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adres:Kooistraat6, 9995PW Kantens.Tel. ?213.
Administratieadres:Langestraat24, 9SX)5
PE Kantens.
Bankrek.no.
RabobankMiddelstum-Kantens
t.n.v.'t Loug34.22.56.173.
nijs, Gironummer
van de bank: 871621.
Uw giften kunt u overmakenop de hierbovengenoemderekening.
Eenabonnementvoor lezersbuitende genoemdedorpenen randgebieden
is
mogefijk,door stortingvan f.25,- op bovengenoemderekening.
't Lougnijswordt u dan toegezonden.
Aan allendie iets te koop hebbenen/of te koop vragen,is er altijd plaats
voor uw advertentiein onze rubriek:Vraag en Aanbod.
Kosten?U betaaldvoor lx plaatsingf. 2,50 per regel.
Wilt u eenvasteplaatsin onzerubriek,neemtu dan evencontactop met het
corr.adres.
Allesuit dezeuitgavemag wordengebruiktin welkevorm dan ook mits met
bronvermelding.
Drukwerken verzorgingvan 't Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijJ.Sikkema,Hoofdstraat16 te Warffum.

WEEKENDREGELING
Huisartsen: Usquert en Warffum
5 en 6 mrt. Mw. ter Haar,prakt.Smits,Warffum
12en 13mrt. H.Visser,
W.deZwijgerstr.
1, Baflo
19en 20 mrt. C.Ruytenberg,
Wadwerderweg
3, Usquert
26 en 27 mrt.J.S.Smits,Oostervalge
51,Warffum
Huisartsen:Middelstum en Stedum
5 en 6 mrt. J.Oosterhuis,
Kampweg2l,Stedum
12en13mrt. H.A.Verhagen,
Grachtstr.S,
Middelstum
19en 20 mrt. S.Gerbens,
Menthedalaan
2, Middelstum
26 en 27 mrt. J.Oosterhuis
Tandartsen:
5 en 6 mrt. H.Meursing,
Hippolytuslaan
70, Midd.
12en13mrt. G.J.Heuvink,
Leerweg50, Ulrum
19en 20 mrt. P.Stomp,Oosterstr.
61,Warffum
26en 27 mrt. A. E.v.Waes,LangeDrift4, Uithm.
Dierenartsen:
5 en 6 mrt. D.v.d.Wel,Hippolytuslaan
62, Middelstum
12en13mrt. C.H.v.Wees,
Havenstraat
13,Warffum
19en 20 mrt. S.G.S.Postma,
Heerestreek
4, Bedum
26 en 27 mrt. C.H.v.Wees

05950-?251
05950-2515
05950-2831
05950-2490
05965-1323
05955-1519
05955-1518

05955- 2292
05956- 2015
05950- 2261
059il-13684
05955- 1303
05950- 3822
05900-12607

G R O E N EK R U I S
goederen:mevr.A.A.Grasdijk,
Voor het afhalen/terugbezorging
tel. 2516.
Maandagt/m donderdagvan 18.00tot 19.00uur, behalvespoedgevallen.
Bij geengehoor:tel. 1228,Groenhof.
WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging
is dag en nachtbereikbaar.
Het centraletelefonischmeldnummervoor dringendegevallenis 05950-5363.
Spreekuur wijkverpleegster: dagelijksvan 13.30tot 14.00uur in het
GroeneKruisgebouw,Molenweg5, tel. 2377.
Maatschappelijkwerker: spreekuurelkedonderdagvan 14.00-15.00
uur
in het GroeneKruisgebouw.
OPENINGSTIJDENPOSTKANTOOR,tel. 05956-1il/5;
Maandagt/m vrijdag9.30-11.30
en 16.00-17.30
uur.
BRANDMELDING: Tel. 05960-12000
POLITIE:Alarmnummer,
tel. 050-131313.
Rayonbureau,
tel. 05953-1888.
Postcommandant
Kantens,tel. 2432

