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HHC Uithuizen pakt uit met

“Het verdriet van Ceres”
Op vrijdag 9 oktober jl. heeft Het Hogeland College uit Uithuizen een fantastisch theaterspektakel opgevoerd
op het terrein van de voormalige steenfabriek Ceres te Rottum. Honderden mensen waren ’s avonds getuige
van dit gratis toegankelijk evenement, dat plaatsvond onder een prachtige sterrenhemel. De combinatie van
locatie, professionele belichting door Lichtpunt Groningen, muziekkeuzes, prachtige kleding, 31 jonge spelers
in actie, goede catering en dekens tegen de kou, maakten van het spektakel een gedenkwaardige gebeurtenis.
Een groot compliment voor de school.
Klas 3 TL-Plus van het vmbo in
Uithuizen is begin september gestart met de voorbereidingen van
dit spektakel. De 26 leerlingen
doken elke woensdagmiddag samen met Frouwke Doornbos, Douwe Jorritsma, Karel Vlak en Albert
Wouters de geschiedenis in van
steenfabriek Ceres en werkten dit
uit tot een spannend verhaal. Eliza
Wieringa, Alie Veldman, Marijke
van der Molen en Tim Bronsema
schreven samen met een docent
de teksten. Daarna gingen de leerlingen aan de slag met de muziek,
de diverse dansen, de poster en
het maken en uitzoeken van de
kleding onder leiding van Linet
Aten. Tussendoor werd er natuurlijk ook nog gerepeteerd. Docen-

ten en leerlingen van het praktijkgebouw werden ingeschakeld om
enkele attributen te maken, zodat
de fabriek weer in zijn oude glorie
kon worden hersteld. Ze legden
een aantal rails aan in de ruïne en
maakten een lorrie voor het vervoeren van de klei. Ook de catering werd door hen fantastisch
verzorgd.
In het stuk werd niet alleen het
leven en werken op de steenfabriek Ceres in 1909 zichtbaar, maar
ook de mythologische tragedie
rondom Godin Ceres, die haar
enige dochter kwijtraakt aan Pluto,
God van de onderwereld. De aankomst per boot van de zingende
Duitse leerlingen, van partner-

school Impuls Schule Schmiedefeld, zorgde voor veel ontroering
bij het publiek. De live zang van
Godin Ceres, het stil spel van de
arbeiders, het fantastische spel
van Pluto en de geweldige medewerking van eigenaar Bert Lanjouw maakten het geheel tot een
schitterende voorstelling. Leerlingen, docenten, ouders en overige
vrijwilligers hebben samen de
schouders onder dit evenement
gezet en ze kunnen dan ook met
trots terugkijken op dit prachtig
openlucht theater, gespeeld op een
historische plek in het Groninger
landschap.
Voor een fotoreportage gaat u naar
www.rottum.org
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Wie komt er
op de koffie?
Uitvaartverzorging
Boersema

Onder het genot van een kopje koffie, thee, een glas ranja en een praatje
kunt u deze winter in Salem weer een aantal tijdschriften naar keuze
komen uitzoeken, zodat u lekker kunt lezen tijdens de donkere winterdagen. Als u zelf tijdschriften mee wilt brengen voor anderen dan zijn we
daar heel blij mee.
Hierbij denken we aan damesbladen, Tina’s, Donald Duckjes, hobbytijdschriften, enz. Maar als u alleen even langskomt voor een kopje koffie, thee en een gezellig praatje bent u ook van harte welkom! Het
was vorig jaar heel gezellig dus
schuif ook eens aan!
We nodigen u uit om langs te komen van 15.00 uur tot 16.30 uur op
onderstaande vrijdagmiddagen:
13 november 2009
11 december 2009
15 januari 2010
12 februari 2010
Iedereen is welkom van jong tot
oud! Wij zoeken nog iemand die het
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leuk vindt om deze middag mee te
helpen organiseren door o.a. koffie
en thee te schenken. Wie meldt zich
aan?
Henriëtte Broekhuizen (T 551211)
en Martha van Dijk (T 552576)

We chatte ff met….
Max Keizer, ik woon in Kantens en zit op het HHC Warffum, mijn hobby's
zijn voetbal en tennis
Wat is je favoriete muziek?
Alles wel een beetje.
In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen worden.
Waarom?
Voetbal, omdat ik dat een leuke sport vind.
Waar kunnen we je in het weekend (overdag of ‘s avonds) tegenkomen?
Op het voetbalveld of thuis.
Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Als het maar bij de zee is.
Voor wat voor gerecht kunnen wij jou ’s nachts wakker maken?
Pizza.
Op welke site ben jij vaak te vinden? Waarom?
Op Hyves.
Hoe ziet jouw toekomstdroom eruit?
Profvoetballer worden.
Aan welke activiteiten in het dorp doe je mee?
Ik heb dit jaar voor het laatst mee gedaan aan de kinderspeelweek.
Wat zou jij in het dorp waarin je woont willen veranderen? Waarom?
Een straatvoetbalveldje lijkt me wel leuk.
Tot slot, met wie chatte we de volgende keer?
Met Sander Bultena.
________________________________________________________________________

Advendo “Goes back to the Sixties!”
Een nieuw toneelseizoen staat weer voor de deur. De spelers van
Advendo zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe
stuk dat op 30 januari 2010 in première zal gaan. Dit jaar geen
kookprogramma of camping, maar een jaren 60 stuk genaamd “Friet van
Piet… of toch niet?”.
Het muzikale blijspel, dat geheel
in het teken staat van de jaren 60,
gaat over een straat met cafetaria,
waar omheen zich allerlei zaken
afspelen. De rockers, die de cafetaria als hun clubhuis beschouwen, komen in opstand als de
cafetaria met sloop bedreigd
wordt. Weet de bemoeizuchtige
tante Jo, die iedereen in de gaten
houdt, hier soms meer van? En zal
kunstenares Helena, die het weggelopen plattelandsmeisje in huis
neemt, er wat tegen kunnen doen?
Wie is toch die oude oma die geheel in de war op het station is
gevonden? En wat heeft Friki in
zijn kamer boven de cafetaria? Dit
zijn maar een paar vragen, waarop
u antwoord zult krijgen tijdens het
avondje van Advendo. Het zelfgeschreven stuk staat boordevol

muziek uit de jaren 60 en er zal
weer live gezongen worden door
de 12 spelers. Wij hebben er zin in,
u hopelijk ook!

De Salon presenteert foto’s van

Jelte Oosterhuis

Zondag 8 november opent de Salon haar eerste expositie met fotograaf
Jelte Oosterhuis uit Usquert. De Salon is ondergebracht in dorpshuis t
Schienvat te Kantens en is door een groep kunstenaars uit het dorp in
het leven geroepen. De Salon zal steeds tweemaandelijkse exposties
organiseren met kunstenaars en mensen die een creatief vak uitoefenen
en afkomstig zijn uit de omgeving van Kantens. De opening wordt om
15.00 uur verricht door de heer Gramsbergen, voorzitter van de Culturele
raad van de gemeente Eemsmond. De expositietijden zijn op zaterdag
en zondag van 14.00 tot 17.00 uur en op openingstijden van t Schienvat.
Al vanaf de middelbare school was
Jelte Oosterhuis geïnteresseerd in
de fotografie. En na aankoop van zijn
eerste camera kwam er ook al snel
een doka. Vanaf eind jaren ’80 was
hij steeds meer professioneel bezig
in de fotografie. Maar het beginpunt
was eigenlijk de opdracht om samen met twee vrienden uit de stad
Groningen het jubileumboek te maken voor ‘100 jaar theater Carré’ in
Amsterdam, waarbij Oosterhuis alle
foto's voor zijn rekening nam. Daarna was hij vooral actief in de persfotografie, met publicaties in vele
kranten en bladen, o.a Nieuwsblad
van het Noorden.
De laatste jaren verschuift de nadruk steeds meer richting studiofotografie. In het begin was het vooral

de reproduktie van kunst (schilderijen en objecten) op groot formaat
dia, maar de laatste tijd wordt het
steeds meer reclamefotografie.
Daarnaast is er nog de bedrijfsfotografie, voor websites en folders
e.d. De getoonde foto’s zijn deels
foto’s gemaakt in opdracht, maar
vooral vrije fotografie. En dan met
name reisfotografie, gemaakt tijdens vele zwerftochten die Oosterhuis kris kras door heel Europa
maakte. Hij vindt het belangrijk dat
een foto harmonie uitstraalt. Weglaten wat niet belangrijk is. En een
foto staat of valt met het licht. Hij
nam o.a. deel aan Noorderlicht in
2003 en de laatste expositie was in
februari-april 2009 in de kunstgalerij ‘Haavenhöövt’ in Bremen.

