
1

november
34e  jaargang - 2014

DEZE MAAND O.A.:

DE PEN

POMPOENENWEDSTRIJD
TE STITSWERD

SAMEN TOT HET EINDE

SINT EN PIET

35+ VOETBAL IN KANTENS

5 MEI 2015

JEU DE BOULESCLUB
NUMÉRO 6 TE STITSWERD

UITGEVLOGEN

VAKWERK

RIMPELS

GRUNNEGER HOUKJE

AGENDA

FOTO VAN DE MAAND

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

Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

Burendag Stitswerd
STITSWERD - Wie niet werkt zal niet eten. Het lijkt nota bene alsof, elke keer dat ik gevraagd word om voor
t Lougnijs iets te schrijven, dit over eten moet gaan. binnenkort word ik ook geacht een verslagje van de
jaarlijkse Pompoenenwedstrijd in elkaar te zetten. Ik houd het op het feit dat eten de eerste levensbehoefte
is.

Enfin, op zaterdag 27 september zit
de volgorde in principe wel goed. 's
Morgens staat een gezamenlijke
schoonmaakbeurt van het dorps-
huis op het programma en 's avonds
een gezamenlijke maaltijd. Welis-
waar wordt de schoonmaakbeurt
ingeluid met koffie en koek, maar
dat doet niets af aan het feit dat half
Stitswerd aan tafel zit. Een lijstje
met klussen erbij. Een groepje ver-
trekt naar buiten voor de ramen en
het pleintje dat werkelijk de aard
van een jungle heeft (niet meer,
maar het heeft pijn en
moeite gekost, brand-
netels zijn verdraaid
taai). Degenen met
hoogtevrees kunnen op
de grond blijven, dege-
nen die er minder last
van hebben gaan ter
hoogte van de dakgoot
aan het werk. Een ande-
re groep tijgt aan het
werk in de zaal: met

water en zeep en soms met enige
vrees, want onderzoeken hebben
nu eenmaal aangetoond dat
arachnofobie (vrees voor spinnen,
red.) bij één op de tien Nederlan-
ders voorkomt. Een enkeling brengt
een ander karwei naar voren en
vertrekt naar zolder om er eens
rond te neuzen. Een schoonmaak-
fobie? Wie zal het zeggen.

In zo'n anderhalf uur valt in principe
heel wat werk te verzetten. En als
de werklust enigszins verslapt, ben

ik niet te min om liefjes te vragen of
'jullie even kunnen doen alsof jullie
ontzettend hard aan het werk zijn'
en wat foto's te nemen om mijn
verhaal te ondersteunen. Ze begrij-
pen de hint, pakken de draad weer
op, zitten even met hun figuur ver-
legen door het woord 'fotogeniek'
wat altijd opduikt wanneer je op de
gevoelige plaat wordt vastgelegd.
'Je maakt me helemaal nerveus,'
moppert er één goedmoedig.

Of het gezelschap die avond dezelf-
de schoonmakers zijn?
Ik blijf loyaal aan mijn
mededorpsgenoten, ik
verklap niets. Hoe het
ook zij, de opkomst is
zo'n  veertig  man  die
zonder moeite de sub-
sidie van het Oranje-
fonds wegwerken.

Lees verder pagina 2
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Een professionele kok is ingehuurd
die van biologische (en soms plaat-
selijke) ingrediënten een maaltijd
in elkaar heeft gezet. Op het menu
staan risotto van spelt met eek-
hoorntjesbrood, kastanjes en in
rode wijn gestoofd rundvlees. Voor
de vegetariërs is een groentetaart-
je met feta. Nagerecht is, heel Brits,
appel- en rozijnencrumble. Met
deze maaltijd zijn de Stitswerders
van half zeven tot een uur of acht
onder de pannen. En het smaakt.
Werkelijk. Als er mensen zijn die
moeite hebben met hard werken,
dan zeker niet met het wegwerken
van eten. Ik zit tegenover de jongste
Stitswerder die ietwat verlaat met
pa en ma aanschuift. Ik weet dat
kinderen van een jaar of vijf over het
algemeen een dergelijk gerecht niet
blieven. Wat de boer niet kent, etc.
Maar hij zit erin te kauwen dat het
een lieve lust is. In stilte applaudis-
seer ik. Ik ben vrij bemoeizuchtig
aangelegd op het gebied van eten,
maar dat komt door het feit dat ik er
absoluut niet tegen kan dat eten
wordt weggegooid. Vlakbij zitten
twee kinderen die een beetje viezig
naar hun bord kijken (niet naar het
nagerecht overigens, dat kreeg echt
iedereen weg) en beginnen aan het
vlees. 'Wat vind je het lekkerst?'
vraag ik onschuldig. 'Het vlees,'
zegt de één, en (waarom weet ik
niet): 'Ik ben een goede eter.' 'Nou,
bewijs dat maar,' zeg ik meteen. 'Ik
hou je eraan dat je alles opeet.' Voor
een belofte zijn twee personen no-
dig, nietwaar? Dat blijkt. Zij voelt
zich niet geroepen ermee akkoord
te gaan. Burendag? Akkoord, ik hou
me eraan. Niet alleen wat betreft de
schoonmaak of het leegeten van
mijn bord. En als blijkt dat er nog
wat appelcrumble over is, ben ik
niet te min om nog eens op te
scheppen. Ik offer me graag op.

Antrude Oudman

Pompoenenwedstrijd te Stitswerd
Ik heb voorgaande twee jaren beide keren in mijn verslag van de pompoenenwedstrijd vooral geëmmerd hoe
sfeervol en authentiek en gezellig het wel niet was en werkelijk, dat was het beide keren ook, maar het wordt
geen drie keer op een rij. Zelfs niet een heel verhaal over de prijswinnaar die dit jaar toch wel al te interessant
was. Nee. In het Stitswerd Bulletin heb ik meerdere keren benadrukt dat ik geweldig nuchter en praktisch ben
ingesteld en deze instelling moet dit jaar toch eens in de praktijk worden gebracht. Dat de wedstrijd en
bijkomende pompoenenmaaltijd gezellig zijn, akkoord. Maar wat doe je met die pompoen na het festijn en
je (bijna) een ereplekje op de ranglijst hebt bemachtigd?

STAND
1. Familie Oudman 16520 gram  131 cm
2. Agnes en Dick 16500 gram  116 cm*

Bart en Loekie 12770 gram  110 cm
3. Roely en Jan 12280 gram  113 cm
4. Jantien 11650 gram  104 cm
5. Carla en Bert 11380 gram  106 cm

*verklaring diskwalificatie: de pompoen is grootgebracht in Uithuizen, overtreding regel één van het onuitge-
sproken Reglement Stitswerder Pompoenenwedstrijd.

