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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en Hervormdekerk
04 mei 9.30 uur
Ds. Kristensen.
Geref.kerk
11 mei 9.30 uur
Ds. Kristensen.
H.A. Herv.kerk
Stitswerd
18 mei 9.30 uur
Ds. Kristensen.
Geref.kerk
25 mei 9.30 uur
Kand.Lichtie. Herv.kerk
29 mei 9.30 uur
Mw, N.C.Meihutzen. Geref.kerk
0 1 j u n i 1 1 . 0 0u u r
D s . K r i s t e n s e nG. e r e f . k e r k
0 8 j u n i 1 1 . 0 0u u r
D s . K r i s t e n s e nH. e r v . k e r k
Gereformeerdekerk vrijgemaakt
04 mei 9.30 uur
Ds. E.L.van 't Foort,Enschede.
1 4 . 3 0u u r
D s . E . L .v a n ' t F o o r t .
1 1 m e i 9 . 3 0u u r
Leesdienst.
14.30uur
Leesdienst.
1 8 m e i 9 . 3 0u u r
D s . J . P .v a n d e r W a l ,L e e k .
1 4 . 3 0u u r
Leesdienst.
2 5 m e i 1 1 . 0 0u u r
D s . J . H a v e m a nR
, oodeschool.
1 4 . 3 0u u r
D s . H . P a t h u i sO
, ldehove.
29 mei 9.30 uur
Leesdienst.
Hemelvaart.
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Stitswerderlaan4
9995 PC Kantens
Tel. (0595)5s 12 27

Verkoopvan
gebruiktepe rsonenaufo's.
Reparatie,
onderhoud
en APK-keuring

WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen
Doktersdiensten
Groningen:
0900-9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen
3 0 a p r i l / 'm
l ei
03-04mei
10-1'1
mei
1 7 - 1 8m e i
24-25mei
29-30mei
31 mei/1juni

H . J .T i m m e r m a nU, i t h u i z e n
E.J.Prins,Spijk
D . L . Wd. e G r a a f ,E e n r u m
, lrum
G . J .H e u v i n kU
J.A.J.Hoft,Loppersum
C.H..deLange,Leens
L.G.Jager,Bedum

0595-431716
0596-592334
0595-491949
0595-402015
0596-5728'18
0595-571427
050-3015462

o p z a t e r d a ge n z o n d a gi s e r o m 1 1 . 0 0u u r e n 1 7 . 0 0u u r e e n s p r e e k u u r .
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw.drs. J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afspraken
van ma t/m vr tussen8.00-8.15uur,tel. 0651255926.

Begrofenísverenigíng
Kontens
Uitvoortverzo?ge?: I
C. Boersemo
I

Ledenodministrotie:
J.O.M.Wols-Stalloert

(osgs-+zzso5 |

(0595-552303

Gelieve wijzigingen bij huwelijk, somenwonen,geboorte en/of verhuizingen
doorgeven qqn de ledenadministrotie

WELK GEZININ KANTENSHAALTDE WERELDIN HUIS?
Momenteelbereidenzich wereldwijdruim 10.000jongeren(15-18jaar)
voor op een uitwisselingsjaar
metAFS in het buitenland.
AFS Nederland,
een non profitorganisatiemet een gedegenkantoorstafmaar vooralmet
groepvrijwilligers,
een enthousiaste
ontvangtin augustuscirca 120 van
dezejongeren.Om ze het jaar van hun levente latenbelevenzijnwe ook
dit jaar weer hardop zoeknaargastvrijegezinnen.
Ook in Kantensof omgevingzoekt AFS Groningen/Drenthe
voor het
gezinnendie een plekjein huismaarvooralin hun hart
komendschooljaar
over hebben,om één van dezejongerende kans te geven een bijzonder
uitwisselingsjaar
mee te maken.Eenjaar dat ook voor het gastgezinvaak
een bijzonderebelevenisis. Nietietswaarje zomaaraan begint,een ervaringmet leukeen zekerook minderleukemomenten,maaraltijdeen jaar
waarje nog vaak aan terugzal denken.EenAFSeris overigensnooiteen
'gast'maar wordtgewoon
een tijdelijkezoon of dochterin uw gezin,met
dezelfderechtenen plichten.Als gastgezinhaaltu de wereldin huis en
heeftu er opeenseen zoonuit Braziliëof een dochteruit Ecuadorbijl!
AFS gastgezinnen
zijner in allesoortenen maten:met of zonderkinderen
en met één of twee,al dan niet werkendeouders.Wij kijkenaltijdsamen
welkestudenthet bestin uw gezinzou passen.Ook voor,tijdensen na het
uitwisselingsjaar
staaner begeleiders
klaarvoor praktische
ondersteuning
en is er volopgelegenheid
om ervaringen
uit te wisselenmet anderegastgezinnenin de regio.
Eén van de 20 AFSersdie het komendjaar naarGroningenkomtis de 17
jarigeFacundouit de Argentijnse
provinciePatagonië.
Hij is een enthousiasteen vrolijkejongenmet verschillende
hobby's:hij drumten doet aan
gumnastiek/fitness,
leest veel, en neemtextra Engelseles. Verdercomputerthij graag en luisterthij naar rock muziek.Hij woont alleenmet zijn
moeder -zijn vader werkt ver weg en zijn twee oudere zussen zijn al het
huisuit-hij is dan ook gewendom een steentjebij te dragenaan de dagelijksehuishoudelijke
werkzaamheden
thuis.Hij heefterg veel zin in het
komende uitwisselingsjaar
en hoopt snel 'in te kunnen burgeren'in
Nederland
en misschienwel in Kantens.
Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op (Erika
- 0595-401620 of
gastgezinwerver
Schoonhoven,
Groningen/Drenthe
AFS kantoor0297-214076)of kijk op de websitevan AFS (www.afs.nl).
Ook jongerendie zelf meerwillenwetenover 'eenjaar in het buitenland'
kunnenzich altijdmelden.

