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PREDIKBEURTEN.
GereÍormeerdekerk en Hervormde Gemeente
Leesdienst.
Geref.kerk
07 september 9.30 uur
Ds. Kristensen.
Startzondag.
14 september' 9.30 uur
Heru.kerk
Ds. Kristensen.
H.A.
GereÍ.kerk
21 september 9.30 uur
Kand.Lichtie.
Herv.kerk
28 september 9.30 uur
GereÍormeerde-kerkvrijgemaakt
Ds. J. Haveman,Roodeschool.
07 september 11.00uur
14.30uur
Ds. W.F.Wisselink,
Leek.
Ds. E.L.van 't Foort,Enschede.H.A.
14 september 9.30 uur
Ds. E.L.van 't Foofi,Enschede.
14.30uur
Leesdienst.
21 september 9.30 uur
1 6 . 3 0u u r
D s .J . J a n s s e nE, n u m a t i l .
Ds. S.M.Alserda,Hoogkerk.
28 september 9.30 uur
14.30uur
Leesdienst.

TORENGELD.
Er zijn vast al wel mensengeweestdie gedachthebbendat er nog geen
torengeldopgehaaldis want dat gebeurtaltijdin mei. Een aantalvrijwilligers haddenhet te druken toen is er beslotenom in septemberbij de deuren langste gaan.
De jaarlijksebíjdrageis 2.50.
Wij willengraag nog even ietsvertellenover het torengeld.Het torengeld
betaaltmen vrijwilligen kost 2.50 per jaar per gezin.Het torengeldis
van de klokkenen dat de klokkengeluid
bedoeldvoor de luidinstallatie
kunnenwordentijdenseen begrafenis.Het houdtdus wel in dat de klokkenluidersbetaaldmoetenworden en dus niet betaaldworden van het
torengeld.De mensen die lid zijn van de begrafenisvereniging
van
in het pakketzittenen krijgendaar dan
Kantenshebbende klokkenluiders
geen apartenotavan.
Als er nog vragenzijn neemdan gerustevencontactmet ons op.
K.K.Broekhuizen.

TryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen
Doktersdiensten
Groningen:0900-922g(0.10euro p.mín.)
Tandartsen

l9-?1"rg
09-07sept'
sept.
1?-14
?9-?1sept.
sept.
?7-?B

04-05okt.

Winsum
osss_442244
l.H.v.d.Honing,
y! 9"."EngeËe-Boerkes,
Ezinge
oss4-622121
pG Schoorà,
Spilk osgolsgzgs+
t-.t._tr{_eursing,
Middetstum 0595
_ss22s2
J.F.perdok,eatto
OSgS_42272g
H.J.Timmerman,
Uithuizen

0s95-431716

op.zaterdagen zondagis er om 11.00uur en 17.00
uur een spreekuur.
Buiten,deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen
Bellenmet het centrarenummerin Bedum:050-301
4260
Psychotherapieen supervisie
Mw.drs.J.R. Boeremg.praktÍjk:Groensinger
38, Midderstum.
Voorhet makenvan aÍsprakeóvan ma vmlrr tusseng.0o-g.15
uur,tel. 0651255926.
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C. Boersemo
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|
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VAN DE REDACTIE
't
Als u dit nummerontvangtvan Lougnijsdan is onze zomervakantie
alweervoorbijen gaan onze kinderenweer naar school.Met het mooie
is het nu inmiddelsook gedaanen we kunnen
weervan dezerecordzomer
ons weer opmakenvoor een weertypedat ongetwijfeldnatteren winderiger zal zíjn.
en een aantalvrijwilzijn de redactieleden
Vlak voor onze zomervakantie
jaarlijkse
tot een succes te
collecte
geweest
de
om
ligers in de weer
maken.We kunnen u hierbijmededelendat onze collectedit jaar
gulOmgerekendnaar de oude Nederlandse
1.430,42heeftopgebracht!
den zou dit / 3.152,23zijn geweest.Wij zijn heel erg verheugdmet dit
goederesultaat.Alle geverswordenhartelijkbedanktvoor hun bijdrage.
hierbijbedankenvoor hun medewerking.
Óok willenwij de collectanten
Naast onze eigen collectantenFrouwk,Anna, Gerad,Adrie, Willem en
voor de
hebbende volgendepersonenmeegeholpen
Anje (administratie),
coílecte:Mevrouw Minck, Marcel Eissens, Marjan Veldman,Trees
allemaal
Vriezemaen J. Knol. Nogmaals:zowel geversals collectanten;
hartelijkbedankt!
GIFTEN
ONTVANGEN
ln de maandenjuni en juli mochtenwe de volgendegiftenop onze bankrekeningontvangen:
15,J . S .t e K .
11,50
C.G.S-K.te K.
Wij dankenu voor uw bijdrage.
O P H A L E NO U D P A P I E R
4 oktoberom 9.00 uur bii de weg.
Zaterdagmorgen
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
Oud papieren kartongraag aanleverenin dozenof papierenzakken.
Bij klachten kan men zich wenden tot de contactpersoonvan
"Poppedijn",
FrouwkeDoornbos,tel. 557250.
Peuterspeelzaal
OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAUKLEINEELECTRISCHE
APPARATEN
15 septemberkunt u bij het personeelvan de cheOp maandagmorgen
mokaruw kleinchemischaÍvalinleveren.Heeftu kleinchemischaÍvalaan
telete biedendan kunt u dit, in de week voorafgaandaan de inzameling,
tel. 437662.U kunt ook een
fonischdoorgevenaan het gemeentebedrijf,
Uw aÍval wordt vanaÍ uw
e-mailsturennaar:algemeen@eemsmond.nl.
huis meegenomen.Oók afgedanktekleine electrischeapparatenzoals
boormachines,haarfÓhns,
strijkijzers,broodroosters,
koffiezetapparaten,
etc. kunt u meegevenaan de chemokar.
electrischetandenborstels

VAKANTIEIN NEDERLAND.
De vakantievoor Noord-Nederland
ziï er weer op. Kinderengaan weer
naarschool,de sleurvan alledag begintgewoonweer.Herinneringen
aan
de aÍgelopenvakantieblijvenin de vormvan foto'sen video-opnamen
die
gemaaktzijn.
Wat was het warm hierin Nederland,
we kondenhet nietbeterkrijgenmet
het weer.lederedag even naar Piet Paulusmaluisterenop Radio Noord:
'kortomhet is volopzomerin Nederland'.
Dat gelukhaddenwij ook met ons gezintijdensde bouwvakvakantie.
Wat
is er dan mooierom een paar dagente verblijvenin een attractiepark
en
slapenin een echtewig-wam.Oppassenop iemandswoningin een ander
dorp en dan al fietsenderop uittrekkenop het Groningerland.
En als je dan ook nog een gastkind mag ontvangenvan Europa
Kinderhulp,
die 3 wekenbij ons te gastwas en die zie je helemaalopfleuren, dan doet je dat goed.Zo is een meisjeuit een Ílat in Rotterdamdie
paar vakantieweken
een deel van ons gezin.Allessamendoen,fietsen,
zwemmenen mooieuitstapjesmaken.En zo gaan3/z weekvakantieaan
je voorbijbij temperaturen
genoemd.
die een echte'hittegolÍ'werden

GW.

