jaar
heb ik ook mijn onderwijsbevoegd-
heid voor de gehele basisschool
behaald. Ik heb hele goede herinne-
ringen aan de 'kweekschool'.

kenborg blijven werken in diverse
groepen. De laatste jaren werk ik
vnl. in de groepen 3 en 4, ik ben
echter ook altijd bereid om te ver-
vangen in de andere groepen.

5. WAT IS IN HET ONDERWIJS
BELANGRIJK VOOR U?
Het overbrengen van kennis aan de
leerlingen. Verder iedere dag dat je
voor de klas staat positiviteit uit-
stralen en luisteren naar kinderen.
Je kunnen inleven in hun gevoelens
en oprecht geïnteresseerd zijn en
heel belangrijk, humor!

6. MIST U IETS IN HET
HEDENDAAGSE ONDERWIJS?
TIJD, de laatste jaren is het en/en,
ik prefereer of/of. We krijgen steeds
meer op ons bordje en ik probeer
daar zo goed mogelijk mee om te
gaan. Verder baart de toenemende
bureaucratie in het onderwijs mij
grote zorgen en vraag me vaak af of
dat nu echt ten goede komt aan het
kind...

7. BENT U VERLIEFD,
VERLOOFD OF GETROUWD
EN HEEFT U KINDEREN?
Ik ben getrouwd met Fred en sa-
men hebben we twee zoons, Rick
is inmiddels 19 en Nils wordt in
december 16.

3. WAT WAS UW MOTIVATIE
OM VOOR HET ONDERWIJS
TE KIEZEN?
Het 'jufje spelen' heeft er altijd al
ingezeten. We woonden de eerste
jaren aan de Streeksterweg in Us-
quert en aan dat huis zat een serre.
Die hadden mijn zussen en ik stan-
daard ingericht als klaslokaal. Het
rieten meubilair fungeerde als les-
tafels- en stoelen, mijn jongste zus
en een groot aantal poppen waren
de leerlingen. Erg leuk vond ik het
ook om met schriften te gooien...
Doe ik nu stiekem nog wel eens..!

4. SINDS WANNEER WERKT U
OP DE KLINKENBORG
EN IN WELKE GROEPEN?
In 1987 ben ik op de Klinkenborg
gekomen om les te geven aan de
kleuters. Voor die tijd heb ik nog
gewerkt in Rasquert/Baflo (1984)
en daar een kijk- en luisterhoek
opgezet. Daarna een drietal jaren
op de basisschool in Zandeweer
(1984-1987). In het schooljaar 1992-
1993 ben ik er even tussenuit ge-
weest en daarna altijd op de Klin-

8. WAT ZIJN UW
BUITENSCHOOLSE
ACTIVITEITEN (HOBBY'S)?
Ik houd van toneelspelen, zingen en
vind het leuk om te koken. Verder
ben ik altijd in voor een fietstochtje
of een wandeling. Samen gaan we
graag naar concerten, musicals,
tentoonstellingen e.d.

9. HOE ZIET UW VAKANTIE
ER UIT?
We houden niet van kamperen. We
rijden graag met de auto naar het
buitenland en huren dan een vakan-
tiewoning. Italië is favoriet, maar
ook Scandinavië vinden we erg
mooi. We zijn geen mensen om
dagen aan het strand te liggen, maar
willen graag wat zien. De laatste
(langere) vakantie was naar Noor-
wegen, daar zullen we zeker nog
vaak heen gaan, ook omdat er fami-
lie woont. Verder gaan we graag
samen een weekendje weg.

10. WAT IS UW BAND,
BUITEN HET ONDERWIJS,
MET HET DORP KANTENS?
Sinds 1989 wonen we in Kantens
en is dit dorp mijn thuishaven ge-
worden. Een fijn actief dorp waar
het rustig wonen is. We doen bijna
altijd mee aan activiteiten en hel-
pen ook vaak mee met organise-
ren. Nu de jongens ouder worden
nemen zij dingen van ons over, erg
leuk om te zien.

_________________________________________________________________________

Stoetbomen op de Klinkenborg
Traditiegetrouw werden er op de obs Klinkenborg te Kantens de eerste
schooldag weer prachtige stoetbomen uitgereikt aan alle leerlingen die
het afgelopen schooljaar op de Klinkenborg kwamen. De dames van de
activiteitenraad hadden de takken weer rijkelijk gevuld met broodjes en
kleine cadeautjes.

De school mocht de volgende kinderen verwelkomen:
Esmee Bos, Liene Schriemer, Annika Edens, Amber Eisinga, Lejan de
Jong, Tycho Riemeijer, Bas van Vliet, Loïs Fernhout, Noa Fernhout, Danny
Pijl en Sebe de Vries.

Veel plezier en succes op school!
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Falend Transferbeleid
Hoewel het seizoen voor FC Groningen pas net begonnen is, kan ik al snel
een conclusie trekken. Technisch directeur Henk Veldmate heeft deze
transferzomer weer op alle fronten gefaald. Tijdens het vorige, uiterst
teleurstellende, seizoen (Groningen eindigde op de 14e plek), was er
vooral een gebrek aan defensieve krachten en ervaring in het elftal.
Normaal gesproken zou je daar dus in investeren, maar niks bleek minder
waar. Weer werd er een karrenvracht aan jonge, aanvallende talenten
gehaald, die zich nog nergens echt hebben bewezen. Ten eerste werd de
Servische Filip Kostic gehaald als beoogd opvolger van de naar Twente
vertrokken Dusan Tadic. Kosten: bijna anderhalf miljoen euro. Het is dan
ook enigszins teleurstellend te noemen dat deze aankoop nu al is
afgeschreven en zelfs nog geen enkele keer tot de wedstrijdselectie
behoorde. Verder werden uit de eredivisie jongens als Mitchell Schet,
Género Zeefuik en Michael de Leeuw gehaald. Dit zijn dus niet de spelers
waarmee Groningen zijn, torenhoge, ambities kan verwezenlijken. Met
alle respect voor deze jongens, zij behoren toch echt tot het tweede
garnituur. Wanneer er geen aankopen worden gedaan die de selectie ook
echt beter maken, kun je ook niet verwachten dat trainer Robert Maaskant
zijn team naar grootse prestaties leidt. Met deze selectie lijkt het behalen
van Europees voetbal slechts een illusie. Ik heb er best begrip voor
wanneer Groningen de financiële middelen niet heeft spelers van een
degelijk kaliber aan te trekken, maar stel dan je doelstelling wat bij. Blijf
realistisch als club. En stop met geld verkwisten aan onnodige tweede-
rangs voetballers die toch niks bijdragen aan het geheel. Met deze spelers
strijd je hooguit mee voor plaats negen tot en met twaalf. En dat zijn niet
de plaatsen waar FC Groningen thuis hoort.

