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KERKDIEN'TEN
Protestantse gemeente Kantens-Stitswerd
Kantens
7 okt. 10.0Ouur de heer A. J. Fraanje,Oosterwijkk
21 okt. 14.30 uur ds. R.P.Oosterdijk,Haren.Feestelijkekerkdienst
t.g.v.ingebruiknamerugpositief,m.m.v.NicolaiEnsemble
uit Haren k
28 okt. 10.00uur de heer H. J. Dijkstra,Gasselternijveenschemond
k
Stitswerd
1 4 o k t. 1 1 .0 0u u r mevr.N . C . Mei hui zen.K antens k
Gereformeerde kerk vriigemaakt te Kantens
7 okt.

11.00uur
14.30uur
14 okt. 1'1.00uur
14.30uur
21 okt. 9.30 uur
1 4 .3 0u u r
28 okt. 11.00uur
14.30uur

ds. L. S. K. Hoogendoornuit Uithuizermeeden
leerdienst
ds. H. W. van EgmonduítTen Boer
ds. M.O.ten Brink uit Roodeschoolleerdienst
leesdienst
ds. T. Groenveld
d s. A . H . D ri estui t Groni ngen-zui d
ds. M.O.ten Brink uit Roodeschoolleerdienst
ds. J. Klapwijkuit Winsum

4 nov. 11.00uur ds. M.O.ten Brink uit Roodeschoolleerdienst
14.30uur leesdienst
Chr. Geref. Kerk Kantens
(wijzigi nge n voorbehouden)
7 okt.

09.30 uur
1 4 .3 0u u r
14 okt. 09.30 uur
14.30uur
21 ol<t. 09.30 uur
14.30uur
28 okt. 09.30 uur
1 4 .3 0u u r

ds. P.C.de Lange, H.A.
d s. P .C .de Lange
ds. P.C.de Lange
leesdíenst.
ds. P.C.de Lange
leesdienst.
ds. P.C.de Lange
l e esdi enst.

Dorpskerk Rottum
Alle diensten beginnen om 19.00 uur
30 sept. br. Anton Goldberg
14 okt. ds. A. Lagendijk
28 okt. dhr. P.Ketting
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\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
GronÍngen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
....,...........050
29/30sept. C.J.Conradie,
Bedum
30123 37
L.G.Jager,Bedum
6/7okt.
....050
30154 62
13/14okt. Tandartspraktijk
Bruining-Gelderblom,
Winsum...........0595
44 1740
10ppersum.................0596
15/16okt. Tandartsenpraktijk
Loppersum,
5728 18
17l18okt. Tandartsenpraktijk
Loppersum,
loppersum.................0596
57 28 18
Eenrum
...........0595
49 1949
20121
oht. D.L.WdeGraaf,
..,.....,......0595
41 36 84
27128
old.. A.M.vanWaes.Uithuizermeeden
Bruining-Gelderblom,
Winsum...........0595
44 1740
3 /4 nov. Tandartspraktijk
. . . . . . . . . . . . . . . .507519452 7
10/11
n o v . C . Hd. e L a n g eL,e e n s
17l18nov. TandartsenpraktijkTimmerman,
43 1716
Uithui2en...................0595
24125
4227 23
nov. J.F.Perdok,
Baflo
.,....0595
Op zaterdagen zondagis er om 11.00 en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsteleÍonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R.Boelema.Praktijk:
Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma.Vm vr.tussen8.00-8.15uur,
tel.06 - 51255926.
Koks Herbergb.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595557131
voordringendevragenof voorde bevalling:06 13731172

BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

Ledenadministratie:
G.S.OMTA-ARKEMA
tel.:059555 26 23

Gelieve wijzigingenbij huwelijk,samenwonen,geboorte en/of verhuizingen
door te geven aan de ledenadministratie

VAN DE REDACTIE
omdat
Metweemoed,.,.
Metweemoedschrijfik dezekeerhet redactiestuk.
is. De afgelopen5 jaar heb ik
het mijn laatstenummerals eindredactrice
ingezetvoor't Lougnijsen veelvoorhet dorpsme metgrootenthousiasme
krantjegedaan,maar het valt gewoonniet meer te combinerenmet mijn
gezin,mijnbaanen anderebezigheden
in het dorp.Het roerzal overgenomen wordendoorGeradWerkman.U kenthem als molenaarvan de Grote
't
Geert.Geradzit al velejaren in de redactievan Lougnijsen zal vanafhet
zijn.VanaÍdezeplekwens ik
volgendenummerdus eindverantwoordelijke
hem dan ook heelveelsucces!
Wat heeft"mijn"laatsteLougnijsu te bieden?Uiteraardweer de column
van Fred,JannyKooistrauit Rottumkomenwe tegen in De Pen,de Íamilie
van den Berguit Stitswerdsteltzichaan u voor in Nij ien t loug,Juf Lizette
vierdehaar 12Yzjarigjubileum,de orgelcommissie
van de peuterspeelzaal
stelt zich aan u voor in "een verenigingpresenteertzich" en Nicole
in Rottum.
Boschmanvertelthet één en anderoverhaar massagepraktijk
Genoegom te lezendus!
FrouwkeDoornbos. eindredactie
BinnengekomengiÍten
....€ 20,=
Evate Middelstum
Verloskundigenpraktijk
. . . . . . . . 2€ 5 , =
J . F .t e K , . . . . . .
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Oud papier
13 oktoberzaler weeroud papierwordenopgehaald
Op zaterdagmorgen
in Rottum,Stitswerden Kantens.Hetoud papiergraagom 09.00uur bij de
weg. Voor vragen/klachtenkan men terecht bij Peuterspeelzaal
"Poppedijn",
HarriêtWassink(0595-434644).
contactpersoon
Zet uw papier tíjdígen voor de ophalerszíchtbaarbij de weg.Papieren karton gebundeld of in dozen bij de weg zetten. Lege kartonnen dozen zelf
even losscheurenen bundelen. Geen rommel meegeven zoals plastic,
píepschuim of hout. Dit moet er allemaal door de ophalers uítgehaalden
opgeruímdworden.

AFSCHEID
van 19 september2007namenwij afscheidvan
Op de redactievergadering
Tijdenshaar vakantiedeeldezij
FrouwkeDoornbos.
onze eindredactrice
ons mee dat zij had beslotenom met het werkvoor't Lougnijste stoppen.
van haar urengekregenals docenteaan
Zij had namelijkeen uitbreiding
waardoorwerken vrijwilligerswerk
voor
Het HogelandCollegein Uithuizen
't Lougnijsniet meergoedte combineren
zijn met haargezin.
Alhoewelwij begrip hebben voor haar besluit,spijt het ons zeer dat
't
Frouwkede redactieverlaat.Zij heeft in de afgelopenvijf jaar veel voor
gedaan.
zal onze vergadeHeeftmoderniseringen
doorgevoerd,
Lougnijs
ringenvoor,ontvingde kopijen zetteallesop volgordevoorze het naar de
instellingzullenwij haar erg
drukkermailde.Met haar perfectionistische
missen.Namensde redactiesprakGeradWerkmanhaartoe en overhandigdehaareen blijkvan waardering.
Frouwke,bedankten het ga je goed.
Redactie't Lougnijs