PREDIKBEURTEN
Ned. Herv. kerk - Kantens
9.30uur Ds. E. van Rooyen,Beusichem
6 mrt.
BidstondGewasen Arbeid
19.00uur Ds.C.E.Lavooy.
9 mrt.
1 1 . 0 0u u r D s . C . E . L a v o o y
1 3m r t .
11.00uur Dhr. M.W. Dijkstra,Roodeschool
20 mrt.
11.00uur Mw. A.C.J. Kloostra,Groningen
27 mrt.
Rottum:
19.00uur Dienst
27 mrt.
Gereformeerdekerk - vrijgemaakt
Voorber.H.A.
6 mrt.
9.30uur Drs.T.K.v.Eerden.
14.30uur Drs.T.K.v.Eerden
19.30uur Drs.T.K.v.Eerden.
BidstondGewasen Arbeid
9 mrt.
H.A.
13 mrt.
9.30uur Drs.T.K.v.Eerden.
14.30uur Drs.T.K.v.Eerden
20 mrt.
9.30uur Ds.J.P.v.Bruggen,
Uithuizen
14.30uur Drs.T.K.v.Eerden
27 mrt.
9.30uur Drs.T.K.v.Eerden
14.30uur Drs.T.K.v.Eerden
1 apr.
19.30uur Drs.T.K.v.Eerden.
GoedeVrijdag
Gereformeerdekerk - Langestraat
9.30uur Drs.T.Veenstra,
Ulrum
6 mrt.
Kornhorn
14.15uur Drs.A.Linde,
20.00uur Ds.W.Wijbenga,
9 mrt.
Sneek
Leek
13 mrt.
9.30uur Ds.E.v.Wieren,
Leek
14.15uur Dhr.C.Groeneveld,
Kollum.H.A.
20 mrt.
9.30uur Ds.W.Wijbenga,
14.15uur Ds.L.L.v.d.Vliet,
Groningen
27 mr"t.
9.30 uur Dhr.Dfikstra,Gasselternijveenschemond
1 4 . 1 5u u r D r s . H . v . D i j W
k,insum
VAN DE REDACTIE
Dit is het eerstenummervan de negendejaargang.Wij hopendat ook u de
negendejaargangweer met plezierzult lezen.Ook uw inbrengstellenwij op
prijs. Laateensvan u horen.

AGENDA

't
Dorpshuis Schienvat,KerkstraatT, Kantens
2 mrt. E.H.B.O.
4 mrt. G.J.V.Jaarfeest
17 mrt. Toneelavond
bejaarden(zieeldersin dit blad)
17 mrt. E.H.B.O.jaarvergadering
26 mrt. G.V. Climaxuiwoering
28 mrt. Raadsvergadering
dinsdagmorgen
: gymnastiek
50+
dinsdagmiddag
en -avond:G.V. Climax
dinsdagavond:
damclub
Dorpshuis 't Kloostersteete Rottum
"Kloosterspeulers"
met'Tegenwil en d(r)ank'.Aan18mrt. Toneelavond:
vang 20.00uur.
PLAYBACK SHOW
show
Eenkeurvan binnen-en buitenlandse
artiestengaveneenwervelende
op donderdag18februarijl., georganiseerd
door de C.S.C.W.In totaaldeden er 16groepencq. personenmee.Erwarenzeergoedeen leukecreaties
bij, er was veel werk opgedaan.Het geheelwerd leuk aan elkaargepraat
door de bijnaechteHennyHuisman,of te wel ome Gerard.
De muziek,inclusiefsfeerverlichting,
werd verzorgddoor Arnold. Het publiekdat in grotegetaleaanwezigwas genootzichtbaarvan de jeugdigeartiesten.Onderde kandidatenwas de spanningdan ook te snijdentoen de
prijzenbekendwerdengemaakt.
Dejury bestaande
uit HenkRietdijk,Inavan Dijkenen Roelievan Leeuwen,
wezende volgendeprijswinnaars:
at the dashboardlight: Janeten MarcelPool
1. Meatlof- Paradise
2. Boy George- Comecomecomida:JanineHoltman
3. SandraKim - C'estla vie: FrederikVinhuizen
4. FreddyMercury-MontseratgaballeBarcelona:Rooy Roordaen Marjon
Smit
5. KatheBush- Wutheringheights:JannekeDijkema
6. DollyParton- Jolien:Janet Martini
- Dancingin the Dark:CasperBrands.
7. BruceSpringsteen
Na afloopkon de jeugd nog gezelligdisco-dansen.
C U R S U SR E A N I M A T I E
De afdelingE.H.B.O.Middelstum-Kantens
organiseert
eencursusreanimatie in het bejaardentehuis
Hippolytushoes
te Middelstumin de tweedehelft
van maart.
f .20,-.
Cursusduur:2
avonden;cursusgeld
Dezecursusleidtop voor het 'diplomareanimatie
Ned. Hartstichting'.
b'rjcirculatieenlof ademhaWat is reanimatie?
Kort gezegd:Hulpverlening
lingsstilstand.Hartmassage
en mond-op-mondbeademing.
Wlt u ook dezecursusvolgen,meldt u zich dan aanvóór 10 maartbij Mar(na 13.00
tha Littel-Volkers,B.Entensweg16, Middelstum,tel. 05955-2441
uur).