Nils Reiffers
_______________________________________________________________

Nieuws van de ijsvereniging
We zijn alweer druk bezig met het gereed maken van de ijsbaan. Zoals
u heeft gezien, hebben de schapen deze zomer het gras kort gehouden.
De ijsvereniging gaat zes nieuwe lichtmasten plaatsen. Inmiddels
hebben wij al heel veel oud ijzer binnen gehaald en dat heeft tot het
resultaat geleid dat we één extra lichtmast konden aanschaffen. Binnen-
kort zullen ze worden geplaatst. De hoofdkabel is inmiddels gelegd door
Evert Spriensma Loonwerk met een woelpoot van loonbedrijf Wieringa
Bedum (zie foto). Verder heeft hij ook de dijk geklepeld (zie foto).

Heeft u nog oud ijzer, koper, lood,
zink of wasmachines, bel daarvoor
gerust met:
Bert Bultena T 551892 of
Jacob Wever T 552757.
Wij zijn bezig om het pomphuisje te
renoveren, te zijner tijd wordt er
bestrating gelegd naar het pomp-
huisje.
Binnenkort komen we weer langs

om de jaarlijkse contributie op te
halen. Verder willen wij nog mede-
delen dat wij een stimuleringsprijs
hebben gewonnen van een politie-
ke partij.
Zet alvast in uw agenda dat er 3
november as. om 20.00 uur een
ledenvergadering is.

Het bestuur
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NIEUWSBRIEF

Stichting Project Oekraïne
Hier de vierde nieuwsbrief van dit seizoen. Deze nieuwsbrief zal gaan
over de uitgevoerde projecten met daarbij een overzicht van de financi-
ën. We vinden het belangrijk om een transparante organisatie te zijn,
zodat u, als belangstellenden, ondersteuners van de acties of gevers van
giften, ook weet wat wij hebben gedaan in de drie projectweken van juli
en augustus 2012. Op de website zijn foto's en filmpjes en uitgebreide
verslagen te vinden (www.projectoekraine.nl). We zijn God dankbaar dat
alles zo voorspoedig mocht verlopen!

port te dekken. Er zijn wel wat on-
kosten gemaakt om de trailer rij-
klaar te krijgen. De trailer is te huur
en zo hopen we dit terug te verdie-
nen.
Kosten .................... 1000,00

PROJECT 6:
DIMISCÖ, OEKRAÏNE
In Dimiscö is een zigeunergemeen-
schap. Zij hebben een stukje grond
waarop ze een kerk/kinderdagver-
blijf/huiswerkklas willen bouwen.
Het geld dat over is gebleven is
voor dit project.
Gift ......................... 600,00

DE GROEP
Dit jaar zijn 21 mensen drie weken
mee geweest, vijf mensen hebben
ruim een week meegeholpen en
twee chauffeurs hebben een week
uitgetrokken voor het transport. Ie-
dereen heeft een startbedrag be-
taald waarvan de reiskosten, het
eten en onderdak zijn betaald. Vijf
mensen hebben hun auto beschik-
baar gesteld en er waren projectlei-
ders. Alle mensen hebben zich met
heel veel enthousiasme ingezet

PROJECT 1:
IRINY, ROEMENIË
In Roemenië hebben we dit jaar
weer een kinderbijbelweek geor-
ganiseerd. Twee dominees verzorg-
den de Bijbelstudie. Wij verzorgden
de activiteiten. 's Morgens creatief
en 's middags sport en spel. Voor de
jongeren hebben we een filmavond
gehouden.
Als bouwactiviteiten hebben we een
speeltoestel geplaatst voor de kin-
deren uit het dorp, op het terrein van
de kerk. Verder hebben we twee
voetbaldoelen in elkaar gelast en
geplaatst op openbaar terrein.
En als laatste is er een betonpad
gestort van de weg naar het mor-
tuarium en langs de weg is een hek
geplaatst.

Kosten:
Bouwen ................... 800,00
Cartridges ............... 64,20
Activiteiten .............. 289,40
T-shirts ................... 156,00
Speeltoestel ............ 329,95
Bezoekjes ............... 77.81
Voetbaldoelen .......... 100,00_________________________________________

Totaal: .................... 1817,36

PROJECT 2:
SZÜRTE, OEKRAÏNE
In Szürte is de bouwploeg bezig

geweest met beton storten om het
gebouw dat dienst doet als kerk en
school voor de plaatselijke zigeu-
nergemeenschap. Ook hier heb-
ben we voor de kinderen een kin-
derbijbelweek gehouden, waar de
kinderen ook iets te eten en te drin-
ken kregen. Ook hebben we twee
kleine ijzeren voetbaldoeltjes mee-
genomen voor de school.

Kosten:
Bouw/klus kosten ..... 640,00
T-shirts ................... 108,00
Activiteiten .............. 162,92
Doeltjes .................. 150,00
Eten drinken kinderen 40,00_________________________________________

Totaal: .................... 1100,92

PROJECT 3:
DOKTERSPOST TIVADAR,
OEKRAÏNE
In het dorp Tivadar hebben we mee
geholpen aan het opknappen van
een dokterspost. Dit project is niet
afgekomen, maar we hebben een
goed begin kunnen maken. In één
ruimte kan nu hygiënisch gewerkt
worden, de kozijnen zijn geschil-
derd en opgeknapt, al een hele ver-
betering vergeleken met de begin-
situatie. De dokterspost heeft nu de
aandacht van o.a. het districtshoofd,
toezegging van een ambulance en

betere voorzieningen voor de tand-
arts. Ook bij de komende verkiezin-
gen zal er aandacht voor de dok-
terspost zijn.
Kosten .................... 3000,00

PROJECT 4:
TISZAUJLAK
In de gemeente van Tiszaujlak is,
door de gemeente zelf, vorig jaar
een diaconieweek georganiseerd.
In deze week zijn, met hulp van ons,
drie huizen opgeknapt. Dit jaar ont-
brak het ons aan tijd om deze ge-
meente praktische hulp te bieden.
Wel hebben we een gift gegeven.
Deze komt ten goede aan de bouw
van een nieuwe vergaderruimte
voor de kerk.
Gift ......................... 500,00

PROJECT 5:
TRANSPORT NAAR ROEMENIË
We hebben een trailer opgeknapt.
Vervolgens hebben we spullen in-
gezameld die geschikt zijn voor
transport naar Roemenië. Met spon-
sorgeld en retourvracht is het ge-
lukt om de onkosten van het trans-
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voor hun medemensen.