MASHIBOMASSAGETHERAPEUTE
GESTARTIN ROTTUM
Op Bethlehem,nabij Rottum,is sindsjuli
2007 een MASHIBO Massagepraktijk
gevestigd.
MASHIBO
is
een
Massagepraktijk voor: stoelshiatsu,
klassiekemassageen segmentalemassage. Deze praktijk wordt gerund door
Nicole Boschman.Hieronder steltNicole
zich met haar praktijk aan u voor.
Waarom een praktijk voor massagetherapie?
lk ben de praktijkbegonnenom te ervaren hoe je met diversemassagetechnieken klachtenbij mensenkuntverminderen en hun wellnesskunt vergroten.
Sinds2005 ben ik bezigmet massage. Eerstmet de stoelmassage
en in 2006 ben ik gestartmet de opleiding
tot massagetherapeut.Deze opleidingenheb ik gevolgd bij de Dutch
BodyworkAcademiein Groningen,
Wellness doet iedereengoed
In veel landenis de massageals volksgeneeskunst
bekend.VanaÍ het
gebeurtenissen
momentdat er in de oudebeschavingen
op schriftwerden
gesteld,werd er ook al geschrevenover massage,al dan niet therapeutischtoegepast.Er zijn verschillende
redenenom u te latenmasseren;ter
ontspanning,
therapeutisch
onderhoudvan uw
of gewoonals (preventief)
lichaamen geest.Eigenlijkis het een fantastisch
middeldat op veel fronten effectiefis. Wellnessgaat over fit voelen,energiehebbenen krijgen.
Een lifestylemet gezondheiden levensgeluk.
Ook aandachtvoor jezelÍ
hoortdaarbij.
Wat biedt MASHIBO?
Bij MASHIBOkunt u terechtvoor verschillende
vormenvan massage;te
wetenklassiekemassage,segmentale
massageen stoelshiatsu
massage.
Geen mens is hetzelfdeen dus wordtiederemassageop maatsamengesteld.Voorafgaand
aan de eerstemassagebesprekenwe het behandelplan.Na iederemassagewordtu in de gelegenheid
gesteldom weereven
bij te komen,waarnawe de behandeling
zullenevalueren.
Klassieke massage
Klassiekemassagezorgtnietalleenvoorplaatselijkeof algeheleontspanning met als gevolgeen pijndempend
effect,maarheeftook invloedop de
bloedcirculatie,
lymfestroomen stofwisseling.
Men zal zichdoor de massage bewusterwordenvan spanningenin het lichaam.
Massagekan er voor zorgendat spier-en weefselspanningen
afnemen.
Dezevormvan massagehelptbij uitstekom de stressin uw lichaamte verminderen.Voorbeeldenvan stressgerelateerde
klachten zijn; rugpijn,
hoofdpijn,
RSI-klachten.
U zultmerkendat na eenaantalbehandelingen
de

pijnklachten
minderworden.dezemassageis ook ideaalvoor mensendie
inspanlasthebbenvanstijvespierenen voormensendie veellichamelijke
ning moetenleverenof geleverdhebben.MASHIBOzorgtvoorvermindering van het stress-gevoel!
Segmentale massage
vormvan massage.De werkingis diep en
Dit is vooraleen therapeutische
Bij segmentale
massagewordtgebruikgemaaktvande segtherapeutisch.
zenuw)
Elk segment(wervel+ uittredende
mentatievan de wervelkolom.
staatin verbindingmet een stukjehuid,een spier,een bot en een orgaan.
gebiedente behandelen(spier,huid en indirecthet
Door de betreffende
orgaan)herstelthet lichaamzich.
Het
Veef klachtenwordenveroorzaaktdoor een vorm van overbelasting.
zenuwstelsel
kan geen goedekeuzemeer makenen een klachtof pijn is
het gevolg.Klachtenkunnen ontstaandoor bijvoorbeeldpsychosociale
klachten,stressof werkdruk.Door de segmentalemassagegeef je het
lichaamkanstot herstel.
astma,nierSegmentalemassagewerktonderanderebij:maagklachten,
leverproblemen,
klachtenvan nek,
klachten,spijsverteringsproblemen,
""ËË##Ëfi

Bij Stoelshiatsumassagezit de cliënt
gekleedop een stoeldie speciaalis onthouwikkeldom een zeer rustgevende
zelf is een drukpuntenmasding te kunnenaannemen.De behandeling
en wordtgegeven
sage,ontwikkeldvanuitde OosterseShiatsu-massage
op rug, nek,schouders,hoofd,armen,handenen vingers.Ook wordener
rotatiesen strekkingenuitgevoerd.Na de behandelingwordt er actieÍ
gekloptzodatde energieweer snellerstroomten men er weer opgefrist
te voorkomen
en ziekteverzuim
tegenaankan.Om gezondheidsproblemen
en
is het belangrijkdat er structureelwordt gewerktaan stressreductie
Wereldwijdwordt deze effectievemethodevan ziektespierontspanning.
preventiemet veel succestoegepast.
Tot slot
We wensenje vanuitde redactievan 't Lougnijsveelsuccesmetje praktijk
en we hopendat er in Rottumin de nabijetoekomstnog veelgemasseerd
gaatworden!
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
NicoleBoschman,
1Oin Rottum,Tel.0595 552503of 06 30373321
J. Tilbusscherweg
www.mashibo.nl
email:info@mashibo.nl
/ internet:
F.D.
B

JUF LIZETTE12Y2JAAR
PEUTERLEIDSTER
BIJ POPPEDIJN
Wat een verrassingvoor peuterleidster
Juf
LizetteSnijder.....
Toen zij op donderdag6 septemberhet lokaalbetrad,
hingener slingersen ballonnen!Zij was die dag 12.5 jaar in dienstals
Alle peuterswarenaanwezigom de juf toe te
Peuterleidster
bij Poppedijn.
zingenen te feliciteren.
Het'werkje'vande peuterswas die ochtendhet
schilderenvan een kunstwerk.Dit schilderijwerd ingelijsten kreegde juÍ
cadeau,Daarnawas hettijdvooreen lekkertaartjemetdrinken.Naastveel
cadeautjeskreegJuf Lizettevan alle peuterseen mooierooszodatze met
eengrotebos bloemennaarhuisging.Hetwas een ergfeestelijke
ochtend.

Juf Lizette omringt door de peuters van Poppedijn
RONDOMDE INGEBRUIKNAMEVAN HET RUGPOSITIEFVAN HET ORGEL
Op zaterdag20 en zondag21 oktoberzal de ingebruikname
van het rugpositiefvan het orgelin de Antoniuskerk
wordengerealiseerd,De afgelopen tijd heeftde firmaAhrendOrgelbauuit het DuitseLeerde reconstructie kunnenafronden,door het 190 jaar loze rugpositiefdeelsvan nieuw
pijpwerkte voorzien,volgensvoorbeeldvan het pijpwerkvan het hoofdorgel, dat uit 1663dateert.Een vijftalregisters(stemmen)zulleneen verrijkingzijn van de klanken kunnenzorgenvoorveel afwisseling
in het spel.
Ook de toevoeging
voor de
van een kleinpedaalmaaktde mogelijkheden
organisteen stuk uitgebreider.
Zaterdag20 oktober om 18.00uur zal er een demonstratie
van het orgel
wordengehouden,voor genodigdenen overigeorgelliefhebbers
met toelichtingvan de adviseur:dr. h.c. Cor Edskes.Om 20.00 uur zal de overdracht zijn aan de voorzittervan de kerkenraadvan de Protestantse
gemeente,de heerJ, de Kam,Daarnazal Wim van Beek,organistvan de
Martinikerk
te Groningen,
eenfeestconcert
verzorgen,
metaansluitend
een
drankjeen een hapjein Salem.