Uitgeholde pompoenen met verwrongen lachjes bij de voordeur doen het goed. In tijden als deze zorg je er ook
voor dat het binnenste van de pompoen wordt bewaard. Dat is me tenminste bijgebleven uit een grijs verleden
met jaarlijkse lampionnen en de oproep om, toen we eens met een pompoen aan de slag gingen, vooral bakjes
of zakjes mee te nemen zodat je ook de rest van je pompoen kon behouden.

POMPOENSTAMPPOT voor vier
personen. Snijd 1250 gram aardap-
pelen, 1250 gram pompoen en twee
teentjes knoflook (en ui naar belie-
ven) in stukken en kook alles in een
laagje water met wat zout gaar. Giet
af en bewaar een deciliter kook-
vocht. Doe alles weer in de pan en
stamp het met het kookvocht en
vijftig gram boter. Breng verder op
smaak met zout/peper/nootmus-
kaat.

POMPOENSOEP voor twee perso-
nen. Laat een halve kilo pompoe-
nenvlees in stukjes met een liter
water en een bouillonblokje een
kwartier zachtjes koken waarbij je
af en toe roert. Met de staafmixer
maak je de soep tot een glad meng-
sel. Breng de pompoensoep op
smaak met zout en peper en ser-
veer optioneel met room.

POMPOENTAART voor zes porties.
Verwarm de oven voor op 150 gra-
den. Meng 250 gr bloem, 200 gr
suiker en 2 theelepels bakpoeder in
een kom. Voeg een eidooier, een
halve kilo pompoenpuree en 180
ml plantaardige olie toe en mix
alles tot een glad geheel. Roer drie
eiwitten door het beslag en giet het
dan in een ingevette vorm van ca.
23 cm. Schik schijfjes appel bo-
venop het beslag, strooi er kaneel
en suiker overheen. Bak de taart
veertig à vijftig minuten, totdat een
mes, in het midden van de taart
gestoken, er schoon uit komt.

FARFALLE MET POMPOEN voor
vier personen. Kook 300 gr farfalle

volgens het pakje gaar.
Snijd 600 gr pompoen in
blokjes, twee rode uien
in partjes en 200 gr sa-
lami (of 250 gr worst) in
blokjes. Snijd een takje
salie fijn. Verhit drie eet-
lepels olijfolie in een
koekenpan en bak de
salami drie minuten.
Haal het eruit. Fruit de ui
en salie in dezelfde pan drie minu-
ten. Voeg de pompoen en 250 ml
kippenbouillon toe en stoof in tien
minuten gaar. Voeg dan de salami
weer toe en breng op smaak met
zout. Schep de farfalle om met het
pompoenmengsel en bestrooi met
75 gr kaas.

POMPOENJAM, enkele potjes.
Rasp een kilo pompoen in de keu-
kenmachine fijn, evenals twee si-
naasappels en een citroen (beide in
schil). Kook de drie soorten vruch-
ten en laat koud worden. Voeg een
kilo geleisuiker toe en breng weer
aan de kook voor even. Doe het
meteen in de jampotjes, draai de
deksels erop en laat de potjes zo'n
vijf minuten op de kop staan. Dan
omdraaien en af laten koelen.

POMPOENPITTOASTJES Maal 100
gr pitten in de blender (laagste stand)
tot meel. Doe een eetlepel pitten,
snufje zout, een eetlepel boekweit-
meel, 50-60 ml water en een scheut-
je olie erbij. Roer alles tot een smeuï-
ge massa. Smeer uit op bakpapier
tot een plak van één cm en druk het
goed aan met de bolle kant van een
lepel. Snijd er toastjes uit. Of doe het

in muffinvormpjes en druk aan tot
een plat laagje. Bak het twintig mi-
nuten in een voorverwarmde oven
op 150 graden.

De Stitswerdse pompoen is over
het algemeen een halfjaar lang ver-
troeteld om vooral maar zo groot en
zwaar mogelijk te worden en dat
betekent dat je prijswinnaar nog
niet meteen is weggewerkt.
Aangezien pompoen in verband
wordt gebracht met gezelligheid:
combineer de twee en schotel je
vriendenkring met sinterklaas een
hele pompoenenmaaltijd voor:
voor-, hoofd- en nagerecht.
Daarnaast kan de oranje groente
ook in blokjes in de vriezer worden
gedaan. Of als puree, wat je later
heel makkelijk voor hartige taarten
of gebak kunt gebruiken.
O, en aangezien de winter bol staat
van feestelijkheden: schotel je prijs-
winnaar niet alleen voor aan men-
sen, maar geef gerechten mee. Als
een alternatief kerstcadeautje. En
nuchter en praktisch bovendien.

Antrude Oudman
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1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd):
Astrid Blaauwwiekel-Fluks, wo-
nend aan de Langestraat 11 in Kan-
tens. Ik ben 39 jaar, getrouwd met
Roelf en we hebben samen drie
kinderen: Daniëlle 14 en Jurjen en
Jan 11 jaar. Bij ons wonen ook nog
een hond, een kat en vele vogels

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Lezen, creatief zijn en genieten van
mijn kinderen.

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Bakje yoghurt met vers fruit en een
kopje thee.

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Niet erg charmant, maar een jog-
gingbroek en sweatshirt.

5. Naar welke radiozender(s) luis-
ter je het liefst en waarom?

Sky Radio omdat ze daar leuke
muziek draaien, naar mijn smaak.

6. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Eric Clapton, Tears in heaven.

7. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Ik zou graag eens met Marco Bor-
sato willen dineren omdat ik hem
gewoon een toffe peer vind.

8. Wat zou je doen met  1 mil-
joen?
Ons huis voor een deel afbetalen en
met de kinderen een vliegreis ma-
ken.

9. Wat durf of doe je ECHT niet?
Bungeejumpen, dit lijkt me echt
DOODENG.

10. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Een vliegreis maken met ons vij-
ven.

11. Aan wie geef je de Pen door?
Ik geef de pen door aan Esther Smit.
Succes Esther!

Collecte Nierstichting
De totale opbrengst van de collecte voor de Nierstichting bedraagt

 389,03.
Namens de Nierstichting iedereen bedankt voor de bijdrage. Mocht u de
collectant gemist hebben en u wilt alsnog doneren of voor verdere
informatie over de Nierstichting, kijk dan op www.nierstichting.nl

Collecte coördinator Kantens, Rottum en Stitswerd,
Christiaan Bijsterveld
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NIEUWE ACTIVITEITEN IN T SCHIENVAT TE KANTENS

Houdt uw lichaam fit en gezond

Samen tot het einde
'Samen tot het einde' is een gezamenlijk project van de Stichting
Rottumer kerk, de Stichting Hoeske van Thais Joaptje, Stichting Rott-
umer Kerkhof en de Vereniging Dorpsbelangen Rottum.

We gaan terug in de tijd, naar rond negentienhonderd, een tijd van grote
armoede in t lutje Sodom en de kindersterfte was hoog.
Om u kennis te laten maken met de Groninger gebruiken rond sterfte en
begrafenis, gaan we u op zaterdag 1 en zondag 2 november laten
ontdekken hoe dat er toen aan toe ging.
Hieronder het programma voor deze twee dagen.