N IEU WS V AN D E VR O U WE N R A A D
Toneelavond voor ouderen. Op donderdag 17 maart komen "De Loatbluiers" weer voor u spelen, u weet wel de toneelvereniginguit Middelstumdie
grotendeelsuit oudere spelersbestaat en waarvan u altijd zo geniet.
Deze keer komen ze met het Groningsestuk 'Willem Wipkes leert zaklopen',
een blijspelin 3 bedrijvenvan Jan Zijl.
We vertellen u even een beetje van de inhoud: "Op 'n dórp ien pervinsie
Grunnigen woont Willem Wipkes mit zien vrauw Els en heur dochter Gees.
W i p k e s h e t' n g o i e b a k k e ri j e nhet al ' n j oar of w at zi enA .O.W . H ai w i l de zoak wel overdoun aan zien knecht Fransdijverkerenhet mit Gees.Zien vrauw
Els, dij de boksem aan het en aleswil regel'n, mout doar gain proat van heuren en wil naargenswat van waiten. Zulfs gemainte-pelietsieHinderk Hoalman, dijvrijgezelis en ien kost is bie vrauw Poaske,is nait zo maansom heur
man mit te kriegen om ainmoal ien 't joar, de eerste visdag te beleven. En zo
moaken knecht en dochter, vriendin Tinie en notarisklerk'n plan om vrauw
Wipkes ais flink ien 't naauw te drieven.Wat ze doun, en of het hulpen het,
dat kennen joe heuren en zain ien dit stuk".
De rolverdefing is als vofgt:
Willem Wipkes - W. de Winter
- H .G.P a ap-R eenders
El s Wi p k e s
- A.v .d .M eer-S choonvel d
G e e sWi p k e s
F ra n sL i c h te rs - K .J .H o fm an
H i n d e r kH o a l m a n- G . B r i n k
- A .Bl a a u w -N i eborg
Riek Paaske
Ke e s K n a s te rs - K .v .d .W al
T i n i e R i p p e rs - M.J .Z u i dhof-H oofd
't
D a tu m: 1 7 m a a rt i n S c h i e n vatte K anten,aanvang20.00uur en de entree
i s g ra ti s .
De koffie en consumptieszijn voor eigen rekening, zodat we u vriendelijk
vragen om bij het verlatenvan de zaal even met de beheerderaf te rekenen.
Als u graag vervoerwilt naar het dorphuis,belt u dan gerust even één van de
Vrouwenraadleden,dan wordt u gehaalden gebracht. We hopen dat u met
heel veel mensen komt, want het belooft weer een mooie toneelavond te
w o rd e n .
Naar de leeftijdvan de bezoekerswordt niet zo preciesgekeken;allendie tot
de iets ouderen in onze gemeenschapbehoren, zijn van harte welkom.
1 7 Ma a rt - T o n e e l a v o n d !
O P R OA KE L D A IS 1 9 8 8
Het festivalOp Roakeldaiswijkt dit jaaraf van de traditioneledata, n.l. 27 jun i t/m 3 j u l i . D i t i n v e rb a n dm et dansgroependi e op toerneezi j n. Op di t moment is de komst zekervan de groepen uit: Bonaire,Polen, Sovjet-Unie,ltalië en Zweden, tevens komen ook de drie regionaledansgroepen. Min of
meer zeker is de komst van de groepen uit: Spanjeen Bulgarije.Voor de rest
Í' ..
is het nog afwachten.
Wij hopen dat we ook dit jaar weer eqn beroep kunnen doen op alle gastgezinnen, zodat het ook dit jaar weer een groot succes wordt.
Mevr. Groenhof,Ti ena K not.
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POL E N "
Op 1 maart a.s. gaan de deuren op Kooistraat45 weer wagenwijd open om
al uw goederen in ontvangst te nemen. De eerste 25 zakken zijn al weer binnen. Mocht ik niet thuis zijn (wat bijna niet voor te stellen is) wilt u dan op
