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Stinzenplanten terug in Rottum?
Begin jaren 60 stond er in een VVV-gids over Rottum dat dit dorp een prachtige plek was om in het voorjaar
de enorme hoeveelheid stinzenplanten te gaan bekijken. Anno 2009 is daar bar weinig van over. Dit bracht
een inwoonster van ons dorp op het idee om deze planten weer terug te brengen. Er werd een verzoek gedaan
bij de gemeente voor een buurtbudget dat vervolgens werd verstrekt. De ruim 8000 bollen werden besteld
en zo kwam het dat er op zaterdag 19 september al vroeg ongeveer 35 inwoners (15 jongeren/kinderen en
20 volwassenen) van ons dorp zich verzamelden in het dorpshuis.

Onder het genot van een kop koffie
en zelfgemaakte koek werd er uit-
gelegd wat de bedoeling was. We
zouden op de ossegang, het kerk-
hof, het kerkepad en bij de ingangen
van het dorp bollen gaan poten. De
emmers met daslook, wilde hya-
cinten, narcissen, sneeuwklokjes,
boshyacinten, hondstanden, vogel-
melk en sneeuwroem stonden al
gemengd klaar. In groepen, met de
spades op de schouder, gingen we
op pad en mede door het fantas-
tische weer ging het geweldig. On-
dertussen was er al een aantal
mensen druk met de voorbereiding
van de lunch die we rond half 1
zouden gebruiken. Het enthousias-
me was zo groot, dat we rond 12 uur
alle 8000 bollen al in de grond
hadden en we deze feestelijke dag,
buiten, met een heerlijke gezamen-

lijke lunch konden afsluiten. We
lieten ons de soep en de broodjes
heerlijk smaken en na nog een
kopje koffie ging een ieder weer
naar huis. Iedereen die mee heeft
geholpen: bedankt! En nu maar af-
wachten wat en hoeveel er volgend

voorjaar opkomen en wie weet,
komen we na 40 jaar wel weer in
VVV-gids, geroemd als een plek
waar de stinzenplanten zo prachtig
bloeien.

WJR
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Uitvaartverzorging
Boersema

Jeu-de-boulesclub numéro six
Op zaterdag 19 september heeft op onze zonovergoten baan in Stitswerd
ons slottoernooi plaatsgevonden. Daarmee heeft het seizoen 2009 een
waardig eind gekregen. Om iedere millimeter werd gevochten. Af en toe
moest de wedstrijdcommissie bestraffend optreden, omdat de stalen
ballen op een ongeoorloofde en gevaarlijke wijze door de lucht vlogen.
Uiteindelijk was toch een ieder tevreden.

Uitslag:
1e Loekie; 2e Wout; 3e Derwin; 4e Jeanette; 5e Jannie; 6e Piet; 7e Deda; 8e

Gerard; 9e Bart; 10e Joan; 11e Alfred; 12e Paul; 13e Pauline; 14e Eric: 15e

Liesbeth; 16e Evert; 17e Thomas.

Na afloop werden de winnaars van de competitie gehuldigd. De uitslag
hiervan was:
1e Loekie & Eric; 2e Deda & Bart; 3e Nel & Alfred; 4e Paul & Gerard; 5e

Liesbeth & Pauline; 6e Joan & Piet; 7e Thomas & Jeanette

EdK
________________________________________________________________

WIE HEEFT TOEVALLIG….
Hallo, wij zijn Liesbeth en Gerard en we wonen sinds april 2007 in
Stitswerd, in het oude lagere schooltje. We zijn op zoek naar informatie
over de geschiedenis van het gebouwtje. We weten wel dat de school
meerdere keren verbouwd is, het laatst in 1946, maar we weten niet van
welk jaartal het oudste deel precies is. Ook hebben we geen enkele foto
van het interieur van de school kunnen vinden. In het boek “De Geschie-
denis van de Gemeente Kantens” van Geert de Boer staat een hoofdstukje
over de school. Dat is wel heel leuk om te hebben. Heeft u dat boek in huis
en wilt u het wel aan ons verkopen, graag. Ook oude foto’s van de school
lenen we graag van u om opnieuw af te drukken.

Hartelijke groet van
Liesbeth en Gerard
Akkemaweg 7
9999XL Stitswerd
liesbethbunnik@home.nl
T 551771 Aangeboden:

4 gratis toegangskaarten voor
Safaripark Beekse Bergen.
Geldig van 01 sept. t/m 31 dec.
2009.T  551084

Charlotte Funken
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Indrukwekkend
orgelconcert te Kantens
Wat heeft Kantens toch een mooi orgel. De rijkdom aan klank en
registers was zaterdag 12 september weer ten volle te horen in het
orgelconcert, gegeven door Pieter Dirksen. Pieter Dirksen is een veel-
zijdig musicus en muziekwetenschapper met een grote kennis van de
periode waarin het Kantster orgel werd gebouwd. Hij concerteerde met
een gevarieerd programma, met daarin een aantal werken van weinig
bekende componisten uit de 17e eeuw.

Na twee monumentale werken van
Scheidt en Sweelinck, componis-
ten uit de regio waar ook het Kantster
orgel thuishoort en waarin de veel-
zijdigheid van het orgel mooi aan
bod kwam, volgde een compositie
uit de Zuidwest Europese traditie.
Dirksen bood met de wat lichtere
Gaybergier van Correo de Arauxo
een nieuw perspectief op de moge-
lijkheden van het orgel. Na het prach-
tige Canzon van Scheidemann, in-
drukwekkend gespeeld met mooie
fasering en registratie en de Fanta-
sia van Tunder, vervolgde de orga-
nist met twee werken uit Zuid Euro-
pa. Na de Canzona werd Kerll’s
verrassende Capriccio sopra il Cucu
met zoveel speelsheid en precisie
gespeeld dat men zich welhaast in

het  veld  waande.  De  compositie
deed ook de koekoek recht door
zowel de terts- als de kwartzingen-
de koekoek na te bootsen. Het con-
cert werd afgesloten met muziek
van de Iberische componist Caba-
nilles. Melodieuze muziek, met ver-
ve gespeeld, waarvan de twee span-
nende Tientos een waardige afslui-
ting vormden van het concert. Dirk-
sen toonde zich een magistraal re-
gistrateur, die interessante muzika-
le interpretaties bood en de moge-
lijkheden van het orgel uitbuitte. Ook
het intrigerende cimbelregister van
het onlangs gerestaureerde rugpo-
sitief was prachtig te horen. Na een
uitbundig applaus verraste Dirksen
de aanwezigen door nog een toegift
ten gehore te brengen.

Kantens 4tKantens 4t
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Nadat ik gevraagd ben om eens te
vertellen waaruit mijn dagelijkse
werkzaamheden bestaan, klim ik
vol goede moed in de pen om jullie
er deelgenoot van te maken.