PROGRAMMA 1 NOVEMBER:
14.00 uur: Ontvangst in het dorpshuis met koffie en koek
14.30 uur: Welkomstwoord in de kerk
14.40 uur: Orgelspel Tjibbe Reitsma
15.00 uur: Lezing Reint Wobbes
15.30 uur: Muzikaal optreden door vader Gerhard en

dochter Merel Wentink
15.40 uur: Muzikale afsluiting door Tjibbe Reitsma
16.00 uur: Proeverij utegstmaol in het dorpshuis

PROGRAMMA 2 NOVEMBER:
14.00 uur: Ontvangst in het dorpshuis koffie en koek
14.30 uur: Welkomstwoord in de kerk
14.40 uur: Optreden door het Warffums mannenkoor
15.00 uur: Lezing Luida E. Noordhof
15.30 uur: Optreden Warffums Mannenkoor
16.00 uur: Borrel in het dorpshuis

M.i.v. woensdag 5 november start
er voor de 55-plusser een half uur-

tje rustig bewegen op muziek, on-
der leiding van Gerda Onnes kunt u
met alle oefeningen meedoen, zo-
wel met als zonder hulpmiddel.
Iedere woensdagavond van 19.00
19.30 uur, kom vrijblijvend kijken.

Aansluitend kunt u eventueel mee-
doen met bodyshape van 19.30
20.00 of tot 20.30 uur.

Ook is er iedere dinsdagavond een
cursus schilderen van 19.30 - 22.00
uur, onder leiding van beeldend
kunstenaar Gerda Onnes.
Aanmelden t Schienvat T 551526
(alleen voor schildercursus)

Vriendelijke groet,
Jeanet en Rita
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Hallo lieve dorpsgenoten
Ik ben Klara Dekkema en ben in 1983 getrouwd met Roelof Bus. We
kregen drie kinderen, een meisje en twee jongens. Ik had een fijne,
stabiele jeugd en lieve ouders in Kantens.

Op driejarige leeftijd had ik een
Godservaring en toen ik naar de
zondagsschool ging, onder leiding
van  Jet  Linstra,  heb  ik  de  Here
Jezus als mijn Verlosser en Hei-
land aangenomen! Hierna ervoer ik
Gods bescherming en nabijheid
sterk in mijn leven.
Toen ik getrouwd was en we een
bedrijf hadden ging Roelof op een
gegeven moment naar de bijbel-

school en daarna werd hij gevraagd
om een reis naar Roemenië te
maken. Dit heeft ons leven com-
pleet veranderd. Met als uiteinde-
lijk resultaat dat we een zendings-
organisatie hebben, namelijk:
Stichting Immanuel.
We helpen o.a. kansarme jongeren
wereldwijd in hun ontwikkeling en
daarnaast trainen en coachen we
mensen, onder andere in leider-

schap. Ook hebben we een twee-
dehands winkel in Hoogezand: De
Graanschuur, waar we de projec-
ten mee sponsoren.
Zelf hebben we ongeveer zes jaar
in Roemenië gewoond met onze
jongste zoon Manuel. We zijn nu
weer terug in Nederland en wonen
tijdelijk in Dwingeloo. We hebben
als gezin een zeer bijzonder en
avontuurlijk leven, maar om alles

te vertellen is teveel. Roelof heeft er
twee boeken over geschreven voor
wie meer wil weten! Ook hebben
we regelmatig een nieuwsbrief.
Ons mailadres is:
st.immanuel@gmail.com

Ik wens iedereen Gods zegen
en genade toe,

Klara Bus-Dekkema

Sint en Piet
Zaterdagmiddag 22 november om 13.00 uur
komt de Sint weer aan met zijn Pieten.
Bij de molen zal de 'stoomboot' aanmeren
en de sint zal met veel muziek aan wal gaan.
Daarna gaat hij in optocht door het dorp naar t Schienvat,
waar hij met cadeautjes en snoepgoed zijn feest zal vieren.
Alle kinderen uit het dorp en omstreken zijn van harte welkom
en uitgenodigd.
Het belooft weer een onvergetelijke middag te worden.
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Onze voetbalclub v.v. KRC gaat
geld verdienen met oud frituurvet
Frituurvet is een waardevolle brandstof voor o.a. biodiesel: het is voor
90% inzetbaar als grondstof. Omdat het een waardevolle grondstof is
krijgen wij daar nu als club een opbrengst voor als we dit inzamelen.

Kaart- en
sjoelavond
Zaterdag 1 november 2014 or-
ganiseert v.v. KRC op veler
verzoek weer een kaart- en
sjoelavond voor alle leden en
donateurs. Inleg  5,00 p.p.
Iedere deelnemer wint een
prijs!  Kom dus allen, zaterdag
1 november, onder het genot
van een hapje en drankje, kla-
verjassen of sjoelen in de ge-
zellige kantine van v.v. KRC.
Aanvang 20.00 uur, de kantine
is vanaf 19.30 uur geopend.

Tot ziens bij v.v. KRC!

35+ voetbal in Kantens
Al weer voor het derde seizoen op rij neemt KRC deel aan de 35+
voetbalcompetitie, die zich altijd op vrijdagavond afspeelt. Het concept
is heel eenvoudig: allereerst heeft men teams van verschillende vere-
nigingen nodig en wel vier voor een kleine competitie. Om de beurt is één
van die verenigingen de gastploeg en ontvangt het de andere drie ploegen
op de thuisbasis. Daar worden dan tegelijkertijd twee wedstrijden van
20 minuten gespeeld en elke ploeg speelt dan dus drie keer. De
wedstrijden vinden plaats op een half speelveld en de teams worden
gevormd door een keeper en zes veldspelers. De vier speelavonden
worden om de twee weken afgewerkt in de maanden september en
oktober en na de winterstop wordt er weer een nieuwe competitie
opgestart. Dit is meestal in de periode maart  mei. De eerste competitie
van het seizoen 2014/2015 is KRC ingedeeld met teams van de
Oosterparkers (Groningen), SIOS (Sauwerd) en FC L.E.O. (Leens).

Op 12 september jl.
was het de eer aan
KRC om de voetbal-
avond te organiseren,
omdat het 's avonds
op den duur steeds
vroeger donker wordt
en KRC niet beschikt
over lichtmasten bij
het hoofdveld, is het
dus pure noodzaak om
de competitie te star-
ten in Kantens. De
overige verenigingen hebben die
luxe namelijk wel. In een gemoede-
lijke sfeer zijn de wedstrijden die

avond afgewerkt,
waarbij menig 35-
plusser het massaal
toegestroomd publiek
zijn kunsten heeft ge-
toond. Vooral de laat-
ste wedstrijd tegen
L.E.O. was een spek-
takelstuk, welke uit-
eindelijk in het voor-
deel van de Kantsters
werd beslist: 5-3. De
beide andere wed-

strijden waren de blauw-witten wat
minder fortuinlijk en met miniem
verschil werden de krachtmetin-
gen weggegeven: Oosterparkers
won met 1-0, daar waar KRC toch
de overhand in kansen had en tegen
SIOS werd tevens ongelukkig ver-
loren met 2-1, ook daar had gewoon
de winst moeten worden binnenge-
haald.