no. 43 bellen?Ook daar worden de goederenmet plezierin ontvangst genomen. Nogmaals,ter herinnering,wilt u de zakken of dozen stevig vastbinden, schoenen per paar bij elkaar, ceintuursdoor de lussenvan jurk of jas,
brillen graag in een doosje. Verder is alleswelkom, evenalsde vorige keren,
lakens, slopen, een beetje stuk geen probleem, heel geschikt voor verband
e.d. Loophek (box) of looprek, ledikantjes(groot of klein), bedstellenword e n v a n h u i s o p g e h aal d.
Tot ziens!
UIT DE RAADSZAAL 11 februari 1988
- Ten behoeve van de vrijwillige brandweer wordt een nieuwe rechtspositie
vastgestefd.
- De algemeenplaatselijkeverordeningwordt aangevuldmet een bepaling
betreffendehet gebruik van knalapparatenvoor het verjagenvan vogels. In
principe is het thans verboden een zodanig apparaat in werking te hebben
'l
tussen uur na zonsondergangen 1 uur voor zonsopkomst.
- Omtrent een wijziging van de salarisverordening
t.b.v. het gemeentepersoneel blijken problemente bestaanop grond waarvan het college het voorstel terug neemt.
- Er wordt f. 4350,- beschikbaargesteld voor het plaatsenvan speelwerktu i g e n te R o ttu m .
- Voor de afbraak van de voormaligechristelijkeschool te Kantens wordt
een bedrag van f. 15.000,-beschikbaargesteld.
Volgende vergadering,maandag 28 maart te 20.00 uur.
POPPEDIJNTJE _ PEUTERSPEELZAAL
Vanaf 1 februari heeft peuterleidsterMieke Timans, als vrijwilligster,haar
werk overgedragenaan gediplomeerdkleuterleidsterDiana Modderman uit
U i th u i z e n .
Zij heeft nu 9 "poppedijntjes" onder haar hoede. Er kan nog meer bij! Als
rechtgeaardeGroninger(se)kun je gerust eens met je peuter de 'kat uit de
boom kijken'. Wie weet hoe leuk uw peuter het daar vindt. Spelen in een
grote ruimte, met ander speelgoed,expressÍemateriaal(kliederenen kloddef€r), een juf waar het kind naar leert luisteren,contact met leeftijdsgenootjes enz.
'Salem',
De peuterspeelzaalis gevestigd in het gebouw
Kerkhofsweg in
Kantens en is geopend op maandag- en donderdagmorgenvan 8.30-11.45
uur.
Voor het komende jaar krijgen wij f . 500,- minder subsidie toegekend. Zo
gaat dat tegenwoordig.
Voor onze donateurs volgt hierbij ook nog een kleine mededeling. Vorig jaar
maart zijn wij weer begonnen met het werven van donateursvoor onze peuterspeelzaal.Dit was een aantaljarenniet meer gebeurd. Dus binnenkort komen wij (waarschijnlijkbegin maart) weer bij u langs om donaties op te hafen.
Met vriendelijk groeten,
het bestuur
10
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Zevve nog winter kriegen?
K l e u v d e r n i k s meer van.
T mag om mie ook wel zo blieven,
a a l d u u rt z u mme r den w el w at l ang.
't
Scheuvelsnait te vet oethoald,
stop ze moar weer ien deus.
Dikke das dij gait tegen kol
e n h o u d o f p e t v e ur t heufd.
Was dát nou winter dit joar?
Mit hail veul regen
en n beetje vorst, ainmoal.
Kon der nait zo hail best tegen.
Moar t veujoar komt ter an
e n b l o u m e n b e g u n nente bl ui en.
Woar hol k nou t maiste van,
v a n s c h e u v e l no f van al l esw at begunt te grui en?
Ba i d e n tb e n n e n mooi
as t oog joe t moar geft
en n fikse dooi,
alles ien zien aigen weerde let.
Eise Hommes