VOLGEND JAAR
Er liggen nu al aanvragen voor pro-
jecten voor volgend jaar te wach-
ten, maar zonder enthousiaste
mensen kunnen we natuurlijk niets
beginnen. Voordat we hulp gaan
toezeggen, moeten we eerst weten
of  er  voldoende  mensen  zijn  die
mee willen werken aan project
Oekraïne 2013.
Ook ideeën voor nieuwe projecten
zijn van harte welkom.

WE ZOEKEN:
Mensen die één of meer weken
 van hun vakantie willen beste-
den aan een project
Chauffeurs en auto's
Projectleiders

WE VRAGEN VAN DE MENSEN:
Een christelijke levensovertui-
ging
Minimum leeftijd 18 jaar
Inzet om d.m.v. acties geld in te
zamelen
De vergaderingen van Stichting
Project Oekraïne bezoeken
Zich in te zetten voor de organi-
satie van de projecten
Het inleggen van een eigen bij-
drage.

Wie interesse heeft kan zich aan-
melden via:
projectoekraine@live.nl
of bellen met Marjan Veldman
T 552424
Ook als er vragen zijn kunt u natuur-
lijk contact opnemen.

Handwerken
Op vrijdag 5 oktober om 15.00 uur start de club weer met handwer-
ken. De plaats van samenkomst is de huiskamer van leidster Hanny
de Vries. De oudgedienden hebben al heel veel technieken beoefend.
De nieuwe handwerksters wilden zo graag eens een techniek uit het
verleden doen, nl. schilderen met naald en draad. Dat houdt in: een
stukje van je straat, je huis, een stukje tuin overbrengen op stof en
met allerlei verschillende steken de afbeelding bewerken. Dat alles
in één kleur. Bijv. met donkergroen borduurgaren werken op licht-
groene stof. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Hanny
de Vries, T 431749.

Vervoersdienst en
Kleine Klusjesdienst
Deze beide diensten lopen heel goed. Iedereen is zo langzamerhand
wel van het bestaan van deze diensten op de hoogte. Jong en oud kan
er gebruik van maken, dus het is niet alleen voor 55+. Iedere maand
kunt u achterin t Lougnijs het telefoonnummer vinden. Vast nummer
T 551084. Mocht u op dit nummer geen gehoor krijgen, dan is
Charlotte Funken voor beide diensten altijd bereikbaar op haar
mobiele nummer 06 14611173.

Fietsclub
De club heeft deze zomer leuke tochtjes van zo'n 25 á 30 km gemaakt.
Een paar keer fietsten er negen personen mee, maar het gemiddelde
lag op zes. Onderweg werden steeds gezellige terrasjes gezocht om
even uit te rusten. Op 5 september zijn we gestopt. Het afsluitende
borreltje moet nog plaatsvinden ten huize van mw. Groenhof.
__________________________________________________________________________

BoodschappenPlusBus
Met ons vieren wilden we eens een dagje uit. Er lag een boekje van
de BoodschappenPlusBus bij de huisarts. Ik las het even door. Leuke
reisjes voor 55+ voor een middag of een hele dag. Het programma-
boekje kon je aanvragen bij de ASWA in Appingedam T 0596 623315.
Er doen vijf gemeenten aan mee, waaronder Eemsmond. Ik heb
gebeld en kreeg direct een boekje toegestuurd. En toen maar
uitzoeken waar de reis naar toe zou gaan. Na overleg met ons vieren
kozen we voor Apeldoorn. We gingen met twee busjes, heel gezellig.
Eén van de busjes kwam ons 's morgens om 9.00 uur van huis
ophalen. Er zaten al mensen in uit Uithuizen en Appingedam. Je leert
elkaar al gauw kennen en we hadden gezellige chauffeurs. Om
ongeveer 11.00 uur stopten we voor koffie met appelgebak. Voordat
we naar paleis Het Loo gingen, werd er tussen 12.00 en 13.00 uur
geluncht in Heerde. Daarna werden we bij het paleis afgezet met de
opdracht om om 16.30 uur weer bij de busjes te zijn. Iedereen was
op tijd aanwezig en 's avonds om 20.00 uur werden we weer thuis
gebracht. Het was een mooie reis. In het programmaboekje staan
volop andere uitstapjes en reisjes.
Wilt u informatie, dan vertel ik u er graag over: T 551228.

J. Groenhof
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Toen ik werd gevraagd voor deze rubriek, dacht ik eerst, ik ben niet ver
uitgevlogen. Maar ik zal mij eerst even voorstellen. Bij de meesten zal
ik bekend zijn als Aleida Wever. Ik ben op 24 november 1958 geboren
en op mijn 21e 'uitgevlogen'. Ik heb mijn jeugd geheel in Kantens
doorgebracht. Mijn geboortehuis stond aan de Bredeweg nummer 11,
een klein huis met daarachter een grote tuin. Later zijn wij verhuisd naar
de Meidoornstraat 5, waar toen nieuwe huizen werden gebouwd. In deze
woning keken wij uit op het voetbalveld en op de landerijen. Ik vond dat
heerlijk, die ruimte. Ik hou nog steeds van ruimte en de rust van het
platteland.

Ik speelde veel buiten in mijn jeugd.
Ik deed aan slootjespringen, ver-
stoppertje en op zaterdagen was ik
te vinden op de boerderij van de
familie Luursema of die van Stiks-
ma.
Na de lagere school ging ik op mijn
nieuwe fiets naar de mavo in Uithui-
zen. Dat was een hele overgang.
Van  mijn  vertrouwde  school  in
Kantens ging ik naar een immens
grote school in Uithuizen. Ik voelde
mij daar erg klein, maar dat veran-
derde snel. Ik had na vier jaar mijn
diploma gehaald. Ik mocht toen nog
niet aan het werk. De regels waren
toentertijd: 11 jaar naar school of de
leeftijd hebben van 17 jaar en 9
maanden. In doorleren had ik niet
veel zin en ik ging daarom naar de
vormingsklas in Groningen. Hier
leerde ik onder anderen koken, to-
neelspelen, expressie en sporten.
Stilzitten was niets voor mij. Alles
waar maar een uitdaging in zat,
vond ik leuk. Het was een mooi jaar
in Groningen. Ondertussen deed ik
aan gym en voetbalde ik met vier
zussen. Ik ben zelfs nog met Nely
Wiersma geselecteerd geweest
voor het noordelijk elftal. Geweldig