worden
kerkdienst
Zondag21 oktober om 14.30uur zal er eenfeestelijke
gehouden.Voorgangeris ds. R,P.Oosterdijk,predikantte Haren.Ook tijVocalemedewerdens dezedienstzal Wim van Beekhet orgelbespelen.
king verleenthet NicolaiEnsemblete Haren,o,l.v.Jelke Hamersma.De
al zullener ook dan weergenodigden
díenstis voor iedereentoegankelijk,
aanwezigzijn. Na de dienstis iedereenwelkomin Salemvoor een kopje
koffie of thee. In het volgend nummer van 't Lougnijs zal de
in novemberen er zijn
meldingdoenvan eenorgelconcert
Orgelcommissie
plannenom een Volkskerstzang
te houden voor het hele dorp in de
Kersttijd.
NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD
Zwemmers gezocht
thans is deze heleHaddenwe enkelejaren geledennog een wachtlíjst,
maalweggewerkten nieuwezwemmerszijn van hartewelkom.Er zijn nu
22 zwemmers.De groep is al enkele keren naar het bad in Bedum
geweest.Een mooi bad, leuke badjuÍen de reistijdis korter dan naar
Appingedam.Er waren geen wanklankenen iedereenwas enthousiast.
Sommigemensenvindende dag en de tijd misschiennietzo aantrekkelijk
(vrijdagvan 12.30- 13.00uur),maarwe mogenal langblijzijndat we een
plaatshebbengekregenin Bedumen bewegenmoetimmers.
Dus wilt u mee,neemdan contactop met mevr.Groenhof,tel: 551228of
mevr.Steendam,tel.:551633.De prijsis € 4,= per persoon,vervoerínbegrepen.
Handwerken
met patchwork,
dat toegepastkan worDitjaar gaanwe ons bezighouden
We beginnenop vrijdag12 oktoberom 15.00
den in allerleiwerkstukken.
uur bij Hanniede Vriesaan huis,Eén keerin de tweewekenkomenwe bij
vande maandag-naarde vrijdagís verplaatst
elkaar.De handwerkmiddag
middagen we hopen dat dit geen bezwaarzal zijn.We begroetengraag
nieuwehandwerksters.
Cursus Gronings
Ook voor dezecursuso.l.v.oud KaansterPiet Kruizingakunt u zich nog
aanmelden.Bij de cursusvan 10 avondenzijn 3 boekeninbegrepenen
iedereavond 1 kop koffiegratis.Waar krijgje dat voor € 98,00?Zie voor
info het vorigeLougnijs.
Vergetenaan te melden?1rct13 okt.
uitgebreide
kan het nog bij mevr.Groenhof,tel.: 551228of bij mevr.Steendam,tel.:
551633.
Nordic Walking
Met 6 deelnemersis deze wandelcursusop 12 septembervan start
gegaan.
Naaicursus
Alle naaistersvan vorÍgejaren hebbenwe benaderdof ze nog weer een
10

zijn er 2 deelneemsters
overgebleven.
cursuswillen volgen.Uiteindelijk
Dezebeidedameswillenlieverin januarivan startgaan.Tweeis echterniet
genoeg.We zoudengraagziendat er nog 3 naaistersbij kwamen.
Als u er van houdtom zelfkledingte naaien,meldtu zich dan vóór 13 okt.
aan bij mevr.Groenhof,tel.:551228of mevr.Steendam,tel.:551633.
Theatermiddag van de Zonnebloem
De afdelingHet Hogelandvan de nationaleverenigingDe Zonnebloem,
uit voor een leuke theatermiddag
nodigt nieuweZonnebloemgasten
op
maandag26 novembera.s.in de Boegschroef
te Delfzijl.
Voor€ 20,00ziet
in een leukhumozangeressen
u een optredenvan bekendeNederlandse
rÍstischtoneelstukmet bekendeliedjes.Alles inclusiefvervoer,hapjesen
drankjes.ls het vooru moeilijkom nogzelfstandig
uit te gaanen snaktu er
naar weer eens gezelligonderde mensente komen,geeftu zich dan op
bij mevr.Groenhof,tel.:551228of bij mevr.Steendam,tel.:551633.Mocht
u nadereinformatiewillenhebben,kunt u bellenmet CharlotteFunken,
T e l .5
: 51084.
IETSVOORU?
TAICHI.....
De lessenTaichizijn weergestartin het Schienvaten beginnenom 20.00
uur op dinsdagavond.
Het is een heerlijkemanierom je lichaamte latenbewegenen zelfzegtde
zeer ervarendocentJan Jansenhet volgendeerover:
"Door middel van Taichíproberenwe een grotere ontspanning,souplesse
en alertheid als dagelijkse realiteit te bereiken. De golvende bewegíngen
vergen geen grote lichamelijke inspanníng, terwijl lenigheíd, condítie en
balanssnelverbeterendoor een effectievedoorbloedingvan benen,rug en
het midden van het lichaam. Dit maakt het gestel sterker en vergroot de
vitalíteit.".
Kom gerusteens kijkenen maakkennismet een zeer prettigemaniervan
omgaanmet lijf en leden.
Anneke van de Graaf
ROELF'SCOMBIFITSTARTIN KANTENS
Zoals de naam al zegt,wordtdeze cursusgegevendoor RoelfSchaank.
Dezedoor hemzelfontwikkeldemethodeis gebaseerdop Karate,TaiBo en
Op swingendemuziekis Combifiteen effectieveen plezierige
Stretching.
manierom je lichaamin een primaconditiete brengenen te houden.De
cursusbegintop dinsdag2 oktober (van 19.00tot 20.00 uur) en vindt
plaatsin 't Schienvatin Kantens.De kostenzijn€ 4,= pêt keer,Neemeen
handdoekmeeof ietsdergelijks
om op te liggen.Er is douchegelegenheid,
zowelvoormannenals vrouwen.Komvrijblijvend
een keermee doen!
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Er is een mogelijkheidom vanaf decemberbeneden in de grote zaal les te
geven.De tijd kan dan ook aangepastwordenin overleg.Eventueelzou de
les ook nog verplaatstkunnen worden naar de vrijdagavond.
Opgavebij RoelfSchaank,te|.0595- 551526(na 19.00uur).
J O N G E R E N G E S P R E K S G R OI E D
PE
: REEN
I SW E L K O M !
Onder auspiciënvan de kerkenraadvan de Protestantsegemeente
Kantens-Stitswerd
zal weer een nieuwseizoenwordenbegonnenmet de
De eerstedatum is vastgesteld
Jongerengespreksgroep.
op dinsdag 2
oktober van 19.30- 19.30 uur, onder de vertrouwdeleidingvan mevr.
RinieMeihuizen,
Kooistraat
9 te Kantens.Naastde vastegroepis er altijd
ruimtevoor nieuwegezichten!De eersteavondis bedoeldals kennismaking:daarnazullengroepenwordengevormd,naarleeftijd.
Nieuwsgierig
oÍ
nog wat weifelend?Kom dan naarde Kooistraat
9 op dinsdag 2 oktober!
Groep Bijbellezenmet Sieds Prins weer van start
Na de 2 cyclivan Bijbelavonden
metdrs.SiedsPrinsvan het afgelopenseizoen,is er weer een nieuweseriegepland.We gevengraagde data door:
dinsdag 30 oktober,dinsdag 13 novemberen dinsdag 27 november,
van20.00-22.00uur, in gebouw'Salem'.Er wordteen begingemaaktmet
het BijbelboekMattheus.ledereenis welkom,met welkeachtergrond
dan
ook. De koffiestaatklaar.Kom erbij!
GERDA'SWERELDIN ROTTUMMER
KERK
Zondag26 augustusis in de kerk van Rottumeen expositiegeopend.Er
worden schilderijengetoondvan Gerda Welt (1981).Sinds 2004 volgt
Gerdade opleidingVrije Kunstaan de Kunstacademie
te Arnhem.Haar
schilderijen
bewegenzichop de grensvan figuratiefen abstract.Het beeld
is herkenbaarmaar nooit volledig.De jonge schildereslaat aan de toeschouwerruimtevoor verbeelding.
Het is net als bij een droomdie ook
nooitvolledighelderwordt.Herinneringen
aan het Groningerland,boerderijen en landbouwmachines
zijn bepalenden keren in verschillende
gedaantenterug.Hetzijn geenletterlijke
herinneringen,
veeleersfeerbeelden.
Haarjeugdligtin Usquert,op een steenworpvan Rottum.Als kindheeftzij
veel tijd op het Hogelanddoorgebracht;
fietsen,kanoën,schaatsen.Het
Groningerlandschapbiedtvoor wíe daar oog voor heeftruimtevoor verbeeldingen fantasie.De jeugdherinneringen
zijn nog steedshelderen vormende aanleiding
voorde geëxposeerde
schilderijen.
Het is voorhet eerst
dat werk van GerdaWelt wordtgeëxposeerd.
De tentoonstelling
duurttot
24 november2007 en is alle dagen kosteloostoegankelijkin de kerk van
Rottum.
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DANSWEEKENDEN
IN DETHEATERWERKPLAATS
IN KANTENS
De Theatenruerkplaats
Kantensorganiseertin
met
samenwerking
ONGOINGdit najaar
DANSWEEKENDEN
in
de sfeervolleverbouwde
boerderijaan de
Oosterweg4 te Kantens.
Vooriedereendie zin
heeftin een creatief
weekendin een inspirerendeomgevingen nieuwe dingenwil lerenop het
gebiedvan dans.
Docente:PierikI'lstelle
Data:
26-27-28oktober
met het themaMASKERSen DANS
9-10-11 november met het themaGEDICHTEN
en DANS
ONGOINGis een initiatiefvan Pierikl'lstelle;een dansdocente
met jarenlangeervaringin de Kunsteducatie.
Ze trainto.a.bij HelmertWoudenberg
en vertaaltzijn acteermethode
naardans.In galerieArtistik(www.artistikgalerie.nl) in Amsterdamis op dit momenteen expositievan haar beeldend werk met o.a maskersvanuitde 4 elementenvuur, aarde,water,
lucht.Op de website www.ongoing.nl
is meerinformatie
te vindenoverde
vorm en inhoudvan de dansweekenden
worden;includie georganiseerd
sief etendrinkenen overnachting.
Een weekendwordtafgeslotenmet een kortepresentatie
op de zondagmiddagin de Theaterwerkplaats.
Opgavezo spoedigmogelijkvia de websitewantvol = vol!