1'l

't
KLOOS TE R S TE Ete R OTTU M
K LO O S T ER SP EU L ER Sl N
Op vrijdagavond18 maart zal de toneelvereniging"De Kloosterspeulers"het
'Tegen wil
toneelstuk
en d(rlank' van Gerard Dikken, in het dorpshuisvan
Rottum, opvoeren. Het is een blijspelin drie lange bedrijven,waarin, als je
de titel zou moeten geloven,de drank rijkelijkvloeit, maar dat is allesbehalve
waar. Dat er heel wat komische situaties in voorkomen en dat het beslist
geen ordinaireonderbroekenlol is, kan ik u wel verklappen.Er zal weer heel
wat afgelachten kunnen worden. De regie ligt weer in handen van Boukje
Fennema.Na het toneelstukzal er weer een verlotingzijn ten bate van de toneelvereniging.Het belooft weer een ouderwets gezelligeavond te worden
't
waar iedereen weer van harte welkom is, 18 maart om 20.00 uur in
Kloostersteevan Rottum. "

F-ltl"-g:u-9ly-a-:-s-g191-l:-9r-r-Ill9g-"-l-r-,-?,-59,------B E S T U U R S W I S S E L I N GV E R . D O R P S B E L .R O T T U M
Op de jaarvergaderingvan 29 januari jl. trad mevrouw M.Platje uit het
bestuur van de Ver. Dorpsbel. Rottum. Voor haar in de plaats is mevrouw
l . B l i n kg e k o z e n .
Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:
- Rinie Hofman
Voorzitster
Secretaresse - Ina Blink
Alg. adjunct - Harry Medema
Penningmeester- Henk Riemersma
- Lambert Bierema
Bestuurslid
S T R AT EN V O L L EY BA L T O ER N O OI
Zaterdag 13 februarijl. was het weer zover.Voor de vierde keer in successie
werd het stratenvolleybaltoernooigeorganiseerddoor de gymnastiekvereniging Climax. Met 14 teams, die zich haddenaangemeld,werd de strijd zaterdagsmorgensom 9 uur begonnen. Er werd gespeeldin 3 poules,waarvan de
winnaars over zouden gaan naar de finale-rondes.
Winnaar in poule A werd uiteindelijkLangestraat1, welk team in de voorronde eerst nog het team van Kooistraat-Jantje GroenhoÍ voorbij moest.
ln poule B werd wel een team uit Kooistraateerste, namelijk het team van
Nelie Knot, zij het met een gering verschil met een ander team uit de
Kooistraat,die van EstherFraay.Slechtsop grond van een beter doelgemiddeld e g i n g h e t te a m v a n N e l i e Knot naar de fi nal e.
In poule C was het uiteindelijkPastorieweg1 die de finale ronde bereikte.
De eerste finale-wedstrijdging tussen Langestraat 1 en Kooistraat Nelie
Knot, nadat eerst aanvankelijkde strijd gelijk op ging, was het uiteindelijk
Kooistraatdie de wedstrijd in haar voordeelbesliste.(1e set gelijk,2e set een
overwinning voor Kooistraat,nipte overwinning).
De tweede wedstrijd ging tussen Kooistraat Nelie Knot en Pastorieweg1.
Deze wedstrijd werd overduidelijkgewonnen door Pastorieweg1.
De laatste wedstrijd ging tussen Langestraat 1 en Pastorieweg 1. Deze
wedstrijd eindigde in een gelijkspel.Beiile teams wonnen namelijk 1 set.
i3

De einduitslagis als volgt:
1. Pastorieweg1
2. Langestraat1
3. KooistraatNelie Knot
4. Kooistraat Esther Fraay (gelijkaantal punten en doelgemiddelde)
4. Kooistraat Jantje Groenhof {getijk aantal punten en doelgemiddelde}
6. Pastorieweg 2
7. J.T.K.B.
8. Bredeweg 1
9. Stitswerd 2
10. Bredeweg 2
11. Molenweg
12. Langestraat2
13. Usquerderweg/Hogeweg
14. Stitswerd 1