om mee te maken. Na mijn éénjarig
avontuur in Groningen kreeg ik werk
in Bedum op een aluminiumfabriek.
Ik deed daar de telefoon en admini-
stratie. Eigenlijk deed ik al het se-
cretaressewerk in mijn eentje. Ik
werd daar best wel in het diepe
gegooid. Want wees eerlijk, ik was
nog geen 18 en had nog totaal geen
ervaring. Ik heb hier veel geleerd en
werd volwassen. In mijn vrije tijd
bleef ik aan sport doen. Alles vond
ik wel leuk op dit gebied. In deze tijd
leerde ik Marten van Dijken ook
kennen, die nu 32 jaar mijn man is.
Na ongeveer drie jaar op de alumi-
niumfabriek hoorde ik dat er een
baan vrij kwam op het politiebu-
reau in Bedum. Hier deed ik ook de
administratie. Echter, dit was wel
weer totaal iets anders dan mijn
vorige baan. Het was opnieuw een
leuke uitdaging. Hier heb ik een
geweldig mooie tijd gehad. Wat ik
hier allemaal heb beleefd!! Leuke
dingen, maar ook hele trieste ge-
beurtenissen. Dingen als de trein-
ramp in Sauwerd, sneeuwstorm
van '79, brand van de toenmalige
Fred v/d Werf, maar ook persoon-
lijk leed. Ik vond het wel een pracht-

baan. In 1980 trouwde ik met Mar-
ten. We woonden in Bedum want
hier hadden wij beiden onze baan.
Bedum was eigenlijk al een kleine
stad en aangezien ik van het platte-
land hou, hebben we in 1986 een
huis gekocht in Middelstum waar
wij nu nog steeds wonen. In 1984
werd onze eerste zoon John gebo-
ren en eind 1984 nam ik ontslag bij
de politie. In april 1987 werd onze
tweede zoon Ruud geboren. Na vijf
jaar fulltime moeder te zijn ge-
weest, kreeg ik een baan bij de PTT
Post. Hier mocht ik voor 10 uur in de
week de post rondbrengen in, je

raadt het bijna al, Kantens. Na veel
veranderingen en reorganisaties
werk ik nu nog steeds bij de post.
Nu werk ik als operator en begint
mijn dag elke dag om vijf  uur 's
ochtends.

Heel wat uitdagingen en avonturen
rijker, woon ik nu heerlijk op het
platteland, ben ik gezond, sport ik
nog graag en hou ik nog steeds van
de ruimte en rust van het platteland.
Kortom: met Aleida gaat het goed!
Alles in Kannes en kroeken!

Aleida van Dijken-Wever
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Wat zijn de Musicians
Without Borders
De afgelopen dieverdoatiemarkt hebben mensen al een beetje kennis
kunnen maken met deze groep mensen die wereldwijd werkt en muziek
maakt met getraumatiseerde mensen en kinderen. Kinderen die hun
naaste familieleden zijn verloren, die gezien hebben hoe hun vader, hun
broers werden vermoord. Of andere ellende hebben meegemaakt,
waarbij zusjes en hun moeder, oma en tantes voor hun ogen slachtoffer
werden. Ik moet dan ook denken aan Afrikaanse kindsoldaten die eigen
familieleden moesten vermoorden.

Expositie in t Hoeske van Thais Joaptje
In het kleine huisje van Rottum, t Hoeske van Thais Joaptje, zijn tot 25
oktober enige stukken te zien van de verzameling kleding van toen van
Anje Reining uit Onderdendam. De vrouw die tijdelijk in t Hoeske haar
onderkomen heeft gekregen, draagt een stola en een baaien rok en op haar
hoofd draagt zij een wollen kapertje. Aan de deur van de bedstee hangt
haar zondagse jurk. Op de stoel hangt een wollen onderbroek en een
wollen hemd. Voor de zomer hangt er een katoenen klapbroek en een
katoenen hemd. Zij heeft ondertussen ook een wollen onderjurk en een
wollen onderbroek gewassen en op het wasrek te drogen gehangen. Het
zaterdagse pak en de pet van haar man hangen te luchten. De schortjes
hangen klaar voor gebruik.
t Hoeske van Thais Joaptje is dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur.
_______________________________________________________________________________

Drie zussen exposeren in Rottum
'Dichtbij' is de titel van de nieuwe expositie in de kerk van Rottum. Jos
Helmink-Huisman uit Paterswolde, Margriet Oldenhuis-Huisman uit
Uithuizen en Caroline Huisman uit Bedum hebben alle drie een passie
voor tekenen en schilderen.

Zij maken realistische schilderijen,
waarbij hun voorkeur uit gaat naar
landschappen, dieren en bloemen.
Op hun schilderijen weten zij een
bijzondere sfeer te creëren.
Men ziet het nevelige landschap
van het wad en de statigheid van de
tulpen.
De klaprozen zijn zo fragiel weerge-
geven dat het lijkt alsof een zuchtje

wind de blaadjes ieder moment van
het doek kan doen waaien.
Gevangen op het doek kijken de
uilen de bezoeker geheimzinnig aan.
Deze bijzondere tentoonstelling in
de kerk van Rottum is tot 6 januari
2013 dagelijks te bezoeken van
10.00 tot 17.00 uur.

Zie ook: www.atelierhuisman.nl

Persoonlijk werd ik geraakt door
het werk dat deze groep muzikan-
ten, waaronder ons Nederlands
Blazers Ensemble, geheel belan-
geloos doet en hoe zij werken.
Daarbij is hun doel om de vrede te
bevorderen, waarbij men leert el-
kaar weer met andere ogen te zien
en te waarderen. U zou dit werk een
beetje kunnen vergelijken met wat
onze kroonprinses Maxima doet op
scholen in ons land, waarbij het
Oranje Fonds muziekinstrumenten
in bruikleen geeft, opdat kinderen
van o.a. de basisscholen samen
muziek leren maken en elkaar weer
op een andere manier leren kennen
en waarderen. Het bevordert de
kameraadschap onderling op
school en in dorp of stad, waardoor
pesten de kop ingedrukt wordt.
Misschien vraagt u zich af of mu-
ziek nu echt iets toevoegt aan een
beter leven. En toch, in de tweede
wereldoorlog maakte men muziek
in de kampen. Daar zijn verhalen
over, hoe bijvoorbeeld vrouwen in
een Jappenkamp met een stem-
menorkest klassieke muziekstuk-
ken samen zongen en zo kreeg men
ondanks alles weer levensmoed,
voor zover dat mogelijk was.