VAN WESTERBORKNAARAUSCHWITZ.
Naar aanleidingvan het werkstukdat ik heb gemaaktover de Tweede
Wereldoorlogin havo 5, ben ik gevraagdeen stukjete schrijvenvoor het
Lougnijs.
gemaaktvan tweejongensdie zijngedeIn hetwerkstukhebik 'portretten'
porteerdvan Westerbork
naarAuschwitz.
D.m.v.dit werkstukheb ik meeg e w e r k t a a n e e n p r o j e c t d a t i s o p g e s t a r ti n h e r i n n e r i n g s c e n t r u m
Westerbork.Dit project houdt in dat van alle personen die vanuit
WesterborkzijngedeporteerdnaarAuschwitz,Sobibor,of een anderconcentratiekamp,
een kleinebiografiewordt gemaakt.Van al deze mensen
wordtuitgezochtwaar ze woonden,wat hun hobby'swaren,wat voor werk
ze deden,etc. Deze-gegevens
wordenop internetgezet zodatde nabestaandenen anderebelangstellenden
het kunnennalezen.
lk was, samenmet een klasgenoot
verantwoordelijk
voor twee van deze
'personen':
Joélen Benjaminvan Delft.
Toenik met het werkstukbegon,kreegik een foto van beidejongens,Het
warenbroers.Het was een zwart-witfoto van de tweejongensin klerenuit
de jaren'40.Nietsmis mee,zouje zeggen.'t Lijktop eenfotovan mijnopa
uit die tijd.Dat is net niet helemaalwaar!Op dezefoto stondentweejongensdie een tijd verblevenin Westerborken er moestenwerken.Dezelfde
jongens zijn gedeporteerdnaar Auschwitzen zijn daar om het leven
gebracht.'Omdatze nou eenmaalJoodswaren'.
Als je zo'n foto in je hand krijgt,besefje niet dat er achterdeze personen
een (vreselijk)
verhaalschuilt.Toenik aan het werkstukbegon,was de foto
alleennog maar een 'foto met 2 onbekendejongenserop',die in ieder
gevaleen naam hadden!
Naarmatehet onderzoekvorderde,kwam ik steedsmeer over de broers
te weten.Opeenshaddenze een vaderen moeder.En het huis waarinze
woonden,bestond nog! Ook kwam ik steeds meer te weten over het
karaktervan de jongens.
Joelwas de oudsteen had veelvrienden.Hij voetbaldegraagen was een
goedeleerlingop school.Benjaminwas veelstiller.Hljzatgraagin een stil
hoekjeeen boekte lezen.Hij hadweinigvrienden,maarvond het wel leuk
om met Joél mee te gaan naarzijnvrienden.
manierenkwamik steedsmeerte weten.lk ben bijvoorOp verschillende
geweest,om te zien hoe de menbeeldnaarvoormaligkampWesterbork
is erg veel informatie
sen daartoen leefden.In het herinneringscentrum
te
vindenovergedeporteerde
mensen.
Zo ben ik in een archiefgeweest,dat normaalgesproken,geslotenis voor
publiek.ln dat archiefstondendozenwaaropallemaaljaartallenstonden.
ln die dozen zatenmappenmet daarinlijstenwaaropper dag werd bijgehoudenwelkemensener gedeporteerd
werdennaareen van de vernietigingskampen.
D.m.v.die lijstenhad ik erachterkunnenkomenwanneer

Joelen Benjamingedeporteerd
zijn.lk had namelijkde sterftedatum.
Vaak
werdende gedeporteerden
namelijkvlak na hun aankomstin een vernietigingskampgedood.Met Joél en Benjaminzat dat anders,zij stonden
namelijknergensop een lijst.Er zijneen aantalverklaringen
te bedenken
waaromdat was. Eén kan zijn dat de jongensnief meteenna hun aankomstgedoodzljn,maarnog een tijd hebbengewerkt.Dan zoudenze dus
op een deportatielijst
staanvan wekenof maandenvoor hun dood. Dit is
bijnaniette achterhalen.
Een tweede,meerwaarschijnlijke
redenkan zijn
dat het niet geplandwas dat de jongensgedeporteerd
werden,maar dat
dat op het laatstemomentnog beslotenis. Ze zijn dus niet toegevoegd
aan de lijst.
Helaasben ik er nietachtergekomenwat de echteredenwas.
In dat archiefstondennietalleende dozenmetde mappen,maarook 'persoonlijkmateriaal'.Materiaalwat van de personenwas en is gevonden.
Van Joel en Benjamin is ook iets gevonden. Een groezelig brrefje,
geschrevenop een enveloppemet potlood.Dit briefjehebbenze uit de
trein gegooid toen ze werden gedeporteerd.Op het brieÍje stond een
boodschapvoor hun ouders.De preciezetekst weet ik helaasniet meer,
het was in iedergevalvreselijk,
dat weet ik nog wel!
De jongensmoetenin doodangstgezetenhebbentoen ze het briefjemet
hun laatsteboodschapschreven.En datzelfdebriefjeheb ik dan zomaar
in mijn handen.Onvoorstelbaar!
Door dit onderzoekzijn twee onbekendejongensvan de foto ineenstwee
echte personengewordendie hebben gelachen,gehuild, gespeeld,
g e l e e r de n . . . . b u i t e nd a t . . . . v o o r a lh e b b e ng e l e e f d !
De tweejongensop de foto zijn 2 echtepersonengeworden!En daar doe
je het voor,dat is het doel van dit project.
lk ben ontzettendblij dat ik aan dit projectheb mogen meewerken.Het
heefterg veel indrukop mij gemaakt,zowelemotioneelals educatief.De
jongens,Joélen Benjamin,
zijn ietsvan mezelfgeworden,ietswat ik nooit
meer vergeet.
Als je benieuwdbentgewordennaardit project,kijkdan eensop internet:
www.Westerbork.
nl
Hieropstaan al verschillendeportretten.Het portretdat ik heb gemaakt
staater volgensmij (nog)niet op. Maar het is altijdeen kijkjewaard!
LizanneGroeneweg,
Kantens.

BfE LANGS (1s-2-19441
doe lestetraain
dij mie bie
Winschootlangs
noar Schanze
ridt
lag onder
dizze zulde
locht
mienjongestied
dag dode pabbe
doe ligst
hail dicht bie
woarhen
goan wie
Saulvan Messel.

KANTSTERJEUGDHONK.
Het KantsterJeugdhonk is geslotenop de volgendedagen:
2 mei en 3 mei 2003.
ongewijzigd.
Verderzijn de openingstijden
gesloten
Maandag
gesloten
Dinsdag
Woensdag: 19.00tot21.30geopend
D o n d e r d a g 1 9 . 0 0t o t 2 1 . 3 0g e o P e n d
19.00tot 24.00geoPend
Vrijdag
19.00tot 23.00geopend
Zaterdag
Zondaggesloten.
U kunt bij ons terechtvoor:koffíe,thee,een drankje,poolen,een spelletje
Kom eens langs.
kaartof dammen,muziek,en een stukgezelligheid.
Totziensin het Jeugdhonk.