De première vindt plaats op zaterdag 30 januari in dorpshuis t Schienvat in Kantens (aanvang 19.30 uur).
Op zaterdag 13 februari zal het stuk
nogmaals in Kantens opgevoerd
worden.
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.advendokantens.nl
________________________________________
SINT MAARTENLIEDJE
We kijken vanavond geen tv,
We lopen met onze lichtjes mee,
We komen van Sint Maarten
We komen maar enen keer.
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Schoonmaakbeurt dorpshuis Stitswerd
Op zaterdagmorgen 26 september jl. zijn de Stitswerders, met een
bijdrage van het Oranjefonds, bezig geweest met een grote schoonmaakbeurt van het dorpshuis en de tuin. Vijftien enthousiaste mensen gingen
na de koffie met heerlijke koeken aan de slag. Ramen gelapt, stof
afgenomen, de voorraadkamer georganiseerd, tuinonderhoud gepleegd,
alles in een gezellige ontspannen sfeer. Tot slot hebben Toshi en Stan nog
even het gras gemaaid van zowel de dorpstuin als van de Quint, zodat alles
er weer pico bello uitziet.
Loekie Vorst
______________________________________________________________

Nieuws van het Kantster jeugdhonk
Na een welverdiende vakantie is het Kantster jeugdhonk weer van start
gegaan, ook dit seizoen belooft een mooi seizoen te worden. We hebben
het eerste feest alweer gehad, namelijk de boeren kinderdisco van 10
oktober, het was wederom een succes en de kinderen en hun ouders
hebben zich weer uitstekend vermaakt. Ook dit seizoen organiseren we
elke laatste zaterdag van de maand een feest met vooraf een kinderdisco
en later op de avond kan er door de ouderen gefeest worden. Informatie
en data van de feesten kunt u terugvinden op www.kantsterjeugdhonk.nl
Tevens worden er flyers verspreid in het dorp.
Het Kantster jeugdhonk is ook op
zoek naar nieuwe vrijwilligers, dus
ben je 15 jaar en wil je achter de bar
staan of activiteiten organiseren,
kom dan eens langs in het jeugdhonk om een kijkje te nemen of je
in te schrijven.
Programma voor oktober en november 2009

21.00 tot einde
Halloween party
Vrijdag 13 november
vanaf 19:00 uur - wii spel avond
Tevens zijn wij op zoek naar een
andere computer voor de muziek,
heeft u er toevallig nog eentje staan,
neem dan a.u.b. contact met ons op
via www.kantsterjeugdhonk.nl
Wij hopen jullie allemaal te mogen
ontvangen op een van de feesten.

Zaterdag 31 oktober
Halloween party:
19.00 - 20.30 uur
Halloween kinderdisco
__________________________________________________________________

Opbrengst collecte Nierstichting
In de week van 20 september is er gecollecteerd voor de Nierstichting.
De totale opbrengst bedraagt 346,82 ( 222,65 in Kantens, 28,65 in
Rottum en 95,62 in Stitswerd). Hebt u de collectant gemist? Dan kunt
u alsnog een gift overmaken op Giro 88 000 t.n.v. de Nierstichting. Zowel
gevers als collectanten hartelijk dank voor uw bijdrage en uw inzet!
Namens de Nierstichting, Christiaan Bijsterveld
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Vorig jaar, op vijftien augustus 2008, is de Molenweg 5 te Kantens van
eigenaar verwisseld. Er volgden acht lange dagen van in- en uitpakken,
schoonmaken, schilderen en klussen in wat voorheen het Groene Kruis
gebouw van het dorp was. Zaterdag de drieëntwintigste augustus was
het zover: voor het eerst brachten de nieuwe bewoners er de nacht door.
Hallo, mogen wij ons even voorstellen: wij zijn Cindy, Jan en Marlon, de
familie Moorlag-de Boer en we zijn
afkomstig uit Zandeweer. Ik, Cindy,
ben van oorsprong Noord-Hollandse en geboren in Haarlem. Op jonge
leeftijd zijn mijn ouders verhuisd
naar Noord-Groningen: via Delfzijl
en ’t Zandt zijn we uiteindelijk in
Zeerijp beland en daar wonen mijn
ouders nu nog steeds. Nadat ik de
Lagere en de Middelbare Landbouw
School heb afgerond, ben ik in 1991
gaan werken bij de Albert Heijn in
Uithuizen, daar ben ik voornamelijk
werkzaam geweest in de slagerij en
op de versafdeling. Omdat de afstand Zeerijp - Uithuizen elke dag
toch een behoorlijk eindje was op de
(brom)fiets, is dat dan ook de reden
geweest om in Zandeweer te gaan
wonen: in 1992 ben ik daar neergestreken. Uiteindelijk ben ik in 2003
gestopt met werken. Jan komt hier
straks nog op terug.
Hoi, ik ben Marlon en dit jaar word
ik, de dag voor Sinterklaas, tien
jaar: elk jaar is het bij ons dubbel
feest en ik kijk dus ook altijd erg uit
naar de maand december. Vorig
jaar ben ik na de zomervakantie in
groep 5 begonnen, hier op obs “de
Klinkenborg” en ook hier ga ik met
heel veel plezier naar school, net
als in Zandeweer. Nu zit ik in groep
6. Ik heb vanaf het begin dat wij in
Kantens zijn gaan wonen heel veel
vriendjes gemaakt en heb het hier
dus ook ontzettend naar de zin.

Verder ben ik bij de E-ers van V.V.
K.R.C. gaan voetballen en zit ik bij
Climax op gymnastiekles: ook dat
vind ik allebei hartstikke leuk. Soms
is thuis voetballen erg leuk: ik sta
dan in het veld, papa staat dan te
coachen en opa is dan de wedstrijd
aan het fluiten! Ik heb nog een hobby
en dat is scouting: heel vaak brengt
mijn vader me op zaterdagmiddag
naar Uithuizen, naar Scouting Menkema. Dat is heel leuk, want daar
doen we vaak spelletjes, zijn we
aan het knutselen, bakken, bouwen
en dat soort dingen. Ik zit in de groep
die ze “Esta’s” noemen en het leuke
aan scouting is: het is voor iedereen! Verder vind ik het leuk om met
Lego of Play-Station te spelen of
een spelletje met m’n vader te doen!
Die kent u misschien wel, want m’n
moeder en ik zijn “nij ien ’t Loug”,
maar mijn vader niet. Die is namelijk geboren en getogen ien ’t Loug!
Moi, ik ben Jan; geboren in de
Poelestraat, gewoond in de Kooistraat, met pa en moe Moorlag
verhuisd naar de Langestraat (wonen ze nog steeds) en tenslotte nog
even woonachtig geweest onder
bij “Grote Geert”; dat is in vogelvlucht waar ik tussen 1970 en 1993
in Kantens heb gewoond. Vervolgens heb ik tot 1996 in Zandeweer
gewoond, daarna een woning gekocht in Uithuizen, deze later weer
verkocht en in 1998 ben ik teruggekeerd naar Zandeweer, waar ik met
Cindy ben gaan samenwonen. Op