VAKANFflBMTBR.K

Nadatde redactiein het laatstenummervoor de vakantiehet goedevoorbeeldhad gegevenmet hun stukjesover vakantiewerk,
kekenwe uit of er
iets binnenzou komenvan onze Kansterjeugd.Hoewelhet eerst niet zo
gunstigleek,we hoordendat er dit jaar nietveeljongerenwarendie een
vakantiebaantje
hadden,zijner toch enkelereactiesbinnengekomen.We
bedankendegenendie aan onze oproepgehoorhebbengegevenom de
Lougnijslezers
over hun belevenissen
te vertellen.
RedactieLougnijs.

t5 AUGUSTUS
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AMBbAND.

Het was geloofik eind 2002toenik bedachtdat ik vakantiewerk
wildegaan
doen op Ameland.Een vriendinvan me had 2 zomerseizoenen
op het
van KleinVaarwatergewerkten kwam elk jaar met leuke
strandpaviljoen
verhalenterug.Daarombeslootik te solliciteren
om daarook te gaan werken.Gelukkigwerdik aangenomen
en veftrokik op 11julijl.naarAmeland
om daar een dag lateraan de slag te gaan.
lk werk dus in het strandpaviljoen
van recreatieoord
KleinVaarwater.Het
paviljoenheefteen grootterras,met uitzichtop zee. Natuurlijkkun je er
ook binnenzitten.Het paviljoenis het helejaar geopend.Je kunt er naast
ietsdrinken,ook een hapjeeten.
6

Het werk,de sÍeeren de plek zijn echtfantastisch!
Over het algemeenzijn
de gastenaltijdvrolijk,op een uitzondering
na. De collega'szijnerg aardig
en we hebbenheelveel lol met z'n allen.De plekwaar ik werk is erg speciaal!lk ben elkedag op het stranden zie dus bijnaelkedag de zon onder
gaanin zee....geweldig!
De eersteweek hier vond ik erg zwaar.lk moestwennenaan het ideedat
ik moestwerken,.terwijl
bijnaiedereenvrij was. Nu zie ik dat niet meerzo.
lk heb eigenlijknieteensmeerhet gevoeldat ik hieraan het werkben.De
sfeertijdenshet werkenis zo goeden als ik vrij ben, heb ik echt vakantie!
lk heb het erg naar mijn zin hierop Ameland.Maar,na 6 wekenwerken
heb ik ook wel weer zin om naarhuiste gaan!
LizanneGroeneweg.
OPENMONUMENTENDAG
2003.
Op zaterdag13 septembera.s. wordtweer de jaarlijksemonumentendag
gehouden.Dezedag zal de koren-en pelmolende GroteGeertweer gerst
tot gort pellenbij voldoendewind. Het gepeldegort zal die dag weer te
'soepnbrij'.
koopzijn voor de echte zelÍgemaakte
De molenaar.
N I E U W EP A R K E E R P L E K K E N .
Na de bouwvakvakantie
werd op de Bredewegbegonnenmet het aanleggen van nieuweparkeerplekken.
Ook aan het beginvan de Kooistraat,op
het grasveldjewaar de kinderwip-waostond,zijn 12 nieuweparkeerplekken gerealiseerd.
Op de Bredewegwordt er door omwonendenal gebruik van gemaakt.
Misschienmoetener nou nog een paar verkeersremmende
maatregelen
wordengenomenom de Bredeweggeen racebaante latenworden.
G.W.
N.B.v.P.VROUWENVAN NU - aÍd. Middelstum/Kantense.o.
Programmavan 23 septemberVm 31 december2003.
'met Pit pad
23 september:Dialezing:
op
door het landvan Bart'door
dhr.C. Pit uit Beilen.
Plaats:
Vita Novate Middelstum;
20.00 uur.
23oktober:
Plaats:

KofÍieochtend.Thema:'voetverzorging'doormw.
Rozemauit Bedum.
't Schienvatte Kantens:
9.30 uur.

28 oktober:
Plaats:

Waterbedrijf
Groningenover onze drinkwateruoorziening.
Vita Nova te Middelstum;20.00uur.

18 november:Mw. P.H.Schilthuis,studentesocialegeografieverteltover
haar eruaringentijdenshaar onderzoeken verblijfin
Mexico.
't Schienvatte Kantens:20.00 uur.
Plaats:
16 december:Dhr.Hachmervan het Veenkoloniaal
Museumverteltover
'Zeevaarlin relatietot de Veenkoloniën'.
Plaats:
VitaNovate Middelstum:
20.00uur.
hebbenkom gerusteens langsop één van onze
Mochtu belangstelling
avonden.
'Je geeft om elkaar'
COLLECTEKANKERBESTRIJDING:
In de week van 1 - 6 septemberkomt de collectantvan de Nederlandse
Kankerbestrijding/Koningin
WilhelminaFonds (KWF) weer met hun
lijsVbusbij u aan de deur.Alle huishoudenskrijgentevorende KWF-collectefolderin de bus. De folderbiedt informatieover activiteiten
ten bate
van de kankerbestrijding
en kan bovendienals posterwordenopgehangen. Doet u mee met het nationalegebaaren hang de posterop! Want
alleensamenkunnenwij ietsbetekenenin de strijdtegen kanker.Je geeft
halengeldop voor
om elkaar,want kankerraaktiedereen.De collectanten
meer wetenschappelijk
onderzoek,opleiding,voorlichting
en begeleiding
van patiëntenen hun naasten.Uw steun is onmisbaar.Het KWF krijgt
geen overheidssubsidie.
Wie de collectantmist, kan een gift overmaken
op giro 26000.
lederecollectantkan zich legitimeren.Het KWF is te herkennenaan de
Rode Krab en aan het Keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving.
Wie vragen heeft over kanker en kankerbestrijding,
kan bellen met de
van het KWF (gratis):0800 - 022 66 22 (ma.-vr.
Hulp- en InÍormatielijn
nl
10.00-12.30113.30-16.00 uur), of surfen naar www.kankerbestrijding.
VOOR
DIERENB ESCHERMINGZOEKT CONTACTPERSONEN
COLLECTE.
is de
Een belangrijkebron van inkomstenvoor de Dierenbescherming
jaarlijksecollecte,die dit jaar wordt gehoudenvan 28 septembertlm 4
in staatmeerte doenaan
oktober.De collectesteltde Dierenbescherming
het bestrijden
OÍ dit nou de dierenopvang,
en voorkomenvan dierenleed.
het lobbyenin de politiek,het
de dierenambulance,
het inspectiewerk,
geven van voorlichting,de Kids for Animalsjeugdclubof de cursus