COLLECTE
De collectevoor KWF Kankerbestrijding
in Kantens,Rottum,Stitswerden
Zandeweer/Eppenhuizen
heeft€ 1.145,78opgebracht.
Wie de collectant
heeft gemist, kan een gift overmakenop giro 26.000 t.n.v, KWF
Kankerbestrijding
in Amsterdam,
De KWF-afdeling
Kantens/Zandeweer
danktiedereenvoorzijn of haar bijdrageaan de collecte.
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insritswerd
vandenBers
Nii ien Í lOUg| Famirie
Hallo,
mei-aande Knolweg
Wij zijnde familievan den Bergen wonensindsbeg_in
overgenomen'
veehouderijbedrijf
een
hier
in'siitswerd. We hebben
We
Zuid-Holland'
in
dorp
is
een
Dit
Streefkerk.
we
uit
komen
Oorspronkelijk
maar daarwarengeen uitbreidingshaddendaai ook een melkveebedrijf,
meer en omdatwe dat wel graagwilden,hebbenwe toen
mogelijkheden
de boerderijte verkopenen daarnaeen ander bedrijfmet groeiOes'Íotón
terugie kopen.Dit is dus het bedrijfin Stitswerdgeworden.
mogelijkheden
Hieï in-hetGroningóelandhopenwe een mooieboerderij(wathet natuurvoor de toekomstop te bouwen.Voor
lijk al is), met goeóemogelijkheden
ons gezinmet vier kindeienin de leeftijdvan 10 tot 17 iaar.ishet.weleen
in het Groningselandmet
maarwe ziende "inburgering"
grotàverandering,
vertrouwentegemoet.
Groeten van Piet en Joan, Rianne,Alice, Pascalen Kelly van den Berg
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VeRemcrr'rc
DonpsBELANceru
Rotruu
Dorpshuis"Kloosterstee",
Rottum

Een terugblik....
1 septemberborreluurin het dorpshuis.
Op zaterdagmiddag
van 17.00uurtot ongeveer19.00uur was er het
borreluurtje.De ledenkondenbuitenin de zon onderhet genotvan een
hapjeen een.drankje
weerevenbijpraten.
3 september
Het dorpshuisheeftin juni een likjeverf gekregenvan binnen,de muren
zijnnu
prachtiggebrokenwit en de tl-lampenzijnvervangendoor"schoollampen".
Volgenstraditiewordter voor het nieuweseizoenweerschoongemaakt,
De opkomstwas voldoende,
we hebbenallesweergepoetsten geboend.
Velehandenmakenlichtwerk.Bedanktallemaalvoorjulliehulp!
15 september- Excursie
Op zaterdaghaddenwij een excursienaar3 boerderijen,
te wetende fam.
en fam. Bierema.Zij verteldenons over hun
de Jong, Duivenvoorden
bedrijf,filosofie,kalveropfok
en grondzaken.
Natuurlijkkon iedereeneven
kijkennaar de melkrobot,de kalÍjesen anderebezienswaardigheden.
Bij
hoe het
Rubenwerdom 17.00uur gemolkenen kon iedereenbewonderen
is om in een gloednieuwe
melkputte melken.
De boerenkregenna afloopals dankeen flesjewijn aangeboden.
Zondag 7 oktober "Tocht om de Noord" door Rottum
Het heeftal eensin het Lougnijsgestaan,maarde Tochtom de Noordkomt
gaanvia het pad buitenRottumom, door
ook doorRottum.De wandelaars
het dorpshuis,via de Kloosterweg,over het "Kerkepad"naar de
Usquerderweg.
Dit allesvindtplaatstussencirca7.45 uur en 11.00uur op zondagmorgen
7 oktober.
ln het dorpshuiskunnende wandelaars
al lopendeeen expositiezien van
gevondenvoorwerpenvan de wierde, beschikbaargesteld door de
wordt er ook nog
GroningerArchieven(GroningerForum),Waarschijnlijk
een Íilm vertoond.Tevenskunnenze nog het kleínstehuisjeen de kerk
van Jan
bekijkenen komenze langshet standbeelden het geboortehuis
.
Boer.Nieuwsgierig?
Bekijkdan de website;www.TochtomdeNoord.nl
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CULTUURENTHEATER
Beste Cultuur-en WandellieÍhebbers,
waarbiju op allerlei
De Tocht om de Noord is een wandelevenement,
mogetijke
manierenkennismaaktmetde Groningsecultuur.Dit evenement
vindtplaatsop 6 en 7 oktober.Alle21 doorkomstplaatsen
op de routewerte trakterenop nieuwe
ken intensiefmee om de wandelaarsvoortdurend
en cultureleverrassingen.
Eigenlijkis de wandelingéén groottheater:De
en
huiskamervan Groningenis het decor,de wandelaarde hoofdrolspeler
de mensenlangsde routehet publiek.
Voor elk wat wils
De Tochtom de Noordbiedtelkewandelaaren NordicWalkereen mooie
kiezenvoorwat kortereafstanbelevenisop maat.U kuntbijvoorbeeld
32
den: 13 of 16 km, of juistvooreen wat langereafstand,bijvoorbeeld
km. En als wandelenuw lusten levenis, dan kiestu natuurlijkvoor32 en
45 km.Zo biedtde Tochtom de Noordvoorelkewandelaarwat wils.
Nog evenalle mogelijkheden
op een rijtje:
De eerstedag kuntu kiezenuit:
- 13km(Eenrum-Warffum),
- 22km (Leens-Warffum)
of
- 32km (Zoutkamp-Warffum).
te weten:
Op de tweededag kunteveneenskiezenuit 3 afstanden.
- 16km(Loppersum-Delfzijl),
- 32km (Middelstum-Delfzijl)
of
- 45km (WarÍfum-DelÍzijl).
U kunt zich nog inschrijventot en met 1 oktober 2007 via de website
www.TochtomdeNoord.nl
op te vragenbij de
of via een inschrijfformulier
van de Tocht(zieorganisatie
hieronder).
organisatie
De inschrijÍplekis op de eerste dag WarfÍum en op de tweede dag
VanaÍhier
DelÍzijl.Op dezeplek meldtu zich en ontvangtu uw startpakket.
gebracht,vanwaaru terugwandelt
wordtu met de bus naaruw startplaats
naarWarffumof Zoutkamp,de plaatswaar ook uw vervoerstaat.
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NordicWalking
Kun of mag je.de Tochtom de Noordook met NordicWalkingstokken
lopen?
Zoalswe allemaalweten ís NordicWalkingeen leukeen anderemanier
van wandelen.Wij als organisatie
van de Tochtom de Noordvindenhet
leuk als NordicWalkersons evenement
bezoeken.Op de vraagof de routevoor
NordicWalkergoed te belopenis, kunnen we zeggen:"De route bestaatvoor
driekwart uit een verhard parcours,
d.w.z.asfalt,klinkersen sintels.Ook in
onze vorigeeditievan de Tochtom de
Noord(ziehieronder)
hebbenvelewandelaarsde Tochtmet stokkenvolbracht.
Samenwerking
De Tochtom de Noordwerktnauwsamenmet het GroningerForumen de
Dag van de Regio.Zo zorgt het Groninger Forum (i.s.m.het Groninger
Museum)dat veel kunsthistorische
voorwerpen
terugte vindenzijn op de
route.Hiernaastvindt op zondag 7 oktober 2007 de Dag van de Regio
plaats.Dezesamenwerking
draagtzorgvooreen bruisendcultureelweekend (6 en 7 oktober2007).
Organisatie
De organisatie
van de Tochtom de Noordis verhuisdnaar een locatieop
de route:de hal van Op Roakeldais,
Warffum.Vanuitdeze plek kan de
organisatiesnel en effectiefcontactleggenmet alle contactpersonen
en
doorkomstplaatsen.
Voor u betekenthet dat de organísatie
te bereikenis
(ziehieronder).
op de volgendetelefoonnummers
Tocht om de Noord
Postadres:
Postbus3104,9701DC Groningen
Telefoon:0595-423037 / Mobiel:06-22 397 3O7
e-mai|: i nfo @TochtomdeNoord.n I i website:www.TochtomdeNoord.n I
1B