dat moment was ik beroepsmilitair
bij de Koninklijke Landmacht en dat
vak beoefen ik nog steeds. Cindy
heb ik leren kennen in de periode
dat ik ook werkzaam was bij dezelfde Albert Heijn. Tussen begin 1999
en maart 2008 is ons leven behoorlijk hectisch geweest en vielen we
in sneltreinvaart van het ene in het
andere, zeg maar “avontuur”: dat
had voor het overgrote deel te maken met mijn werk. In die periode
ben ik driemaal uitgezonden geweest: naar Albanië (1999, 3
maand), Bosnië/Kroatië (2003, 6½
maand) en Afghanistan (2007, 4½
maand). De voorbereiding van die
missies nam natuurlijk ook veel
tijd in beslag: enerzijds moesten er
allerlei opleidingen doorlopen worden en anderzijds waren er de vele
oefeningen, ook in het kader van
andere taken van de Koninklijke
Landmacht: vandaar dus dat ik regelmatig in het buitenland zat: dan
weer in Polen, dan weer in Noorwegen, veelvuldig in Duitsland, zo nu
en dan in België, op Curaçao en
Aruba, etc. Tussendoor werd Marlon nog geboren in 1999, ben ik nog
anderhalf jaar werkzaam geweest
als plaatsvervangend bedrijfsleider bij de Edah in Bedum en ben ik
bijna een jaar bezig geweest met
opleidingen op o.a. de Koninklijke
Militaire School in Weert, waar-

door ik uiteindelijk Onderofficier
ben geworden. Dat waren dus even
heel kort de highlights op een rijtje.
In de nazomer van 2007 werd het
tijd om even “rust bij de stukken” te
nemen, bovendien waren we ons
huisje in Zandeweer qua grootte
ontgroeid. In de tijd dat wij op zoek
waren naar een grotere woning,
ben ik terechtgekomen bij het
Schoolbataljon in Assen. Daar ben
ik alweer sinds maart 2008 bezig
met het opleiden van jonge mensen
tot beroepsmilitair. Een paar maanden later kwam Molenweg 5 op ons
pad, een woning die Cindy en mij bij
binnenkomst al enorm aansprak.
Inmiddels wonen we hier alweer
ruim een jaar en nog altijd hebben
we het uitstekend naar de zin. Langzamerhand worden woning en tuin
naar onze wensen gevormd en
genieten we van alles om ons heen.
Marlon heeft zich vanaf dag één
met veel plezier in het verenigingsleven van het dorp gestort en al vrij
snel is Cindy bij de basisschool
betrokken geraakt. Jan is inmiddels ook actief bij zijn “oude club”
en zorgt voor ondersteuning van
één van zijn buurjongens (die jeugdleider is bij de E-pupillen van K.R.C)
bij het voetballen. Kortom, voor ons
alle drie geldt dan ook: nij ien ’t Loug
en op stee!
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Speurtocht Kantens
Vrijdag 16 oktober jl. om 18.30 uur stond er een leuke activiteit van het
CSCW/Feestcomité Kantens op het programma. Ondanks het slechte
weer met veel regen en een harde wind was de opkomst van 7 groepen
van 10 mensen, want zo werden we ingedeeld, zeer goed te noemen. Het
was een gezellig gemêleerd gezelschap van jong en oud dat om 18.30
uur door de voorzitter van het feestcomité welkom werd geheten.
Na een korte uitleg en het indelen
van de groepen gingen we, na elkaar met een tussen pose van 5
minuten, op stap.
Vanaf de ijsbaan eerst richting Stitswerderlaan, waar de eerste opdracht zich aandiende. Het herkennen van een foto met een molen
erop, waar zou dat nou kunnen zijn.
En de naam van een bekende acteur, veel verder dan de serie Spangas kwamen we niet.
Vanaf de Stitswerderlaan liepen
we door het spannende donkere
bos van Kantens. De vele regenbuien zorgden in het bos niet alleen
voor vieze schoenen, maar ook
voor diverse uitglijpartijen. Maar
dit mocht de pret niet drukken.
Het bos uitkomend liepen we langs
het voetbalveld en werden we even
later gewaarschuwd voor “wilde”
dieren. Wie had dat gedacht “wilde” dieren in Kantens.

Nog helemaal ondersteboven van
de wilde dieren bij het hertenkamp
toch maar op zoek naar de controlepost. Maar dat viel nog niet
mee…!
Na lang zoeken uiteindelijk over de
brug bij t Schienvat de controlepost
gevonden. Na de versnapering volgden we het smalle paadje langs het
Boterdiep richting de molen, waar
in het donker het Boterdiep wel erg
dichtbij komt.
Na anderhalf uur lopen komt dan
eindelijk het jeugdhonk weer in
zicht, waar we gezellig in de warmte ons tegoed doen aan lekkere
warme snert en pannenkoeken. Als
alle groepen binnen zijn wordt de
uitslag bekend gemaakt. Het was
een zeer geslaagde avond en wij
verheugen ons nu al op de volgende
keer.
Yvonne en Jordy Eisinga

Drukkerij
Sikkema

Kerstwandeling in 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 weer de bedoeling dat er op
verschillende plaatsen in het dorp
verenigingen of particulieren iets te
koop aanbieden, zang en muziek
laten horen, of op een creatieve
manier aan de slag gaan.
Na afloop van de wandeling zal er
in de Antoniuskerk om 20.15 uur
weer een Volkskerstzang zijn. Hier
kunt u samen zingen. Medewerking wordt verleend door het Warffums mannenkoor o.l.v. Hero Beukema en organist Stef Tuinstra. De
toegang is gratis, wel zal er een
collecte gehouden worden. Na afloop wordt er glühwein geschonken.
We hopen dat u ook 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.
We hebben al enkele aanmeldingen, maar er kan nog veel meer bij!
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Opgave kan tot 21 november, aangezien dan de wandelroute gemaakt
wordt. Na deze datum kunt u zich
niet meer opgeven. U kunt zich
opgeven bij de volgende personen:
Cindy Moorlag
moorlag.c6@gmail.com
T 572390
Esther Hovenkamp
a.h.hovenkamp@kpnplanet.nl
T 551242
Regina Mosselaar
h.mosselaar@hetnet.nl
T 423274
_____________________________________________
SINT MAARTENLIEDJE
Sint Maarten, Sint Maarten,
die deelde eens zijn jas
U mag uw jas wel houden,
Anders wordt u nog verkouden
Ik kom alleen maar vragen
Doet u wat in mijn tas?