Na afloop werd de EHBO bedanktvoor hun aanwezigheid,wat gepaardging
met een bloemetje. Door voorzitter Jan Lambers werden ook de scheidsrechters,wedstrijdleidingen de keuken bedankt voor hun belanglozeinzet
en voorzien van een bloemetje. Hierna werd overgegaantot de prijsuitreiking. Onze sponsor van de verenigingwas bereid om de prijsuitreikingvoor
zijn kiezente nemen. Bedankt Cor Groeneweg.De beste drie teams werden
voorzien van medaillesen herinneringsvaantjes,
voor de overige teams was
ook een herinneringsvaantje
ter beschikking.Al met al kon terug worden gezien op een zeer geslaagdeen sportievedag.
De dag was echter nog niet aÍgelopen. Door de spelkommissievan Climax
was voor de avond nog een spellencircuitopgezet. Dit varieerdevan regionale vragen tot spreekwoordenen gezegdenen van stripfigurentot een intelligentietest.
Na het eerstespel, waarbij de groepenwerden gevormeerd,stond er een optreden van de goochelaarTitani op het programma.Je werd bedrogenwaar
je bij staat, maar het was wel gezelligen leuk. Daarnawerd het spellencircuit
afgewerkt, de meeste groepen hadden toch wel wat moeite met intelligentietest. Om plm. half elf was het afgelopenen kon bekekenworden wie deze
g e z e l l i g ea v o n d g e w o n n e n h ad.
1. Feyenoord991/zpunten
2. Alax
99
3. Europeselanden 98.l/z
4 . F C . Gro n i n g e n9 6
5. Provinciesen Politiek, beiden 92 punten
7. Hoofdsteden 81 %
Dus u ziet het wel dat de winnaar maar net gewonnen heeft, een halve punt
meer is toch niet zoveel. Maar toch winnen is winnen en daarvoor was er
dan ook nog een taart, welke beschikbaarwas gesteld door onze sponsor
Cor Groeneweg.
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Daarnawerd overgaantot de trekkingvan de verloting.Notaristen Have,
geassisteerd
door de damesRiekKuipersen Rita Rolink,ging over tot de
trekking.
De trekkingluidt als volgt:
le prijs - 2344;2eprijs - 2238;3eprijs - 2707;zleprijs - 1827;
5e prijs - 2909;6e prijs - 2311;7eprijs - 1999;8e prijs - 2199;
9e prijs - 1564;10eprijs - 2285.
van de juistebon af te halenbij JantjeDijkema,
Prijzenzijntegeninlevering
Pastorieweg
15 te Kantens.