NIEUWSVAN KORENEN PELMOLENDE GROTEGEERT
De zomeris bijnaten eindeen de molenaarkanterugzienop
een geslaagdmolenseizoen.
Er is veelgraangemalenen gerstgepeldtot gort in de oude
molen.Ook is er weer veel onderhoudgepleegdaan de
stookhut,de oude waterputen natuurlijkde molen. ln de
vakantiehebbenwe de hele stellingschoongemaakt,
om hem daarnate
kunnenteren met een mengselvan zwarteteer en perkoleum.
Ook de schilderis langsgeweesten heeftde staarten de langeen korte
schorenschoongemaakt
en weerin de witteverfgezet.Ook het stellinghek
is opnieuwwit geverfd.
Voorvolgendjaarstaater een groteklusop het programma,n.l.dan wordtde molenvoorzienvan een geheelnieuwrietdek,
terwijlwe ook de verjaardaggaanvierenvan de molen.Het aankomende
jaar staatkoren-en pelmolende GroteGeert 190 jaar op zijn plaats.Dit
moeten zal gevierdworden!
Ook zijner nieuweledenin het molencomitégekomen.Doorverhuizingen
en sterfgevallen
warener nietveel ledenmeerover.Het comitébestaatnu
uit:Dhr.H.Hovenkàmp,
mevr.H. Homan,Dhr.J. Kristelijn(oudstelid vanaf
de oprichting)
en de vrijwilligemolenaardhr.G. Werkman.En verderhebben we nog de vrijwilligers
mevr.M.Werkman,mevr.A. Dob en mevr.C.
Bruinsma.Sindskort is allerleiinformatie
overde molenook te vindenop
interneten wel via de websitewww.degrotegeert.nl
Veel activiteiten op zondag 7 oktober bij De Grote Geert in Kantens
Op zondag7 oktobera.s.is de molende geheledag geopend.Dezedag
passeert"de tochtom de noord"figuurlijkde molenin Kantensop de tocht
richtingDelfzijl.Deelnamewordtverwachtvan ongeveerduizendwandegebruikendezedag. Daarom
laarsenzij kunnenwel enigeaanmoediging
wordthet zondag7 oktobereen feestdagbij de molenmet koffie,fris e.d.,
(naturelen spek)en meelverkoop
heerlijkepannenkoeken
door korenmolen"Wilhelmina"
uit Noorderhogebrug
. Ook zaler waarschijnlijk
muziekzijn
"De KaansterVlinthippers".
van het amusementskoor

l,

T

Op zondag7 oktoberwordttevens"de dag van de regio"gehouden,
waaraan de molende GroteGeertook deelneemt.
Ook hierwordentijdensdeze
dag veeldeelnemersverwacht.
Dus kom op 7 oktobernaar de molenvoor gezelligheid.
De wandelaars
arriverenvanaf half negenongeveerde molen.Dus u moet er wel vroeg
bij zijn!
Wij begroetenu graagdezedag.
Het molencomitéen de molenaar
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ELKE DINSDAGAVOND
SPORT& SPEL BIJ CLIMAX