De tweede speelronde op 26 sep-
tember 2014 was in Leens en om-
dat Oosterparkers die avond niet bij
machte was om een team op de
been te brengen, speelde elke ploeg
maar twee wedstrijden. De niet
gespeelde wedstrijden tegen de
Oosterparkers werden reglemen-
tair omgezet in een 2-0 overwin-
ning voor de drie ploegen die wel
aanwezig waren. KRC speelde daar
gelijk tegen L.E.O. (0-0) en tegen
SIOS moest men weer het onder-
spit delven. De derde ronde op 10
oktober jl. vond plaats in Sauwerd
en die avond moesten de Noord-
Groningers flink aan de bak: in het
duel met SIOS hield men er een
zwaarbevochten punt over aan de
0-0, daarvoor werd de ploeg weg-
gespeeld door Oosterparkers (4-0)
en daarna werd er verloren van
L.E.O. Ondanks een treffer van
Reinder Blaauwwiekel werd in het
slot van die wedstrijd de 1-0 voor-
sprong door de Leensters omgezet
in 3-1 nederlaag voor KRC Op 24
oktober a.s. wordt de competitie

afgerond op Sportpark Kardinge in
Groningen, waarbij Oosterparkers
optreedt als gastvereniging.

Al met al is dit voor de 'wat' oudere
jeugd, die wat aan beweging wil
doen en dat wil combineren met
enige gezelligheid, een leuk tijd-
verdrijf voor de vrijdagavond. De
enige vereiste is dat men de leeftijd
van 35 jaar moet hebben bereikt,
verder is het mooi meegenomen

als men nog enigszins normaal kan
voortbewegen, wat kan versnel-
len, een beetje een balletje kan
trappen en/of beschikt over enige
techniek en/of motoriek. En anders
lopen er genoeg gedreven en ge-
motiveerde coaches, begeleiders
en andere vrijwilligers en toe-
schouwers om heen voor advies,
aanmoediging en support!

Jan Moorlag

niet meer? Pak dan een plastic fles
of jerrycan en gooi het vet met
verpakking en al in de inzamelcon-
tainer bij de vereniging. Het frituur-
vet mag dus niet los in de container.

Waar inleveren: Naast de ingang
naar de kantine staat een gele con-
tainer. Het frituurvet mag daar met
plastic verpakking en al in.

Alvast bedankt voor het inleveren,
bestuur v.v. KRC

Vet opsparen: Misschien heb je
thuis nog wel een oud vaatje staan?
Of is het weer eens tijd om het vet
te vervangen? Neem het dan nu
mee als je toch naar de club komt.
Dan weet je bovendien dat het duur-
zaam hergebruikt wordt en we hou-
den er als club ook nog iets aan
over. Per container ontvangen we
namelijk  20,00!! Dus dat schiet
lekker op.

Hoe mag je het aanleveren?  Het
beste kun je het oude frituurvet in
een oude jerrycan gieten (de oude
frituurvetverpakking). Heb je die
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Mijn naam is Karin Gies, geboren in Eenrum in 1978. Ik woon samen met
mijn twee kinderen aan de Usquerderweg 9 in Kantens.

Feest op de Klinkenborg
In de week van 6 tot en met 10 oktober was er op obs Klinkenborg een
projectweek naar aanleiding van de kinderboekenweek. De school doet
hier ieder jaar aan mee om het (plezier in) lezen te bevorderen. Het thema
dit jaar was 'Feest'. Dit is gecombineerd met dierendag, zodat er een
beestachtig feest ontstond.

Al zolang ik me kan herinneren ben
ik gefascineerd door camera's en
het maken van foto's. Dat kan ook
bijna niet anders met een vader die
fotografie als hobby heeft. Van kleins
af aan had ik al mijn eigen came-
raatjes. Van de meest eenvoudige
compact camera's tot uiteindelijk
een eigen spiegelreflex camera. Ik
fotografeerde werkelijk alles en
schoot op vakanties altijd rolletjes
vol. Regelmatig kreeg ik compli-
menten over mijn foto's en samen
met mijn vader besprak ik wat er
beter kon. Na het volgen van een
aantal trainingen en het lezen van
veel bladen over fotografie merkte
ik dat ik meer wilde gaan doen met
fotografie. Waarom ging ik niet van
mijn hobby mijn werk maken? Als
ik fotografeerde kreeg ik energie en
rust. Dat is waar mijn hart lag. De
uitdaging voor mij ligt in het vast-
leggen van mensen op de momen-
ten dat ze zichzelf zijn. Portretfoto-
grafie in een pure vorm.
En zo nam in augustus 2012 mijn
hobby serieuzere vormen aan en
schreef ik mij in bij de Kamer van
Koophandel.
Het kiezen van een bedrijfsnaam
kostte niet veel tijd. Want de naam
moest tot de verbeelding spreken.
Wat geeft aan waar ik voor sta? Wat
wil ik uitstralen? Fotografie in een
pure vorm, dat wilde ik laten zien.
Vandaar de naam Puur Fotoshoots.
Leuk detail overigens is dat mijn
naam in het Grieks puur betekent.

Voor een opdracht kies ik samen
met de klant een leuke locatie.
Niets is te gek, we hebben al shoots
gedaan bij klanten thuis, in de
Eemshaven, in een oude steenfa-
briek, in het bos, op een treinstation
of bij klanten in de tuin. Ik ben met
mijn mobiele studio erg flexibel.
Naast portretfotografie richt ik me
ook op bedrijfsfotografie voor on-
der andere websites en folders.
Mijn klanten bestaan naast kinde-
ren en families ook uit bedrijven en
stichtingen.
Sinds vorige zomer heb ik aan huis
een eigen studio. Dit geeft mij de
mogelijkheid om nu ook thuis fo-
toshoots te doen.
Vanaf augustus 2012 heb ik al veel
mooie opdrachten mogen doen. Zo
fotografeerde ik maandelijks de
'baby van de maand' voor de Rabo-
bank Stad en Midden Groningen,
ook heb ik al meerdere opdrachten
mogen doen voor Make a wish
Nederland.
Daarnaast heb ik voor de basis-
school in zowel Kantens als Mid-
delstum de schoolfoto's mogen
maken. Ik hoop dit  uit  te mogen
breiden naar andere basisscholen
in de regio

Ben je nieuwsgierig geworden?
Neem gerust een kijkje op mijn site
www.puurfotoshoots.nl.
Wil je meer informatie, bel of mail
me via 06 24745610 of
info@puurfotoshoots.nl.