ROMMELMARKT.
o m v r i j d a g2 3 m e i v a n 1 8 . 3 0u u r t o t 2 1 . 0 0u u r w e e r
Hetis de bedoeling
een rommelmarktte houdenvoor de restauratievan de klokkenvan de
HervormdeKerkte Kantens.

Aangezienwe nog steedswachtenwanneerde subsidievan de rijksoverom iederjaar een romheid komt,zijn we dus nog steedsgenoodzaakt
melmarktte houden,omdat alles wel steedsduurderwordt,gemiddeld
zo'n 3 tot 5% perjaar.
Wij haddenook gehooptdat allesbinneneen kortetermijnrondwas maar
wr1zijn nog altrjdafhankelijkvan anderen.
graag
voor zolderopruimingen,
Dus mensen,'wehoudenons aanbevolen
geen kapottespullenen geengrotemeubelstukken.
Als er nog mensenzijn die ons willenhelpenmet de verkoping,bel ons
d a n e v e n ,w a n tv e l eh a n d e n. . .. . .
Kor Broekhuizen,
tel. 551796of
J a n n i eD i j k ,t e l .5 5 1 8 5 0 .
AGENDASCHIENVAT.
voor't Lougnijsal ver voor de verschijningsdatum
Daarde kopry
'up to date'.
ingeleverdmoet zijn, is de agenda niet altijd
Raadpleegdus ook nog even uw eigenagenda.
activiteiten
in de
Hieronder
volgende datavan de verschillende
maandmei, voor zovertot nu toe bekend.
7, 14,21 mei
13,20,27mei
15 mei
17 mei
21 mei
27 mei
28 mei

13.30uur
9 . 3 0u u r
20.00uur
19.30uur
20.00uur
20.00uur

voor meisjes.
Zelfverdedigingscursus
Volksdansen.
vergadering.
C.S.C.W./Feestcomité
Volleybaltoernooi.
gemeenteEemsmond.
Dorpenronde
Advendo.
Jaarvergadering
Vergadering
Schienvatbestuur.

SPEELWEEKBESTUUR.
van het speelweekbestuur.
Een aantalmededelingen
van de
tot vele voorgaandejaren, zal de rommelmarkt
In tegenstelling
plaatsvindenen wel op zaterspeelweekdit jaar voor de zomervakantie
d a g2 1 j u n i .
jaren,uw 'rommel'langsde
Op vrijdag20 juni kunt u, net als voorgaande
weg te zetten.Dit halenwij dezelfdeavondop.
We hebben al een aantal kostenlozematerialenmogen ontvangen,
bedankthiervoor!
Toch kunnenwe nog veel meer gebruiken.Oude lakens,vitrages,dekbeddenetc.etc.zijnvan hartewelkom.Mochtu nog ietsvinden,dan kunt
Alvastbedankt!
u het afgevenbij WillemAalders,Kolpendestraat.
groeten,
Met vriendelijke
Het speelweekbestuur.
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NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.

,;_r<3)
tq,\
Zeffverdedigingscursus
/',è
Op woensdag16 aprilis in de sportzaalvan 't Schienvat +1,..=)z
r.v[(t(
de zelfverdedigingscursus
voor meisjes van 9-12 jaar
gestartmet 14 deelnemersen 3 meisjesop de wachtlijst.
De cursus wordt verzorgd door Jantien Lindeboon van
Lindeboomtrainingen
uit Groningen.Verschillende
ouderswaren bij de
eersteles aanwezigevenalsenkeleledenvan de Vrouwenraad.
De wereld wordt steeds onveiligeren we zijn er trots op dat het ons is
geluktom de cursusdoor te kunnenlatengaan.Het heeftveel energieen
geld gekosten we hopendat de meisjestrouwde cursuszullenbezoeken
en eruit halen wat erin zit, zodat ze na de laatsteles zelfbewuster,weerbaarderen stevigerin het levenstaan.
Koninginnemarkt
We zijn weer op de marktvertegenwoordigd
met onze zelfgebakkenbanketbakkersartikelen.
Zonnebloemreisje
De ééndaagsebootreisvan de Zonnebloemvindt plaatsop zaterdag10
mei. Uit onzedorpengaanditjaar vijfvrouwenmee en uit Zandeweertwee
echtparen.
De bootvertrektdezekeervanuitFarmsumen vaartover het Eemskanaal
en het Reitdiepen dan terug.Ondenryeg
wordende bootreizigers
venruend
met lekkereten en drinken.
Van de Vrouwenraadgaan mee mw. Steendamvoor Kantensen mw. De
Vriesuit Uithuizenvoor Zandeweer.
Fietsclub
De fietsersonder u kunnenwe mededelendat we op woensdag21 mei
weervan startgaan.Vertrek13.30uur bij 't Schienvat.
Onzecommissieleden
zullenzo veel mogelijktrachtenbij toerbeurtmee te
fietsen.
Op bezoek bij Helmantel
Vorig jaar hebbenwe een waddentochtjegemaakt.Dit jaar kunt u zich
aanmeldenvoor een bezoekbij de schilderHelmantelin Westeremden.
Het fiets-of autotochtje(afhankelijk
van het weer) is op dinsdag17 juni.
Vertrek13.30uur bij 't Schienvat.
De fam. Helmantelzal uitleggevenover het huis (de weem)en de schilderijen.De naastgelegen
kerkkan wordenbezichtigd,
en er is ook nog een
leukwinkeltjein de buurtwaar u eventueeleven kunt gaan kijken.
De entreebij de fam. Helmantelbedraagt€ 2,50 inclusiefkoffieof thee.
Tweedekopje0,50 euro.We hopenop mooi weer,zodatwe in de prachtigetuin koffiekunnendrinken.
U kuntzicht/m zaterdag7 juni aanmeldenbij mw. Steendam,
tel. 551633
of mw. Groenhof. tel. 551228.
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K A N T S T E RJ E U G D H O N K .
ln maart hebbenwe een Apres-Skipartygehad.Dit was weer heel gezellig. Van 19.00- 21.00 uur was de partyvoor de kinderenvan de basisgeen apres-skidiscomaareen gewonedisco!).En van
school(natuurlijk
21.00- 23.30 uur was een Apres-Skipartyvoor de jeugd. Er was meer
opkomstbij de kinderendan bij de jeugd,wat erg jammerwas!!
De volgendeactiviteitdie we organiseren
is op 30 april,koninginnedag=
Eerststaanwe 's ochtendsmet ons kraampjeop de markten verkopenwe
allerleispulletjes.
We verkopenook suikerspinnen
en popcorn!
's Avonds
is hetjeugdhonkgeopendwant dan is er een Oranjefeest!
groet,
Vriendelijke
Het KantsterJeugdhonk.