en meer,wordenmede door de coldierenEHBOis, al deze activiteiten
lecte mogelijkgemaakt.
Belangrijkespil bij de organisatiehiervanvormenonze contactpersonen.
coórdinerende collectein een bepaaldcollectegebied
Contactpersonen
(wijkof dorp).Een contactpersoon
onderhoudthet directecontactmet de
collectanten
en zorgtervoordat de collectanten
de juistematerialenzoals
collectebussen
en legitimatiebewijzen
op tijd krijgen.Zondercontactpersonenis een succesvolle
collectevrijwelonmogelijk.
Wilt u zich inzettenvoor het welzijnvan dieren,en houdtu van organiseren en coórdineren?Meld u dan aan als contactpersoon.
Voor slechts
in hetjaar,helptu ons de dierenhelpen.Bel
tweeà driedagdelen/avonden
(050)313 52 01 oÍ stuureen e-mailaan:inÍo@dierenbescherming-groningen.nlen vermeldals onderwerp'nieuwecontactpersoon'.
Natuurlijkkunt
u hiervoorook langskomen
op ons kantoorin de NieuweKijkin 't Jatstraat
1 Bt e G r o n i n g e n .
waaruoorde Dierenbescherming
Collectegebieden
nog contactpersonen
z o e k t . G e m . E e m s m o n d : E e m s h a v e n , E p p e n h u i z e n ,O l d e n z i j l ,
Oosternieland,Oudeschip,Rottum, Startenhuizen,Stitswerd,Usqueft,
Zandeweer.

KINDERSPEELWEEK
2003'SherwoodForest'.
De 28e kinderspeelweek
is alweerachterde rug en we moetenzeggen,
het was één grootsucces.
Op maandagmorgen
kwamenzich een recordaantalkinderenopgeven,
nl. 108,en dan warener die weekook nog kinderendie 1 of 2 dagenmeededen.
De openingwerd verrichtdoor'LadyMarian,RobinHood en de blauwe
Ridder'.Daarnakon er naar hailelustaan de kastelen(hutten)worden
getimmerd.
gingenwe naarhet bos waarde kinderengoudstukken
ODinsdagmorgen
moestenzoeken. Hiermeeging men terugnaar het plein
en zilverlingen
en kondener kledenen doekenmee wordengekochtom hun kasteelte
versieren.
's Middagswas er voor jongsten
de
zwemmenen een poppenkasten voor
de ouderegroepeneen fotopuzzeltocht.
| 's Woendaggingenwe in een groteoptochtmet 92 kinderennaar het
zwembadin Bedum.
's Avondskondende kinderenvanaf jaar
B
blijvenslapenen meedoenmet
10

een spooktocht.Dezewas door4 vrijwilligers
in elkaargezet.We liepenin
groependoor het bos en het was heelspannenden eng. Complimentvoor
deze4 jongensRauÍiq,Paul,Joosten BertJan.
was er voor iedereen spellencircuit
rondde kerkmet
0 Donderdagmorgen
moddergrabbelen,
worst happen,beschuitslaan,boter,kaas,eierenenz.
's Middagswas er voor alle kinderenstokbroodbakkenen voor de oudsten levendstrategoen voor de jongstenknutselen.
werd er voor alle groepeneen Ridderjacht(vossenjacht)
0 Vrijdagmorgen
gehouden.
Vrijdagmiddag
waren de kinderenvrij en kondenwij de boel opruimenen
zij mooi oefenenvoor de playbackshow die 's avonds in het Schienvat
werd gehouden.Er warenmaar lieÍst21 optredenser er werd gejureerdin
2 groepen,nl. van 3 Vm B jaar en van 9 t/m 141aar.
De uitslagbij de jongstegroep:1. Lisev.d.Molen,2. Yasminde Boer,3.
Nils-RickReiffers.
Uitslagbij de oudsten:1. Anouk Eken-AgnesOmta, 2. Shannonvan
Meggelen-Nienke
Verbree,3. RobinWever.
Al met al kunnenwe terugzienop een geslaagdeweek met mooi weer,+
30 gradenmet veel drinken,ongeveer125 liter per dag en zonderook
maareen keer ruzietussende kinderen.
Wij hopendat julliehet leukvondenen volgendjaarweer mee doen!
iets duurderworden,
Wel zullende inschrijÍgelden
of het donateurschap
omdathet nietmeeruitkanom de kinderende heleweekvoor 7.50 bezig
te houden.De grootstepost is het zwembadwant daar gaat alleenal bijna
7.50 aan op met patat,drinkenen snoep.Hoe dit opgelostwordt hooft u
in een van de volgendeLougnijsnummers.
Verderwillenwij iedereendie en bijdrageheeftgeleverdin de vorm van
heelhartelijkbedankenvoor hun inzet. Zonder
hulp,sponsors,vrijwilligers,
is een speelweeknietmogelijk.
vrijwilligers
De jaarlijkserommelmarktwordt gehoudenop 30 augustus.U kunt uw
spullenop 29 augustusvanaf 19.00uur bij de weg zetten,dan wordtdit
opgehaald.Voor Rottumen Stitswerdkunt u bellen552035/557017.
Er liggennog wat muziekCD'svan de playbackshow.Hieruoorkunt u bellen 552035.
Hopendtot volgendjaar.
Bedankt,Gees,Lizanne,Willem,Pieter,Raufiq,Claudia.
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Dit jaar
Ruim 9 jaar ben ik voorzittergeweestvan de kinderspeelweek.
was mijn laatste,ik heb het altijdmet veel plezieren lieÍdegedaan maar
vind het nu tijd om te stoppen.lk hoopdat er wat ouderszijn die zich aanmeldenvoor het bestuurwant Kantenskan niet zondereen kinderspeeldus oudersals u
week. Deze week is voor veel kinderenheel belangrijk,
het echt ziet zitten.bel dan 557017.
Gees.