Bewegingstheater
“Zij Deugt”

‘Heartbeat’
Gewapend met een kop koffie
schuift Anna de Kuyer uit Kantens
bij mij aan de keukentafel. Ik ken
haar als mijn buurvrouw, dus een
beetje onwennig begin ik het officiële interview.
Wat wilde je worden
als klein meisje?
Als 5- à 6-jarig meisje kwam ze
tijdens een bezoek aan de Elfteling
erachter, dat ze later danseres wilde worden, net als de elfjes in de
Elfengrot. Later als puber betaalde
ze van haar eigen geld haar balletlessen, waar haar ouders geen weet
van hadden. Na de HAVO wilde ze
dolgraag naar de dansacademie,
maar dit werd haar door haar ouders
ontraden en ze ging Jeugdwelzijnswerk studeren. Jarenlang heeft ze
met toewijding en plezier gewerkt
op het vakgebied van kinderbescherming en kinderpsychiatrie.
Wanneer kwam de omslag naar
je huidige werk?
Zo’n 14 jaar geleden heeft ze het roer
omgegooid: ze gaf haar werk op en
volgde de opleiding waar ze al heel
lang naar verlangde: HBO-Danstherapie. In 2003 gaf Anna haar allereerste cursus Dansexpressie en
Improvisatie en wel in de Theaterwerkplaats te Kantens! Aan deze
cursus deden 10 deelnemers mee.
Een jaar later bracht ze met een
theatergroepje haar eerste voorstelling “The womans boat” op de planken in het Bernleftheater. In de loop
der jaren zijn haar cursussen uitgebreid tot momenteel 3 cursusgroepen in provincie en stad en 3 theatergroepen waarmee ze werkt aan
voorstellingen in de regio. Ondertussen telt ze ca. 150 cursisten in de
leeftijd van 25 tot 65 jaar. Het merendeel van de cursisten is vrouwelijk,
maar haar cursussen in de stad
worden ook door heren bezocht. Ze
is dagelijks blij en trots dat ze destijds de knop heeft omgezet en naar
het kind van 5 jaar heeft geluisterd!
Wat is Heartbeat precies?
Heartbeat is de werknaam waaronder Anna zowel haar cursussen
als voorstellingen uitvoert. De
naam Heartbeat vindt ze herkenbaar en veelzeggend. De naam is
gevonden doordat Anna het hart
van de mensen vanuit de dans ziet;
ze ziet ontroering in de beweging

van de mens, dus ‘hart/heart’. De
beat geeft natuurlijk het ritme aan in
de dansende bewegingen. Danstheater Heartbeat brengt jaarlijks
een nieuwe voorstelling onder haar
regie. Zij werkt hierin met amateurdansers die voor elke voorstelling
apart worden geselecteerd. Heartbeat speelt zoveel mogelijk in op
actuele onderwerpen of ontwikkelingen in het dagelijkse leven en wil
hiermee “de dans” dichter bij de
mensen brengen.
De dansers komen uit de provincie
of de stad Groningen, zijn veelal
cursisten die meestal nog niet eerder aan een voorstelling hebben
meegewerkt. Grensverleggend en
uitdagend.
Wat betekent dans voor jou?
Er is één woord dat duidelijk naar
voren komt: vreugde. Anna beseft
dat de dans er al was vóór er gesproken werd, dus eigenlijk heeft de
dans een oer-taak in het functioneren van de mens. Anna ervaart dansen als een middel om je te uiten. Dit
is door de ontwikkeling van de mens
naar achteren geschoven, maar
Anna maakt de dans graag weer
zichtbaar, juist omdat zij ervaart dat
het vreugde brengt, het verbindt de
mensen met elkaar en dans is zondermeer en altijd oprecht.
Wat kan de dans
voor ons betekenen?
Het mooie van dansen is dat er
geen goed of fout is, geen mooi of
niet-mooi. Iedereen heeft zijn eigen
ritme en dansstijl, ook al zou een
ander dat als vals of a-ritmisch
willen betitelen. Anna laat haar
cursisten dan ook vrij in hun manier
van bewegen, waarbij er na oefeningen, tips en bewustwording een
bepaalde eigenheid van dansen
optreedt. Dit geeft de cursisten meer
zelfvertrouwen, wat heel duidelijk
ook zijn vruchten in de omgeving
afwerpt. Volgens Anna groeit men
van dansen en worden we mentaal
gezonder, fitter.

Wij zien jouw auto dagelijks rijden
met een bepaald logo. Wat is de
betekenis hiervan?
Het logo is een Tibetaans teken dat
bestaat uit 6 harten, verbonden door
een zeshoek. Het teken is in goud,
het sprak Anna aan en paste perfect
bij haar “Heartbeat”. Het teken staat
voor liefde en verbinding, twee elementen die voor haar belangrijk
zijn in haar werk.
Welke cursussen/voorstellingen
‘draaien’ er momenteel?
In Stitswerd is begin oktober weer
een cursus gestart en ook in Groningen loopt momenteel weer een
cursus. Binnenkort draait de voorstelling “Zij Deugt” in het Bernleftheater in Rottum (15 november),
“Ziel & Zaligheid” in het Prinsentheater in Groningen (25 oktober)
en organiseert zij op 12 december
as. een dansmarathon in Evenementencomplex De Drafbaan te
Groningen, waarvan de opbrengst
ten goede komt aan Warchild.
Anna heeft een website en wel
www.heartbeat-dans.nl
Mensen komen soms ’s avonds na
een vermoeiende dag op de cursus
en weten niet goed hoe ze het ene
been voor het andere moeten krijgen. Aan het einde van de cursus
gaan ze blijer en fitter weer naar
huis; ze hebben er energie van gekregen! Volgens Anna werkt dansen helend. Mensen hebben het
nodig om zich ergens “goed” in te
voelen. Voetballen of een andere
sport voldoet hier ook aan, maar
dans kent geen prestatiedrang. Als
het aan Anna ligt: “Iedereen moet
dansen, de hele wereld….”
Alette de Vries-Rennen

____________________________________
Oud papier
Zaterdagmorgen 28 november

______________T__551788
____________________

Onschuld, kuisheid en maagdelijkheid zijn, sinds de 60-er
jaren, woorden die tot een ander tijdperk behoren. Er wordt
al lang niet meer vreemd aangekeken tegen naakt op tv of
andere media, jongeren komen op steeds jongere leeftijd
in aanraking met seksualiteit.
Maar... in een multiculturele
samenleving als de onze, wordt
de rol van de vrouw opnieuw
gewikt en gewogen. De westerse vrouw is volgens sommigen te verleidelijk, te bloot,
te brutaal. Anderen noemen
haar bewust, zelfstandig, vrij.
“Zij Deugt” laat een beeld zien
van die vrouw, die zowel verleidelijk, brutaal, zelfstandig
als vrij is. Zij zoekt en vindt de
vorm die bij haar past. En alleen zij kan bepalen of ze deugt.
De voorstelling vindt plaats op
15 november en begint om
15.00 uur, in het Bernleftheater
te Rottum. De entree is 8,00.