Er is uiteraard veel voorgelezen, er
zijn boeken besproken en de leer-
krachten zijn van klas gewisseld
om in iedere klas te kunnen voorle-
zen. Ook aan het landelijke thema
'Feest', is veel aandacht besteed.
Zo zijn er cakejes en pannenkoe-

ken gebakken, is er gewerkt aan
feestmutsen, taarten, beschuit met
muisjes, lapjeskatten, feestslin-
gers, gewerkt in carnavalsboekjes
en nog veel meer. De leerlingen en
de leerkrachten hebben weer een
geslaagde projectweek achter de
rug. In februari is de volgende pro-
jectweek en daar zien we op school
allemaal weer naar uit.

Juf Floor v.d. Werfhorst
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Sterren kijken in Kantens
Hallo,
Wij zijn op zaterdag 18 oktober naar het sterren kijken van CSCW geweest.
Het begon om 20.00 uur in t Schienvat. We waren met 19 mensen, 4
kinderen en 15 volwassenen. Eerst kregen we anderhalf uur theorie van
een man uit Toornwerd. We hebben het over van alles gehad, zoals:
sterrenbeelden, planeten, de afstanden en wat er gebeurt bij de sterren.
Daarna gingen we naar de boerderij van Gerben en Corrie. Daar gingen
we met verrekijkers en telescopen naar de sterren kijken. Hij gaf er ook
uitleg bij en vertelde wat je kon zien. Ook wees hij met een laser de sterren
en sterrenbeelden aan. Je kon tot 3.00 uur 's nachts blijven. Maar wij
gingen om kwart over tien naar huis. Kortom, het was een leuke en
leerzame avond.

Jorik (8) en Mart (11) de Vries
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5 mei 2015 Bevrijdingsdag Kantens, Rottum en Stitswerd
Op 5 mei 2015 wordt herdacht dat
het 70 jaar geleden is dat Neder-
land bevrijd werd. Eénmaal in de
vijf jaar wordt aan de bevrijding
een extra feestelijk tintje gegeven
door versierde wagens en andere
voertuigen door de drie dorpen te
laten rijden. Hierop zitten dan kin-
deren van de basisscholen en ver-
enigingen uit de drie dorpen.

Om de optocht te realiseren hebben
wij uw hulp nodig. Daarom willen
wij langs deze weg vragen of u hier
ook aan mee wilt werken. Indien u
hiervoor belangstelling heeft, laat
dit dan weten door een e-mail te
sturen voor 16 november naar
m.miske@hetnet.nl Als er genoeg
belangstelling is, organiseren we
een bijeenkomst in t Schienvat.
Hier presenteren we dan een the-
ma en verdelen we de groepen over
wagens.

CSCW/Feestcomité
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Anijs
Het is even voor elven in de avond. Straks begint 'Pauw' op de televisie.
Interessant, maar houd ik dat nog vol. Knikkebollend op de bank dreig ik
ieder gesproken woord te missen. Dit is zinloos. Naar bed. In bed nog even
luisteren naar 'Met het oog op morgen'. Ook interessant en na 59 minuten
gaat de wekkerradio automatisch uit. Meestal slaap ik al bij het kranten-
overzicht. De kenners weten dat dit vrij in het begin is.
Het is een uur of twee. Ik moet naar de wc (dat rijmt). Teruggekomen in
bed lukt het slecht. Weer even de wekkerradio proberen. Met 'oortjes' val
ik niemand lastig. Ik word steeds wakkerder.
Nu kan ik twee dingen doen. Me ergeren dat ik niet slaap: dat betekent dat
ik helemaal niet meer slaap, of toegeven en uit bed gaan om het later weer
te proberen.
Dat laatste heeft mijn voorkeur. De tv redt. 'Pauw' wordt vaak herhaald
en anders zijn er vele pagina's teletekst in allerlei talen.
Ik drink daar graag een beker warme anijsmelk bij. Na een uur begint het
knikkebollen weer en kan ik meestentijds tot aan de ochtend het bed
houden.
De firma De Ruijter staat
mij met zijn anijsblokjes al
decennia bij. Vroeger kocht
je een doosje met twaalf
blokjes; de laatste jaren
gaat het per drie doosjes,
dus drie dozijn blokjes te-
gelijk. Geen punt, ze blijven
lang goed. Met 36 blokjes
doe ik ongeveer een jaar.
Zeg maar één keer in de
tien dagen een blokje.
Een jaar is lang, maar ein-
dig. Op naar de winkel. Tot mijn verbijstering zijn er geen blokjes meer.
Ze komen ook niet terug, volgens de winkelmevrouw. Er zijn nu staafjes.
Twaalf staafjes voor  1,49. Dank je de koekoek. De 36 blokjes kostten

 0,88. Zonder blokjes en zonder staafjes huiswaarts.
Thuis internet afgespeurd. Ik blijk dit probleem niet alleen te hebben. Ze
zijn al sinds oktober vorig jaar uit de handel. Vele klachten van allerlei
particulieren tot aan de consumentenbond toe. Omgerekend betekent dit
een prijsverhoging van  0,024 per blokje/beker naar  0,124 per staafje/
beker. Mijn anijs wordt ruim vijf keer zo duur.
De firma De Ruijter (blokjes sinds 1928!) betoogt dat de blokjesmachine
verouderd was en moest worden vervangen. De staafjesmachine is een
goedkopere oplossing. En, zo schrijven ze verder op hun website, de
poeder uit de staafjes lost veel beter op. Nou, als ik ergens nooit een
probleem mee heb gehad, is het het oplossen van een blokje anijs in een
beker warme melk.
Wat nu? Ik probeer gewoon warme melk. Matig. Met honing dan. Minder

matig. Warme bouillon van een blokje (om in de sfeer te blijven). Lekker,
maar het vermoeit niet.
Dan maar meer betalen?
Nog een keer internet.
Iemand meldt dat ze bij Xenos
het restant van De Ruijter ge-
kocht hebben en verkopen voor

 1,00. Dat is billijk. Ik ga de
hele winkelvoorraad inslaan.
Helaas, Xenos meldt dat alles
vrij spoedig de winkel uit vloog.
Ten einde raad was de redding nabij. Op Marktplaats blijken enkele
geesten met voorkennis gehamsterd te hebben. Je kan er op bieden. Ik
kocht vijf pakjes à drie doosjes, 180 blokjes, inclusief verzendkosten voor

 11,00. Wel  0,061 per blokje/beker, maar goedkoper dan de staafjes.
Lekker puh…De Ruijter!. En ik kreeg er nog een beker bij.
Ten minste houdbaar tot juni 2015. Ik kan nu ongeveer vijf jaar voort. Je
moet dat 'ten minste' ruim zien.
Maar wat in 2019? Ik heb er slapeloze nachten van.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl
______________________________________________________________

CinéStiel
Filmavond
Zaterdagavond 15 november 20.00 uur
Dorpshuis Stitswerd
Stiel 6 te Stitswerd
Toegang  4,00 (inclusief 1 consumptie)

Ter afsluiting van alweer het vijfde seizoen op deze avond een wel heel
bijzondere Franse film uit 1983 van een beroemde Italiaanse regisseur,
van wie we dit seizoen al twee films draaiden.
Zo als altijd mogen we vanwege de vertoningsrechten de titel niet
publiceren.
Informatie: E dedaeric@hotmail.com of T 551766

Voor uw agenda de filmdata voor volgend jaar:
14 februari, 18 april, 12 september, 14 november
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Jeu de boulesclub
Numéro 6 te Stitswerd
Ons negende seizoen zit erop. We geloven het zelf niet. Zo lang al... Ja,
dus. Na een spannende competitie waarbij drie equipes al snel afstand
namen van de anderen, werd één wedstrijd voor het eind beslist wie de
bokaal een jaar thuis mag stallen. In de laatste wedstrijd werd nummer
twee nog verdrongen door nummer drie, door twee boules meer te scoren
gemeten over het hele seizoen. We hebben het dan over 158 winnende
ballen.