EOMBRE@@3.
plannendit jaar.GewoonlekkerthuisblijEigenlijkhad ik geenbijzondere
Totdat
ven en af en toe naar het Lauwersmeerof het Zuidlaardermeer.
Berl-Janen Lizannebegonnenover vakantiewerkop Ameland.Lizanne
gaan werkenen BJ in het recreatieteam.
zou dan op het strandpaviljoen
Dat laatsteleek mij wel wat. Eigenlijkwas ik al te laat met aanmelden,
zetten.En ja hoor,een paar
maar gelukkigkon BJ mij op de reservelijst
dagen nadat BJ naar Amelandwas vertrokken,kreeg ik te horen dat er
lk kon 2 weken werken bij
iemandwas uitgevallenin het recreatieteam.
van 'KleinVaarwater'in Buren.Toen werd er aan mij
het recreatieteam
gevraagdoÍ ik misschieneerderkon beginnen.Gelukkigwas de familie
Zigterman(de oudersvan BJ die een huisjeop Amelandhaddengehuurd)
liefgenoegom mij onderdakte gevenop Ameland,zodatik eerstnog een
'R-team'kon
beetjevakantiekon vierenvoordathet hardewerkenin het
bestondvoornamelijkuit dames die aÍkombeginnen.Het recreatieteam
Hetwas voorhen dan ook evenwennenom 2 jonstigwarenuit Friesland.
gens van het Groningerplatteland
in huis te hebben.Maargelukkigliep
allesgoed af en ontstonder een hele leukeen warmesÍeer.
Na een paar dagen werken moest ik alweerterug naar het vasteland,
omdatwij in Kantensnatuurlijkde altijdgeweldigespeelweekhadden,wat
ook dit jaar weereen grootsucceswas!Na een heftigeweek kinderenvermakenin eigendorp,kon ik m'n werkvooftzettenop Ameland.lHet recrevan'KleinVaanruater'
bestonduit een ochtendprogramma,
atieprogramma
middagprogramma
en avondprogramma.
De 2 weken waarinik moestwerken,waren de laatste2 weken van het
recreatieprogramma.
Dat vond ik wel jammer,want het waren 2 rustige
weken.Er waren zelÍsdagenbij dat je gewoongeen middagprogramma
had wegenste weinigaanmeldingen.
Het bestaatuit een woonHet recreatieteam
heeftzijneigenonderkomen.
kamer,keukenen 3 slaapgedeeltes
met elk 2 bedden.Elke dag heefter
iemandcorvee.Deze persoonzorgt dan voor het eten en de eventuele
Al het etenen drinkenkondenwe gewoonbij de plaatselijke
schoonmaak.
supermarktophalenen gewoonop rekeningzetten.Datwas natuurlijkideweek(1/zweekbij de famiaal! Maarzelfsmetdezeluxeverlangje na31/z
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lie Zigtermanen 2 wekenwerken)wel weernaarhet mooiedorp Kantens!
lk heb het erg naar mijnzin gehad,maarik ben blijdat ik weerterugben!
RauÍiqAbrahamzen.
O PLOSSING VAKA NTIEPUZZÊL.
De oplossinghad te makenmet het bordje'Hettuinpadop'. Uit de doorelkaar gehusseldeletterskwam,als u de 55 woordeneruitstreepte,de zin
'Laatje om
te voorschijn:
de tuin leiden'.
Een van de inzendersmaaktemij erop attentdat er een kleinfoutjein zat.
Inderdaad,bij het overschrijven
heb ik bij het woord 'agenda'de eersteA
aangezienvoor een H.
Er kwamenhele mooieinzendingen
binnen,bloemenkaartjes,
een mooie
tuinfoto.Om de trekkingeerlijkte laten verlopenheb ik kleine memoblaadjesmet de namen van de inzenderserop in een doos gedaan en
daaruit heeft onze penningmeester
Willem van der Bijl 3 prijswinnaars
getrokken,te weten mw. Stol,mw. de Boer en GreetjeWerkman.
in de sfeervan de oplossingthuis
Na 5 septemberwordtu een kleinigheid
gebracht.
A .E . v . dH. - L .

AGENDASCHIENVAT.
Voor zover tot nu toe bekend,vindener in septemberde volgendeactiviteitenplaats:
2,9,16,23,30
sept
9 sept.
10sept.
10sept.
Dambond
15sept
17 sept.
024 sept.

09.45uur
20.00uur
20.00uur
20.00uur

Volksdansen.
K.W.F.
Vergadering
Schienvatbestuur.
NieuweNoorder
Jaarvergadering

19.30uur Vergadering
Dorpsbelangen.
1 9 . 3 0u u r H a n d w e r k e n .
20.00uur Bridgen.

TE KOOP:
Met de hand gerooideaardappelen,Frieslanders.
Joh. Spriensma,Kooistraat44.Tel.0595-552048.
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Modeshow Twinset Fashion
rL I
\'/
Maandag6 oktober,aanvang19.45uur,in 't Schienvat
!( v-,il-{-i{
Kantens.
te
Georganiseerd
door de Vrouwenraadi.s.m.N.B.v.P.Vrouwenvan Nu en
Vrouwenvereniging'Monica'.
l4

Op deze avond wordt de najaars-en wintercollectie
getoond.Damesen
herenkleding
voorjong en oud.
Kaarten in voorverkoopna verschijnenLougnijsafhalen bij Twinset in
Middelstumen lneke'sbroodjesen kadootjeste Kantens.
Entree: 4.00 incl. 2 koffieof thee met traktatie+ 1 consumptie.
Uitgebreideinfo in 't Lougnijsvan 1 oktober.
Mededeling
De zwemclubstartweer op maandag8 septernber.

PROGRAMMABERNLEFTH
EATER
23, Helwerd- Rottum.
Usquerderweg
Zaterdag 13 september:
IOVIVATuit Garnwerdmet "Ja Jo" en "Nadien".
Twee eenaktersover een ontmoetingmet gewonebijzonderevrouwendie
de eenzaamheidvan alle dag in onbedoeldehumoren poëtischewijsheden tot uitingbrengen.
Zaterdag 27 september:
BASILEMANEKALUKADImet "AÍricanCaríbeanmuziek".
(instrumenten
en zang).
Aanvang:beideavonden20.30 uur.
E n t r e e :7 . 5 0 .
Reserveren:0595-425221(na 18.00uur).

*#4 STOETBOMEN
OP OBSKLTNKENBORG
11augustus
zatde zomervakantie
er
fi Op maandag

in het noordenweer
i voor de basisschoolleerlingen
op. Ondanksde tropischetemperaturenmoester
weer gewoongewerktwordenin de schoolbanken.
Sindsjaar en dag ontvangende nieuweleerlingen
op de Kantster school een stoetboom. Dit jaar
waren dat Damas Schelfhout(bovenbouw),Floris Frankruyter(midden15

bouw) en Dylon Valkenborg,LisanneBuma, Anko Baron en Anouk
De stoetboom,gemaaktdoor enkeleouders,was
Werkman(onderbouw).
gevuldmet broodjesen allerleikadootjes.Om 11.45uur werdende stoetbomen uitgedeeld en gepresenteerdaan een fotograaf van de
in een mooiefotoop de voorpagina
Ommelander
Courant.Dit resulteerde
van dezelfdekrant.Een mooiepromotievoor Kantensen haar school.
F.D.

oosTER(GO)WEG?
Velenvan julliezal het nietontgaan
zijn.We hebbensindskorteen nieuwe straat in 'vlak
ons dorp. Deze straat
bevindtzich
over de brug in
Kantens en loopt over in de
Kantsterweg. Tja, dat is de
Oosterwegzult u denken.Welnee,
het is de Oostergoweg!
De gemeente heefthaarÍout ingezienen de letters 'go' keurig afgeplakt.Dat de bewonersvan deze weg daar geen
genoegenmee nemen,stondte lezen in het Dagbladvan het Noorden.
lnclusiefeen foto van de verbolgenbewoners.Het wachtenis nu op een
nieuwbordje,wanteen 2e handsbordjein ons mooiedorp kan toch eigenlijkniet!