?ry

c4ttedep,&o...

DoorMarcellaGerretsen,
Middelstumenrueg
6 in Kantens.
Wat was je meisjesdroom?
lk deedde heledag nietandersdan dromen.
Wat is daar van terechtgekomen?
Dat ik nu nog steedsaan het dromenben.
Wat is je hobby',
Mijn hobbyis koken,en ik heb van mijnhobbymijnvak kunnenmaken.
Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Italiëen lerland.
Wat is het leukste aan je woonplaats?
Heelafgezaagd,maartochwel de rust,en ik vond het in het beginzo grappig dat iedereenelkaargroeten dat maakje in de stad nietmeermee.
Wat is het minst leuke aan je woonplaats?
Datwe aan een drukkeweg wonenwetenwe, maarsommigeauto'srijden
er wel heel hard.
Welkboek heb je voor het laatstgelezen?
Fatalita.
een Venetiaanse
misdaadroman.
Welkefilm heb je het laatstgezien?
All abouta boy (achterafgezienhaddenwe beterthuiskunnenblijven).
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Wat is je favorietet.v. programma?
Het is nu niet meerzo dat ik het moet zien,maarGTST vind ik nog steeds
leuk,en ik ben helemaalgek van waargebeurde
ziekenhuisseries,
zoals
IngangOost.
Waar heb je het laatstsmakelijkom gelachen?
Om een 1 aprilgrapvan een collega.
Wat heeftje het meest geraakt?
Het verliesvan familieleden,
waarondertwee kleintjesen mrlnoma.
Wat zou je graag nog eens willen doen?
lk zou graagmet Hielkeen de kinderenin ltaliëwillenwonen,en daardan
een campingrunnen.
En tenslotte,aan wie geef je de pen door?
Aan Pian Nomden,Middelstumerweg
44, Kantens.

STICHTINGHET TUINPADOP.
Open mei-dagenen tuinen-marathon
De tuinen-marathon
2003 houdt in, dat op vier
opeenvolgende
weekeinden,in vier regio's,in de
maandenjuni en juli ca. 60 particuliere
tuinen in
Groningen,Ost-Friesland
en het Emslandbezocht
kunnen worden en wel zonder de $:bruikelijke
afspraakvoorafmet de tuineigenaar.

*ó",u'xo%

r3
t'r;,Ï.;lï""1|-'*
rr-S?t

Open mei-dagen
Naast de tuinen-marathon
worden dit jaar ook de 'Open Mei-dagen'
gehouden.Op 24 en 25 mei bent u in ca, 40 tuinen,verspreidover alle
regio'svan hartewelkom.
De dataen adressenvoorde tuinen-marathon
en de openmei-dagen
vindt
u in onderstaandoverzicht.De openingstijden
is in principesteeds van
10.00- 18.00uur.tenzijandersvermeld.De beschrijving
van de tuinenen
de algemenebezoekersvoonruaarden
vindtu in de gids "HetTuinpadOp,
2002-2003".
De gids Het TuinpadOp is verkrijgbaar
bij de VW's (€ 5.50)in de provincie Groningenof te bestellendoor overboekingvan € 7.00 op giro
2801496t.n.v.StichtingHet TuinpadOp, Veendam.Ook verkrijgbaarbij
Hannyde Vries,Klinkenborgerweg
7, 9995NE Kantens.
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Deelnemerstuinen-marathon2003
Tuinendie tevensmeedoenaan de Open mei-dagenkunt u herkennen
aan een sterretje*.
28 en 29 juni - regioNoord
Appingedam* W. en A. Pathuis,Alberdaweg
24.
Borgsweer* Annie Krijgsman,Borgsweer29.
Eenrum
H.A.Glas-Bouwman,
Molenweg3,
Eenrum*
Fleurvan Zonneveld,Handenrueg
1 (alleenop 24 mei).
Eenrum
Eenrumerstreek
10.
S. Zuidema-van
Stuyvenberg,
Eenum
A.C. van Ballegooyen
Kerkpad4.
en A. Teunissen,
Garrelsweer* Karsen MoniqueNicholson(za. 10.00-17.00
u).
Holwierde
J. van der Veer-Knossen,
De Rippert20.
Kantens*
H,M.de Vries-Kuiper,
Klinkenborgenrueg
7.
Pieterburen* DomiesToen,Hoofdstraat
26 (v.a.10.30u).
Uithuizen*
M e n k e m a b o r(g1 0 . 0 0 - 1 7 . 0u0) .
Uithuizen
Dirken Nieskede Winter,Talmaweg39.
AnnekeKerkhof-vanMast,Vlasserslaan2.
Ulrum
4.
Usquert
F. Hopma-Zijlema,Kloostenruijdwerdenrueg
Warfhuizen J.A.Torringa-van
Kampen,Schouwen4.
Westenrvijtwerd
F. Bloemsmaen J.G.Talsma,Heemweg3,
MEI MAAND
Wie danst met mij
'n
ronde dans
en richt de erebogenop.
Wie vlecht met mij
'n
bloemenkrans
en hangt die boven in de top.
Wie pakt met m[
deze kans
en laat zich gaan
als in trance
mijn bruid, dat ben jry
want 't is de maand van mei
TOENVERDUISTERING
VERPLICHTWAS
Oorlogin lrak,de krantenstaaner vol van, veel beeldenen interviewsop
t.v.,en bij ons staan4 en 5 mei voorde deur.
Alhoewelik de TweedeWereldoorlog
nietbewustheb meegemaakt,vroeg
ik me af toen ik bovenstaande
zin las hoe de mensenin de oorlogde
avonddoorkwamen.
Om geen lamplichtnaarbuitente latenschijnenwas
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men vanaf 10 mei 1940verplichtde ramenzo
goed mogelijkte verduisterenmet het doel dat
de vijandvanuitde luchtniet kon zien waar zich
dorpen en steden bevonden.De straatverlichting was ook overaluit. Er heerstezodrade zon
onder was volkomenduisternisin het gehele
land.
Het enigewat ik mij herinneris dat wij thuisaan
de Pastorieweg25 een rolgordijnvan grijs
papiervoor het kamerraam
hadden,dat er jaren
later nog hing als overbhlfsel
van de oorlog.De
kamer was met dik bordpapiervan plafondtot
vloer verkleind,waardooreen gang ontstond
naar de keuken.De kamerwas daardoorbeter
te venruarmen.
Mijn man herinnerdezich iets
meer.In zijnouderlijkhuisin Usquerthaddenze donkerbruine
pluchegordijnenmet aan de bovenkant
een koofvan grrjspapierom allekierengoed
af te dekken,Er liepenmannenvan de luchtbeschermingsdienst
door het
dorp om te controleren
of iedereengoedverduisterde.
Was het ergensniet
goed in orde, dan tiktenze tegen het raam met de kreet:'Der komt nog
lichtdeur'.
ïii:i;*iiiitrlil!:tttiÍ$!:!::x*ri::istï