,VAN ALLESWAT'
N a a r g e g e v e n sv a n 'H onderd j aar pl attel andsl even
i n Groni ng€tr' ,m.m.v.
A .D o o rn b o s c h -v a nWi eri ngen, G.Ti j ks-A usemaen A .K ooi -Gol dhoorn,samengesteldin 1952.
Groot is het veschilin leefwijzevan de plattelandsvrouw,boerin of arbeídersvrouw. Haar leven was gebonden aan gezin en huis. Het was maar zelden
dat ze zich in het openbaar vertoonde. 's Zondags kwam ze in de kerk; bij
winterdag nam ze haar kerkstoof mee. Verder bestonden haar uitgangetjes,
behalvede visitesbij familie en kennissen,uit enkelejaarlijksop vaste tijden
terugkomendefeestelijkhedenals jaarmarktenin de omgeving, zoals Slochtermarkt, plaatselijkedraverijen,een nutsavond,een uitvoeringvan de rederíjkerskamer.Ging men 's winters naar een markt, dan werd de rijtuigstoof,
gerookte koetong en een tinnen boterklipmet boter meegenomen.Het stoet
werd op de markt gekocht. Het bestek ging in een etui mee, zoals ook het
geval was als men naar een begrafenisging.
Harddraverijenwerden gehouden met paarden onder de man. De prijzen
bestondenuit zilvereninktstellenen bij grotere draverijenuit zilverenen gouden zwepen. Op 7 en 8 juli 1870werd te Appingedam een grote draverijgehouden met als prijzen een gouden tabaksdooster waarde van + f . 500,-,
le premieeen gouden snuifdooster waarde van plm. f . 100,-,2e premie een
gouden horloge ter waarde van + f . 50,-. Alles met toepasselijkeinscriptie.
Zulke dagen had de boerin weinig in het jaar. Het was een rustige tijd maar
het leven van de boerin ging niet over rozen. De dag begon erg vroeg. In de
zomer stonden de meiden (grode en lutje maid) al om 3 uur op om koffie te
zetten voor de knechten,die om 4 uur met het werk begonnen. De irrwonende knechten, meestal3 of 4, kwamen tegen 7 uur weer op de boerderijom te
eten. Inmiddelswas de jongste knecht al bezig om de schapente melken en
het karnpaardte halen. De meiden molken de koeien. Na het opmaken van
de bedden werd het vuur in de open haardstedeopgestookt in de stookhut.
Dit gebeurdemet boon- en koolstro. Eénen ander gaf nogal wat rook zodat
men af en toe even moest luchten. Dit was het werk van "lutje maid". Na
het melken ging men karnen. Eerst de koemelk dan de schapemelk. Eerst
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had men de schommelkarnen later de paardekarn.De boerin kwam altijd
zelf de boter maken. Het voeren van de varkens en de kafveren was vrouwenwerk. Om 7 uur at men gezamenlijk"soepenbrij" met roggebrood met
geraspte kaas en schapenboter.'s Zomers, in de drukste periode, had men
soms zo'n 20 á 30 man op de kost. De knecht sneed roggebrood met een
soort hakmes. Dit was een ijzerenmes met een handvatdat met de ene kant
op de plank was bevestigd.Voor het kaasraspenhad men een grote houten
rasp die op de grond werd gezet tijdens het raspen. De rasp bestond uit spijkertjes zonder kop. De kaas viel onder in de bak, waarin een schuifje zat
waardoor men de gerasptekaas erg gemakkelijkuit kon schudden.
Als het druk was op het land moesten de meiden daar helpen en ook vaak
nog in de schuur. Als het morgenetenom plm. 8 uur was afgelopen begon
het werk in huis. Was er tijd over dan moestenze breienof zakken naaien.Er
werd niet veel meer zelf gesponnen. Men liet de wol bewerken en kreeg het
garen, wollen schortegoed en vijfschaft ervoor terug.
Om half twaalf of twaalf uur werd er warm gegeten. Gewoonlijk stamppot
met "soepenbrij" en spek. Om 6 uur 's zomers en om 5 uur 's winters was
het avondeten. Men at met tinnen lepels en ijzerenvorken en het eten werd
op tinnen schotelsopgediend. leder kreegeen houten plankjevoor het spek.
Verder at ieder uit de tinnen schotel die midden op de tafel werd geplaatst.
De behandelingvan het personeel,vooral ook huisvestingbuiten de werkuren, was weinig benijdenswaardig.Als 's winters na het avondeten de meiden en knechten bij een tuitlamp en later bij een petroleumlampin de etenskamer zaten, waar de verwarming enkel bestond uit een paar stoven waarin
om 5 uur een warme kool was gedeponeerd,zullen er niet zelden harde
woorden aan het adres van de boerin gevallenzijn.
Die zat bij het open haardvuurin het binhuisen voor ze naat bed ging haalde
ze de koperen beddepandoor het beddegoed. Bij sommigen zat het personeel wel ín het binhuis. Qp 12 novemberkwam het vuur in de open haardstede in het binhuis en op 12 maart werd weer alleen in de stookhut gestookt.
In verband met het vroege begin van de dag ging men om ongeveer 8 uur