Door ervaring en eigendunk gedreven hebben twee stellen zich bij een
toernooi in Ten Boer opgegeven. We eindigden in de onderste regionen.
We bedenken ons dus nu wel tweemaal voor we ons opgeven.
Als wederdienst hebben wij zes spelers uit Uithuizermeeden uitgenodigd
op ons slottoernooi op dierendag. Eén werd derde, maar de andere spelers
eindigden bij ons in de achterhoede. Kennelijk bestaat er toch zoiets als
thuisvoordeel. Gerechtigheid.
Aangestoken door de thuisspelers duurde het niet lang of ook de Meijsters
slaakten enthousiaste kreten bij een eigen gelukte bal of een mislukte bal
van de tegenstander. Niet gewend aan dit soort speelgeluk genoten ze ten
volle. Ik mocht dan ook de volgende mail ontvangen: Het was een leuk
toernooi op de mooiste locatie in de provincie!!! We komen graag terug.

EINDUITSLAG COMPETITIE
1 Alfred & Eric 13 +74
2 Deda & Evert 10 +53
3 Loekie & Bart 10 +51
4 Anneke & Jantien 7 -9
5 Jack & Rob 6 -19
6 Merlijne & Derwin 5 -29
7 Fronica & Cor 3 -49
8 Birgit & Hennie 2 -72

UITSLAG SLOTTOERNOOI
1 Eric 8 +19
2 Fronica 7 +11
3 Gerda 6 +7
4 Merlijne 6 +5
5 Bart 4 +6
6 Loekie 4 +5
7,8 Anko 4 +3
7,8 Jack 4 +3
9 Anneke 3 +3
10 Ida 3 +1
11 Alfred 3 -2
12 Ties 3 -5
13 Deda 3 -15
14 Joop 1 -17
15 Jan 1 -18

Nieuws van
de ijsbaan
Op zaterdag 1 november wordt de
jaarvergadering gehouden in het
ijsbaangebouw aan de Pastorie-
weg te Kantens. Aanvang: 20.00
uur.

Omdat er cfk in koelkasten en diep-
vrieskisten zit, kunnen wij die niet
bij u ophalen. U kunt die inleveren
bij de gemeente en dus niet bij ons.
Wij halen oud ijzer, zink, lood, ko-
per, kabels en computers zonder
beeldscherm graag bij u op. Laat
het ons weten en wij komen langs!
Wij staan in t Lougnijs.

Vriendelijke groet,
het bestuur

Collecte
De collecte van het Fonds Ver-
standelijk Gehandicapten
heeft in Stitswerd en omge-
ving  158,50 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank!

Giny Wibbens
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Garnwerd aan Zee
Aan zee, hou aan zee? Aan t Raitdaip zeker? t Dut niks, t bekt lekker. Wie
heurden van t zummer haitied gedounte over n staaiger en n strand. Der
waren gonnent dij last haren van lewaai van auto's, den t was stìndrok
worden ien Garnwerd. Elkenain wol t nije ding zain en wie vanzulf ook,
den kin ie der ja over mitproaten.

Mor dou wie ter aan tou haren, ston
der ien kraant dat e haalve week
dicht ging. Ze konden der nait aan
waarken en haile boudel laip heur
ien toezen. Mitwaarkers mozzen
eerst beder ienwaarkt worden. Den
mor ien t lest van week op vrijdag
der hén.
t Is aaltied n schier ritje noar Garn-
werd. Aal van verren zagen wie de
hoge mast van t zaailschip dat der
bie heurt. Brug over en dou waren
wie der.
Wie waren baang dat wie auto nait
kwiet konden, mor dat vil tou. Op
nije betegelde perkeerploats onder
bie meulen was plek genog.
Joa, en hou zel k joe nou oetstukken
wat wie zagen? k Haar wat klaains
verwacht, mor t was n haile sjieke
boudel. Wie hemmen eerst t spul
mor ais wat ien ogenschaauw no-
men.
Bie perkeerploats was n schiere
aanlegploats veur boten. t Gebaauw
zulf was n soort van paviljoen mit
veul glaas. Onderaan bie t wodder
was n braaide holten vlonder mit n

gloazen wand der bie laangs dat
mènsen nait ien t Raitdaip valen
konden. Op luie baanken mit dikke
kuzzens kon ie joe mor deel valen
loaten. Ien schoel van t gebaauw
stonden gewone toavels en stou-
len, en doar wol t dij dag wel waaien.
n Cappuccino leek ons wel wat. t
Duurde eefkes, mor t kwam toch.
Onnertied keken wie noar n poar
kano's en boten woar brug veur
omhoog mos.
En woar was dat strand den? Dou
wie der aan aanderkaant weer oet-
laipen, zagen wie bie t zaailschip n
houkje zaand woar kiender speul-
den en moekes lagen te zunne-
boaien.
Mor hou gaait dat nou as t min weer
wordt, zeden wie tegen n kaander?
As ie thoes binnen proaten ie der
mit dizze en gene over en wie heur-
den dat ter den groepen verwacht
worden. Dat der noar de mooiste
strandtent van Grunnen mor veul
gasten komen maggen!

Anje van der Hoek

Van Dou
en Nou
op t Hogelaand
Van Kees Reinders is ook t volgend onderwerp:
De Grunneger Kunstkring "De Ploeg".
Ploug.(1)
Aanbegun.

t Was ien zummer van 1918. Eerste Wereldoorlog laip op t ìnd. Ien
Ruslaand was reveluutsie ien volle gaang, ien Duutsland begunde t te
rommeln. Der was oetzicht op aanswat as oorlog. Ons laand was ter
boeten bleven, mor der was gebrek aan sikkom ales en eterij was op bon.
Zowat aal jongkerels wazzen seldoat en mozzen swet mit België en
Duutslaand ien de goaten hollen. Allint vluchtelingen moggen der over
en dij kwammen der genogt oet België.