D/VAKANTAts
MTBRK"
MflTNMTBffiBN

lk werk in het weekenden in de vakantiebij de Trekpleister
in Uithuizen.
frekpleisteris een voordeeldrogist,
dat betekentdatje er nietalleenmedicijnen,shampoos,make-upenz. kan kopenmaarook leukecadeautjes,
cd's,videobanden
en dvd's"
lk vind het echtheelerg leukom daarte werken,want ik doe steedsverschillendedingenzoals:achterde kassazitten,de schappenbijvullen,
spiegelen,productenprijzenlbeveiligen
en schoonmaken.
lk werkal ruimeen halÍjaarbijTrekpleister,
1 februariwas mijneerstedag.
De eerstepaarmaandenvondik het werk bestmoeilijk.Vooralhet werken
met de medicijnen
vondik erg lastig,wanter zijnzoveelverschillende
die
je allemaaluit elkaarmoetwetente houden.Maarnu ik er wat langerwerk
weet ik alleseen stuk beter,maarik weet nog lang nietalles natuurlijk.
lk heb hele leukecollega's!
Ongeveer5 daarvanzijnvan mijneigenleeftijd.Daarwerk ik meestalop zaterdagmee.De restvan mijncollega'szijn
ouder,maar dat is ook erg gezellig.lk werk meestalop vrijdagavond
en
zaterdagde heledag.Maarin mijnzomeruakantie
heb ik er heelwat uurtjes door gebracht.Ook met de anderevakantiesprobeerik zoveelmogelijkte werken.
Groetjes,DignaKnot.
16
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Lee Colstee,Middelstumerweg
22, Kantens.
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Wat was je meisjesdroom?
Automonteur
worden,veel kinderenkrijgen,anderszijn als een ander.
Wat is er van terechtgekomen?
Tja, mijnvoorliefdevoor auto'sen autorijden.En ik heb gelukkig2 gezonde leukekinderengekregen.Rebecca2l jaaren Stefan1B jaar. Ên dat
laatsteis velen bekend.denk ik.
Wat zijn je hobby's?
Koken,auto's,jeugdhonk,Kinkyen Gothikpafty's,uitgaan,popconcerten,
mensen.
Wat is je favorietevakantiebestemming?
Maaktme niet zo veel uit, voel me overalgoed,mitsde mensenom me
heen maarvrolijk,eerlijken oprechtzijn.
Wat is het leukst aan je woonplaats?
Dat je, als je dat wilt,contactkunt hebbenen als je dat nietwilt niet.Dat
de jeugddie hierwoontsociaalis, daar kan naarmijn meningmenigvolwassenenog een puntjeaan zuigen.
Wat vindje het minst leuk aan je woonplaats?
Het gekletsen de eigeninvullingdie mensengevenaan ietswat ze denken te weten,over mij en mijn(onze)situatie.
Welk boek heb je het laatstgelezen?
Adolf Hitler:Mein Kamf.Wou wel eens wetenwat deze man heeftbewogen om zo iets ziekste doen,kon het echteruit het boek niet opmaken,
blijftziek mannetje.
Welke film heb je voor het laatstgezien?
2 fast 2 fouris,tja over auto's,geweldigdus.
Wat is je favoríetet.v. programma?
lk heb een hekelaan t.v.,kijknietof nauwelijks,
mag van mij uit de kamer,
maarja de kidshé.
Wat is je favoriete muziek?
zack wylde gitarist(ozzie ozborn), Hard core, Metallica,Radio 538 en
Arrowclassicrock.
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Waar heb je het laatstsmakelijkom gelachen?
Om Wim Pol, dat hij mij de pen gaf, de afspraakvan 4 jaar geledenheeft
gewerkt,bedanktKanjer.
Wat heeftje het meestgeraakt?
Dat mijn echtgenooteen verhoudinghad met mijn bestevriendinen me
verliet2 dagennadatik hoordedat ik ongeneeslijk
ziek was; hij had daar
geenzin in. En het overlijden
op 14 juli 1989van mijndochterZoë, ze ligt
in Loppersumbegraven.
Wat zou je graag nog doen?
Leven,genieten,gelukkigzijn, kleinkinderen
krijgenen zien opgroeien,
mijn hobby's.
weer oppakken.
Wat zou je op dit moment wensen?
Een dag geen pijn en geen verdríet,dat ik gewoonweer alles kan, leven
dus.
l k g e e fd e p e n d o o ra a n . . . . . . . .L.o. u i sv a n M e g g e l e n .
BEURTBOOTVAN RTV-NOORDI.TIKANTENS.
waar een spandoekduidelijk
Na een ontvangstbij het fietsbruggetje,
maaktedat de bootwelkomwas in Kantens,legdede beurtbootaan bij de
steigerachterde molen.
Aan de mensendie stondente wachtenwerdenfolders,pennenen vlaggetjes uitgereikt.Een verslaggeverpraatte nog even met Gerad over
molen'GroteGeert'.