ZOlang ef nog fadiO WaS had men nOg Wat

3X?ïJ,'#iï,:J::J:l
ii"i!"
:l!::',:.txï-*'ï:[?ï:fl
"'ïJíffi
papier afgeschermd
het
licht
met
strookjes
;!
v*nr.,onJ'"*
ii

i:
ii

ii

:i
ii
ii
ii

ne0enmorgfn tol Y.r.í uur.
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il.zo
"*, ii moest worden. Hetzelfde moest gebeuren
D,nuaosmorsen
rct 9.3S.
defietslantaarn.
DeMaan,
'''*ï,r"".
i! met
Er
was
een run op batterijen,die weldra niet
.,"o*u^I"
,r.ro i!
te
krijgen waren. Philips bracht de
|l}:iï," "
i f;il ïi:3[ ;i Te.9r
0ó;; is:ià ii 'knijpkat'in de handel,een lantaarnvoorzien
opr"iii
$crrii'6*raríro
ii van een handdynamO.
l-"._*u"::,--

'i
voerdenin de zomervan 1e40
il Hllï;:*" f.iï ï:ll: ii o" Duitsers
iiii:::nr:nr:**liiiiiiií:r;rii;!*l**:rn*rii

difeCtde DUitSezOmeftijdin ZOdatde dag met
in 1942werddoor
Seyss
lnqu,art.
1 uur en 40 min. werd verlengd.Maar bij
strenge
verduisterings
voorschrifweer en ars de maan verstek riei
beworkt
tenuitgevaardigd
gaan,was het 's avondsaardedonker.
Landelrjk
raaktenin 1941116mensen,in 194294 en in 194391 mensen
als gevolgvan de verduistering
te water.
De animoom er 's avondsop uit te gaannam daardooraf, vooraltoen de
maatregelssteedsstrengerwerdenen men voor een bepaalduur thuis
moestzijn.
Om wat meer te weten te komenover die tijd en dan met name over de
avonden,vroegik enkeledorpsgenoten
naarhun herinneringen,
die na 60
jaar wel wat vervaagdblekente zijn.
Onze plaatselrjke
historicus,de heer G. de Boer die toen met zijn ouders
aan de Kerkstraatwoonde,waar nu het huis van de fam. Hovenkamp
staat,verteldedat zijn vadervoor de keukenrameneen houtenraamwerk
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had gemaaktmet asfaltpapiererop. Overdagkon je het raamwerkwegzetten.Voor de kamerramenen de winkelramenzaten rolgordijnenmet
speciaalverduisteringspapier.
Deze rolgordijnenkon je kopen bij Marten
Kuizinga.
Als de mensennietgoedverduisterd
haddenkwamveldwachter
Mulderaan de deurom te zeggendat er beterverduisterd
moestworden.
Eerstwas er nog enkeleuren per dag elektriciteit,
maar in de wintervan
194411945niet meer. Êr werden toen oliepitjesgemaakt.Een weckfles
met koolzaadolie
waar een kurk in dreef.Met
een lange stopnaaldwerden een paar katoeWIE,LRUDERS,
Dê,NIIT
UW VERLICIITING!
nen draadjesdoor de kurk getrokken,die kondenbranden.
ln het begin kwam er nog water uit de kraan,
maardat was van korteduur.Gelukkighadden
de meestemenseneen regenbakbij het huis
met een pomp.
Andere dorpsgenotenverteldendat voor de
verduistering
ook wel de houtenblindenwerden benut,die in veel ouderehuizenaan de
binnenkantvoor de ramen zaten.Viel er nog
Ha, }€s,' rs dd larnp 14, opru ttt ah
lichtdoor een kiertje,dan gingener overgordijnen overheen.
's Avondswerden van
bonenstro,dat van het
er
land afkwam,proppengedraaidom de kachelmee op te stoken.
Zolanger nog elektrischlichtwas kon je 's avondsnog wel het een en
anderdoen,maar bij een oliepitjebegonje nietveel.Garenspinnenvan
schapenwolen daar kledingvan breien.
Ook werdener voorbereidende
werkzaamhedengedaanvoor het werk overdag.Een
beurtschipperversteldegraanzakken.Als
nl5:l'RI,RU'ïÏg
jongen hielp ik bakkerHovenin Rottum's
avondsmet bonnenplakken,verteldeeen \ ' À l : L t : .\ r E N S \ ' l I l ) l l F . l . l l N
oud-Rottumer.
Veel levensmiddelen
waren
op de bon,broodook.Hetdistributiekantoor
was in Kantens gevestigd in Huize
B o t e r d i e pw
, aar mej.Elema uit Rottum
hoofdwas.
ln Stitswerdging men op zaterdagavond
kaartenbij smid Dijkema.Je mochtimmers
nietop pad,om 8 uur moestje binnenzijn.
Wat zullende mensenblij geweestzijn als
het weer voorjaaren zomer werd met veel
zonlichten zonnewarmte.
Een Kaansterverteldedat ze lopend met
haarvrienddoorde kikkerpolder
naarStitswerdliep,Halverwegestondhet
huis van de fam. Jacobvan Dijk.Daareven een praatjemakenen verder
genietenvan de natuur.
ondenrveg
Aan de wisselingder seizoenenkon de vijandnietsveranderen.
A .E . v . dH. - 1 .
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Kikkerpolder
Kikkerpolderzullen vele Kanstersdenken,waar was dat dan? Aan de
het schelpenpad
Stitswerderlaan
op lopenen dan konje vroegerrechtdoor
over een smal landpadnaar Stitswerdwandelen.Het pad kwam uit bij de
school.
Misschienkunnenwe er in het Lougnijseens aandachtaan besteden.
nietmeerbestaan.
Jammerdat zulkewandelpaden
A.E.v.d.H-1.
Kemedie ien drij bedrieven
10 mei 2003
Dorpshoes Stitswerd
Zoal open: 19.30uur
A a n v a n g :2 0 . 0 0u u r
Pries:€ 3.50