HOE WERKEN DE MUSICIANS
WITHOUT BORDERS?
Het is een internationale organisa-
tie die de kracht van muziek inzet in
gebieden die verscheurd zijn door
oorlog en conflicten, om:
1. etnische, politieke en religieuze
verschillen te overbruggen
2. de wonden van oorlog en conflict
te helen
3. een tolerante, geweldloze sa-
menleving op te bouwen.
De componist Paul Hindemith zei

eens: 'Mensen die samen muziek
maken, kunnen geen vijanden zijn.'
Musicians Without Borders:
1. ontwikkelt projecten in alle mu-
ziekgenres, toegespitst op lokale
behoefte
2. organiseert trainingen en inter-
nationale conferenties
3. inspireert en betrekt musici we-
reldwijd (ook uit ons land)
4. geeft gedoneerde muziekinstru-
menten een tweede leven in han-
den van muzikanten die door oorlog
hun instrumenten kwijt zijn.

DE PROJECTEN VAN MUSICIANS
WITHOUT BORDERS ZIJN:
1. modellen voor initiatieven in
vergelijkbare situaties wereldwijd
2. op termijn zelfvoorzienend
3. ontwikkeld, samen met lokale
muzikanten en partnerorganisaties.
Een voorbeeld van wat zij o.a. doen
is de Music Bus. Een mobiele mu-
ziekschool die kinderen van alle
etnische achtergronden samen-
brengt in het door oorlog verscheur-
de Srebrenica tussen Bosnië en
Herzegovina. Ze maken uit alles
muziek en ook maken ze van de
stilte muziek. Maar ook trainen zij
jonge Palestijnse muzikanten, kin-
deren in de kampen en dorpen op de
westelijke Jordaanoever. Een trai-
ning in geweldloze communicatie
en conflictoplossing. En er worden
door kinderen op muzikaal gebied
contacten onderhouden via inter-
net om liedjes en persoonlijke er-
varingen uit te wisselen.

Voor meer informatie kunt u hun
website bekijken:
www.musicianswithoutborders.org

Rinie Meihuizen
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Leutje Kloas en
Grode Kloas(6)
'Dat klinkt hail aans,' zee Leutje
Kloas en mouk kist open. Köster
kroop  der  vot  oet  en  gaf  kist  n
drukker, van dij gevolgen dat kist
ien t wodder vil. Toun ging e mit
Leutje Kloas noar hoes tou en gaf
hom n schepel doiten, zodat schoef-
koar hartstikke vol was, din van
boer lag der ook aal n schepel
doiten ien.
'Kiek, kiek, dat peerd heb k goud
betoald kregen,' zee Leutje Kloas
dou e weer thoes was, en hai keer-
de schoefkoar op vlouer om zodat
der n hail dikke bult doiten lag. 'Wat
zel Grode Kloas kwoad wezen, as
hai heurt hou riek of k worden bin
van mien ainegste peerd, mor k wil
hom t nait vlakoet zeggen.'
Doarom stuurde hai n jong noar
Grode Kloas tou om n schepelmoat
te lainen.'Wat mot hai doar mit
doun?' docht Grode Kloas en smeer-
de teer onder boom van moat, zodat
der aaltied wel wat bakken blieven
zol van wat der opteerd wer. En zo
gebeurde t ook, den dou hai sche-
pelmoat weerom kreeg, zaten der
drij zulvern guldens onderaan vaast
plakt. 'Wat het dat te beduden?' zee
Grode Kloas en laip doalek noar
Leutje Kloas. 'Woar hest doe aal dat
geld vandoan?' 'Kregen veur mien
peerdehoed, dij k krekt verkocht
heb.'
'Das goud betoald, zee Grode Kloas,
stoof noar hoes tou, sloug aal zien
vaaier peerden dood, struupte hoed
der òf en joug der mit noar Stad tou.
'Hoeden, hoeden, wel wil mien
hoeden kopen?' raip hai. Ale schou-
lappers en ale leerkoepers kwa-
men der aan lopen en vrougen wat
e der veur hemmen wol. 'Ain sche-
pel geld veur elke hoed,' zee Grode
Kloas.'Bis doe nait goud wies wor-
den,' zeden zai aalpmoal, 'denkst
doe sums dat t geld ons op rug

wast?' 'Hoeden, hoeden, wel kocht
mien hoeden?' raip e weer en tegen
elkenain dij hom vroug wat e der
veur hemmen mos, zee hai: 'n Sche-
pel vol geld.' 'Hai holdt ons veur de
gek,'  raipen  zai  aalpmoal  en  de
schoulappers kregen heur raimen
en de leerkoepers grepen heur
schootsvellen en begonnen doar-
mit op hom om te haauwen. 'Hoe-
den, hoeden,' schamperden zai. 'Wie
zellen die n schiere hoed geven mit
rooie striemen. Stad oet mit dij
keerl!' 'Nou,' zee e dou e weer thoes
was, 'dat zel k Leutje Kloas betoald
zetten. k Krieg hom nog wel.'
september 2012

Aldert B.Ritzema

Olle verskes
A-b-biet óf, Biet kerel kop der óf,
Gooi hom ien n slingersloot,
As e drift, din is e dood.

Ain, twij, drij, vaaier, vief,
bakker sloug zien wief.
Mit n twijsints stoetje
vlak veur heur snoetje,
O, o, wat schrouwde dat wief!

Daif, daif, daan Mörn mos der aan,
Overmörn kop óf,
Betovermörn op kerkhof.

Elizebet Dij t aal opvret,
Dij niks opspoart,
Dij gieregoard.

Oet ain bouk van Ter Loan,
oet verzoameling van Gerad

RAKU
BETEKENT: SNEL GEBAKKEN.

Deze bijzondere stookmethode is
ongeveer 500 jaar geleden ont-
staan in Korea. De Japanners ver-
volmaakten deze techniek en ver-
bonden er een cultus aan. De thee-
ceremonie: 'Aanschouw deze kom,
proef nu de thee, misschien is het
de laatste keer in dit leven dat je
ervan kunt genieten'. Na de ont-
sluiting van Japan is raku voor
iedere pottenbakker toegankelijk
geworden. De laatste decennia is
er veel geëxperimenteerd en zijn er
tal van variaties ontstaan.