Ik werk al ruim 22 jaar op de Alumi-
niumfabriek (Aldel) in Delfzijl.
Ik ben daar begonnen als operator in
de elektrolyse, hetgeen ik 15 jaar
volcontinu heb gedaan.
Daar maken we (in 304 ovens van
10m x 4m x 1m) van aluinaarde via
een elektrolyseproces aluminium.
Deze aluinaarde gaat zich ontleden
in een heet zoutbad (elektrolyt) bij
950 graden Celsius in zuurstof en
aluminium.
Om dit proces op gang te houden is
veel stroom nodig: 137KA per oven
met een badspanning van 4.5V. Ui-
teraard worden aan het zoutbad meer-
dere hulpstoffen toegevoegd waar-
onder soda, Kryoliet, Alf3 etc. Dage-
lijks moeten er aan de ovens diver-
se werkzaamheden gebeuren waar-
onder het leeghalen van de geprodu-
ceerde aluminium (1.100 kg/dag).
Deze gaat richting onze gieterij en
wordt op de juiste legering, dat wat
de klant wenst, gegoten in palen en
walsplakken. Dit betreft dan ook een
halffabricaat, welke wordt gebruikt
door onze afnemers.
Aluminium wordt vanwege zijn lage
gewicht en brede toepasbaarheid
gebruikt in de vlieg- en automobiel-
industrie. Iedereen heeft verder wel
iets van aluminium in huis, zoals
folie, blikjes, inpakmateriaal etc.

Na 15 jaar ben ik in dagdienst gaan
werken als meetassistent in de
meetploeg bij de afdeling Procesbe-
heer. Hier heb ik mij d.m.v. diverse
opleidingen ontwikkeld in specifie-
ke procesmetingen.
Te denken valt hierbij aan stroom-,
spanning-, temperatuur- en kwali-

teitsmetingen. Ook wordt door ons
de kwaliteit van grond- en hulpstof-
fen bemonsterd en gemeten.
Vervolgens zijn we als Procesbe-
heer een samenwerkingverband
aangegaan met “Light Metal Re-
search” van de universiteit van Auck-
land en Heraeus Electro-Nite (leve-
rancier van meetapparatuur over
heel de wereld). Dit heeft er in gere-
sulteerd dat we 3 jaar geleden zijn
overgegaan tot het onderbrengen
van de procesmetingen in een vaste
groep, waarbij ik de leiding als Chef
meetploeg over 10 medewerkers
heb gekregen.
Dit heeft geresulteerd in een kwali-
teitsverbetering binnen ons proces
en een verbetering van het rende-
ment onder betere procesvoering
en een betere milieuprestatie.
Als gevolg van de recessie hebben
we moeten besluiten om 40% van de
productie stil te leggen, waardoor de
metingen nu voorlopig weer onder-
gebracht zijn bij de afdeling Produc-
tie. Wel bewaak ik de metingen, de
werkwijze en de apparatuur.
Op dit moment ben ik bezig met een
project om de teamleiders van Pro-
ductie te ondersteunen en met een
aanpak om verstoorde ovens beter
te behandelen.
Al met al voldoende uitdaging voor
de komende jaren, waarbij ik helaas
wel de opmerking moet maken dat
mijn werkgever met ingang van 1-9-
2009 afscheid moest nemen van
een derde van alle medewerkers.
Spannende tijden dus voor ons.

U begrijpt dat ik wel een heel Loug-
nijs vol zou kunnen schrijven over al
mijn werkzaamheden binnen Aldel,
alwaar ik nog steeds met veel ple-
zier werk, maar het moet ook lees-
baar en interessant voor iedereen
blijven.
Mochten er echter mensen geïnte-
resseerd zijn in meer informatie dan
sta ik u graag te woord.

Met vriendelijke groet
Sikke van Dellen
Chef Meetploeg Aluminium Delfzijl
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Klokkenspel in Kantens
klokluiden en de tijd
Kantens heeft weer luidklokken in de kerktoren. Vrijdag 4 september
werden de klokken ingewijd met een gevarieerd programma in de
Anthoniuskerk, met als hoogtepunt het ‘Klokkenspel’.

Stoetbomen voor de
nieuwe leerlingen
De stoetboom is een heel oud Gronings gebruik. Volgens een van de
verhalen groeit op de zolder van elke school “de boom der wijsheid”, de
zogenaamde stoetboom. Zodra een kind naar de basisschool gaat krijgt
hij of zij een tak van de stoetboom. Ook dit jaar ontvingen alle nieuwe
leerlingen van obs ”Klinkenborg” een tak van de stoetboom. De takken
werden door de kinderen van groep 7 en 8 uitgedeeld.

Lang al waren de twee klokken niet
meer te gebruiken; de grote klok
was gebarsten, de kleine zo ver-
weerd dat hij te kwetsbaar werd om
te luiden. Na een intensieve cam-
pagne om het geld voor de restau-
ratie bijeen te brengen, waarvoor
koster Kor Broekhuizen zich het
vuur uit de sloffen liep, werden
vorige  winter  de  klokken  uit  de
toren gehaald. De uit de hoogte
neergedaalde klokken gingen naar
Duitsland om in een klokkengiete-
rij, gespecialiseerd in oude klok-
ken, te worden gerestaureerd. Deze
zomer werden de klokken, de grote
(880 kilo) en de kleine (550 kilo),
weer omhoog gehesen in de toren.
Een bijzonder schouwspel, dat
werd gefotografeerd door John van
de Rijdt. Vrijdagavond werd de of-
ficiële ingebruikneming van de klok-
ken gevierd in de kerk. Na een
sextet van koperblazers, werd in
een korte inleiding de rol van luid-
klokken in de tijd en ten dienste van
de tijd belicht. De klokken hebben
vele eeuwen geluid om de belang-
rijke vaste tijdstippen van de dag te
laten weten, want horloges had men
niet. Er werd aan herinnerd dat de
klokken al luidden in de tachtigjari-
ge oorlog en in de tweede wereld-
oorlog eveneens. Na samenzang
van een lied uit de begintijd van de
klokken kwam de restauratieadvi-
seur aan het woord. Hij vertelde
hoe het allemaal was gegaan, het
begon jaren geleden toen hij voor
het eerst de slechte toestand van de
klokken inspecteerde, het restau-
ratieplan en de weg naar het
herstel.Na een intermezzo door
speelduo Ephraim begon het Klok-
kenspel, geschreven door Martin
Sprenger. Het bleek een reis door
de tijd, waarin een vrouw van deze
tijd de kerk betrad en daar de ge-
schiedenis van klokken en kerk
langs zag komen. Haar verslag liet
ons allen meeleven. Eerst kwam,
zwaaiend met de wijwaterkwast,
een gewichtige pastoor uit de vijf-
tiende eeuw. Hij liet de eerste klok