KnHuïfjffifiirl,

T o n e e l v e r e n i g i n g' d e Z i j l v e s t e r s ' u i t
Inhoud
Onderdendam
spelenin Stitswerd.
van het stuk:Agnes Stolkis de buurvrouw
van Bas en lrene Valentijn.Agnes is op
haar 32e nog altijd vrijgezel,maar heeft
tegen haar Russischetante gelogenover
het hebbenvan een man. Oom Borisen
tante Bets komenonveruachtsop bezoek
en brengendaarmeeAgnes in grote problemen.Waar moet er zo snel een man
vandaankomen?AgnesbesluitBas te bombarderen
tot haarechtgenoot,
tot groteergernisvan lreneen hun dochterEvelien.Door allerleiverwikkelingenkomt Agnes in steeds grotereproblemenen tot overmaatvan
ramp wordt ze ook nog echt verliefdop Klaas,de chauffeurvan oom en
tante. Ook Bas zijn ouders-Willem en Anna Valentijn-die op bezoek
komensnappennietsmeervan de helesituatie.Hoe redtAgneszich hier
uit? Kom zaterdag10 meía.s. kijkenhoe dit dol komischestuk afloopt.
Bas Valentijn
lreneValentijn
EvelienValentijn
WillemValentijn
Anna Valentijn
AgnesStolk
Oom BorisNikolajev
TanteBetsíe
KlaasKamerman

Rein Bakker
TinekeGroenewold
LoloZuidema
Rob Visser
lfke Beckeringh
HelmaMulder
FrankAdmiraal
CarienBakker
SandraRomijn

Regie:
Souffleur:

Anje Reining
MennaWierenga.
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OPHALENOUD PAPIER.
Woensdagavond
21 mei om 18.00uur bij de weg.
in dozenof papierenzakken.
Oud papieren kartongraagaanleveren
APPA.
OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAL/ KLEINEELECTRISCHE
RATEN.
Maandagmorgen
12 mei kunt u bij het personeelvan de chemokaruw
Heeftu kleinchemischafvalaan te bieden
kleinchemischafvalinleveren.
telefonisch
dan kunt u dit, in de week voorafgaand
aan de inzameling,
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.U kunt ook een e-mail
sturennaar:algemeen@eemsmond.nl
Uw afvalwordtvanaf uw huis meegenomen.Ook afgedanktekleineelectrische apparaten zoals koffiezetapparaten,
strijkijzers,broodroosters,
haarfohns,electrischetandenborstels
boormachines,
etc. kunt u meegeven aan de chemokar.
ONTVANGENGIFTEN.
ontvangen:
In maartmochtenwij de volgendegiftenop onzebankrekening
Ver.v. Dorpsbel.R. te R.
€ 12,PlastiekRecyclingBoeren
€ 15,€ 10,N.N.
Wij dankenu voor uw bijdrage.
ROTTUM.
VERENIGINGDORPSBELANGEN
Paasactiviteiten
Op tweedePaasdag21 aprilwaren er door de --:
georeen aantalactiviteiten
dorpsverenigingen
ganiseerdin Rottum.Als eerstewas er een eiervoor de kinderen.Op het grasveldvan de
zoekwedstrrlÍj
fam. Oude Egberinkhaddende ouderekinderenvan het dorp
in het gras
van de VDR een flinkaantalpaaseieren
en de bestuursleden
verstopt.Speciaalvoor deze gelegenheidwas het grasveldniet al te kort
gemaaid,zodater twee groepenvan kinderenecht naarde eierenkonden
verdeeldzodatde jongere
zoeken.Het grasveldwas keurigmiddendoor
van
kinderen(0-6 jaar) en de ouderekinderen(7-11jaar) onafhankelijk
elkaarkondengaanzoeken.Zo'n dertigkinderenhebbendriftiggespeurd
naar de eitjesin het veld. Kinderendie een genummerdei vonden,konden laterin het dorpshuiseen kleinprijsjeafhalen.
Neut'n schaiten
notenschietenin het
Vanafcirca 14.00uur begonweer het traditionele
dorpshuis.Er waren twee banenuitgezet:éen voor de kinderenen één
voor de groteren.Aangeziener nogalwat mensenbijwaren,die dit spel
19

SCHILDERSBEDRIJF

SCHILDERSBEDRIJF

KLOOSTERKLOOSTER
voor al uw:

* binnen-en buiten
schilderwerk
* behang-en
glaswerken
* schildersmaterialen

(*'4_ ,,b
rrt
,^F,4^"^
t'i"i,j' f '\
- 4/// -) tV-/t

MIDDELSTUM
Menthedalaan
4
a (0595)55 20 75

vooral uw:
* schildersmaterialen
* kado-artikelen
* speelgoed
* lijmen
* schriiÍartikelen
* Philipslampenen batterijen
* SORBO-artikelen
* streekpostzegels
* schoonmaakartikelen

USQUERT
Raadhuisstraat
24
a (0595)42 32 38
(Íam.Koenes-Klooster)

NIEUW:
B| uw eigen drogisferijMARJA
PASFOTO'S
zworf-wif of kleur
Klaor terwi| u wachf!

DRCGISTERIJ
MARJA

Grochtstrootl Z
999I BA MIDDELSTUM
TeleÍoon(0S9S)SS27 49
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Uw EigenDrogisf