Na september 2012 geven wij op
twee zaterdagen een workshop
raku. De eerste dag werkstukken
maken, de tweede dag glazuren en
stoken. Kosten voor beide dagen
150,00 inclusief koffie/thee, exclu-
sief lunch, die neem je zelf mee.

Ook starten we met een cursus van
12 lessen in Stitswerd, met op de
laatste les raku stoken. Inclusief
materiaal en stookkosten  220,00.
Beide activiteiten moeten uit mini-
maal 10 deelnemers bestaan.

Interesse?
Mail: bartenloekie@home.nl

Hieronder een klein verslag
van een eerdere cursist.

Cursus Raku
Het is fijn wonen in Stitswerd. Niet alleen vanwege het unieke
karakter van dit Gronings wierdedorp, maar ook dankzij de kunst-
zinnige inwoners. Daardoor had ik, meer dan 10 jaar geleden, het
voorrecht een cursus te volgen. Vlakbij huis en ook nog heel
bijzonder: namelijk de cursus Raku, werken met klei. Raku, ik had
er nooit eerder van gehoord! Werken met klei, ben ik wel creatief?
Maar elke les was een feestelijke ontdekking. Dankzij het enthou-
siasme, de duidelijke uitleg en begeleiding van Bart maakte ik iedere
keer mooie dingen. Nadat ze gebakken waren, kon ik ze verfraaien
met glazuur. De laatste les was met raku stoken, op die speciale
manier in de tuin van Bart en Loekie.

Hoe bijzonder, als ik denk aan die les met als onderwerp 'stoel'. Eerst
zorgen dat die klomp klei een mooie platte rechthoek wordt. Dan de
helft gebruiken voor het zitgedeelte en de andere helft voor de
zijkanten en het resultaat is een fauteuil (zie foto). De werkwijze kan
soms ook eenvoudig zijn en eindigen in een opmerkelijk resultaat.
Een lap klei om een schaal vouwen voor de vorm en deze uitwerken
met een mooie broderierand. Nadat het is gebakken d.m.v. raku
stoken: ziedaar, een unieke schaal, alsof ie is opgegraven uit de
wierde.

Ik kan de cursus dus van harte aanbevelen. De ontdekking dat ook
ik creatief kan zijn zie ik in de overal in huis staande herinneringen.
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Dakota
Eind vijftiger jaren fietste er een Amsterdams jochie op zondagmorgen
door Bosplan naar Schiphol. Hij hield van het landen van de vliegtuigen,
het daarna taxiën naar het platform, waar ze opgewacht werden door een
geel Volkswagenbusje met achterop de woorden 'Follow Me'. Het busje
en dus ook het vliegtuig volgden de strepen op het platform naar een plek
waar het vliegtuig zou blijven staan. Er kwam een man in uniform uit het
busje met in zijn handen twee stokken met aan de uiteinden ronde oranje
vlakken. Eerst bewoog hij ze op en neer, zodat het vliegtuig langzamer ging
en daarna kruiste hij ze enkele keren boven zijn hoofd, waarna het
vliegtuig stopte en zijn motoren uitzette. De propellers kwamen langzaam
tot stilstand. Als horzels kwamen van alle kanten voertuigen toe. Een
generator voor stroom, een tankauto, een voertuig met een hele rij
karretjes erachter voor de bagage en natuurlijk een trap op wieltjes. Na
enige tijd ging de deur open en kwamen er allemaal mensen naar buiten.
Op het stationsgebouw begonnen mensen te zwaaien. De net gearriveer-
de passagiers zwaaiden terug. Als ze ver van het stationsgebouw af
stonden verscheen er een bus waarin iedereen plaatsnam, stonden ze
dichterbij dan werd er gelopen. De koffers werden via een glijbaan op de
karretjes gezet, de tankauto sloot een slang aan en nog wat mensen in
overalls deden technische dingen, die hij niet allemaal begreep. Na enige
tijd kwamen er nieuwe koffers en nieuwe passagiers. Alle attributen en
voertuigen verdwenen weer, de motoren gingen een voor een aan, de man
met het uniform stak zijn duim op, waarna het vliegtuig langzaam begon
te rijden. Op de startbaan bleef hij even staan om daarna met veel lawaai
in beweging te komen, steeds sneller, tot hij langzaam los van de grond
raakte en opsteeg.

Het jochie kende alle typen vliegtuigen en alle vliegtuigmaatschappijen.
Hij droomde ervan ooit eens in zo'n ding te kunnen plaatsnemen. Tot ver
in de zestiger jaren bleef hij komen. Straalvliegtuigen vervingen steeds
meer de oude modellen. En hoewel hij die nieuwe vliegtuigen met hun veel
vervaarlijker gebrul geweldig vond, bleef hij gecharmeerd van een
betrekkelijk klein, tweemotorig vliegtuig, dat het nog heel lang tussen de
veel grotere jets volhield. Dit vliegtuig stond helemaal achterover op zijn
staartwiel. Bij het starten ging eerst het staartwiel omhoog, zodat het
vliegtuig horizontaal kwam om zich daarna langzaam in de lucht te
verheffen. Bij het landen ging het precies andersom. De voorwielen
raakten de baan en langzaam zakte de achterkant naar beneden.
U heeft het waarschijnlijk al begrepen: dat jochie was ik. Bosplan noemen
we tegenwoordig Het Amsterdamse Bos en Schiphol heet tegenwoordig
Schiphol-Oost oftewel het oude Schiphol. En dat toestel met dat achter-
wieltje was een Douglas DC-3, bijgenaamd Dakota.
Twee weken geleden stond ik op vliegveld Eelde en hoorde een geluid dat
ik lang niet meer gehoord had. Het sonore gebrom dat ik zo goed kende:
een Dakota. Kippenvel, tranen in de ogen en hartkloppingen. Ik was niet
toevallig aanwezig, nee: ik mocht meevliegen!
Eelde was Schiphol geworden en het jochie was iets ouder.
Na de meest fantastische vlucht die ik ooit gemaakt heb kunnen alle
Jumbo's, Airbussen en DC-10's mij gestolen worden.
Bij het terugkeren zag ik een jochie met oordopjes in, kijken naar een
schermpje in zijn handen. Hij zag en hoorde ons niet aankomen.

Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (  0,10 p.min)__________________________________________________

Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.