gieten; zijn naam staat gegraveerd
in de rand van de klok. En daar, het
is inmiddels eeuwen later en de
kerk is niet langer katholiek maar
protestant, verschijnen twee in-
drukwekkend geklede echtelieden.
Jonker Lewe en zijn vrouw. Zij heb-
ben geld en macht en zijn daar trots
op; zij laten de tweede klok gieten.
Weer gaat de tijd voorbij; in de 19e

eeuw staan twee kinderen een spel-
letje te doen. Terwijl een oud vrouw-
tje zich bij hen voegt wordt een lied
ingezet en zingen allen het Angelus;
het vrouwtje en de kinderen knielen
neer. Dan komt de dominee in lang
zwart, die preekt met galmende
stem. We keren terug in het nu; onze
verslaggeefster, Tineke Weessies,
vindt dat het tijd wordt om de klok-
ken te horen. Na een kort woord van
de voorgangster van de kerk en het
zingen van ‘Uren, dagen, maanden,
jaren’, beginnen de klokken te lui-
den; onder het gebeier gingen allen
de kerk uit in een lange stoet. De
stoet eindigde in gebouw Salem
voor een gezellig samenzijn en het
bewonderen van de foto’s van de
klokken
_________________________________________

KAANSTER KLOK
Hai is weer op stee
en hangt hoog, vlak onder torentop
om t loaten heuren, doar benee
aan Kaansters en noaberschop.
Rintmeester en kerkeroad
hemmen laank sabbelt
en aans geldpuut genog rammelt
is doar t bestel geboren
om t doul te kloaren.

Nou let e zich heuren,
sums stoadeg ,sums wat troag
mor altied op tied en hail wied,
en stelt ons allemoal vroag:
Wanneer is t dien tied?

Aldert B Ritzema
september 2009
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Muzikale fietsroute en meer
In juni jl. werd ik door Suzan Herweijer gebeld met de mededeling dat de
Stichting Rottumer kerk i.s.m. de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl op 30
augustus een muzikale fietsroute zou organiseren. Ze vroeg mij of ik mijn
terras open wilde stellen voor een hapje en een drankje. Dit leek mij een
leuk idee.

Ik wist niet op hoeveel personen ik
moest rekenen, dus had ik de hoe-
veelheid inkopen ingeschat op on-
geveer 30 personen, onder het mom
van “op is op” en koffie of thee is er
altijd wel in huis. De week vooraf-
gaande aan het evenement heb ik
de meeste inkopen gedaan (toch
maar iets meer dan eerder inge-
schat, vanwege de verspreiding
van 2000 boekjes) en de vrijdag
ervoor de laatste vers inkopen. Eerst
dacht ik dat twee taarten wel vol-
doende zou zijn, maar op zaterdag
toch nog maar eentje erbij gebak-
ken en aangezien het niet zo warm
zou worden, dacht ik dat men mis-
schien ook wel soep zou lusten.
Zondag ‘s morgens gauw alle tafels
en stoelen klaar gezet, de tafels
genummerd op advies van mijn
vriendin (later bleek dat er toch wat
nummers vanwege de harde wind
weggewaaid waren). Gelijk na el-
ven kwamen reeds de eerste gas-
ten en zo ging het ongeveer de hele
dag door. Gelukkig had ik hulp van
mijn vriendin en later van mijn
schoonzus, die vroeger allebei in
de horeca hebben gewerkt. Ook
mijn man moest bijspringen in de
keuken. Het was maar goed dat ik
drie taarten had gebakken, want het
laatste stukje moest worden ge-
deeld door drie dames uit Kantens.
Ook de broodjes waren uitverkocht.
De overgebleven soep en meloen
hebben we zelf ’s avonds gegeten.
Het was een hele gezellige dag en
ook de reacties van de mensen
waren leuk. Aangezien de pizza
cioccolata (dit is een Italiaanse

taart met een chocolade- en vanil-
levulling) een enorm succes was,
wil ik jullie langs deze weg laten
weten dat ik deze taart op bestelling
kan maken. De kosten zijn  1,50
per punt (dit is een hele royale punt,
de taart heeft n.l. een doorsnee van
32 cm.) en uit één taart kun je 12
royale of 16 normale punten snij-
den. Een hele taart kost dus  18,00.
Wel zou ik graag een week van
tevoren de bestelling door willen
krijgen, aangezien ik dit naast mijn
werk moet inplannen.

Arriverderci
Tyna Milano
T 552652
___________________________________

Het gras
Het gras heeft den nacht al begonnen,
de tuin is stil bezonnen.
De hemel is onbezonnen,
licht nog zo ongeschonden.

Bomen wit als boekweit
hangen neer stil in schoonheid,
maar de losse kastanjebladen
zijn schichtig en overladen
van wind.

Herman Gorter

Voetbalclinics voor de jeugd
FC Groningen organiseert al een aantal jaren succesvolle jeugdclinics.
In de komende seizoenen zal FC Groningen ook een aantal jeugdclinics
organiseren op de voetbalvelden van de gemeente Eemsmond. Geduren-
de deze clinics komen trainers en spelers van de FC bij ons langs om de
jeugd een middag vol voetbalplezier te bezorgen.

De clinic zal telkens verzorgd wor-
den door een tweetal FC-trainers en
een drietal spelers uit de eerste
selectie van FC Groningen. Gedu-
rende deze clinic geven de clinic-
trainers samen met de FC spelers
een training aan onze E- en D-
pupillen. Op elke jeugdclinic kun-
nen 40 jeugdspelers per leeftijds-
categorie worden geplaatst, 80 in
totaal dus.

De eerste jeugdclinic wordt gehou-
den voor pupillen van KRC, Usquert
en ZEC op het sportpark van Kan-
tens (KRC). Een commissie zet al-
les op een rij om de groepen van 40
pupillen maximaal gevuld te krij-
gen. Mochten er nog gaatjes reste-
ren nadat alle spelertjes van KRC,
Usquert en ZEC zijn ingedeeld, dan
zal de commissie pupillen van een
andere vereniging uitnodigen.
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Kerstwandeling Kantens
Na het grote succes van vorig jaar, gaan we ook dit jaar weer een
Kerstwandeling organiseren. De wandeling is op zaterdag 19 december
van 17.00 uur tot 20.00 uur. Het is de bedoeling dat de Kerstwandeling
vanaf 2009 om het jaar zal plaatsvinden.

1. We chatte ff met? Fabio Hofman, ik ben 12 jaar ik woon in
Rottum ik ga naar het HHC in Warffum en mijn hobby is voetbal.

2. Wat is je favoriete muziek? Rap.
3. In welke tak zou jij wereldkampioen willen worden.

Voetbal.Waarom? Omdat je dan genoeg geld verdient.
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of ’s avonds)

tegenkomen? Thuis.
5. Wat is je favoriete vakantie bestemming? Spanje.
6. Voor welk gerecht kunnen wij je ’s nachts wakker maken?