nog nooitgespeeldhadden,gaf ElineVreugdenhil
voorafeen korteuitleg
hoe het spel gespeeldmoestworden.VanuitStitswerdwas een delegatie
gekomenom dit spelook eensmeete maken.Aangezienhet buitenschitterendweerwas,werder naasthet dorpshuiseen leukterrasjegeopend.
Rottumersen Stitswerderskonden zo mooi beter kennis met elkaar
maken.
Kern met Pit
Het eerstedeel van dit plan is nu uitgevoerd.
Er zijndrie mooiekoningsl i n d e n v o o r h e t d o r p s h u i sg e p l a n t . P i t t i g e
Rottumershebbenflink bijgedragenaan het
plantfeest.Op ons verzoekwerd op vrijdagmorgen'11aprildoorde gemeenteEemsmond
de drie betonpalenvoor het dorpshuisvenrvijderd. Deze klus
werd door de
gemeentein een
handomdraaiuitgevoerd. Daarna
konden
de
Rottumers aan
de gangmet hakken, scheppen,
met kruiwagens
sjouwen, grond
aanstampen,
koff i e d r i n k e n ,v a s t houden,zand rijden en de gatenweer opnieuwbestraten.
Door FreddyJanssenis er een mooi bestratingsplanopgesteld.
Hettweededeelvan het
plan zal tegelijkertijd
met de aanlegvan het
pad uitgevoerdgaan worden. Dít zal zeer
w a a r s c h i j n l i j ki n j u n i g a a n g e b e u r e n .
Wederom zullen we dan weer pittige
Rottumersnodig hebben om de bestrating
aan te pakken.Aanmeldenvoor het meehelpenkan vanafnu bij één van
de bestuursleden
van de vereniging.
Rottum in het zonnetje!
Voor een zonnigeaanblikvan Rottumwordter deze zomer een zonnegeorganiseerd.
bloem-groeiwedstrijd
Binnenkodzult u meer horen van
deze wedstrijd.
Bezoek'insectenwereld'in Leens
Op 4 juni a.s. is er wederomeen straatspeelmiddag
in diverseplaatsenin
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Nederland.Dit jaar willenwij geen spelletjesorganiserenop straat.In
plaatsdaarvanwillenwij met alle kinderenen evt. volwassenennaar het
lnsectenwereld
in Leensgaan,Noteertu de datumvan 4 juni alvastop de
kalender?

KORT VERSLAGVAN DE KRINGVERGADERING
OP WOENSDAG9
APRIL 2OO3VAN DE CHRISTELIJKE
VROUWENBOND.
De opkomstvan circa vijftigmannenen twee vrouwenzorgde voor een
goed gevuldezaal in't Schienvat.
Ds. Mout,voormaliginwonervan Middelstumen thans wonendein Wel
(Gelderland),sprak deze avond over het zendingswerkvan de stichting
Quasi Zabantu.Deze stichtingis gevestigdin het oude Hippolytushuis
in
Middelstum.
Hij liet ons dia'szien over de ontstaansgeschiedenis
van deze stichtingin
Hermannsberg
te Duitsland,
de uitzendingvan mensennaar Zuid-Afrika
en hoe het de stichtingnu vergaat.
Na een zeer interessante diapresentatie voerde de gastclub
'Vrouwenvereniging
Monica' nog een kort toneelstukjeop voordat de
avondmet gebedwerd gesloten.
De volgendekringvergadering
is op 24 september2003. Dan zal ds. De
Boer, verbonden aan de Nederlandse Hervormde Gemeente te
Middelstum,
sprekenover het kloosterleven
in Nederland.

GESLAAGDEFEESTELIJKEOUDERAVOND
OBS KLINKENBORG
Op vrijdag 11 april vond de jaarlijksefeestelijkeouderavondplaats in 't
Schienvat.Voor een afgeladenzaal vol (groot)ouders,
broers,zussenen
anderebelangstellenden
betende kinderenvan groep 1 en 2 de spits af
met toneel,zangen dans.Ze speelden"De brievenbuswou nietmeer"van
geen post meerwou ontvanAnnieM.G Schmidt,waarineen brievenbus
gen, zodat de mensenmet hun brievenblevenzitten.Daarnaverscheen
er een "echtekat"op het toneel,want de kinderenzongenen dansten"De
kat van ome Willemis op reis geweest".
Hiernakwamende kinderenvan groep 3, 4 en 5 in actie.Zrj gaven de
avondeen Groningstintjemet de Groningseliedjes:"Der is meziekien t
dórp","OafkeTeuverheks"
en "Schelden,Schelden".Daarnagingende
voetjesvan de vloer met twee Groningsevolksdansen,
te weten "Pot mit
bonen"en "HakkeTone".De kinderendroegenallenhetzelfdetenue met
zelf beschilderde
t-shirtsmet een Groningswoorderop.Schitterend!
Na de pauze waren de kinderenvan groep 6, 7 en 8 aan de beurt. Zij
brachteneen musicalover internetten tonele.Het verhaaldraaideom een
vaderen moederdie allemaalfoutedingendoenop het internet.Het spel,
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ontde liedjesen de geheleaankledingwerdenmet luid enthousiasme
voor zowelde spelersals het
vangen.Van de liedjeswas het "Pizzalied",
publiek,erg favoriet.Dit nummerwerd na afloopdan ook als toegiftnog
voor
Aan het eindevan de avondzorgdede conciërge
een keergezongen.
een vrolijkedeun,waaropgedanstkonworden.Al met al was het een zeer
geslaagde
avond.
F.D.

V O O RD E J E U G D .
Insectendoos
Wat heb je nodig?
met sluitklepje
Leegdrankkarton
Breekmesof anderscherpmes
Schaar;Contactlijm
Restjegaasvan b.v.vliegenraam
Acrylverfop waterbasis
Penselen;Stift
Hoe ga je te werk?
Snijdeen openinguit het karton.Vraaghiervoorhulpaan mama,papaof
... Schilderhet kartonin een effenkleur.Tekenmet de stiftverschillende
insektenop je doos (zie patroon)en schilderdeze in naareigenfantasie.
Knip een stukjegaas iets groterdan de openingen kleefdit met contactlijm over het gat
Tip!Je kan de insectenin de doos stekenlangshet klepje.Vergeetje diertjes nietterugte zettenin de vrije natuur!
:;:.: '#t:*
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UITSLAGENK.R.C.VERLOTING.
1 e p r i j so r a n j e 7 7 3
€75,2e prijspaars 715
€ 50,3e prijsgeel 758
€ 25,4e prijsgeel
728
€ 20,5e prijsblauw 723
€ 15,6 e p r i j s . b l a u w8 5 1
€ 10,7e prijs blauw 966
€ 5,8e prijsgeel 801
€ 5,9e prijsoranje 427
€ 5,Prijzenzijnvanafmaandag14 aprilaf te halenbij KlaasKnot.
getrokkendoor notarisHuitsingte Middelstum.
De uitslag.is
groet,
Met vriendelijke
De activiteitencommissie
van K.R.C.