Hoesholdtips
Roust: n Perboat middel om verroust nikkel, koper of iezer en stoal
schoon te moaken is te schuren mit
sitroensap en fien zaand. Ook petreulie waarkt goud.
Broene aanslag: As je gain sukker,
melk of sitroensap in thee bruken,
krieg je n broene aanslag in kopkes. Wrief der wat zolt langs en
kopkes binn weer helder.
Swaitbad: Widde maauwhemden
mit swaitvlekken huif je nait weg te
doun. Zet ze mor n nacht in n tobke
mit waarm wotter woarin n voatwasteblet oplöst is. Aanderdoagsmörgens: hup, wasmesien in! Reseltoat
is n spierwit maauwhemd.
Ontpitten: Droevepitten kin je goud
verwiedern mit t dichte end van n schoon- hoarschoefke.
Mieghummelploag: Streu wat
kruudnoagelpoeier in de mieghummelgoatjes en verdwenen binn ze
(woar ze hin goan wait we nait).
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Peuterspeelzaal “Poppedijn” in het nieuw
Zoals de meeste mensen wel zullen weten is Lizette Snijder, onze vertrouwde juf, al enige tijd ziek en aangezien we verwachten dat ze nog wel
even weg zal blijven, hebben we sinds het nieuwe schooljaar 2 nieuwe juffen. Deze juffen (Annemiek en Ruth) zullen blijven tot Lizette weer helemaal
hersteld is (waar ze uiteraard alle ruimte voor krijgt). Nu de kinderen helemaal gewend zijn aan de nieuwe juffen en alles weer loopt zoals het moet
lopen willen de juffen zich graag aan de lezers van het t Lougnijs voorstellen:
Vanaf de start van dit schooljaar
ben ik leidster op peuterspeelzaal
Poppedijn. Op maandag, dinsdag
en vrijdag werk ik en op donderdag
werkt mijn collega Annemiek.
Graag stel ik me aan jullie voor.
Mijn naam is Ruth Kamstra, ik
woon in Uithuizen, ben inmiddels
18 jaar getrouwd met Marcel. We
hebben drie kinderen: Daniëlle (12),
Ruben (11) en Mirthe (8). Graag
gaan we er samen op uit, vooral op
vakantie gaan, daar zien we altijd
naar uit! Nu onze kinderen wat ouder
zijn kunnen we ook gemakkelijker
verder weg. Mijn hobby’s zijn: aquajoggen, fietsen en wandelen. En als
het even kan een boek lezen, maar
daar komt de laatste tijd niet veel
van. Af en toe luisteren naar een
mooie cd of het zien van een mooie
film biedt ook ontspanning. Ook
ben ik bezig met SPW4, een vervolg
op mijn studie SPW3. Op peuterspeelzaal Klein Duimpje te Uithuizen ben ik als vrijwilligster begon-

nen en daar heb ik uiteindelijk ook
mijn stage voltooid. Met veel plezier werk ik op de peuterspeelzaal
in Kantens, het werken met peuters
geeft veel voldoening, je krijgt er
veel voor terug! Buiten mijn vaste
uren in Kantens ben ik invalkracht
bij de SPGE. Ik merk dat we al aan
elkaar beginnen te wennen en dat is
fijn. De peuters worden spontaner
en gaan steeds meer dingen vertellen! Leuk om ook de ouders en
verzorgers te leren kennen!
Graag tot ziens!
Ruth
Hallo lezers
Voor de vakantie mocht ik al een
paar dagdelen invallen op peuterspeelzaal Poppedijn. Nu ben ik op
de donderdagochtend de leidster
van de groep. Graag wil ik mij nog
even voorstellen.
Mijn naam is Annemiek Meijer, 23
jaar oud en ik woon in Uithuizen.
Afgelopen juni heb ik mijn spw

afgerond en mocht ik mijn diploma
ontvangen voor Pedagogisch medewerkster. Naast dat ik 1 ochtend
inval in Kantens, werk ik ook in
Warffum op de peuterspeelzaal.
Daar ben ik na de zomervakantie
begonnen. Op beide peuterspeelzalen heb ik het erg naar mijn zin. Ik
vind het leuk om samen met de
peuters te zingen, te knutselen, te
spelen en te lezen. Wat mij aanspreekt om op een peuterspeelzaal
te werken, is dat ik het leuk en
uitdagend vind om peuters op spelenderwijze manier iets te leren en
hen te stimuleren in hun ontwikkelingen. Bijvoorbeeld om ze te leren
dat ze ook samen kunnen spelen,
ze te stimuleren in hun taalontwikkeling of bijvoorbeeld hun motoriek. Naast al het leren, vind ik ook
belangrijk dat de peuters gelegenheid krijgen om lekker te kunnen
spelen en dat ze zelf keuzes kunnen
maken in wat ze graag willen doen.
Wat ik leuk vind aan peuters, is dat
ze erg aan het ontdekken zijn. Ze
proberen hun grenzen uit en zoeken
nieuwe dingen op. Zoals ik al eerder noemde, vind ik het erg leuk om
hier te werken. Aardige collega’s,

ouders, verzorgers en lieve peuters. Daarbij denk ik ook aan juf
Lisette en ik hoop dat ze zich snel
weer goed voelt. Ik heb veel zin in
de tijd die gaat komen.
Groeten Annemiek

Ook willen we u nog laten weten dat
er in de zomervakantie een nieuw
speeltoestel is geplaatst door een
groot aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers (Jan Jensma, Jan de Jong,
Ilco v.d. Gronde, Bert Bultena, Arjo
van Vliet, Pieter Schouten, MennoJan Jager, Tim Mossel en Arjen
Valk) willen we nogmaals hartelijk
bedanken voor hun inzet, de kinderen zijn erg blij met het speeltoestel.

De kinderen van de Klinkenborg hebben in de week voor de vakantie de
projectweek “Aan tafel” gehad. Dit is een projectweek naar aanleiding van
de kinderboekenweek. De kinderen hebben in deze week allerlei dingen
gedaan met betrekking tot eten. Zo hadden de kinderen op de woensdag
een proeverij. De groepen hebben van allerlei dingen gemaakt. Zo maakte
groep 5-6 hamburgers en groep 7-8 smoothies. Aan het eind van de dag
hebben de kinderen alles opgegeten. Het was een hele leuke week, waarin
de kinderen projectmatig van allerlei dingen te weten zijn gekomen over
eten.
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Hoor wie klopt daar…
Nog bijna 21 nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas weer in Kantens.
Hij doet het dit jaar een beetje anders dan andere jaren.
Hij komt op 21 november om ongeveer 15.00 uur aan bij de molen. De
molen is weer feestelijk versierd
en er worden liedjes gezongen. Als
de boot met Sinterklaas en zijn
Pieten onder de Klinkenborger brug
doorkomt, dan begint de Mallet
Band van Concordia uit Middelstum
te spelen. Zij begeleiden Sinterklaas ook op zijn tocht door het
dorp. De route door het dorp is deze
keer als volgt: Usquerderweg, Kolpendestraat, Molenweg, Rechts om
de Kerk, Poelestraat, Bredeweg,
Kooistraat, Stitswerderlaan, Rechts
de Pastorieweg op, Poelestraat
omhoog naar t Schienvat. Als we bij
t Schienvat aankomen, wordt de
groep gesplitst. De “kleintjes” van
2 tot en met 9 jaar, gaan t Schienvat
binnen en de oudere jeugd gaat
onder begeleiding van een paar
Pieten naar het Jeugdhonk.

de ouders nogal luidruchtig waren.
We willen nu de ouders achter in de
zaal laten plaatsnemen en de kinderen alleen voorin. We hopen dat
u hieraan gevolg zult geven:
het is en blijft toch een feest voor
kinderen
De Sint zal met de Pieten een gezellig onderonsje met de kinderen
hebben. Ongeveer een uur later
vertrekt de Sint naar het Jeugdhonk, nadat hij aan de kinderen
cadeautjes en wat lekkers heeft
uitgedeeld.

We wilden eigenlijk de kinderen en
de ouders gescheiden houden,
omdat vorig jaar de kinderen de
poppenkast niet konden volgen, daar

We hopen dat deze nieuwe opzet
ook een succes zal worden.

Sportnieuws
RWE EEMSMOND D
TEGEN FC GRONINGEN D1
Op zaterdag 31 oktober speelt RWE
Eemsmond een wedstrijd tegen hun
leeftijdsgenoten van FC Groningen.
Het energiebedrijf RWE sponsort
sinds dit jaar de voetbalclubs uit de
gemeente Eemsmond. Eerder resulteerde deze sponsoring al in een
wedstrijd tussen een team van
senioren uit de gemeente en het
eerste van FC Groningen. Voor het
RWE D team zijn van KRC ingeloot
Siebrand Veenstra en Max Keizer.
Maandag 12 oktober trainden zij
mee met het team op het sportveld
van voetbalclub Corenos uit Roodeschool. Een week later speelden zij
een oefenwedstrijd tegen de C1 van
VV Warffum. De wedstrijd werd
ook in Warffum gespeeld. Max
scoorde in de wedstrijd, die uiteindelijk in 4-2 voor het RWE team
eindigde. De wedstrijd tegen de
D’ers van de FC is extra spannend
en leuk omdat het duel voorafgaand
aan FC Groningen - AZ in de Euroborg wordt afgewerkt.