Roti.
7. Op welke site ben jij vaak te vinden? Op youtube.nl.

Waarom? Omdat daar leuke filmpjes op staan.
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom eruit? Die ziet er goed uit.
9. Aan welke activiteiten in het dorp doe jij mee? Geen een.

10. Wat zou jij in het dorp waarin je woont willen veranderen?
Ik zou winkels in het dorp willen hebben. Waarom? Omdat het
dan niet meer zo saai is.

11. Tot slot, met wie chatte we de volgende keer? Max Keizer.
________________________________________________________________

Hij komt, hij komt…
Als ik dit schrijf is het voor het eerst echt herfst. Het stormt en het regent
en eigenlijk wil je de kachel al wel aanzetten. Dit zijn aanwijzingen, dat
Sinterklaas niet ver meer is. Ook dit jaar komt hij weer met de boot aan,
bij de molen, vergezeld van zijn zwarte Pieten. De Hulppieten zijn al weer
druk bezig om alles te regelen. De aankomst is op 21 NOVEMBER.Daarna
volgt weer de gebruikelijke toer door het dorp. Dit alles gaat niet vanzelf
en ook Sinterklaas heeft weer geld nodig. Vandaar dat wij met de
lijstcollecte in week 43 en 44 (eind oktober/begin november) weer bij u
langskomen en wij hopen op uw gulle gaven.

De Gezamenlijke Verenigingen Kantens

Zowelverenigingen als particulie-
ren kunnen zich opgeven. U kunt
bijvoorbeeld iets verkopen of op
een creatieve manier aan de slag.
Ook kunt u d.m.v. zang en muziek
van zich laten horen. Aansluitend
aan de wandeling zal er weer een
concert plaatsvinden in de Anto-
niuskerk. Dit concert begint om
20.15 uur. Aan dit concert zal een
koor meewerken en organist Stef

Tuinstra gaat het orgel bespelen.
Na afloop wordt er glühwein ge-
schonken. We hopen dat ook u net
als vorig jaar weer mee wilt helpen
om Kantens om te toveren in een
sprookjesachtig dorp in kerstsfeer!
Dit kan door bijv. kerstverlichting
op te hangen, de vuurkorf buiten te
zetten of kaarsen aan te steken etc.
Nadere informatie komt in het vol-
gende t Lougnijs.

Opgave graag voor 21 november,
aangezien er dan een wandelroute
gemaakt kan worden waarop alle
deelnemers staan.
U kunt zich opgeven bij de volgende
personen:
Regina Mosselaar:
h.mosselaar@hetnet.nl
T 423274
Cindy Moorlag:
moorlag.c6@gmail.com
T 572390
Esther Hovenkamp:
a.h.hovenkamp@kpnplanet.nl
T 551242

Drukkerij
Sikkema
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_____________________________________________________________________

PUUR GELUK
Arno van der Heyden met nieuwe programma in het Bernleftheater:

Dit cabareteske concert gaat over geluk. Puur geluk. Over geluk in zijn
zuiverste vorm, bezongen in 13 liedjes. Geluk is geen toeval, maar een
keuze aldus Arno die het geluk jarenlang heeft bestudeerd. Hij neemt het
lot in eigen hand, maar is bereid het met het publiek te delen. En de kans
bestaat dat er een flinke prijs op valt en dat de toeschouwer als een rijker
mens de zaal verlaat… Dat is toch puur geluk hebben...?

Tango dansen op het Hoogeland
In Rottum gaan op zaterdag 17 oktober de beentjes van de vloer voor
iedereen uit Kantens, Stitswerd, Rottum en omgeving. Vereniging
Dorpsbelangen Rottum organiseert een Tangoworkshop voor groot en
klein in het dorpshuis aan de Kloosterweg 7.

Belangstellenden uit Kantens, Stits-
werd en omgeving zijn bij deze van
harte uitgenodigd om deel te ne-
men.
De tijden van de workshops zijn:
Kinder tangoworkshop van 13.30
tot 14.30 uur (leeftijd vanaf 6 tot en
met 12 jaar),
volwassen tangoworkshop van
15.00 tot circa 16.15 uur. Maximaal
20 personen per workshop. De
kosten bedragen voor leden  5,00
p.p., niet-leden  7,00 p.p. en voor
kinderen van leden 2,50 en kinde-
ren van niet-leden  3,50.
U kunt zich opgeven bij:
Lideke Bierema, T 422946 of
Wimjan Rietdijk T 551924.
Opgave is verplicht en tevens bin-
dend (of voor vervanging zorgen).

De muzikale ondersteuning is van
het KLAVER VIER KWARTET, be-
staande uit:
Bas Mulder: piano, accordeon,
mandoline
Hendrik Jan Vermeulen: gitaren
Lucas van Helsdingen: sopraan-
saxofoon, basklarinet, barokhobo
Stijn Schmeddes: viool

Vrijdagavond 2 oktober
BERNLEFTHEATER
Usquerderweg 23 Helwerd/Rottum
Aanvangstijd: 20.30 uur
Entree:  10,00
Reserveren: T 425221

100 vrijwilligers gezocht voor rampoefening
Op woensdagmiddag 7 oktober vindt een rampoefening plaats in Warffum
en Uithuizen. Na een brand in de Op Roakeldaishal in Warffum moeten
bezoekers in allerijl opgevangen en verzorgd worden. Het accent van
deze oefening ligt op het opvangen en verzorgen van bezoekers en
mensen die in het ‘rampgebied’ wonen of daar op dat moment zijn. Om
de situatie zo goed mogelijk na te bootsen, zijn wij op zoek naar honderd
vrijwilligers. Gemeente en Hulpverleningsdienst Groningen (HVD) zijn
samen verantwoordelijk voor de organisatie van deze oefening. Daar-
naast is het Nederlandse Rode Kruis aanwezig om ‘slachtoffers’ op te
vangen en te verzorgen. Tijdens de oefening wordt goed voor de inwen-
dige mens gezorgd!

Wanneer en waar
Datum: woensdag 7 oktober
Tijd: 15.45-19.00 uur
Locatie: start en eind in

CBS De Rank
A.G. Bellstraat 14
in Warffum

Aanmelden
Wilt u weten hoe het eraan toegaat
bij het opvangen en verzorgen tij-
dens een ramp? Meldt u dan voor
woensdag 16 september aan als
vrijwilliger. Ook scholen en vereni-
gingen zijn van harte welkom.
U kunt zich opgeven bij Ellen Nijholt
van de cluster Veiligheid en Juridi-
sche Zaken via T 437549 of
e.nijholt@eemsmond.nl.

Vermeld bij uw aanmelding uw
naam, volledig adres, leeftijd, tele-
foonnummer en eventuele bijzon-
derheden (handicap, medicijnge-
bruik en dergelijke).