KOKEN.
Spinazieflapjes.
2 knoflooktenen
2 vleestomaten
4 ansjovisfilet
30 gram boter
300 gram panklarespinazie 50 gramgerasptebelegenkaas
zout,versgemalenpeper
3 eetlepelskoffieroom
bladerdeeg
6 plakjesdiepvries(roomboter)
ontdooid
Bereiding/afwerking:
ca. 35/10min. Oventijd:ca. 15 min.
Bereiding:
Ontvelde tomaten,kruisde velletjesin, dompelze ca.30 sec.
in kokendwater en trek de velletjeser af. Halveerde tomaten,venruijder
het vocht en de zaadjesen snijdhet vruchtvleesin stukjes.
Snipperde gepeldeknoflooktenen
en de uitgelekteansjovisfilet
fijn.
Verhitde boter in een wok en roerbakde spinaziemet de knoflook3 à 4
min.Totde blaadjesgeslonkenzijn.Laatde spinaziein een zeef uitlekken
en druk er met een lepelzoveelmogelijkvochtuit. Snijdof hak de spinazie. Mengin een kom,de spinaziemet de tomaaten de ansjovisen kaas.
Voeg zout (voorzichtig,
de ansjovisen de kaas zijn ook al zout) en peper
naarsmaaktoe.
Snijdde plakjesbladerdeegdiagonaaldoor.Schepop elk driehoekjedeeg
aan één kanteen flinkelepelvan het spinaziemengsel
en vouw de andevochtigmetwateren plakze
re kantoverde vulling;maakde deegranden
rondde vullingmet een vorkdicht.
Afwerking:Veruvarm
de oven voor op 200oC. Leg de flapjesop een bakpapierbekledebakplaaten bestrijkze met koffieroom.
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Bak de flapjesin het middenvan de oven in ca. 15 min. Goudbruinen
gaar.
Laat de flapjesafkoelentot lauwwarmen seryeerze op een schaal.
Spaansesandwich
Besmeersneetjes(boeren)brood
met knoflookmayonaise
(aïoli).Belegde
helftvan de sneetjesmet blaadjesijsbergslaen leg er plakjeschorizoop.
Dek het geheelaf met de restvan de sneetjesen snijdde sandwichdiagonaaldoormidden.
Italiaansbroodje .
Besmeerde snijvlakken
van opengesnedenciabatta's
met (groene)pesto
en vervolgensroyaalmet monchou.Belegde onderstehelftenmet plakjes
tomaaten een flinkeplak(parma)ham en klapde ciabatta's
dicht.
Lekkermakkelijk,
snel klaar.
EEN BIJNA.DOODERVARINGIN DE POSTBUS.
Bij de Gereformeerde
kerk aan de Langestraatstaateen bijzonderepostbus. Enigin Nederland
en gemaaktdoor Kor Broekhuizen
in de tijd dat hij
een herniahad en nietkon werken.De bus is een replicavan de kerkdie
in 1934onderarchitectuur
van Jagerwerd gebouwd.Hij was ook opzichter bij de bouwvan het gemeentehuis
in Usquertdat ontworpenis doorde
beroemdeBerlage.Onze postbusis unieken dat is ze.
D e p o s t v o o r d e S a m e n o p w e g g e m e e n t e ,b e s t a a n d eu i t d e
Gereformeerde
kerk aan de Langestraat
en de Hervormdegemeentevan
Kantens-Stitswerd
wordterin gedeponeerd.
Soms zelfs bijzonderezaken.
Enkelemaandengeledenkwamer een bijzondere
plaatmet verhaalin de
bus. Het is een plaatvan iemanddie in het wateris gevallenen zinkten
dan plotselingeen luikonderzichzietmet een uitgestoken
knuist.De briefschrijververtelt,dat hij 4 laaroud was toen hij in de vijverviel en aan dit
voorvalmoethij steedsdenken.
Christelijk
of katholiekben ik nieten de meestengelovenme niet,maarik
moet het gewoonkwijtaan iemand.Dat is in dit gevaleen kerkgemeenschap,wantdie gelovenimmersin het levendat nietverlorengaat.
Het bijzondereis, dat dit het 4e geval is dat me verteldwerd. Allemaal
gebeurdin onze omgevingen de meestenwaren nog kind toen ze het
meegemaakthebben.Ze durvener niet overte praten,bang dat ze uitgelachenworden.Dat is heel normaal,want als je zoietsmeegemaakthebt
klinkthet wel absurd.Voorveel mensenniette bevatten.
Het allervreemdste
is, dat deze verhalenreeds2000jaar geledenbij de
Keltenin omloopwaren.Zij woondenook in onze omgevingop de eilanden Usquert,Rasquerten misschiennog een enkeleilandmeer aan de
wadden,zoals de RomeinseschrijversPliniusen opherus opgetekend
hebben.
Menselijkgezienis het nietverklaarbaar,
dat iemandsomswel een half
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uur in het koudewaterheeftgelegenen toch weer bij kenniskomt.Maar
de mensendie het overkomenis wonen hier in de buurt.Ongelooflijk?
Tochecht wel gebeurd.
Als je in het watervalt hebje een minuutom nog te levenen daarnaben
je verdronken.
De Kelten beschouwdendit gebeurenals een wonder van dood en
in een nieuwleven.Als je dit meegemaakt
opstanding
had,wistje waarje
aan toe was. Of dachtu werkelijkdat het leveneindigtalsje verdrinkt?Met
1ezielhebje die toegestokenhandgezien,wantje lichaamwas reedsverdronken.En allen die het meegemaakthebben,noemenhet zorgeloos
gelukkigegevoeldat ze kregen.Wonderlijken niet te bevatten.Waarvan
akte.
Namensde kerkenraad
van de SOW gemeente.
M . AH
. oltman
N I E U WB O E K
Er is een nieuwboekverschenen
over het Hogeland,het Lageland,over
wierdenen dijken,overwaterlopen
die we een maarnoemen,overboeren
over soldatendie geen lang leven hadden,over oorlodie rechtspraken,
gen en overstromingen
die bijna de helft van de bevolkingvan de
Ommelandenin één keer wegvaagden,
over kerkendie reedsmeer dan
700 laargeledengebouwdwerden.Waar vindtje zoiets?
Natuurlijkin onze Ommelanden.
Het boek is geschrevendoor een voormaligeboerdie op Klinkenborg
woonde.Hij verbaasdezich erover,dat er
dijkenonderhet maaiveldliggenop veelplaatsenvan het Hogelanden dat
gevondenwordenin onze omgeving,die meerdan
er soms hunebedden
3000jaar geledengebouwdzijn.
De Ommelanders
zijnvan oorsprongFriezen,evenalshet volk dat aan de
overkantvan de Lauwerswoont.Maar door de overmachtvan de stad
Groningengingenwe de taalvan de stadjersspreken.Saksischdus en dat
doenwe nog steeds.Voor hoe lang?
Nieuwgierig?
Het boek is te koop bij BakkersDrukkerij.Hoofdstraatwest
32 Uithuizentelefoon0595-4316 63 en kost€ 36.M.A.Holtman
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