Ondertussen hebben de Pieten en
de oudere jeugd een “Pieten-disco” opgezet in het Jeugdhonk, met
allerlei verschillende spelletjes
zullen zij die jeugd daar gaan vermaken. Later op de middag komen
Sinterklaas en de ander Pieten ook
naar het Jeugdhonk.

De Gezamenlijke Verenigingen

NOVEMBER
November kold
en bomen dun
Mor ook gold
deur leste zun
Kunny Luchtenberg
Oet: Toal en Taiken.

KWF Kankerbestrijding
De collecte voor de KWF Kankerbestrijding heeft in Kantens, Rottum, Stitswerd, Zandeweer en Eppenhuizen 1509,50 opgebracht.
Met het geld dat de collectanten
hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor
minder kanker, meer genezing en
een betere kwaliteit van leven. De
KWF-afd. Kantens/Zandeweer
dankt iedereen voor zijn of haar
bijdrage aan deze collecte.
Hillie Wieringa, Zandeweer
A. van der Hoek, Kantens

Nils Reiffers
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Sint en Piet
op huisbezoek
Dit jaar is het weer mogelijk om
Sinterklaas en/of Zwarte Pieten,
bij u thuis uit te nodigen op 5
december. Sinterklaas en twee
Pieten komen + 30 minuten bij u
thuis (incl. reistijd). Het hangt er
een beetje van af hoeveel gegadigden er zijn. Het is voor ons ook weer
een beetje uitproberen.
De prijs van Sinterklaas en twee
Zwarte Pieten is 30,00 voor ± 30
minuten.
Twee Zwarte Pieten kosten 15,00
voor + 30 minuten. Eén Piet, die
komt aankloppen, wat pepernoten
strooit en de cadeautjes naar binnen brengt, kost 7,50.
U kunt zich vóór 15 november opgeven bij:
Truus Wever
T 552757
jacob.wever@tele2.nl
Namens de Gezamenlijke
Verenigingen
Elly Holst
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Hobby- en Creativiteitsmarkt
Op zaterdag 14 november organiseert de Vrouwenraad Kantens/Zandeweer een Hobby- en Creativiteitsmarkt
in t Schienvat te Kantens. De markt wordt om 13.00 uur geopend door mevrouw A. Boekhoudt, wethouder
van de gemeente Eemsmond. In de grote zaal van het dorpshuis staan 16 verschillende hobbystands, de
meeste met demonstraties. Bezoekers kunnen eventueel zelfgemaakte creaties kopen.
De deelnemers zijn:
Henny Baron - zelfgemaakte beren, Elaine Zant - sieraden maken,
Janet Dijksterhuis - wol spinnen,
plantaardig verven en weven, Jantje Groenhof en Dina Pieterman sokken breien, Diana Koning - Brokantens Hobby en Kraal en Décopatch, Arend List - Portrettekenin-

gen en Olieverfschilderijen, Jaap
en Ina Penninga - Glas-in-lood/
Tiffany, Elly Smith - Geborduurde
en 3D-kaarten/Poppenkleertjes,
Annelies Tichelaar - Zelfgemaakte
Poppen (Pretex), Anneke Tuitman Quilten, Hans Tuitman - Houten
Voorwerpjes, Handwerkclub Vrouwenraad - Wandkleden,Jaap Werk-

man - Schaalmodellen van Fokker
Vliegtuigen, Mattie Wibbens - Kantklossen, Sieneke Wieringa - Breien
met kralen, Mina Woudstra - Redscrap, Scrapboeken en Scrapkaarten.
De markt is geopend van 13.00 17.00 uur.
Gratis entree!

Een andere kijk op de natuur
Tot en met december exposeren Peter O. Gerrits en Henk de Weerd hun
grafisch en fotografisch werk in het kerkje van Rottum. Beide kunstenaars zijn in het werkzame leven collega’s op de afdeling Anatomie van
het UMCG en weten elkaar naast het werk ook te vinden in het artistieke.
Het werk van Peter Gerrits kenmerkt zich vooral door de grote variatie in zeefdrukken en grafische
vormgeving. Hij is opgeleid in het
Grafisch Centrum Groningen en ziet
het bereiken van hoge precisie in
combinatie met primaire, esthetische
vormen als een uitdaging. Met “een
andere kijk op de natuur” laat hij met
Henk de Weerd de mogelijkheden
zien om natuur een eigen plek te
geven in de kunst. Henk de Weerd is
al 50 jaar bezig met fotografie, met
de natuur als belangrijkste aspect.
Zijn (fotografisch) oog is getraind op
het zien van mogelijke beelden in de
wirwar van vormen, kleuren en contrasten. Zijn recent werk is te scharen onder realistische, concrete

landschapsfotografie die meer en
meer via een impressionistische
benadering abstract en grafisch
weergegeven wordt. De expositie
wordt op zondag 1 november om
15.00 uur geopend door Han van der
Want en is dagelijks van 10.00 17.00 uur tot begin januari te bezoeken. De opbrengsten van de verkoop komen ten goede van het kerkje van Rottum.

DE FIETSER 3 (SLOT)
Wat vooraf ging:
Al tijden zie ik iedere ochtend om ongeveer halfacht een fietser richting
Rottum rijden. Pogingen om hem te ontmoeten mislukten steeds. Nu wist
ik dat hij aankwam fietsen en wachtte ik hem op bij Theebus, even buiten
Stitswerd.
Het regende die woensdagochtend. Maar op dat moment was het
net weer even droog.
Daar kwam hij aan. Hij had een
fluorescerend hesje aan. Ik zag al
gelijk dat hij daaronder geen overall aan had, maar een blauw trainingspak. Hij minderde vaart. Zou
hij stoppen?
Hij stopte!
Hij was nog niet van de fiets af of
hij vroeg:
“Vrije dag vandaag?”
“Ja”, antwoordde ik, naar waarheid.
“Mag ik u iets vragen?”
En ik vertelde hem dat ik hem altijd
voorbij zag fietsen en dat ik voor
een plaatselijk krantje schreef en
op het idee gekomen was om eens
over hem te schrijven. Hij vond het
goed.
“Ik ben op het idee gekomen, omdat u altijd zo vriendelijk groet.”
“Ze groeten hier ook allemaal terug”, zei hij, mijn logica omke-

“Ik probeer er altijd om halfnegen
- negen uur te zijn. Ik werk bij een
bedrijf voor landbouwbestrijdingsmiddelen of eigenlijk landbouwbeschermingsmiddelen.”
Hij noemde een naam, maar zei er
onmiddellijk bij dat ik die niet op
hoefde te schrijven.
“Je hoeft geen reclame te maken.”
“Fietst u elke dag?”
“Ja, maar ik werk maar acht maanden. Van maart tot november, 42
kilometer heen en 42 kilometer
terug. Kwart voor vier - vier uur ga
ik weer terug. Ik hoef helemaal
niet meer te werken. Ik ben 72 jaar.
Ik doe het voor mijn plezier. Ik heb
eerst 42 jaar bij Agrunol gewerkt In
Delfzijl. Die kent u wel. Daar ging
ik ook op de fiets naar toe. Ik fietste
wel eens via Veendam naar Delfzijl. Fietsen is het mooiste wat er
is. Ik zie dingen die jullie niet zien.”
72 jaar! Een stuk ouder dan ik
dacht.
“Iedere dag op de fiets?”