1B

Inventarisatieknelpuntenverkeerssituatiein de kom van Kantensals
onderdeel van de dorpenronde van de gemeente Eemsmond op 20
mei 2003
Locatie:DorpshuisKantens
Greet Luursema,provincieGroningen,zeï uiteen dat de provinciein
samenwerking
met de gemeentemaatregelen
wil nemendie een 30km/usnelheidsregime
in Kantenskunnenondersteunen.
Voordit jaar heeftde
provincie 70.000,-- beschikbaar.
Het Collegevan Eemsmondzal de
gemeenteraadvragen een zelÍde bedrag ter beschikkingte stellen.
Luursemageeftaan dat voor een aanpakdie de leeÍbaarheid
in het dorp
echt verbetert,veel meergeld nodigis. Op dit geld is nog geen zicht.Als
leefbaarheid
uitgangspunt
is, dan kunnenwellichtanderefinancieringsbronnenworden aangeboord.Het opstellenvan een dorpsvisievoor
Kantenszou hierbijkunnenhelpen.Luursemaschetstvanwegede afwezigheidvan mevr. Heddy Leerink(Contactpersoon
Loket Leve(n)dedorpen RegioNoord)globaalde mogelijkheden
en de procedure.Het betreft
per dorp op basis van een stappenplan.Voor het
een standaardaanpak
(SO%provrncie
opstellenis 8000,--voor het opstellenvan een dorpsvisie
en 50% gemeente)beschikbaar.
Luursemalaatfoldersachter.De aanpak
is bottom-up(vanuitde bewonersnaar boven)en maatwerkper dorp.
van de te nemenverkeers/omgevingsmaatregelen
Als uitgangspunt
wordt
zoalsdie doorde gemeenteis uitgevoerd
de nieuwevormgeving
rondhet
't Schienvatgenomen.Hieropkan wordenvoortgeborduurd.
Luursema
geefteen schotvoor de boeg:
o bloembakken
weg?
o aandachtvoor parkeren
o verblijvenkrijgtvoorrangbovendoorstromen?
o terrasje
Op basis van kaaftmateriaal
hebbende inwonersvan Kantensde knelpuntengeïnventariseerd.
Dat hierbijook al oplossingen
zijn aangegeven
kon nietuitblijven.
Hiernavolgenpuntsgewijs
de aandachtspunten
en knelpunten.
GROEPKOM KANTENS
o bushaltebij brugkantop ongunstige
plek (neemtzichtweg).
Verplaatsennaar huisnummer7 (tegenoveranderehalte).
o parkeerplaatsen
aangevenop de weg ten zuidenvan bloembakken
(zoalsin de Cohenstraat
in Uithuizen)
o de beplanting
is te hoogin de bloembakken.
Bakkenzelf kunnenook
lager
o herstelasfalten bestratingvanafingangdorp
o ter plaatsevan de bakkerzit een kuil' in de weg waarwaterin blijft
staanbij regen.Ook verderoprichtingUsquertzittenkuilenin de weg.
o voetpadbij de brug sluitniet aan (ontbrekende
schakel)'z
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a
o
o
o
o
o
o

provincialeweg iets verbreden
inrichten
Kerkpadals eenrichtingsweg
is onoverzichteliik
kruisingPastorieweg/Usquerderweg
zebra's
aandachtvoor landbouwvoertuigen
onderhoudtrottoirs
't
twee zitbankenbij Schienvat

GROEPWEG DOORKANTENS
o van de brug tot het Kerkpadis het trottoirbrederdan de weg
o in de bochtvan de Langestraatis Amsterdammertje
omvergereden
o bushalteverplaatsen
o heg Pastoriewegis te hoog
o te hoge drempelsbij grenzenbebouwdekom
o bij de zuidelijkedrempelkunnenauto'sde drempelmijden
o ongevallenover periode5 jaar in beeldbrengen
o ongevallen2003 idem
o wegversmalling
aangevenmet pijlenborden
Op de kaartenzijn nog wat schetsengemaakt.Deze worden meegenomen in het veruolg.Tijdensdit vervolgzal geschetstkunnenworden.Ter
worden.We richtenons
inspiratiezullenwat voorbeeldengepresenteerd
op eind september.
')Op dit moment wordt nog onderzochtof met relatiefgeringe middelen de
kuil bij de bakkergedicht kan worden.Knelpuntwanneerer gestremdmoet
worden.
')Hier ís de gemeente aan zet. Voetpaden en trottoirs ziin in beheer bíi
gemeenten.

RIJST MET COURGETTEEN KIP.
1 courgette,1 dubbelekipÍilet,50 gr tuttiÍrutti,1 ui, 2 eetl.olijfolie,200 gr
toverrijst,2 theel.kruidenbouillonpoeder.
Snijdde courgetteen kipfiletin blokjes,tuttifruttiin reepjesen snipperde
ui.
Verhitde olie en bak de kip rondombruin.
Draaihet vuur laagen voegde ui toe (3 min.).Voegrijst,tuttiÍruttien courgettetoe en bak alles nog 3 minutentot de rijstglazigis.
Los de bouillonpoeder
op Ín 4 dl heetwater.Voegde bouillontoe aan het
rijstmengsel
en brenghet al roerendaan de kook.
Kook de risottoin ca. 20 min. gaar.
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OmdatLizanneop Amelandwou werkenen mijnzusjeer al werkte,moest
gaan
Bert-Janer ook maarheen.Ze zoudenallebeiop het strandpaviljoen
werken,maar dat wou ik lieverniet de hele vakantiedoen. lk wou wat
anders,maarwat? lk denkenen denken .,. letsmet kinderen....
dat leek
me wel wat.Zoietsals 'de speelweek'dal
leekme wel leuk.Dus ik kijken
wat je allemaalkuntdoenen toen bedachtik dat het recreatieteam
wel iets
voor mij zou kunnenzijn. lk heb toen een brieÍgeschrevennaar 'Klein
Vaanruater'en
werd toen binnen2 wekengebeldoÍ ik in de laatsteweek
vanjuli en nog2 wekenin augustuswildewerken.Ze vondenhet leukdat
ik wildekomen,omdatze geenjongensin het recreatieteam
hadden,dus
ik gelijkzeggendat Raufiqook wel wou, maar ze hadden helaas de
roostersal'rond.lk kon 3 wekenkomenwerken,maareerstnog 2 weken
o p v a k a n t i en, a a r. . . . .A m e l a n d !
Het werkenin het recreatieteam..
..
RauÍiqkon uiteindelijk
toch komen(ziezijneigenverhaal)en verderzat ik
er met 5 te gekkemeiden.Datwas erg super"We draaidende eersteweek
met 6 personen.
We hadden's ochtendseen dubbelprogramma:knutselen en sporíspel.'s Middagshaddenwe grotespellen,zoals levendstratego enz. en 's avondseen spod voor volwassenen,
bioscoopfilms,
een
spooktochtof een bingo.
De eerste week ging super snel voorbij.Het was supergezellig.Toen
moestik terugvoor een week 'speelweek',
Na een leukespeelweekging
ik gelijkweerterugnaarAmeland,waarallesineensheelanderswas:veel
rustiger.
We zijn nu nog maarmet z'n 3-enen bijnageen kinderen,want
alle kinderenzijnalweernaarschool.Dus we zijnallesaan het opruimen
en schoonmaken
en af en toe even naar het strandals een activiteitniet
door gaat. Dus ik snap het woord 'vakantiewerk'
nu echt goed: af en toe
vakantieen de rest werken.Maar toch was de eersteweek leuker,dan
was je met z'n 6-en.
We slapenbovende sportzaal,waar we een keukenblokjehebben,een
Het is hier gezellig,maar soms wel druk.
zithoekjeen 3 slaapkamers.
Omdatje de heletijd met zoveelpersonenzit, is het meestalpas 's nachts
dat je evengezelligkan gaan kletsen.Maardat heeftook wel wat,je krijgt
toch een hele leukeband met elkaaromdatje zoveelbij elkaarbent. Het
is me goedbevallenen het lijktme leukom hetvolgendjaarweerte doen.
lk werkstrakszelÍsnog 1 weekop hetstrandpaviljoen.
Eenskijkenhoe me
dat bevalt!
G roetjesvanafAmeland.
Bert-JanZigterman.
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VAKANTIEKOLONIE
"k Wou nog zo graageens een keerweer in Ellecomkijken",zei ik op een
avond.
Als meisjevan 12 jaar had ik daar in augustus1952 zes weken doorgebrachtin een vakantiekolonie.
maar
Veeljonge lezerszullenniet wetenwat het is, een vakantiekolonie,
hebbenmeegemaakt,
voor lezersdie de tijd na de TweedeWereldoorlog
zal het geen nieuwszijn. Na het bezoekvan de schoolaftswaren er altijd
werdengestuurdom
wel kinderendie zes wekennaareen vakantiekolonie
aan te sterken.
In veel dorpenwas daarvooreen commissiein het leven geroepen,een
afdelingvan het CentraalGenootschapvoor Kinderherstellingsoorden,
waar mensenlid van kondenworden.Ook in Kantenswas zo'n afdeling.
Van alle gezindtenzat er iemand in de commissie.Ze zorgdenvoor de
jaarlijksecontributie-inning,
controleerdende koffer met kleren en het
brengenen halen van het kind behoordeook tot hun taak. De kinderen
gingenhier meestalnaar Hoogeveen,naar het Noorderkoloniehuis.
lk herinnerme nog van thuis als we nietwildeneten,dat je bang gemaakt
werd met de kreet:"Pas op, als je nietwilt eten,moetje naar een vakantiekolonie."
Bij mij lag het allemaaleen beetjeanders.Dooreen ontstokenblindedarm
verbleefik als 11-jarigmeisje in 1951 enkeleweken in het Academisch
Ziekenhuis.Omdat ik hierdoorerg vermagerdwas, achttemen het noodging. In Hoogeveenwas geen
zakelijkdat ik naar een vakantiekolonie
plaatsen zo kwam ik terechtin koloniehuisHuizeKetelaarin Ellecom.
Smid Bultenazijn vrouw brachtme er naartoe met het openbaarveruoer.
Het was een lange reis. Huize Ketelaarlag aan de doorgaandeweg in
Ellecomen je kon ziendat het in vroegerdageneen landhuiswas geweest
met een grotetuin rondom.
Bij aankomstwerd je directhelemaalnagekekenof je goed schoonwas,
dus in bad, nagelsknippenen controleop hoofdluis.Daarnakreegje van
het huis een soort blauw badpakjeaan, waaroverje op kille dagen een
vestje of jasje van jezelf mocht dragen.Veel frisse lucht, dat was het
devies. In de grote slaapzaalwerd met open ramen naakt geslapen.
Misschiendeed men dat voor minderwasgoed?
Na de wasbeurtwerd je naar de eetzaalgebracht,waar heel veel kinderen aan lange tafelszaten. De eerstedagen kreegje nog niet veel eten
naar binnen,maar dat wende snel. Ontzettendveel plakkenbrood met
gestamptemuisjes(vim zeidenwij),en aluminiumbekersmet melk.
De kinderenkwamenhoofdzakelijk
uit het westenvan het land,Den Haag,
Utrecht,Rijswijk.
ledere groep had een juÍ. Ellecomligt in een prachtigeomgeving.De
Steegis vlakbij,waarje de Posbankop kunt rijden.lederedag trokkenwe
erin ons 'badpakje'opuit. De bosluchtopsnuiven,onderwegiets bezichti23