Ien dizze slim onrustege en span-
nende tied stook n kobbeltje Grun-
neger kunstenoars koppen bie nkan-
ner en zetten n kunstkring op poten.
Bedoulen van aankommende kun-
stenoars was nkander aan te peerd-
jen, te helpen en as t immer kon
dingen mit nkanner te doun.
Boetendes wazzen zai nait kontent
mit hou t der ien Grunnen heer ging
veur wat kunst aanbelangt. Op ten-
toonstellens ien Pictura of ien t
Grunneger Muzeum kwammen zai
mor amper aan bod, omreden doar
wazzen ollere en bekinde kunste-
noars abt en voogd. Dij mouken
romanties waark of volgden “Ber-
gense Schoul” mit duurste eksprez-
zionistieze schillerijen, doar ien
versimpelde vörms allint t vernoam-
ste, t geen doar t echt om draaide,
weergeven wer. Dat mos aans,
mor hou of t mos, dat was t aanstör-
mend talent nog nait heller.
Grunnen lag ook wat apaart ien
oethouk van t laand, aalhouwel t
waark van moderne kunstenoars
der aalgedureg wel te zain kwam.
Wat ter ien kunstenoarswereld boe-
ten Nederland te doun was, doar
wazzen wie hier nait zo goud mit op
hoogte, mor dat haar vanzulf ook
mit oorlog te moaken.
Akkedemie Minerva.
Ien Stad was ien 1797 veurlober
van Akkedemie Minerva opricht
veur taiken- baauw- en stuurmans-
kunst. Ien 1830 kwam soamen-
waarken tot stand mit “Kunstlie-
vend Genootchap Pictura”. Schil-
lers as Hendrik Willem- en Taco
Mesdag, Sientje Mesdag-van Hou-
ten, Josef Israëls en Otto Eerelman
haren doar t affeer leerd en noam
moakt.
Franciscus Hermannus Bach, dij
sunt 1884 leroar was aan Akkede-
mie Minerva, stuurde zien leerlin-
gen doar loatere plougleden Jan

Altink, Johan Diekstroa en Alida
Pott bie zatten, der op oet om ien
boeten midden maank t Grunneger
landschop te kieken noar licht en
kleur van t momint en dij imprezzie
weer te geven ien taikens en schil-
lerijen.

Loater meer.

Aldert B.Ritzema
_______________________________________

Kip Kap Kogeltje
Kip, kap, kogeltje,
Sunner Meerten vogeltje,
Sunner Meerten tuutje,
Mien voader dei hait Luutje,
Mien mouder dei hait Jaantje,
Dug mie mor wat ien t haandje,
Den zel ik nog ais zingen
En loat mien lichtje springen,
Mien lutje kip-kap-kogel,
Mien Sunner Meerten vogel,

Jan Boer
Oet: Hoes en Hof
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT TE KANTENS
Zondag 2 november
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. R. IJbema, Gronin-
gen
Woensdag 5 november dankdag
15.30 uur - ds. P.A. Slager, geza-
menlijke kinderdienst in Kantens
19.30 uur - ds. P.A. Slager, geza-
menlijk met Middelstum in Mid-
delstum
Zondag 9 november
09.30 uur - ds. S.D. Heij, Harkstede
14.30 uur - ds. L.G. Boonstra, Sloch-
teren
Zondag 16 november
11.00 uur - ds. A.G. Bruijn, Uithui-
zen
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 23 november
11.00 uur - ds. T. Dijkema, Enumatil
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 30 november
09.30 uur - ds. P.A. Slager
16.00 uur - ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
19.30 uur - ds. P.A. Slager, jeugd-
dienst
______________________________________________

CHR. GEREFORMEERDE KERK
KANTENS
Zondag 2 november
09.30 uur  ds. J.G. Kortleven
14.30 uur - ds. J.G. Kortleven
Woensdag 5 november dankdag
19.30 uur- ds. J. Oosterbroek
Zondag 9 november
09.30 uur  ds. E. Everts
14.30 uur  ds. E. Everts
Zondag 16 november
09.30 uur  ds. R. Jansen
14.30 uur - ds. J. Oosterbroek
Zondag 23 november
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. Jonkman
Zondag 30 november
09.30 uur- ds. J. Oosterbroek
14.30 uur- ds. J. Oosterbroek

Protestantse gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 2 november
10.00 uur  ds. C.E. Lavooij, Vaassen
koffie en thee in Salem
Zondag 9 november
10.00 uur  ds. E.J. Struif, Oosterwol-
de
Zondag 16 november
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk, Ha-
ren, viering heilig avondmaal
Zondag 23 november
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
herdenking gestorvenen m.m.v.
strijkers ensemble uit Winsum
koffie en thee in Salem
Zondag 30 november
10.00 uur  ds. G.A. Segger, Uithui-
zen
eerste Advent
______________________________________________

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 9 november
19.00 uur  ds. H. Poot
Zondag 16 november
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 30 november
19.00 uur  ds. H. Poot
______________________________________________

Kindgerichte
dankdag-dienst

Met ds. P.A. Slager
in de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt van Kantens,

Pastorieweg 21a te Kantens.
Op woensdagmiddag

5 november om 15.30 uur,
met als thema: God zorgt.

Iedereen is van harte welkom!
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Geopend
vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur
(ook afhaal)
Zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur

Diverse menu's
Spareribschotel ............ 7,25
Zalmschotel ................. 7,25
Karbonade ................... 6,25
Schnitzel ..................... 7,25
Shoarmaschotel .......... 6,25
Visfilet .......................... 5,25
Kippenwings ............... 5,25
Macaroni ..................... 5,25
Bami ............................ 5,25
Gevulde tortilla's
(met gehakt/groente
en salade) ....................... 5,25
Poffert .......................... 5,25

Weekendmenu v.a. ...... 5,25
Soep v.d. dag .............. 2,25
Toetje Leutje Lanteern
(poffert, ijs, vruchten,
slagroom) .................... 3,50

Vr. 7 en za. 8 november
Bruine bonensoep
Vr. 14 en za. 15 november
Zuurkoolschotel met gehakt
Vr. 21 en za. 22 november
Snert
Vr. 28 en za. 29 november
Stamppot boerenkool

Schotels worden geserveerd met
gebakken aardappelen of frites/
salade of groente v.d. dag.
Menu's ook voor de afhaal.

Ook uw adres voor frites, snacks
en Max patat v.a. ......... 1,25
Ook voor Buffetten: warm of koud
Lunch: v.a ...................   7,50
p.p.
en catering uw adres!