Trekweg: ...het mooiste stuk…
rend.
“Waar gaat u naar toe?”
“Naar Uithuizermeeden.”
Nog verder dan ik dacht.
“Waar komt u vandaan?”
“Uit Groningen.”
Veel verder dan ik dacht.
Ik uitte mijn bewondering en vroeg:
”Hoe laat gaat u dan weg?”
“Om twintig over zes.”
Ik begreep nu het fluorescerend
hesje. Deze tijd van het jaar is het
dan nog donker.
“En hoe laat komt u dan in Uithuizermeeden?”

“Ik heb misschien twee keer mijn
fiets mee in de trein genomen.”
En misschien om aan te geven dat
hij altijd sportief geweest is:
“Ja, ik kon vroeger goed voetballen. Bij Velocitas, maar schrijf dat
maar niet op.”
En hij vervolgde:
“Vanaf hier komt het mooiste stuk.
De TrekWEG.”
“Ja, die ken ik wel, daar is het heel
mooi”, antwoordde ik.
“Maar niet zoals ik het ken.”
Ik geloofde hem graag.
“Weet je waar de mooiste boom

boom: ...en hij wees achter mij….
staat?” en hij wees achter mij naar
een inderdaad prachtige boom.
“Mag ik wel een foto van u maken
voor bij het artikel?”
Het begon weer te regenen. Het
scheen hem niet te deren.
“Hoe wil je het hebben?”
“In ieder geval met de fiets.”
...zijn hesje dicht te knopen...

Hij begon zijn hesje dicht te knopen en poseerde trots met zijn
fiets. Het begon weer te regenen.
“Mooie fiets”, zei ik.
“Ja, die laat ik onderhouden door
de fietsenmaker. Die moet goed
zijn. Ik fiets zo’n zeven- à achtduizend kilometer per jaar.”
Een Gazelle zag ik, met veel versnellingen.
“Wat hebt u achterop?”
“Mijn brood, appels en sinaasappels en een fles drinken, regenkleding en reparatiespullen. Ik heb

nog eens een band geplakt bij iemand hier verderop. Die wilde me
wel thuis brengen. Daar hoef je in
de stad niet mee aan te komen.”
“Waarom woont u dan niet hier in
de omgeving?”
“De stad blijft toch trekken. Ik woon
in het zuiden van de stad bij de
Gasunie. Als ik terugfiets en bij de
grens van Groningen ben, moet ik
nog drie kwartier.”
“Woont u alleen?”
“Ik woon met mijn vrouw en zoon.
Die is 40 jaar.”
“Nou, ik moet weer eens verder”
en hij nam een slok water uit de
fles die achterop zijn fiets zat.
“Ik zal zorgen dat u een krantje
krijgt”, zei ik.
“Twee graag.”
“Oh ja, hoe is uw naam?”
“Dorenbos, Piet Dorenbos.”
Hij stapte op zijn fiets, zwaaide
nog een keer en ging verder in de
druilerige regen. Als ik hem nu zie
fietsen is het net een oude bekende. Ik weet niet of hij mij herkent
als ik in de auto voorbij schiet.
Maar groeten doet hij nog steeds.
En de boom wordt ieder dag mooier.
Eric de Klerk

...en poseerde trots …
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT) KANTENS
01 november
11.00 uur - ds. J.M.A. Groeneveld
Bedum
14.30 uur - ds. K. Jonker
Winnipeg, Canada
04 november dankdag
19.30 uur - ds. S. Schaaij
Eelde
08 november
09.30 uur - ds. T. Groenveld
Roodeschool
14.30 uur - ds. H. Boersma
Haulerwijk
15 november
09.30 uur - stud. G. Bruinsma
Surhuisterveen
14.30 uur - stud. G. Bruinsma
Surhuisterveen
22 november
11.00 uur - ds. A.G. Bruijn
Uithuizen
14.30 uur - drs. H. Wijnalda
Kampen
29 november
09.30 uur - ds. W. Wierenga
Midlaren
14.30 uur - ds. W.L.K. de Graaff
Groningen
06 december
09.30 uur - ds. T. Groenveld
Roodeschool
14.30 uur - ds. G.O. Sander
Assen
_______________________________________________________
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 1 november
09.30 uur - Jeugddienst,
ds. P. C. de Lange
14.30 uur - Jeugddienst,
ds. P. C. de Lange
Woensdag 4 november
19.30 uur - Dankdag voor gewas en
arbeid, ds. P. C. de Lange
Zondag 8 november
09.30 uur - Opendeurdienst,
ds. P. C. de Lange
19.00 uur - Opendeurdienst,
ds. P. C. de Lange
Zondag 15 november
09.30 uur - Voorbereiding H. A.,
ds. P. C. de Lange
14.30 uur - ds. P. C. de Lange
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Zondag 22 november
09.30 uur - Viering H. A.,
ds. P. C. de Lange
14.30 uur - Dankzegging,
ds. P. C. de Lange
Zondag 29 november
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
14.30 uur - ds. P. C. de Lange
_________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
08 november
19.00 uur - ds. J. den Admirant
29 november
19.00 uur - dhr. R. Schripsema
_______________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
01 november
09.30 uur - ds. C.E. Lavooij,
Pernis
08 november
11.00 uur - ds. D. de Boer,
Uithuizermeeden
15 november
10.00 uur - ds. P.C. ’t Hooft,
Harderwijk
22 november
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor,
herdenking gestorvenen.
(koffie/thee na de dienst in Salem)
29 november 1e Advent
10.00 uur - dhr. H.J. Dijkstra,
Gasselternijveenschemond
_______________________________________________________

Snuffelaars
opgelet
Dit jaar is er geen rommelmarkt in
Rottum. Is er echter iets waarnaar
u op zoek bent, dan kunt u altijd even
bellen naar Jannie Dijk (T 551850)
of mailen naar Anneke Moreel,
hmoreel@home.nl, want misschien hebben wij het voor u. Wij
hebben een grote hoeveelheid gordijnstoffen en vitrage, nog op de rol.
Hebt u spullen voor de rommelmarkt, dan kunt u die afgeven bij de
familie Dijk. Hebt u spullen, maar
kunt u die niet zelf brengen dan
kunnen ze ook worden opgehaald.
Alvast bedankt!
Rommelmarktorganisatie Rottum

Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (0,10 p.min)
___________________________________
TANDARTSEN:
”Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.”
24/25 oktober
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom - Winsum
T 0595 - 44 17 40
31 oktober / 1 november
J.D. Buwalda - Bedum
T 050 - 301 39 94
7/8 november
P. Brouwer - Uithuizen
T 0595 - 43 16 42
14/15 november
Tandartsenpraktijk Loppersum
T 0596 - 57 28 18
21/22 november
C.H. de Lange - Leens
T 0595 - 57 14 27

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: T 06 - 13731172
_________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE
T 050-3140211
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613
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Agenda
Rottum
Zondag 15 november
Bernleftheater
15.00 uur
De voorstelling “Zij deugt”.
De entree is 8,00
Dagelijks
Dorpskerk Rottum
Foto expositie "Een andere kijk op
de natuur", alle dagen te zien t/m
december.
Entree gratis
van 18 oktober tot 13 december
Galerie & Paviljoen van Starkenborgh
Winsumerweg 2 in Groningen
Mirjam Bouchier en Annet Eveleens Exposeren
Open op zaterdag en zondag van
11.00 tot 17.00 uur
____________________________________________