C*ffi

Vanaf 18 septemberis er elke dinsdagavond
weer sport en spel in het
Schienvatvan 19.30tot 20.30uur,De lessenbestaanuit conditieoefeningen op muziek,gevolgddooreen spelgedeelte
o.a.basketbal,voetbal,
badmintonen hockey.Tot
de kerstwordener 13lessengegevendoor lerares
lichamelijke
oefeningTrudyVrugt.Meldje aan vooreen proefles!
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GROTECLUBACTIE2OO7
Waarschijnlijkhebben velen de verkopers van Zwemvereniging
Ducdalfinmiddelsaan de deur gehad.Als ze niet bij u aan de deur zijn
geweestof u was op dat momentafwezigen u wilt toch dezeclub steunen,
neemdan contactop met de onderstaande
lotenverkopers.
Zij komendan
alsnogbij u aan de deur.
Lotenverkopers:
Sylvanaen SimonMus: 552673,Boukjeen MaritMiske:552137
Wie zwemtermee...?
Abonnementhouders
van de OmmelanderCourantwordenregelmatigop
van ledenen jeugdleden
de hoogtegehoudenvande prestaties
van zwemverenigingDucdalf.
Voorjongekinderendie in het dorpaanwezigzijn en er
wel iets voor voelenom te gaan zwemmen,bestaatde mogelijkheid
om
eenskijklessen
te volgenen om de les mee te zwemmen.Ze moetendan
uiteraardwel in het bezitzijn van één of meerderediploma's.
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Voor informatieover de kijklessenen het mee zwemmentijdenseen training kan contactop wordengenomenmet PetraMus (552673)of per Email:sp.mus@hetnet.nl.
Natuurlijkkunt u ook rechtstreeks
contactopneDucdalf:
men met zwemvereniging
Henk Jelsema(secretaris)Tel.050-3015401e-mail hjelsema@home.nl
Jan Blaauw (hoofdtrainer) Tel.050-3015409 e-mail ducdalf@wanadoo.nl
Zwemcfub Z.P.C.DUCDALFhervatde trainingen
Z.PC. Ducdatf"uit
'17 Bedum is een gezettigezwemvereniging die op
maart 2007 alweer 40 jaar bestond.
Meerdere dorpsgenoten zijn lid van deze veelzijdige vereniging. Hieronder volgt een korte presentatie.
zwemclub,is één van de weinige
Z.P.C.DucdalÍ,de in Bedumgevestigde
verenigingen
bovende stad Groningendie is aangesloten
bij de KNZBen
van de vakanties)twee keer per week
waar het helejaar (met uitzondering
MedehierdoorheeftDucdalfeen grote
overdektkan wordengezwommen.
gekregenop zwemmersuit de regiodie ook aan officiaantrekkingskracht
êle KNZB-wedstrijden
willenmeedoen,waar het niveauveelalwat hoger
ligtdan bij de onderlinge
wedstrijden.
RanomiKromowidjojo,
inmiddelsuitgegroeidtot één van de landelijketoppers,is ooit begonnenbij Ducdalf.
Datzelfdegeldt ook voor Marc Kremeren Tom Oddingdie ook op hoog
presteren!
niveauuitstekend
Evenalsvorigjaar zijnde trainingenvoor de jeugd op dinsdag-,woensdagvan een halfuur tussen
en donderdagavond.Op
dinsdagzijnde trainingen
18.00uur en 19.30uur en op woensdagtrainende oudstewedstrijdzwemmerstussen21.00uur en 21.45uur.Op de dinsdag-en donderdagavond
wordter aandachtbesteedaan de diversezwemslagen,
start-en keerpunvoor het diplomavooralis gereserveerd
ten, terwijlde zaterdagmorgen
zowelin KNZBzwemmen.Ducdalfdoet mee aan vele zwemwedstrijden,
verbandals aan onderlinge
wedstrijden
in de regio.Datde Bedumerzwemverenigingdaarbijsuccesvolopereert,bleekvlak voor de zomervakantie
wel bij de provinciale
25 en 50 meterfinales.Bij dezewedstrijden
werden
respectievelijk
98 en 94 medaillesgewonnendoor ledenvan Ducdalf.Ook
vierkampmet verenigingen
uit de regiobleekDucdalfhet
bij de onderlinge
afgelopenjaar weer verreweghet meestsuccesvolte zijn.
Het masterzwemmen
heeftinmiddelsook een vaste plaatsverworvenbínnen Ducdalf.Dit zijn wedstrijden
waarbijmen landelijk
voor volwassenen
uitkomttegen leeftijdgenoten.
Uiteraardkunnenvolwassendie niet aan
wedstrijden
willenmeedoenook bij Ducdalfterecht.Zij kunnentrainenbij
waarde conditieop peilgehoudenwordten (indiengewenst)
de Tiimgroep,
de techniekenkunnenwordenverbeterd.
Ook bestaater de mogelijkheíd
om bij Ducdalfvelezwemdiploma's
te halen.Naasthet ZwemABC,waarleidtDucdalf
van de A-opleiding
wordtgegevenin Kardingete Groningen,
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1 t/m 3. Dezediploma'sbestaan,
op voor de Zwemvaardigheidsdiploma's
(= algemenevaardigheden),
uit de keuzepakbehalveuit een basispakket
kunstzwemmen,
nostalgische
zwemslagen,
snorkelkettenbalvaardigheid,
survival(met een heuserubberbootin het bad)
duiken,het spectaculaire
in
en springenvan de plank.Vanwegehet ontbrekenvan een springplank
De Beemdenkan dit laatsteonderdeelhelaasnietwordengegeven.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Henk Jelsema (secretaris),
telefoon: 050-3015401
, e-mail h.jelsema@home.nl of tot Jan Blaauw
(hoofdtraíner), telefoon: 050-3015409, e-mail ducdalf@wanadoo.nl.
Ducdalf is ook te víndenop internet: www.ducdalf.tk.
OVERGAVE

Het is hertst, mijn tuin gaf zich al
over, ik talm nog wat. Er valt
veel blad dat zich met mij bemoeien wil.
Het dwarrelt rond mijn voeten,ligt even,
stil,tot wind het neerlegtin een verre
tuin om ook een andere vrouw te zeggen
dat het najaar is.lk denk aan zomers
met een lengte van vroeger,zonlicht
dat lang in mijn kamersscheen.
Er is veel dat nog wil zijn gekoesterd,
ook nu het leven onderaardszíjn gang
gaat en verborgenhoudt waaraan
ik blijf geloven,zal blijven denken
en waarin warmte soms wel mee kan gaan.
Marijke van Hooff
Uit:
Bloemen speciaal voorjou
Janneke Brinkman-Salentijn
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1. Even voorstellen.
JannyKooistrais mijn naam.lk woon op de JacobTilbusscherweg
17 in
Rottum,een boerderij.
lk woonhiermetechtgenoot
PieterSchouten,dochmet de dierendie bij onze
ter Mathilde(3) en zoonEwoud(1),en natuurlijk
boerderijhoren:koeien,hond Bella,katten,maar ook een schitterende
pauwhaanen een paarkippen.lk werk als Intercedent
in Delfzijl.
2.Waar kom je vandaan?
Kooistrais mijn meisjesnaam.
lk ben geborenin Lellensen opgegroeidin
Ten Post.
3. Hoe ben je in Rottum terecht gekomen?
Hij
lk woondein Deventertoen ik tijdenseen schuurfeest
Pieterontmoette.
had zich net gevestigdop Westersteeen had niet het voornemenom te
gaanverhuizen.
Dat heb ik uiteindelijk
maargedaan.
4. Doe je mee aan bepaaldeactiviteiten in het dorp? Zo ia, waaraan?
in Rottum voor het eerst
Vorig jaar hebben we de Sinterklaasviering
bezochten daar hebbenwe erg van genoten.
5. OmschrijÍjezelÍ in 5 woorden.
Spontaan,actief,behulpzaam,
kritischen humoristisch.
6. Met wie zou je een dagje willen ruilen?Waarom?
lk zou graageen dag het levenvan een non willenleiden.Het lijktmij heerlijk,afgezonderd
van al die prikkelsdie in het dagelijkselevenop je afkomen,te levenvolgensdat dagstramien.
En de vraag'Wattrekkenwe aan
vandaag?'is
dan ook nietaan de orde.
7. Wat is je favoriete gerecht?
BÍefstukmet mangoen preien een lekkerepasta.
8. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioenwillen worden?
Waarom?
vind ik geweldigom naarte kijken.Het lijkt
Zowelijsdansenals kunstrijden
mij heerlijkom te kunnenzwieren,te dansen,te springen,te zweven,alsof
je slechtseen veertjeweegt.lk weetdat het helaaseen enormeaanslagis
op je knieënen enkels...
9. Aan wie zou jij graag een rondleidingdoor ie dorp willen geven?
Waarom?
In een anderwerelddeel
wonenmensenin paalwoningen
bovenhet water.
Deze mensenzou ik graag verwelkomenop het Groningseplatteland.Ze
kunnengenietenvan groeneweidesen stenenhuizenmet al hun comfort
en nog 1001anderedingen.
24

10.Watvind je het leukst om te lezenin het Lougnijsen wat zou je willen veranderen?
De advertentieslees ik graag.Goed dat er nog ondernemerschap
bestaat
op het platteland!
Qua indelingzou ik de kerk-en weekenddiensten
en de
berichtenvan gemeenteEemsmonden ThuiszorgGroningenbij elkaarzetten.
11.Tot slot, aan wie geef je de pen door?
Aan AnnekeHuizingauit Stitswerd.