Na uw aanmelding ontvangt u be-
gin oktober een brief van ons met
alle informatie over de ‘ramp’ en
over uw rol als ‘slachtoffer’ in deze
oefening.

Meer informatie
Met uw vragen kunt u terecht bij
Ellen Nijholt via bovengenoemd
telefoonnummer of e-mailadres.
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Groener gras, blauwere lucht
Mensen slepen zichzelf voort met kromme rug. Groeten is er niet bij, en
de mondhoeken hangen naar beneden. Grote gebouwen overzien de
straat vanaf de overgang. De sporttas stuitert tegen mijn heupen, het is
niet ver. Onderweg passeer ik enkele winkels, waarbij het personeel niet
de indruk wekt te werken. Rokend staan de winkeliers buiten, of ze gapen
met wijd opengesperde mond achter de kassa. Het is niet zo druk en de
economie wordt er hier in ieder geval niet zoveel beter op.

Vereniging Dorpsbelangen Kantens
De komende maand wordt de jaarlijkse contributieronde weer
gehouden. De bestuursleden komen weer bij u langs om de contri-
butie op te halen. Uiteraard is uw financiële steun zeer belangrijk.
Tevens biedt dit bezoek ons de gelegenheid om de plannen voor de
komende tijd aan u kenbaar te maken. Dat zullen we doen door middel
van een flyer. Hierin wordt tevens beschreven hoe u suggesties kunt
geven. Uw inspraak kan voor u en uw mede dorpsgenoten van groot
belang zijn voor Kantens.
Bent u nog geen lid? Voor maar  2,50 p.p. per jaar bent u al lid en
draagt u bij aan de kwaliteit van uw dorp. Meldt u snel aan!

Website: http://dorpsbelangen.kantens.nl
Email: dorpsbelangen@kantens.nl
T 551938 (secretaris)
Post: Langestraat 37, 9995 PD Kantens

Langzaam stap ik de bus in, en ik
laat mezelf vallen in een stoel ach-
ter de achterste deur. Ik staar naar
buiten, naar het lapje groen dat de
straat opvrolijkt. Naar de hoge bo-
men, waardoor enkele zonnestra-
len priemen. Maar daar achter staan
alweer de betonnen gebouwen en
ze lijken allemaal hetzelfde. Eén
grote wand van ramen. De bus
komt schokkend in beweging en ik
grijp naar mijn mp3-speler. Mooie
deuntjes suizen mijn oren binnen,
terwijl we de grauwe gebouwen
achter ons laten.

De ruimtes worden groter, en het
overzicht wijder. De lucht lijkt kleur
te krijgen, en het gras lijkt hier
werkelijk groener. De zon krijgt alle
ruimte en eenden liggen in het kal-
me water. Een fietsende vrouw van
middelbare leeftijd wordt ingehaald
door een kwieke wielrenner. Even
probeert ze het tempo bij te benen,
maar ze merkt al snel dat ze geen
twintig meer is. Ondertussen heb ik
mijn hoofd al zover omgedraaid dat
ik het schouwspel nog net kan vol-
gen.

De bus moet zich nog even door
Bedum heen worstelen, maar ver-
volgens is het weidse zicht precies
hetzelfde. Boerderijen in de verte
worden ingehaald door bomen

naast de weg. Dankzij de windmo-
lens weet ik precies waar de wind
vandaan komt. Een ideaal herken-
ningspunt vanuit de tijd dat fietsen
nog heel gewoon was. Voor mij
tenminste. Een paar weken eerder,
maar het lijkt alweer zo lang gele-
den. Schapen staan in de wei dom
te zijn, een simpel leven.

De bus heeft nu ook Middelstum
achter zich gelaten en nu begint het
toch te kriebelen. Want Groningen
mag dan talloze charmes hebben,
de korte herenigingen met Kantens
zijn voor mij ook speciaal. Rust-
punten in een hectisch studieleven
dat binnenkort losbarst. Een dorp
met KRC, met t Lougnijs, met al die
jeugdvrienden. Op de achterkant
stond de stille hoop dat ik nog een
Wally zal schrijven: ‘de mail is
gewillig’. Nou, een mail heb ik niet
gelezen. Maar ja, het schrijvers-
bloed kruipt waar het niet gaan kan!
En Groninger of niet, ik weet waar
ik vandaan kom.

Kannes, Kannes,
doe hest mien hart.

Joa mien jong!

Wally
(voorlopig de laatste…)
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Nieuws van de
Vrouwenraad
Op donderdag 3 september kwam
de Vrouwenraad Kantens/Zande-
weer bijeen om de activiteiten voor
het komende seizoen te bespre-
ken. Naast de vaste onderdelen
kwamen er ideeën op tafel die in de
volgende maanden nader uitge-
werkt worden en per maand in t
Lougnijs aangekondigd worden.

Zwemclub
Na de vakantiestop vertrok de club
op 4 september weer naar het zwem-
bad in Bedum. Nieuwe leden zijn
welkom. Info T 551228.

Computercursus
De deelnemers aan deze cursus
zullen begin oktober met de lessen
beginnen. De cursus is voorlopig
volgeboekt.

Fietsclub
Het aantal fietsers wisselde sterk
deze zomer, dan 9 à 10, maar ook
wel 3 à 4 fietsers. Het fietsseizoen
loopt op z’n eind en zal bij het uitko-
men van deze krant voorbij zijn.

Vervoersdienst
Er wordt zeer regelmatig een be-
roep gedaan op de vervoersdienst.
T 551084.

Theatermiddag Zonnebloem
In verband met het 60-jarig bestaan
van de Zonnebloem gingen enkele
mensen uit onze dorpen op 23 sep-
tember naar een theatermiddag in
De Boegschroef in Delfzijl, waar
o.a. Danny de Munck, Henk Poort
en Lucy de Lange optraden.

Handwerken
Op 9 oktober gaan de handwerk-
sters weer van start in de woonka-
mer van leidster Hanny de Vries.
Dit jaar wordt de techniek Riche-
lieu beoefend. Bij de handwerk-
sters van het eerste uur wel be-
kend, maar de nieuwe handwerk-
sters willen deze techniek ook graag
leren kennen, dus doet iedereen
mee.

Schilderen
De schildercursus o.l.v. Gerda
Onnes gaat zelfstandig verder met
een morgen- en avondcursus. Info
bij Gerda Onnes.

Culinaire avond
We hebben al heel veel op culinair
gebied gedaan, maar we denken na
over een ‘lekker’ onderwerp. U hoort
van ons!

Verhalen en gedichten leren
schrijven
Het is de bedoeling om deze cursus
na nieuwjaar te starten in t Schien-
vat o.l.v. Bianca Boxart, Poelestraat
2 te Kantens. Uitgebreide informa-
tie volgt in dec/jan.

Omgaan met de mobiele telefoon
Bediening van de mobiele telefoon?
Kent u alle mogelijkheden? Kunt u
er goed mee omgaan of bent u het
snel weer vergeten? Er zijn school-

klassen die mensen uitleg geven,
lazen we in de krant. Er wordt infor-
matie ingewonnen.