29 en 30 september
C.H. de Lange
Leens - T 0595  571427
6 en 7 oktober
J.F. Perdok
Baflo - T 0595  422723
13 en 14 oktober
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
19 oktober
Tandartspraktijk Van der Honing &
Van der Zee
Winsum - T 0595  442244
20 en 21 oktober
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595  402015
22 oktober
Tandartsenpraktijk Loppersum
 Loppersum - T 0596  572818
23 en 24 oktober
C.H. de Lange
Leens - T 0595  571427
25 oktober
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595  441545
27 en 28 oktober
H. Meursing
Middelstum - T 0595  552292__________________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260__________________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084  / M 06-14611173__________________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211__________________________________________________

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613__________________________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 te Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. van 08.00 - 08.15 uur.
T 06-51255926

Reformatie
Vesper in

Antoniuskerk
Voor het derde achtereenvolgende
jaar zal er rond de 31e oktober in de
Antoniuskerk te Kantens een Re-
formatie Vesper worden gehou-
den. Dit jaar is dat op zondagavond
28 oktober.

Voorganger is ds. P.A. Slager, Ge-
ref. vrijg. predikant te Kantens en
Middelstum. Het orgel wordt be-
speeld door de bekende organist
Sietze de Vries. Sietze de Vries
heeft de afgelopen zomer een aan-
tal keren met orgelstudenten uit
binnen- en buitenland het orgel van
Kantens bezocht en bespeeld: hij
ziet uit naar de 28e oktober! Leden
van de plaatselijke kerken werken
mee door de lezingen uit verschil-
lende Bijbelvertalingen te lezen. Een
orde van dienst ontvangt u aan de
ingang. Er wordt gecollecteerd voor
de onkosten en voor het Nedeer-
lands Bijbelgenootschap. Na afloop
bent u welkom in gebouw Salem.
Daar zal weer een Bijbelquiz wor-
den georganiseerd door het Neder-
lands Bijbelgenootschap, afdeling
Kantens-Middelstum, natuurlijk bij
een kopje koffie of thee. We hopen
u te kunnen ontmoeten. De aan-
vang is 19.00 uur.

_____________________________________________________________________________

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS

Zondag 30 september
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. A.J. Minnema
Zondag 7 oktober
09.30 uur - ds. A.J. Minnema
14.30 uur - ds. C.T. Basoski, Gro-
ningen
Zondag 14 oktober
09.30 uur - ds. A.J. Minnema
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 21 oktober
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - leesdienst

Zondag 28 oktober
09.30 uur - ds. A.J. Minnema
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 4 november
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. A.J. Minnema
____________________________________________

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

Zondag 30 september
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. G. Vos
Zondag 7 oktober
09.30 uur  leesdienst
16.30 uur - ds. D.J. Steensma
Zondag 14 oktober
09.30 uur  ds. P.C. de Lange
14.30 uur  leesdienst
Zondag 21 oktober
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. J. Sijtsma
Zondag 28 oktober
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  leesdienst
____________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 30 september
10.00 uur - ds. F. Stalman
Zondag 7 oktober
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
k/o
(Ingebruikname antependia, kof-
fie/thee in Salem)
Zondag 14 oktober
10.00 uur - ds. E.J. Struif, Ooster-
wolde k/o
Zondag 21 oktober
10.00 uur  dhr. H.J. Dijkstra, Gas-
selternijveenschemond k/o
Zondag 28 oktober
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk,
Haren k/o
(viering Heilig Avondmaal)
19.00 uur - ds. P.A. Slager; interker-
kelijke Reformatie Vesper
m.m.v. Sietze de Vries, orgel
(koffie/thee in Salem met Bijbel-
quiz Ned. Bijbelgenootschap)
____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 30 september
19.00 uur  ds. A. Lagendijk
Zondag 14 oktober
19.00 uur  ds. F. Stalman
Zondag 28 oktober
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje

LET OP
20 OKTOBER

DAM OP IN KANTENS
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Jaarprogramma NBvP
VROUWEN VAN NU AFDELING MIDDELSTUM-KANTENS E.O.

Het bestuur probeert ieder jaar weer een zo gevarieerd mogelijk pro-
gramma samen te stellen. Dit jaar is dat ook zeker het geval.

De eerste afdelingsavond is inmid-
dels al gehouden, maar de tweede
vindt plaats op maandag 15 oktober
in Vita Nova. Hiervoor is een spre-
ker uitgenodigd van de Stichting
Accare uit Groningen met als on-
derwerp: gedragsproblematiek bij
kinderen. Hiervoor worden ook
moeders van jonge kinderen uitge-
nodigd en men hoeft dan geen lid te
zijn.

Op maandag 12 november is dhr. P.
Pastoor uit Ten Boer uitgenodigd.
Hij vertelt over zijn ervaringen als
dierenarts in de Oostbloklanden.
Voor zijn pensionering was dhr.
Pastoor dierenarts bij Van Stad tot
Wad. Voor deze avond zijn ook de
partners welkom in Vita Nova.

Een Grunneger midwinteroavend
wordt gehouden op maandag 17
december. Deze avond zal verzorgd
worden door dhr. N. v. d. Molen uit
Leermens. Dhr. v. d. Molen heeft
deelgenomen aan de schrijvers-
cursus in Kantens en zal voordra-
gen uit eigen werk.

Dhr. A. Hoiting uit Zuidlaren komt
op woensdag 23 januari naar Mid-
delstum om een lezing te geven
over de Buteyko-methode, een na-
tuurlijke geneeswijze zonder me-
dicijnen.

Woensdagmiddag 13 februari om
14.00 uur verzorgt mw. M. Krijgs-
held uit Kantens een lezing over
F.A.S.-kinderen, een beschadiging
door alcohol bij kinderen tijdens de
zwangerschap. Deze bijeenkomst
vindt plaats in t Schienvat.

Over het kinderboekenmuseum in
Winsum komt mw. G. Nijburg ver-
tellen op woensdag 27 februari in
Vita Nova. Ook zal ze kinderboeken
meenemen.

In maart vindt de gezamenlijke
avond plaats met de Maatschappij
tot  Nut van 't  Algemeen uit  Mid-
delstum. Deze avond moet nog in-
gevuld worden.

De afd. MiddelstumKantens gaat
dinsdag 16 april op bezoek bij de
afd. Stedum voor een gezamenlijke
avond in het dorpshuis van Weste-
remden. Mw. C.Verhoeven vertelt
over de plattelandskeuken.

Aanvang van alle avonden is 20.00
uur. Bent u geïnteresseerd in een
van de onderwerpen, kom gerust
vrijblijvend langs.