DE BIJBELBOVENGRONINGEN
Dit jaar, van 26 oktobertot 5 november,is er in Noord-Groningen
een
Bijbelleesmarathon.
Dagelijkswordter non-stopuit de Bijbelgelezen,elke
dag op een andereplaats.Op donderdag1 novemberzal in Middelstum,
Kantens,Rottumen Huizingegelezenworden.Vanafong.10.00uur 's morgens is Salemopenen hopenwe ons steentjebij te dragenaan de marathon.Tot 14.00uurwordter gelezenuitde Bijbel.ledereenis van hartewelkom om te lezenof te luisteren.Daarnavertrekkenwe naar het kerkjevan
Rottum. Hier zullen we ong. 1y2 uur blijven.De bewonersvan het
Hippolytushoes
in Middelstum
nemendan de stafover.
's Avonds komen
dr. Marina Lomova en dr. Marijke de Lang naar
Middelstum.Zij
zijn betrokkenbij vertaalprojecten
in de voormaligeSovjetUnie.Zij zullenvertellenover de uitdagingen problemenbij het vertalen
van de Bijbel. De avond wordt gehouden in de GereÍ. Kerk,
Boerdamsterweg
12ain Middelstum
en begintom 20.00uur.De toegangis
gratis.
We zoudenhet erg op prijs stellenals er lezersuit Kantens,Rottumof
Stitswerdmeewillendoen.Wiltu dan éénvande vrijwilligers
bellen?Alvast
bedankt!
Mv. Schuiling 551262
Margreet Plas 438274
Mv. Wiersma 551263
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Ew c,aliltlw,
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Hallo dorpsgenoten,
Alweereen maandvoorbij.Het is alweeroktober.Rustigmaar zekeris de
herfstweer in aantocht.Het weerzal wel weerguurderwordenen kouder.
Netals de plannenvanons kabinet.Met dezeplannenbeloofthet een koud
najaarte worden.De buikriemdie ik had aÍgezworenkan weer uit de kast.
Netals de gaatjestang
om er eenaantalgatenbij in te kunnenmaken.Alles
blijftbij het oude,we gaan er niet op achteruitzeggenze.lk vraagmij af,
gelijkkunnenhouden.Het
met de BTW verhoging,hoe ze de koopkracht
zijn weer loze praatjesom het volk rustigte houden.Als je dan bekijktwat
zo'n prinsjesdag
kostmet alleserop en eraan,dan kun je daar
uiteindelijk
al een hoop leuke dingenvoor doen. Maar goed, het beleidwordt niet
gemaaktdoor Dhr.F.Vlinthipper,
dus latenwe het met elkaarmaar een
beetjepositiefopvatten.
De berichtenzijnminderrooskleurig
als wat ze ons
haddenvoorgespiegeld
tijdenshun campagnes.
Je kunt immersook niet
alles gelovenvan wat er gezegdof geschrevenwordt.Neem bijvoorbeeld
het stuk in de OmmelanderCourantover onze voetbalclubmet de titel
"Ledenvergadering
KRC na 12-2verlies".Nooitleesje ietsoverKRC in de
krant,ja in de abonneekrant,
maar zodrahet negatieÍnieuwsis, komt het
in de geheleoplagevan dezekrant.Dan heb je het overeen stuk dat niet
alleennegatiefis, maarookop onwaarheden
berust.De bewusteledenvergaderingstondal een langetijd geplanden ook de restis gedeeltelijk
verzonnen.Al met al is hetweereen stukjesensatiewaariedereenvan smult,
Als je schrijftvoor een krant,moetje niet de helfthorenen de rest erbij
gaanverzinnen.
Negativiteit
is eengedachtedie zorgtvoorveelonenigheid
en verdeeldheid.Deze dingen zijn er in de wereld genoeg. Positieve
gedachten,dat is iets wat moet groeienen hier kun je verdermee. Ook
voor Kantensen omstrekengeldt:"Blijfpositiefover alles,dan bereikje
meer."Zo ben ik positiefover het idee van een nieuwebeheerderop't
Wellichteen hoopnieuwefrisseideeën.Wat dan weerten gunSchienvat.
van het dorp.lk vinddit wel heelpositiefklinste komtvan de leefbaarheid
ken. Voor het molencomitéhetzelfde,een nieuw bestuur,volop ideeën.
Allemaalheel positief.Hoe alles gaat, moetenwe maar afwachten.Dit
Alleenhet gelukis dat wanneerje ietsnegaklinktdan weerheelnegatief.
Met als gevolgdat je uiteindetieÍ benadert,kun je het positiefomvormen.
lijkpositiefje gelijkkunthalen.
ls getekend Fred Vlinthipper
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Eenvevenigingpvesenteer|
zic[1
....
OrgelcommissÍe Kantens
in KantensheeÍteen heel bijzonderorgel.
De grotekerk (Anthoniuskerk)
Het dateertvan ca 1650,een tijd dat orgelswerdengestemdin de zogenaamdeMiddentoonstemming,
andersdan nu . In 1986 is het Kantster
waarbijde oude stemmingweer in ere werd
orgelten dele gerestaureerd,
hersteld.
Ten dele,want het rugpositief
verbondenmet het tweedeklavier
werd niet gerestaureerd.
Bij de ingebruikneming
in 1986bleekal meteen
wat een prachtigeen gevarieerde
klankhet orgelheeft,al warende mogelijkhedendoorontbreken
van het rugpositief
beperkt.Sindsdienheeftorgelvan hetvolledigeorgel.
commissiez[chdan ook íngezetvoorde restauratie
Kantensbestaatuit vijf leden;
De orgelcommissie
- LeniOtte (organiste
van de Anthoniuskerk),
voorzitter,
- MartinSprenger(ookorganistvan de Anthoniuskerk),
secretaris
- AlbertjeWelfing(organiste
van de Vrijgemaakte
kerk),penningmeester
- Jan Willemvan Willigen(orgelenthousiast
uit de stad),lid
- Catote Hallers(oudemuziekenthousiast),
lid
De orgelcommissie
heeftals doel het orgelonderde aandachtte brengen
en te behoeden.
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We organiseren
in elk gevaleen keerper jaar een concertdoor een vooraanstaandorganist,vaak een Nederlander,
maar ook een Japanseorganiste(diestudeerdeaan de wereldberoemde
orgelacademie
in Bunderhee
- net over de grens)en de directeurvan dezelfdeorgelacademie,
die met
een groepstudentenvan overde helewereldnaarKantenskwam,zoalsik
merktebij het glaasjewijn na afloop bij ons in huis. De organistendie
speeldenbij het huwelijkvan PrinsWillemAlexanderen Maximaen bij de
begrafenisvan PrinsClauswarenbeideevenenthousiastoverhet Kantster
orgel. De jaarlijkseconcertenworden gesubsidieerd
door de Stichting
Groningenorgelland,
die ook de jaarlijkseorgelagenda
uitgeeft.Groningen
bezit heel veel mooie orgels,al zijn er maar een of twee die, net als
Kantensin middentoon
zijn gestemd.
we nog een extraconcert.Een paarjaar geledennam
Soms organiseren
MartinSprengerhet initiatiefom een adventsconcert
te organiserenmet
orgelen zang (hijzong zelt- een prachtigetenor).De kerkwas uitbundig
verlichtmetwaxinelichtjes
en na afloopgluhweindie ik per kruiwagennaar
de kerk bracht.Veellangergeledenorganiseerden
we een avondconcert
op dezelfdedag als een carillonconcertin Middelstum;
met het ensemble
voor het avondconcertvoeren we met een bootje van Middelstumnaar
Kantens,waarbijde musicivrolijkewijsjesspeelden.
Voorde restauratievan het rugpositiefmoestenwe zorgendat er een goed
restauratieplan
kwamen subsidieswerven.Voorhet plankregenwe advies
van de deskundigeop het gebiedvan oude orgels,die preciesweet hoe
het orgelin oudetijdenin elkaarstak.De orgelbouwer
Ahrendzou ook het
rugpositief
restaureren.
Voorde restauratie
kondende oude pijpen,die er
nog warenwordengebruikt;voor een windladewas al geld beschikbaar
van de eersterestauratie.Maar de rest moest nog komen.Er volgdeeen
jarenlangezoektochtlangsvele,velefondsenen zo sprokkelden
we al een
aantaltoezeggingen
bij elkaar.Maar lang niet genoeg.Op een gegeven
momentmaaktenwe een grondigplan om voldoendegeld te wervenen
vroegende kerk om toestemmingvoor de restauratie.
We blevenbrieven
schrijvennaarallefondsendie dit typeactiviteiten
willensteunen.Nietaltijd
haddenwe dat helemaalgoed;eenÍondswas alleenbedoeldvoorculturele activiteiten
in een stad in het Zuidenvan het land,somswerdondercultuur geen muziekverstaan.Uiteindelijk
werdduidelijkdat we uit vele hoeken het bedragbij elkaarzoudenkrijgenen de opdrachttot de restauratie
werd verleend,Zoalsmen heeftkunnenlezenwordthet orgelmomenteel
in de kerkgeplaatstom op 20 oktoberfeestelijkin gebruikte wordengenomen.
Als orgelcommissie
doenwe nog aan een aantalandereactiviteiten
mee,
zoals de open orgeldagen.
Een keer per jaar, in mei, mogenorganisten
overal in Nederlandop kerkorgelsspelen,Ze reizendaarvoorvan orgel
naarorgelen spelentelkenseen halfuur.Als orgelcommissie
verwelkomen
wij de mensenen gevenuitleg.Het Kantsterorgelis zeer in trek,al kijken
sommigespelersraarop van de effectenvan de middentoonstemming
op
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de muziekdie ze meebrachten.
De zuivereklankvan de middentoonstemmingheeftals consequentie
dat sommigetoonaardennietkunnenworden
gespeeld.
We helpenook mee in de kerkbij openstellingen,
zoalseen paar
jaar geledenop zomerzalerdagen.
Cato ten Hallers