Hobbymarkt
Op dit moment zijn wij heel druk
bezig met de organisatie van de
hobbymarkt die gehouden wordt op
zaterdag 14 november ’s middags
van 13.00-17.00 uur in t Schienvat
te Kantens. We doen ons best om er
weer een gezellige middag van te
maken waar veel te zien valt. Veel
verschillende hobby’s, sommige
met demonstratie. Uitgebreide in-
formatie kunt u in de volgende dorps-
krant lezen. De entree is gratis, dus
als u het niet wilt missen, noteer de
datum alvast even!

Programma 2009-10 NBvP Vrouwen van Nu
AFDELING MIDDELSTUM-KANTENS E.O.

20 oktober
Dhr. Lambeck uit Oosterwijtwerd
Lezing: Levensverhaal en muziek
van Ede Staal
Aanvang 20.00 uur in Vita Nova te
Middelstum

12 november
Samen met het NUT
Lezing: Dhr. Ader uit Usquert vertelt
over zijn werk als ambassadeur
Aanvang: 20.00 uur in Vita Nova te
Middelstum

25 november
Schilderen o.l.v. Gerda Onnes uit
Kantens
Aanvang: 13.30 uur in t Schienvat te
Kantens

22 december
Mw. K. Luchtenberg uit Uithuizen
Midwinterverhalen in het Gronings
Aanvang: 20.00 uur in Vita Nova te
Middelstum

19 januari
Jaarvergadering
Fysiotherapeute mw. J. Bantema
uit Leek
Lezing: De blaas de baas
Aanvang: 20.00 uur in Vita Nova te
Middelstum

1 februari
Mw. B. Flüg uit Stitswerd

Maaltijdsalades maken
Aanvang: 19.00 uur in t Schienvat te
Kantens

17 februari
Theemiddag
Mw. Bons uit Loppersum
Lezing: Ontmoetingen met Israëli-
sche en Palestijnse vrouwen die
midden in het oorlogsgeweld aan
de vrede werken
Aanvang: 14.00 uur in t Schienvat te
Kantens

16 maart
Mw. Kootte uit Groningen
Lezing: Dementie en Alzheimer
Aanvang: 20.00 uur in Vita Nova te
Middelstum

20 april
Samen met afdeling Stedum
Mw. Jager uit Assen
Lezing en modeshow, van vod tot
vlot
Aanvang: 20.00 uur in Vita Nova te
Middelstum

Een ieder die belangstelling heeft is
van harte welkom om kennis te
maken met onze vereniging.
Info:
Voorzitter Hanny de Vries
T 431749 en secretaresse
Tini Jensma T 557443
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DE FIETSER (2)

WAT VOORAF GING:
Al vorig jaar viel mij op dat iedere morgen om dezelfde tijd een fietser vanuit
Onderdendam richting Rottum fietst. Hij groet altijd. Hoe vaker ik hem zie
des temeer hij intrigeert. Wie is hij? Waar komt hij vandaan? Waar gaat
hij naar toe? Op het moment dat ik besloot hem aan te spreken, verscheen
hij niet meer…

Familie Holthof - Stitswerderlaan 7 Kantens

Wij (Henk en Willy) Holthof wonen hier sinds 2006, dus al bijna 3 jaar.
We zijn allebei geboren in Zuidwolde, dichtbij Groningen. Tussentijds
hebben we 5 jaar in Harkstede gewoond. Na de verkoop van onze woning
hadden wij ruim een half jaar de tijd om iets anders te kopen. We zochten
van Duitsland, Bellingwolde tot aan Zoutkamp. Op het laatst begon de
tijd een beetje te dringen. Uiteindelijk is het Kantens geworden (’t
Hoogeland), die Weidsheid. Prachtig.

Wij zijn inmiddels gesetteld en voe-
len ons hier wel thuis, het is hier zo
rustig. Wij hebben een zoon en doch-
ter; geen kleinkinderen maar wat
niet is kan nog komen. Onze hob-
by’s zijn vissen en tuinieren. Wij
hebben al heel wat kilometers ge-
fietst en de omgeving inmiddels

behoorlijk verkend. We genieten
heel  erg  van  alles  wat  bloeit  en
groeit. Wij zijn AOW-ers. Vroeger
ben ik werkzaam geweest als tuin-
der (zelfstandige); daarna heb ik 27
jaar bij het Gemeentelijk Waterbe-
drijf gewerkt als handlanger grond-
werker.

Na weken hem niet meer gezien te
hebben begon ik mijn aandacht
voor hem te verliezen. Ik dacht niet
meer aan hem. Hij was vast opge-
houden met werken. Of hij was
ziek. Of...? In ieder geval hij kwam
niet meer langs.

Zoals altijd reed ik ‘s morgens om
half acht naar mijn werk. Het was
eind augustus. Het vorige t Loug-
nijs stond op punt te verschijnen of
was net verschenen, dat weet ik
niet meer. Ineens zag ik zijn sil-
houet. Ik herkende hem van verre.
Hij was er weer! Even monter als
altijd groette hij. Hij stak zelfs zijn
hand op. Vermoedde hij mijn inte-
resse? Hij had misschien mijn stuk-
je gelezen. Misschien had iemand
hem erop attent gemaakt. Verbeeld-
de ik me dat hij anders groette dan
anders? Herkende hij mij? Mijn
belangstelling was onmiddellijk
weer terug. Mijn werk wachtte. Ik
moest verder. Was er niet op voor-
bereid. Ook de volgende dagen
fietste hij weer trouw langs. Ik nam
mij voor weer een poging te doen
hem te ontmoeten.

De tactiek moest veranderen. Niet
speciaal op dat tijdstip hem op-
wachten.  Nee,  dat  lijkt  hij  in  de
gaten te hebben. Dan verschijnt hij
niet. Ik moet gewoon net doen alsof
ik naar mijn werk ga. Ook op mijn
vrije dag. En als hij dan langs-
komt… bingo! Dan kan hij niet
terug. Dan spreek ik hem aan. De

voorbereidingen werden getroffen.
Wat moet ik hem vragen? Hoe moet
ik beginnen? Het idee alleen al
maakte mij  nerveus. Op woens-
dagochtend (mijn vrije dag, maar
dat weet hij niet) stond ik op als was
het een werkdag. Gewoon routine.
Wassen en aankleden. Moet ik me
scheren? Nee, dat kan wel een dag
wachten. Max uitlaten. Boterham
met hagelslag. Halve pot thee. Krant
lezen. Ondertussen keek ik steeds
gespannen op de klok. En naarmate
de wijzer meer naar de half van half
acht ging des te harder voelde ik
mijn hart kloppen. Vreemd dat een
eventuele ontmoeting met een on-
bekende, maar in zekere zin zeer
bekende man mij zo bezig hield.
Het ochtendblad drong niet meer tot
mij door. Naast de krant lag een
kladblok klaar. En een pen. En mijn
fototoestel. Zou hij op de foto wil-
len? Ik hield het niet meer. Tien voor
half acht pakte ik mijn spullen en
stapte in de auto. De tactiek was
gewoon doen, maar dat lukte van
geen kant.