Andere activiteiten die georgani-
seerd worden zijn o.a. fietstocht-
jes, workshops, excursies en er is
een handwerkclub.

Mocht u belangstelling hebben voor
Vrouwen van Nu of heeft u vragen,
dan kunt u contact opnemen met
Hanny de Vries T 431749 of Gé
Hoekzema T 551478.

Oud papier
zaterdag

3 november
M 06-23640616
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Agenda
Rottum
Tot  6 januari 2013
Dorpskerk Rottum
10.00 - 17.00 uur
Drie zussen exposeren.
Toegang gratis

Tot 25 oktober
t Hoeske van Thais Joaptje -
Kleine huisje
10.00  17.00 uur
Expositie
Toegang gratis
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane
__________________________________

Kantens
Maandag 1 oktober
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Fotoworkshop (bij voldoende deel-
name)

Donderdag 4 oktober
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

Vrijdag 5 oktober
t Schienvat
13.30 - 15.30 uur
Fotoworkshop

Dinsdag 16 oktober
t Schienvat
Vanaf 19.30 uur
Vergadering uitvaartvereniging
20.00 - 22.00 uur
t Schienvat Fotoclub
(ieder 3e dinsdag van de maand)

Weekendmenu
Eetsalon

Leutje Lanteern

t Schienvat, iedere vrijdag
van 17.00 tot 23.00 uur
en zaterdag van
17.00 - 19.00 uur geopend

Keuze uit meerdere menu's
Soep (van de dag)  2,00
Vaste menu's v.a.  5,25
Gebakken aardappelen met
groente en vlees *, Shoar-
maschotel, Macaronischotel
Gevulde Tortilla's
Toetje (van de dag )  1,75

* vleeskeuze: gehaktbal, kip-
penpoot, visfilet of karbonade

Vrijdag 5 en
zaterdag 6 oktober
Erwtensoep met roggebrood
en spek

Vrijdag 12 en
zaterdag 13 oktober
Aardappelpuree, rode kool en
hachee

Vrijdag 19 en
zaterdag 20 oktober
Stamppot boerenkool met
speklap of worst

Vrijdag 26 en
zaterdag 27 oktober
Indisch rijstgerecht (met ren-
dang en sajoerboontjes)

Al onze producten worden uit-
sluitend in plantaardige oliën
gebakken. Ook voor frites en
andere snacks uw adres
www.schienvatkantens.nl

Donderdag 1 november
t Schienvat
Schilderworkshop
Let op,  geef  u  tijdig  op  voor  de
schilderworkshop: vol=vol

Donderdag 15 november
t Schienvat
Aanvang 19.00 uur
LADY'S NIGHT
Met medewerking van:
Laurens & Laurens
Sistersmode
Oriflame
Rita Westerman (tassen mode)
Sieraden
Bruidskleding
Haarmode Kapsalon Anita
Sanne's Beautysalon

Eetsalon Leutje Lanteern
Viergangen diner, incl. drie con-
sumpties.
Kosten  19,50
Reserveren: 0620839053

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK

Donderdag
19.00 - 21.30 uur

Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Maandag
19.30  22.30 uur
Toneelvereniging Advendo

Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Bewegen op muziek (Volksdansen
voor ouderen)
20.00 - 22.00 uur
Volleybal
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi

Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 20.30 uur
Body Shape
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub (ééns per 2 weken)
19.30 -  22.30 uur
Bridgeclub (één keer per maand)

Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Damclub t Leert vanzulf

Vrijdag
17.00 - 23.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub de Kleine Tafel

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Koor Kaanster Vlinthippers

Jaarprogramma
Nutsdepartement
Middelstum
seizoen 2012-2013
Woensdag 24 oktober 2012
Plaats: t Ol Schoultje te Huizinge
Spreker: dhr. D. Smit uit Toornwerd
met als onderwerp: 'KUNST, kunst-
je of het verkeerde been'.

Donderdag 22 november 2012
Plaats: Vita Nova te Middelstum
Spreker: dhr. B. van Vondel uit
Heiligerlee met het onderwerp: 'Het
meisje van vak 13F3'.

Woensdag 9 januari 2013
Plaats: t Schienvat te Kantens
Nieuwjaarsvisite. Dhr. J. Roelofs
uit Nieuwolda kruipt in de huid van
dichter Derk Sibolt Hovenga.

Donderdag 7 februari 2013
Plaats: Vita Nova te Middelstum
Spreker: dhr. drs. J. de Boer uit
Warffum vertelt over het boek 'Dijk-
rijk'.

maart 2013
Gezamenlijk met de NBvP 'Vrou-
wen van NU'
Plaats: t Schienvat te Kantens
Verrassing.

Woensdag 17 april 2013
Plaats: t Ol Schoultje te Huizinge
Spreker: dhr. H. Hachmer van het
Veenkoloniaal Museum te Veen-
dam met de lezing 'Groeten uit Riga'.
____________________________________________

Let op
20 oktober

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

www.tlougnijs.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.
__________________________________________________

Foto van de maand
De BX-club overlegt.

Annet Eveleens
_______________________________________________________________________________________

Beeldspoor
Sporen van Industrieel Erfgoed in Groningen
Tot half november is in Openluchtmuseum Het Hoogeland de tentoonstelling Beeldspoor te bewonderen. Het
fotografencollectief LuciX toont dan de neerslag van een zoektocht naar de sporen van industrieel erfgoed
in Groningen. De hoge kwaliteit van de beelden en de onderlinge verschillen tussen de diverse fotografen, wordt
Beeldspoor een afwisselende en boeiende expositie.

Oud papier
zaterdag

3 november
M 06-23640616

De restanten van een zuivelfabriek,
een stoomgemaal of een scheeps-
werf; het zijn allemaal elementen in
het landschap die herinneren aan
zo'n 200 jaar industriële revolutie
en industrialisatie in Groningen.
Dertien fotografen van het fotocol-
lectie LuciX gingen op zoek naar
deze sporen en legden ze vast. Het

overzicht, samengesteld uit ruim
100 foto's, is onder de titel Beeld-
spoor in Openluchtmuseum Het
Hoogeland te zien.

Aan Beeldspoor wordt meegewerkt
door de navolgende fotografen:

Fred de Boer-Brouw, Annet Eve-
leens, Els de Groot, Anjo de Haan,
Job de Heer, Norma avn der Horst,
Heidi Jonker, Gerard Kingma, Rudy
Marinus, Walburgis Meijers, Caro-
line Penris, Fred Reiffers en Ma-
thilde van Wijnen.