onder de wol. Zonodig nadat men de voeten nog wat gewarmd had op de
ruggen van de koeien.
De meiden hadden gewoonlijk om de andere week een zondag of anders de
zaterdagavond vrij en in de week de woensdag of donderdagavond. Deze
avond moest vaak nog worden gevraagd. Wat het loon betreft, in de negentiger jaren, begon men met ongeveerf . 30,- à f . 35,- om jaarlijksenige guldens op te klimmen tot ongeveert.70,-.
H.M.d.V.-K.
Wordt vervolgd
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S T E I G E R E N DP
EO N Y
Met een licht verwijtaan mezelfgericht,stap ik de stoepop die grenstaan
de ingangvan eenmodernuitziendekapperszaak.
Het is kwartovervier,de
grootstewarmteis nu wel weggetrokken,dus het moetwel eensoortangstzweetzijnwat zichaftekendop mijn kortemouwenblouse,die daardoornog
strakkerkomt te zitten dan gewoonlijk.
In de zaakbevinden'zich
twee mensen.Eénvan hen zit in een stoel met
hoofdsteun,de anderzat, aan de instrumenten
te ziendie hij hanteert,de
kapper moeten zijn. Na een korte groet neem ik plaats op een stoffen
bankstel,die één meterachterde twee kappersstoelen
tegeneen muurstaat
opgesteld.lk bekijkde voorkantvan de man d.m.v. een grote spiegel.De
pakzittendekapmanslaaptschijnbaar,
onderwijlkniptde in het vlekkeloze
per er lustigop los. De schaarmaakteentevredengeluid,als het in de donkerekroesharen
van de man wordt gezet.Kleinezwarteplukjesneervallend
haarvormeneenmooidecorop de grijzetegelvloer.
De manopentzijnogen
alsde kapperhem het hoofdnaarlinksduwt. Tweepaarogenontmoetenelkaar.lk wend mijnblikaf naarde t.v. dieop eenlaagkrukjein de hoekstaat.
Hetapparaatmet zijnarabische
klankenkanme nietboeien,zodatmijnogen
zich weer richtenop het tweetal.
In de paarsecondendat ik naarde t.v. keekmoet er ietszijn gebeurd.De
kapperprobeertop enkeleplaatsenhet kroeshaarwat omhoogte trekken.
wind die een aan de muur bevestigdeventilator
Ondanksde verkoelende
maakt,voel ik enkelezweetdruppels
mijn onderbroekbereiken.
Dedonkeremanin de stoelsluitzijnogenook nietmeer.Hadhijdat nu maar
wel gedaan.Eenkrachtigestraalvan een bloemenspuit
treft hem vol in het
oog. Met eenbeknepen,nauwelijks
hoorbarestem,stameltde jongekapper
zijn excuus,onderwijlzenuwachtigde bloemenspuit
wat bijregelend.
Even
gebaarde grauwe
latertrekt hij, als een goochelaar,
met een triomfantelijk
handdoek,die om de nek van de man geknooptzat, weg.
Terwijlde man al draaiendmet zijn hoofd zijn nieuwehaardrachtbekeekin
de spiegel,maaktde jongeneenwit scheersopje
klaarin eenoud theekopje.
Alraswordt de donkeremanzijngezichtwitter en witter. Zou hij ook al haargroei hebbentot vlak onder de oogleden,vraag ik mezelfaf. Schijnbaar
moeiteloossnijdt het langescheermesdoor het witte schuim,langezwarte
strepenachterlatend.De kapperdraaitaf en toe zijn hoofd richtingstraat,
om te pratenmet een voor mij onzichtbareman, onderwijlrustigdoorscherend. Met enig pleziergaat mijn gedachtenuit naarmijn eigenelektrische
scheerapparaat.
Het scheerritueel
vindt zijn einde,wat zelfseen blindenog zou merken.In
een ijltempoveranderdde lucht van de kapperszaak
in een parfumeriewinkel,waarvande jongstebediendenet eendoosgoedkopeparfumheeftlaten
vallen.Man'sreukorganen
moetenwel aangetast
zijn,zo onbewogenzit hij
in de stoel.
overbrugik de meEenogenbliklateris de stoelvrij voor mij. Schaapachtig
ter die mij scheidvan de stoel met hoofdsteun.Terwijlik nog na zit te denken over hoe ik mijn haargekniptwil hebben(heb ik eigenlijkwel keus),
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wordt mij eenschoonwit lakenietste strakom de nekgebonden.lk kan nu
goed begrijpendat mensenin paniekkunnenrakenals ze ademtekort konog op de juiste
men. Na een vluchtigonderzoekblijkt mijn adamsappel
plaatste zitten.Nadatik de naarparfumruikendekapperhad uitgelegdhoe
ik ongeveergekniptwil worden,zet ik de bril af en probeermij te ontspannen. Knip,knip gaat de schaar.Drup,drup gaat het ondermijn oksels.De
blousebegintnu toch aardigte klemmen.Mijnogengoedsluitendbeginthii
aan mijn pony, zwaarleunenden tong half tussenzijntandengeklemd,ruik
ik ondanksde sterkeparfumgeur,dat hij te veelknoflookheeftgegeten.Viiftien minutenlaterstapik de stoepaf, startmijnautoen rijweg.Thuisloopik
de badkamerin, ga voor de spiegelstaanen probeermijn pony
regetrecht
wat minderte latensteigeren.

Voor al uw bloemen
en planten

BTOEMENHAT
RITZEMA
KANTENS- tel. 05955- 2072
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