Er stond wat te gebeuren! Ik reed de
Stitswerderweg af naar Onderden-
dam. Vlak voor het eind, voor de T-
kruising met de Middelstumerweg,
kwam hij mij tegemoet. Het ging
gebeuren. Na al die tijd. Hij zwaai-
de. Ik groette terug. Ik reed door. Bij
de afslag keerde ik. En dus kwam
ik hem weer voorbij. Het werd span-
nender en spannender. En híj wist
van niets! Ik parkeerde de auto bij
Theebus. Daar gaat hij altijd uitrus-
ten. Het zou zeker vijf minuten du-
ren voordat hij daar ook aankwam.
Ik tuurde en tuurde.
De ochtend was wat nevelig. Ik zag
hem komen. Hij kwam steeds dich-
terbij. Zou hij stoppen? Of zou hij als
hij mij zag gauw doorfietsen? Daar
kwam hij. Hij minderde vaart. Of
toch niet?

Eric de Klerk

(wordt vervolgd)

__________________________________________________________________________________

Kleding- en schuurverkoop!
Datum: 3 oktober
Tijd: 10.00 - 14.00 uur
Locatie: Kleding: Pastorieweg 21 Kantens

Schuurverkoop: Bredeweg 32 te Kantens

Ten bate van:
het bouwfonds van de gereformeer-
de kerk vrijgemaakt.

Uw gaven voor het goede doel graag
schoon en heel inleveren bij:

Kleding:
Liesbeth Mars T 557217 of
Anneke BolT 552600

Spullen voor de schuurverkoop:
Barbera SpriensmaT 557091
(geen meubels alstublieft)

Graag tot ziens!
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Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T0900 - 9229 (0,10 p.min)
___________________________________

TANDARTSEN:
”Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.”

3/4 oktober
Tandartsenpraktijk Timmerman -
Uithuizen
T 0595 - 43 17 16
10/11 oktober
C.J. Conradie - Bedum
T 050 - 301 23 37
17/18 oktober
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies - Winsum
T 0595 - 44 15 45
24/25 oktober
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom - Winsum
T 0595 - 44 17 40
31 oktober /1 november
J.D. Buwalda - Bedum
T 050 - 301 39 94

Overgave
Het is herfst, 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 neerlegt in een verre

tuin om ook een andere vrouw te zeggen
dat het najaar is. Ik denk aan zomers
met een lengte van vroeger, zonlicht
dat lang in mijn kamers scheen.

Er is veel dat nog wil zijn gekoesterd,
ook nu het leven onderaards zijn gang
gaat en verborgen houdt waaraan

ik blijf geloven, zal blijven denken
en waarin warmte soms wel mee kan gaan.

Marijke van Hooff

Uit: Bloemen speciaal voor jou.

Oktober maand Kindermaand
Kinderen van 4 tot 12 jaar in de provincie Groningen en Drenthe:OPGELET!

Ook koren- en pelmolen de Grote Geert doet mee met het thema: Van
graankorrel tot pannenkoek. In de molen wordt het graan gemalen tot
meel. En als het genoeg waait wordt de gerst gepeld, zodat er gort
ontstaat. Heb je wel eens gort gegeten. De molenaar kan het je allemaal
laten zien. Na afloop kun je tegen een kleine vergoeding een pannenkoek
eten.

De molen is tijdens deze dagen
open van 14.00 tot 16.30 uur.
Aanvang rondleiding 14.15 uur. Op
3, 4, 11, 18, 24 en 25 oktober.

BELANGRIJK! Kinderen tot 12 jaar
kunnen de activiteiten alleen be-
zoeken onder begeleiding van een
volwassene. Maximaal drie kinde-
ren per volwassene. Het bezoek is
gratis.

Het complete programmaboekje
is vanaf 26 september te verkrij-

gen op de molen de Grote Geert.
Tijdens deze dagen is het open-
baar vervoer van Arriva en OV-
Bureau Groningen-Drenthe op bo-
vengenoemde data GRATIS voor
kinderen van 4-11 jaar.

Deze dagen worden mogelijk ge-
maakt door Univé Verzekeringen,
Dagblad van het Noorden en rtv
Drenthe. TOT ZIENS, op een van de
activiteiten.
(Ook kinderen met een beperking
zijn van harte welkom.)

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum:T050 - 3014260
__________________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. Drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. tussen 8.00 - 8.15 uur.
T06 - 51255926
___________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084
___________________________________

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK
EVA:
Voor vragen en het maken van
afspraken: T 0595 - 557131
Voor dringende vragen of voor de
bevalling: T06 - 13731172
_________________________________________

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

Maaltijdservice Oosterlengte
T 0597 - 412613

Zondag 27 september waren er weer vele wandelaars die door
Rottum en Kantens trokken. Voor sommigen duurde het oponthoud
iets langer dan voor anderen. Toch was het weer een succes.
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Agenda
Rottum
Vrijdag 2 oktober
Bernleftheater
Aanvang 20.30 uur
Arno van der Heyden
Puur geluk

Dagelijks
Dorpskerk
Geopend 10.00 - 17.00 uur
Foto-expositie 150 jaar Ceres
Toegang gratis
____________________________________________

Stitswerd
Zondag 4 oktober
Na de kerkdienst is het dorpshuis
geopend voor kerkgangers

Zaterdag 10 oktober
zaterdagochtend Heartbeat

Vaste activiteiten Dorpshuis:

Maandag
20.00 uur
Repetitie koor Pavane
Belangstellenden welkom. Er is een
dringende vraag naar tenoren.