Tot ziens bij Jeanet en Rita

Agenda
Rottum
13 september tot 30 november
Kerk van Rottum
09.00 - 17.00 uur
Expositie “Samen tot het einde”
gratis entree

1 en 2 november
Dorpshuis
Aanvang 14.00 uur
Allerlei activiteiten in Rottum
in het kader van het project “Samen
tot het einde”.
Met muziek, lezingen en een begra-
fenismaal, meer info elders in deze
krant
_________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane

Zaterdag 15 november
Dorpshuis Stitswerd
20.00 uur
filmvertoning
Entree  4,00 (incl. 1 consumptie)
_________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
_____________________________________

Zaterdag 1 november
KRC kantine
v.a. 20.00 uur
kaarten en sjoelen
zie elders in deze krant
IJsbaangebouw / jeugdhonk
20.00 uur
Jaarvergadering ijsbaanvereniging

Dinsdag 4 november
t Schienvat
11.00 - 12.00 uur
consultatiebureau

Woensdag 5 november
t Schienvat
19.30 - 21.00 uur
handwerkclub

Donderdag 6 november
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop
t Schienvat
v.a. 19.30 uur
WVAL (toneel met Toke)

Vanaf vrijdag 7 november
t Schienvat
fotoexpositie van Piet Lofvers

Maandag 10 november
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
fotoworkshop

Dinsdag 18 november
t Schienvat
20.00 - 23.00 uur
Vrouwen van Nu

Donderdag 20 november
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop

Zaterdag 22 november
Molen De Groote Geert
v.a. 13.00 uur
intocht Sinterklaas

Zondag 23 november
Antoniuskerk Kantens
16.00 uur
Dichter Jan Venema

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Dinsdag
9.30  -12.00 uur
schildercursus
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
19.30 - 22.00 uur
schildercursus
20.00 - 21.30 uur
tai chi

Woensdag
13.30 - 16.00 uur
bridgecursus
19.00 - 19.30 uur
gymnastiek 55+ op muziek
entree  2,00
19.30 - 20.30 uur
bodyshape

Donderdag
20.00 - 22.30 uur
damclub

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
biljartclub

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
______________________________________

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 spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.

1 en 2 november
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen T 0595  431716
8 en 9 november
J.F. Perdok
Baflo T 0595  422723
14 november
Tandartspraktijk Conradie
Bedum T 050  3012337
15 en 16 november
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen T 0595  431716
22 en 23 november
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum T 0596  572818
29 en 30 november
Tandartsenpraktijk Aan de Meeden
Winsum T 0595  442244
__________________________________________________

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
__________________________________________________

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD:
www.mjd.nl/eemsmond. Inloop-
spreekuren in Uithuizen en Warf-
fum - T 0595 - 437555
__________________________________________________

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

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

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173
__________________________________________________



15

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260
__________________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
__________________________________________________

De kamerheer van de
koning komt naar Kantens
Op dinsdag 18 november is er in t
Schienvat een gezamenlijke bij-
eenkomst van Vrouwen van Nu
afd. Middelstum-Kantens e.o. en
de Maatschappij tot Nut van `t
Algemeen afd. Middelstum.

Voor deze avond is dhr. J. Wolters
uit Haren uitgenodigd. Dhr. Wolters
vertelt over zijn functie als kamer-
heer van de koning. Hoe krijg je
zo`n functie en wat zijn de diverse
taken? Een van de taken is het
begeleiden van de koning, op zijn
verzoek, als hij een bezoek brengt
aan de provincie. Zo maken kamer-
heren ook deel uit van de hofhou-
ding. Aanvang 20.00 uur.

Muzikale poëzie-middag
in de Antoniuskerk
Op zondagmiddag 23 november zal Jan Venema als dichter voordragen
uit eigen werk. De voorbereidingen om te komen tot deze middag zijn er
al veel langer.  De gedichten omvatten een selectie van een veel grotere
verzameling door de jaren heen, soms al eens gepubliceerd in de
Groninger Kerkbode of in t Lougnijs, maar soms ook niet.

De gedichten worden muzikaal
omlijst en muzikaal voortgezet door
de befaamde pianist Henk Doeke
Odinga. De aanvang is 16.00 uur en
na afloop wordt u een drankje aan-
geboden in het koor van de kerk.
Het eerste exemplaar van de spe-
ciaal voor de gelegenheid vervaar-
digde bundel gedichten zal aan Jan
worden overhandigd
door de heer Rein-
der Tuitman,
hoofdredacteur
van de Protes-
tantse Kerk-

bode, waarna de aanwezigen de
bundel kunnen aanschaffen. Deze
middag mag u niet voorbij laten
gaan. Er wordt rekening gehouden
met veel belangstelling, van fami-
lie en vrienden, kennissen en ge-
meenteleden. De entree bedraagt
slechts  3,00, de kosten van de
bundel bedragen  5,00.

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.

Sint Maarten
Sint Maarten was een brave man,
Hij wou alle mensen,
het beste wel wensen,
Wie houdt daar niet van,
Wie houdt daar niet van.

De lichtjes omhoog en dan:
Hoezee!
Voor al die hier wonen,
Sint Maarten te tonen,
Sint Maarten santé,
Sint Maarten santé.
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Foto van de maand
De temperatuur gaat omlaag, de bladeren vallen en de wintertijd is weer ingevoerd.
Het is weer tijd voor een leuke boswandeling en genieten van wat de natuur in deze periode
heeft te bieden.

Fred Reiffers
______________________________________________________________________________________

Oud papier
zaterdag 13 december

vanaf 9.00 uur
T 0595 551788

Recepten met
Pompoenen
POMPOEN/AARDAPPELSCHOTEL
voor vier personen. Verwarm de
oven voor op 175 graden. Kook een
halve kilo doorgesneden aardap-
pelen in vijftien à twintig minuten
gaar en giet ze af. Kook 700 gr
pompoen met 3 dl groentebouillon
in een kwartier met het deksel
schuin op de pan. Voeg ringen van
een grote rode ui toe en zout en
peper naar smaak. Snijd de aard-
appelen in schijfjes en verdeel de

helft over de bodem van een twee
liter ovenschaal. Verdeel ander-
halve tomaat in schijfjes erover,
een plukje oregano en 40 gr gerasp-
te Parmezaanse kaas. Schep hier-
op de pompoen en sprenkel wat
kookvocht er op. Verdeel de andere
helft aardappelschijfjes, anderhal-
ve tomaat in schijfjes en een plukje
oregano. Strooi nog eens 40 gr
Parmezaanse kaas hier op en zout
en peper. Bak de schotel in 35 tot 40
minuten gaar.

SPAGHETTI MET POMPOEN voor
vier personen. Snijd 500 gr pom-
poen in kleine blokjes. Verhit drie

eetlepels olijfolie in een koekenpan
en fruit een gesnipperde ui goud-
bruin. Roer 70 gr tomatenpuree er
door en laat een minuut mee bak-
ken. Schep de pompoenblokjes door
het mengsel en bak al omschep-
pend zo'n vier minuten. Breng op
smaak met zout en peper. Laat met
het deksel op de pan tien minuten
op laag vuur zachtjes koken. Kook
intussen 300 gr spaghetti volgens
het pakje gaar. Serveer de pasta
met de pompoensaus en strooi 50
gr gehakte hazelnoten, 100 gr verk-
ruimelde feta en 15 gr fijngesneden
peterselie over het gerecht.