Stitswerd
30 oktober
Dorpshuis
20.00 uur
Vereniging Wierdebelangen:
ledenvergadering
14 november
Dorpshuis
15.30 uur
Jaarlijkse Pompoenwedstrijd voor
Stitswerders
25 november
Dorpshuis
19.30 uur
Gemeente Eemsmond:
dorpsdebat
Vaste activiteiten Dorpshuis
Maandag
20.00 uur - repetitie koor Pavane
Dinsdag
20.00 uur - Heartbeat
__________________________________________________________

Kantens
Zaterdag 31 oktober
Jeugdhonk
19.00 - 20.30 uur
Halloween kinderdisco
21.00 uur
Halloween party
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Woensdag 4 november
t Schienvat
13.00 - 18.00 uur
Dieverdoatsie in t Schienvat
(2e hands markt/workshops/enz.
enz., zie verder in t Lougnijs)
(18 stands)
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
Dinsdag 10 november
t Schienvat
20.00 uur
Vergadering C.S.C.W.
Vrijdag 13 november
Salem
15.00 - 16.30 uur
Komt u ook langs in voor een tijdschrift en een kopje koffie of thee?
Jeugdhonk
19.00 uur
wii spel avond
Zaterdag 14 november
t Schienvat
10.00 -17.00 uur
Hobby- & creativiteitsmarkt (Vrouwenraad)
Woensdag 18 november
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub
Donderdag 19 november
t Schienvat
20.00 - 21.00 uur
t Schienvat vergadering
Zaterdag 21 november
t Schienvat
15.00 uur
Intocht SINTERKLAAS
Maandag 23 november
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Vergadering Gemeente belangen
Donderdag 30 november
t Schienvat
20.00 uur
Jaarvergadering t Schienvat
Vaste activiteiten t Schienvat
Maandag
09.30 - 10.30 uur
Body Shape
(gym/bewegen op muziek)
19.30 - 10.30 uur
Toneelvereniging (Advendo)
Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Volksdansen
(bewegen voor ouderen)

19.30 - 20.30 uur
Tai Bo (bewegen op muziek)
20.30 - 21.30 uur
Heren volleybal (Climax)
20.00 - 22.00 uur
Schildercursus
(o.l.v. Gerda Onnes)
Woensdag
13.15 - 15.30 uur
Jeugd gym (Climax)
m.u.v. 4 november
Donderdag
19.30 - 22.30 uur
Damclub (t leert vanzulf)
Vrijdag
19.30 - 22.30 uur
Biljartclub (De kleine tafel)
Zaterdag
14.00 - 17.00 uur (vanaf 14 -11)
Dorpsgalerie Salon
18.00 - 20.00 uur
Kaanster zangkoor (de Vlinthippers)
Zondag
14.00 - 17.00 uur (vanaf 8 -11)
Dorpsgalerie Salon

WEEKEND MENU

4,75

Vrijdag 6 november
Geb. aardappelen/prei/vlees
(kippenpoot of gehaktbal)
Zaterdag 7 november
Geb. aardappelen/boontjes/vlees
Vrijdag 13 november
Stamppot hutspot/worst/speklap
Of geb. aardappelen/groente/vlees
Zaterdag 14 november
Erwtensoep met roggebrood/spek
Vrijdag 20 november
Geb. aardappelen/hachee of rode
bietjes
Zaterdag 21 november
Stamppot boerenkool/speklap/
worst
Vrijdag 27 november
Geb. aard./wortels/vlees
Zaterdag 28 november
Erwtensoep met roggebrood/spek
3,50
Bestellen T 551280 - op = op

Dieverdoatsie
Woensdagmiddag 4 november a.s. is er van 13.00 tot 18.00 uur van
alles te beleven in t Schienvat te Kantens o.a.
Muziekvereniging Concordia uit Middelstum laat de kinderen
kennismaken met de vereniging
Top 1 Toys uit Uithuizen; de onlangs geopende speelgoedwinkel
in Uithuizen komt met leuke speelgoedaanbiedingen.
Workshop “Schilderen met Gerda Onnes”
Workshop met Diana van Brokantens
Verkoop van 2e hands kleding voor volwassenen en kinderen
2e hands boekenverkoop
Rommelmarktspulletjes
Verder staan er diverse verenigingen om hun spullen aan de man
te brengen.
Er staan in totaal 18 kramen.
Voor een kopje koffie en thee en
verdere versnaperingen kunt u natuurlijk bij Rita terecht.
Er valt voor iedereen, groot en klein
wat te beleven.
Het is de bedoeling dat er 2x per jaar
een Dieverdoatsie markt wordt
gehouden. Iedereen mag er komen
staan om zijn/haar waar aan de
man te brengen.

Vereniging zijn ook van harte welkom.
Houd t Lougnijs in de gaten voor de
volgende Dieverdoatsiemarkt.
_______________________________________

Te koop:
Zwarte Nike Air's, z.g.a.n. maat 40
30,00 Nieuwprijs 130,00
Charlotte Funken T 551084
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Lezersfoto!
Hierbij stuur ik jullie mijn lezersfoto. Jaren hebben wij vakantie gevierd met onze kinderen op camping Duinoord
op Ameland. Gert en ik hebben hier ook vaak zitten genieten van dit prachtige uitzicht. En dit wil ik graag met
jullie delen. Nu ga ik alleen met Anouk, maar ook nu kunnen wij nog enorm genieten van dit mooie plekje. Dit
is de strandafgang naar de zee bij camping Duinoord op Nes Ameland.
Klaziena Werkman
______________________________________________________________________________________________

Nieuws van koren- en pelmolen de Grote Geert
Het jaar is nog niet voorbij, maar de molen heeft dit jaar al weer veel bezoek gehad en met veel evenementen
meegedaan. Op dit moment doen we mee aan “oktobermaand kindermaand”. Veel ouders weten met hun
kinderen de weg te vinden naar de molen. Met het thema van graankorrel tot pannenkoek gaan de kinderen
op ontdekkingsreis door de molen, tot helemaal boven in de kap. Na afloop kunnen de kinderen pannenkoeken
eten en krijgen ze hun eigen molenaarsdiploma met een kleurplaat.
Op zaterdag 28 november as. wordt
er weer een pelcursus gegeven op
de Grote Geert. Deze dag komen er
tien leerlingen op de molen, vanuit
Warnsveld, waar op de molen van
molenaar Abelskamp de cursus
ambachtelijk molenaar kan worden gevolgd. Deze molenaar staat
bekend om zijn opleidingsboeken
“Zingende Stenen” en “Rond Zingende Stenen”. En leerlingen van
de molen te Makkum bij Beilen,
waar wij al vaak te gast zijn geweest, komen langs. Als afsluiting
van de pelcursus gaan we naar
houtzaagmolen “de Fram” in Woltersum en naar poldermolen “de
Koningslaagte” tussen Zuidwolde
en Adorp.
Op dit moment wordt de molen
arbo-veilig gemaakt met o.a. trapleuningen en hekjes. Ook de realisering van een wc in de molen komt
dichterbij.
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Bij molenmaker Dunning in Adorp
worden een nieuw pelrondsel en
nieuwe kammen voor het spoorwiel gemaakt.
Tijdens de kerstwandeling komt de

molen weer in verlichting te staan
en zijn er weer heerlijke spek- en
naturel pannenkoeken te koop.
De molenaar

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T (0595)551924
E tlougnijs@kantens.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
15,- per jaar.
___________________________________________________
Voor info over advertenties
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opnemen met Alette de Vries:
T0595 - 434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________
Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
_____________________________________________
Binnengekomen giften
t/m 24 oktober 2009:
CSCW/Feestcomite
25,00
t Spruddernust
25,00
Passage Middelstum Rondom
10,00