Dinsdag
20.00 uur
Heartbeat (bij voldoende inschrij-
ving m.i.v. 1 oktober)
__________________________________________________________

Kantens
Zaterdag 3 oktober
10.00 - 14.00 uur
Kledingverkoop Pastorieweg 21
Schuurverkoop Bredeweg 32

Woensdag 7 en 21 oktober
t Schienvat
19.30 uur
handwerkclub

Maandag 19 oktober
t Schienvat
geen advendo
19.30 - 20.30 uur
V.D.K vergadering

Dinsdag 20 oktober
20.00 - 22.30 uur
Vrouwen van nu

Vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober
Langestraat 33
10.00 - 17.00 uur
Schuurverkoop (inboedel, cam-
pingartikelen, tuinartikelen en prul-
laria).
Aaf Moorlag
T 552082 -M 0615570993

Woensdag 28 oktober
Bridgeclub

Vrijdag 30 oktober
20.00 - 21.00 uur
Vergadering  Schienvatbestuur

Vaste activiteiten t Schienvat:

Maandag
09.30 - 10.30 uur
Body Shape (gym/bewegen op
muziek)
19.30 - 10.30 uur
Toneelclub (advendo)

Dinsdag
09.30 - 11.30 uur
schildercursus
09.45 - 11.15 uur
Volksdansen
(bewegen voor ouderen)
19.30 - 20.30 uur
Tai-Bo
20.30 - 21.30 uur
Herenvolleybal (climax)
20.00 - 22.00 uur
Schildercursus
(o.l.v. Gerda Onnes)

Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (climax)

Donderdag
19.30 - 22.30 uur
Damclub (‘t leert vanzulf)

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open
(Stamtafel + afhalen patat/snacks
en menu v/d dag m.u.v. soep)
19.30 - 22.30 uur
Biljartclub (de kleine tafel)

Zaterdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open
(Stamtafel + afhalen patat/snacks
en menu v/d dag m.u.v. soep)
18.00 - 20.00 uur
Kaansterzangkoor (de Vlinthippers)

____________________________________
Oud papier

Zaterdagmorgen 10 oktober

T 551495____________________________________
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Menu’s
vrijdagen en zaterdagen

2 oktober
Kippenpoot of gehaktbal/ Geb. Aard/
prei  4,75
3 oktober
Kippenpoot of gehaktbal/ Geb. Aard/
kool  4,75
9 oktober
Kippenpoot of gehaktbal/ Geb. Aard/
wortels  4,75
10 oktober
Kippenpoot of gehaktbal/ Geb. Aard/
wortels  4,75
16 oktober
Kapucijnerschotel/spekjes/rauw-
kost  4,75
17 oktober
Stamppot Boerenkool (worst/spek)
 4,75

23 oktober
Erwtensoep met roggebrood (bord)
 3,50

24 oktober
Kippenpoot of gehaktbal/Geb. Aard./
Groente  4,75
30 oktober
Kippenpoot of gehaktbal/geb. aard/
groente  4,75
31 oktober
Stamppot Hutspot  4,75

Bestellen T 551280 - op = op

Kerkdiensten
DORPSKERK ROTTUM

11 oktober
19.00 uur - ds. A. Lagendijk

25 oktober
19.00 uur - Dhr. P. Ketting
______________________________________________

GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT) KANTENS

04 oktober
09.30 uur - ds. J. Klapwijk
uit Winsum
14.30 uur - ds. H. Venema
uit Onnen

11 oktober
09.30 uur - ds. W.F. Wisselink
uit Leek
16.00 uur - ds. M.O. ten Brink
uit Roodeschool

18 oktober
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - ds. W.L. de Graaff
uit Groningen

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Stitswerd, Georgiuskerk

4 oktober
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
k
(na de dienst koffie/thee in ’t Dorps-
huis)

Kantens, Antoniuskerk

11 oktober
11.00 uur - ds. D. de Boer
Uithuizermeeden k
(viering Heilig Avondmaal)

18 oktober
11.00 uur - ds. M.H. Langenburg
Middelstum k

25 oktober
10.00 uur -  Dhr. H.J. Dijkstra
Gasselternijveenschemond k

k = kindernevendienst
in de torenkamer

CHRISTELIJK GEREFORMEER-
DE KERK KANTENS

4 oktober
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
14.30 uur - ds. P. C. de Lange,
Emmaùsdienst

11 oktober
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
14.30 uur - ds. P. C. de Lange

18 oktober
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - leesdienst

25 oktober
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
14.30 uur - ds. P. C. de Lange

1 november
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
14.30 uur - ds. P. C. de Lange
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Binnengekomen giften
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Vereniging Dorpsbelangen
Kantens 25,00

Chr. Gereformeerde Kerk
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Lezersfoto!
“Rottum in de huidige tijd” Deze foto werd gemaakt door Wil van der Ploeg uit Lageland(Gr.)
______________________________________________________________________________________________

Theaterspektakel bij steenfabriek Ceres
Op vrijdag 9 oktober vindt op het terrein van voormalig steenfabriek Ceres aan het Boterdiep tussen Rottum
en Kantens het theaterspektakel “Het verdriet van Ceres” plaats. De theatervoorstelling is bedacht en wordt
uitgevoerd door 27 leerlingen van klas 3 TL-Plus van Het Hogeland College in Uithuizen. Samen met enkele
docenten hebben de leerlingen zich verdiept in de historie van de steenfabriek en dit verhaal uitgewerkt tot
een eenmalige theatervoorstelling bij Ceres.

De dwarse pubers in het verhaal
vinden geschiedenis maar saai.
Helemaal nu ze er ook nog een
onvoldoende voor staan op het rap-
port. Wat heb je aan zo’n belachelijk
vak? Bij de ruïne van de steenfa-
briek worden ze door een wel zeer
duistere figuur met de neus op de
geschiedenisfeiten gedrukt. Ze
worden door hem teruggeplaatst
naar de tijd waarin Ceres nog een
prachtige fabriek was waar bak-
stenen en draineerbuizen gemaakt
werden. Waar de kiepkerel nog
langs de deur kwam en Duitse sei-
zoensarbeiders aan het werk wa-
ren in de fabriek. De jongeren raken
langzaam verzeild in de geschie-
denis van de steenfabriek en ont-
dekken “Het verdriet van Ceres”.

De leerlingen van klas 3 TL-Plus
zijn betrokken geweest bij alle fa-
cetten die het maken van een thea-
tervoorstelling op locatie met zich
meebrengt. Ze zijn de geschiede-
nisboeken ingedoken, hebben een
rondleiding op het terrein gekregen
van eigenaar Bert Lanjouw en zijn
op bezoek geweest bij de fototen-
toonstelling van Ceres in de kerk
van Rottum. Met die gegevens heeft

een viertal leerlingen het verhaal
bedacht en samen met een docent
uitgewerkt. Andere leerlingen heb-
ben de attributen en de kleding
gemaakt, de muziekfragmenten uit-
gezocht, lichteffecten bedacht, pos-
ters gemaakt en ga zo maar door.
De leerlingen zijn erg enthousiast
over het project en zij hopen op veel
belangstelling uit de omliggende
dorpen.

Het theaterspektakel begint om
20.00 uur en is gratis toegankelijk.

Men wordt verzocht om warme
kleding en goed schoeisel aan te
trekken – u gaat namelijk samen
met de spelers op reis over het
terrein. Het betreden van het terrein
is en blijft wel op eigen risico.
Nieuwsgierig geworden en niet bang
voor Goden, vallende stenen en een
reis terug in de tijd? Dan mag u dit
eenmalig spektakel niet missen!
Mocht u meer informatie willen, dan
kunt u contact opnemen met Frouw-
ke Doornbos T 557250. Hopelijk tot
ziens op vrijdag 9 oktober!