gen, naar dierenkijken.Langsde spoorlijntrokkenwe twee keer per dag
's
de bossen in, zodatje eetlustkreeg. Morgenswaren er wel eens wat
kanrueitjes
huishoudelijke
te doen,bv. bonenafhalen.
Omdat ik heel erg magerwas, moestik iederemorgenin de koffiepauze
met de jufÍenmee naarhun verblijÍom extramelkte drinken.De binnengekomenpostwerd daar gesorteerden zo kreegik altijddirectmijn post.
Daar zat je natuurlijkerg naar uit te kijken,want bezoekkreegje niet van
thuis.
Bij het opruimenvan onze zolderdit voorjaarkwamenal deze kaartenen
Alle lievebrievenvan familie,buren en
brievennog weer te voorschijn.
mijnschoolvriendin
heb ik gelezen.
Een spannenden steedsterugkerendritueelwas het wegen.Er werd bijgehoudenof je ook groeide.Bij mij kwamer na een paarweken een stok
achterde deur.Als ik niet genoegaankwammoestik nog zes weken blijven. Dat vondje natuurlijk
nietleuk.Maargelukkig,na zes wekenwas ik
gegroeid,namelijk12 pond.
op één kindna het allermeeste
Bij thuiskomstsprak ik eerst Nederlandsmaar dat was spoedigweer bijgedraaid.
Doorde warmezomeris het er helaasnog nietvan gekomenom Ellecom
na 51 jaar eensweerte bezoekenmaarseptemberstaatvoor de deur,dus
wie weet.
A .E . v . dH. .- 1 .

Autobedrijf
Jager
Stitswerderlaan4
9995 PC Kantens
Tel. (05e5)5s 12 27

Verkoopvan
gebruiktepe rsonenauto's.
Reparatie,
onderhoud
enAPK-keuring
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IVN.ACTIVTEITEN
Kweldenruandeling
Op zaterdag30 augustusorganiseert
de lVN, afdelingNoord-Groningen
een wandelinglangsde kwelderonderleidingvan de natuurgids
Judithter
Horstuit Rasqueft.Thema:kwelderplanten.
Vertrekom 9.30 uur vanafhet
Zielhoesin Noordpolderzijl.
Kinderenvanaf8 jaar kunnenmeelopen.Het
is aan te bevelenom goed passendelaarzenaan te doen en een schepnet mee te nemen.
Kinderdoemiddag
Hoe helpenwe de dierende winterdoor?Datum:zaterdag20 september
om 14.00 uur. Startpunt:wordt nader bekend gemaakt (in o.a. De
OmmelanderCour:ant).
LeeftijdvanaÍ5 jaar.
SALON: KUNSTONTMOETKUNST
Datum:zondag28 september
Plaats: Theaterwerkplaats
Kantens
T i j d : v a n a f1 4 . 0 0u u r V m 1 8 . 0 0u u r i n l o o p
Dichters,dansers,muzikanten,
beeldendkunstenaars
en vocalisten
staan
allemaalop één podiumtijdensde eersteSalonop zondag28 september
in de Theaterwerkplaats
te Kantens.Diversedisciplines,proÍessioneel
en
amateur,bundelende krachtenom nieuweinitiatieven
te ontplooien.
ln de provincieGroningenis een grootaantalmensenactieÍbezigmet verschillendedisciplines
van kunst.De één doet dat professioneel,
de ander
puur uit lieÍhebberij.
De StichtingDieverdoatsie
wil deze mensensamenbrengentijdensde Salon. Het doel van het platÍormSalon is krachtenbundelingmet als resultaatnieuwe samenwerkingsverbanden,
nieuwe
projectenen een verhoogdekwaliteitvan de kunstin de regio.
Voorde eersteSalonstaanonderandereeen dans-dichtpedormanceen
een optredenvan de winnaarvan het ToneelmonologenÍestival
op het programma.Muzikaalwordtde Salonvoorzienvan een optredenvan amateur
vocalisten.KunstenaarPaul de Vos verzorgthet beeldendeelement.Tot
ziens in de theaterwerkplaats!
ROMMELMARKT
KINDERSPEELWEEK
Op zaterdag30 augustushoudtde kinderspeelweek
haar jaarlijkserommelmarktvan 10.00uurtot 13.00uur in en rondomSalem.U kuntuw rommelmarktspullen
vrijdag29 augustusvanaf 19.00 uur bij de weg zetten;
dan wordt het opgehaald(geenwitgoed).Voor Rottumen/of Stitswerdkunt
u bellenmet 557017of 552035.