AGENDABERNLEFTHEATER
ROTTUM
Usquerderweg23, Helwerd/Rottum
Zondag7 oktoberom 15.00uur:TRAZZmet
MartienStienstra:
saxen
JelmerDijkstra:bas
Jan Dits:slagwerk
BennieTimmer:gitaar
Trazz is een kwartetdat zich bezighoudt metjazz in "ruimezin".Er wordt
creatiefmet muziekomgegaan.Het repertoirebestaatvnl. uit eigenwerk
waarbijelkemusicuszijn eigeninbrengheeft.Trazzheefteen bredemuzijazz, blues,funkelementen,
kale belangstelling:
maar ook Europeesen
Afrikaansgetintestukkenmet "afwijkende"
maatsoorten.
Zaterdag27 oktober om 20.30uur:
theatergroepGOESTINGmet KALKOENVOORDE DOOD
Een zelf geschreven,
absurdsprookjevoorvolwassenen.
De GroningsetheatergroepGoestingbeoogtaansprekenden levendig
theaterte makenop basisvan modernen historisch,
internationaal
toneelgenres.
repertoirevan verschillende
De gekozen teksten worden meestal grondig bewerkt en aangepast.
Regelmatig
wordtgebruikgemaaktvan a capellagezongenliederen.
Een houthakker
heeft20 jaargebedenvoor een gebradenkalkoen.Hij wil
hem het lieÍsthelemaalalleenopeten,maardaarkrijgthij de kansniettoe.
Allerleisnodetypes azenop een stukjevan het beest.Al snel moet hij de
helftafstaan,maarhij krijgter ietsvoorterug.
Dan beginthet avontuurpas echt.Beleefhet mee in dit absurdesprookje
dat draaitom liefde,dood,hebzucht,goed,kwaad,kennisen macht.
Reserveren:
tel. 425221.
Entree:€ 8,00.
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. OKTOBER
AGENDASCHIENVAT
1 - B - 1 5 - 2 2 - 2 9 1 9 . 3 0u u r
1
20,00uur
2-9-16-23-30
09,30uur
2-9-16-23-30
19.30uur
2-9-16-23-30
20.00uur
2-9-16-23-30
20.30uur
2-9-16-23-30
19.00uur
3-10-17-24-31 19.30uur
3-10-11-24-25-3118.00uur
4-11-18-25
19.30uur
4
18.00uur
6-13-20-27
10-24
1 9 . 3 0u u r
18
2 0 . 0 0u u r
31
1 9 . 3 0u u r

Toneelvereniging
Advendo
Vergadering
Dorpsbelangen
Volksdansen
Climax(damesgym)
Thai Chi
Volleybal(heren)
RoelÍ'sCombiFit (nieuw)
Naaicursus?
/ Bridgecursus?
Randoe(dansschool)
Dammen
60 jaríg bestaanV.V.Monica
ZangkoorDe KaansterVlinthippers
Handwerken
Vergadering
Schienvatbestuur
Bridgeavond

Kom gerust eens langs om kennís te maken met't Schienvaten onze
verenigingen. Totziens!

K.J.Hr

Kantens

Het kantsterjeugdhonk
organiseert
Zaterdag29 september2007

KINDER-DISCE
v a n 1 9 : 0 0u t o t 2 0 : 3 0u

Í fml r ?tr0G.l'ffief
frNï0,s[oE nïFHl!
am 00m!!!...J 0n tEl
nG uIil n$'mtm[
fW G0m.

p.Írsnrm

TIrIRDCERE PARITT
v a n 2 1 : 0 0t o t 2 3 : 3 0u

K J H- P a s t o r i e w e g
3 5 a - K a n t e n s- i n f o ; 0 6 - 4 6 1 4 0 6 4 0N í e l s J a nZ a r k ( c o n t a c t p e r s o o n )
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Lichaamsmassage

i

Allure & spiritual Beauty paÍty's

Voor meer informatie of vragen neem dan contact op met:
SchoonheidsspecialisteKelly tel: 0623971285

Gemeentehuis:
West1,9981AAUithuizen.
Hoofdstraat
Bezoekadres:
11,9980AAUithuizen.
Postadres: Postbus
0(m((Dlt
0595-437555
Tel.nr.:
E
EIVISI\/tOND
0595-437666
Fax.nr.:
algemeen@eemsmond.nl
email:
www.eemsmond.nl
internet:

#

/\
\

'7-

V'

Openingstijden:
woensgeopend
van8,30-19,00
uur,dinsdag,
opmaandag
isvoorhetpubliek
Hetgemeentehuis
juni1999werktde
uur.Sinds
van8.30-12.00
van8,30-'1
6.00uurenopdonderdag
dagenvrijdag
gemeente
U kuntzichvoorallezakeneerstbijdezebaliemelmeteenpublieksbalie.
Eemsmond
Vergthetantwoord
opuwvraag
geholpen
doordebaliemedewerker.
wordtu dandirect
den.Veelal
ingevakaÍdeling
vandedesbetreÍÍende
kennis,
danwordteenmedewerker
meerspecialistische
melden.
Takenkuntu zichbijdepublieksbalie
te zijn.OokvoorSociale
omu vandienst
schakeld
vande publieksbalie
zijnalleende medewerkers
op de maandag
Tijdens
de avondopenstelling
uithetbevolkingseenuittreksel
eenrijbewijs,
vaneenreisdocument,
Voordeaanvraag
aanwezig.
voorzieningeboorte
oversociale
oÍ inÍormatie
of overlijden
vaneenverhuizing,
register,
aangifte
geopend,
De
is doorlopend
Depublieksbalie
gen,subsidies
kuntu danookterecht.
endergelijke
demogelijkheid,
Daardoor
bestaat
werktijden,
vanvariabele
kenthetsysteem
organisatie
overige
zijn.
nietaanwezig
medewerkers
delunchtijd
voor09.00uurof tijdens
dat's morgens
platglas:
lnlevering
van9.008a te Uithuizen,
worden
aandeTalmaweg
ingeleverd
kaniederewerkdag
Platglas
1 2 .0 u0 u re nv a n1 3 ,0-01 6 .0u0ur,

33