VAKANTNBMMNK

lk heb deze zomertwee en een halveweek in Oostenrijkgewerktals aupair.lk heb voor Peteren MoniqueSeidelgewerktdie hier in Kantenshebben gewoond en naar Oostenrijkzijn geëmigreerdmet hun kinderen
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Nadine (6) en Jorit (4). Zij hebbendaar een restauranten tien appartementenin Tirol.Ze haddeniemandnodigom op de kinderente passen,
zodoendeben ik via LizanneGroenewegdaar terechtgekomen.
Maandag7 juli ben ik's morgensvroegvanuitGroningenmet de trein naar
Utrechtgegaanen daar ben ik overgestapt
op de treinrichtingOostenrijk.
Het was een langeen spannendereis, want ik was helemaalalleen.'s
Avondskwam ik in Oostenrijkaan en werd ik opgehaaldvanafhet station.
ln die twee en een halveweek heb ik veel met Nadineen Jorit gedaan:
naar de speeltuin,naar het bos, en ga zo maardoor.lk moestze op bed
brengen,samen met hun eten,zorgendat ze in bad gingenen dat soort
dingen.lk heb nietalleenop de kinderengepast,maarik heb ook meegeholpenom de appadementen
schoonte makenen in de keukengeholpen,
zoalsde afwasdoen.Hiervoorhaddenze eensoortafwasmachine,dus zo
erg was dat niet.Op woensdagwarenze gesloten.We zijn toen een keer
naar Innsbruckgeweesten we hebbennog een keer gezwommen.Soms
was het heel vermoeiendom van 9 tot 9 aan het werk te zijn, maar toch
was het een hele leuketijd!!!
Fran Loughnane

Vereniging DorpsbelangenRottum

Dorpshuis Kloosterstee
Rottumop de kofÍie!
Op zaterdag30 augustuskomenalle Rottumersbij elkaarop de koffie!Dit
zal het begin zijn van het nieuweseizoenmet nieuweactiviteiten.Een
aantal mensen zullen iets lekkers bakken voor bij de koffie. Tijdens de
(lange)koffietafelzal men het één en ander uitleggenover de activiteit
voor de middag.Deze activiteitzal beginnenom 14.00 uur. Het is de
bedoelingdat iedereenin een ontspannensÍeer in ons dorp zal verblijven...
Tot slot van de dag willenwe met degenendie dat willensameneten.Als
het weer meewerktwillen wij dat doen rond het dorpshuis op straat.
OpgavevooraÍis niet nodig.Het is de bedoelingdat iedereeneen hoeveelheideten en drinkenmeeneemtgenoeg voor een aantal personen
waarmeeje komt (denktu ook aan borden,besteken glazen!)en gewoon
gezelligaanschuift.We denken aan salades,stokbrood,hartigetaart (oÍ
eigen specialiteiten...)
om samenvan te eten. Eventueelkunnener barbecueswordenmeegenomen.
Hoe mberzielen,hoe meervreugd!
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Zonnebloemen
Hoe staat het met de groei van de zonnebloemen??
Bijna in bloei?
Bloeiend?Of knaktde steelal bijna om? Zaïerdag30 augustuswillenwe
tussen de activiteitendoor van "Rottumop de koffie"de zonnebloemen
gaan meten.Tijdenshet gezamenlijke
eten aan het eindevan de middag
wordt dan bekend gemaaktwie de hoogstezonnebloemin 2003 heeft
gekweektin Rottum!De winnaarkrijgteen fraaieprijs.
Graagwillenwe wetenbij wie we allemaalde zonnebloemkunnengaan
(Gert,Suzan,
meten.Wilt u dit doorgevenaan één van de bestuursleden
Erwin,Marjanof Eline)?Graageven naamen plaatsvan de zonnebloem
in de tuinopgeven.Opgavekantot uiterlijk
ca. 11.00 uur 's morgensop 30
augustustijdens"Rottumop de koffie".
Dorpshuisschoonmaken
Het is weer tijd voor een jaarlijkseschoonmaakbeurt
van het dorpshuis.
We willenin het nieuweseizoenweerin een schoonen frisdorpshuis
starten!
Alle dorpsledenwordengevraagdop maandagavond
1 of dinsdagavond
2
septembervan 20.00 uur tot 22.00 uur te komen schoonmakenin het
dorpshuis.Wie maandagniet kan, wordt uitgenodigd
om op dinsdagte
komenen andersom.Dorpsgenoten
zijn,
die op beideavondenverhinderd
kunnenmet Suzan Henrueijer
overleggenover een ander tijdsstipen wat
ze willen/kunnen
doen.Tevensis bij haar de sleutelverkrijgbaar.
Project:Kern met pit
Vrijdagmorgen
29 augustuswordtons projectin Rottumopnieuwbekeken
door de juryleden.Op zaterdag23 augustuswerd de bestratingvoor het
dorpshuisaangepaktdoor dorpsgenoten
en verfraaid.Er is een bankaangeschaften de drie lindebomenlijkenhet te blijvendoen. Hopelijkwordt
onze inzetbeloondmet een prijs!
Klaverjassen
Alle oude en eventuelenieuweklaverjassers
zijnvan hartewelkomop vrijdagavond5 septemberin het dorpshuisvoor de staft van het nieuweklaverjasseizoen!
Plusmarktspaaractie
Ook dit jaar doet de verenigingweer mee aan de Plusmarkt-spaaractie.
Te
zijnertijd hoortu meerover het doelen waarde punteningelelrerd
kunnen
worden.
Kerk in Rottumofficiëletrouwlocatie!
Naast een kerkelijkhuwelijkkan er in de kerk nu ook voor de burgerlijke
stand worden gehuwd.Op 5 septembera.s. maakt een echte Rottumer
daar als eerstegebruikvan!
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