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Burendag in Rottum
Zaterdagmiddag, ik zit in de kamer net de krant te lezen, hoor ik op straat een hoop geluid. Hier moet ik het
mijne van weten, wat is er nou weer aan de hand in mijn prachtige, op de oudste wierde van Nederland gelegen,
dorpje. Vanuit het dorpshuis komt een stoet mensen mijn richting op gelopen, voorafgegaan door een man
met een soort doedelzak. Op de kruising van de Kloosterweg en de Jacob Tilbusscherweg stopt de stoet
mensen en stapt er één naar voren. Dan ineens valt me op dat er een hele nieuwe wegwijzer is geplaatst. De
man, naar later bleek Jan Dobma de wethouder, begon met een prachtig gedicht van Jan Boer waarna hij in
schitterende bewoordingen over mijn prachtige dorpje sprak. Hij roemde de inwoners van dit dorp over de
saamhorigheid en het besef van deze mooie plek. Zeker nu er weer een aantal inwoners het initiatief had
genomen om deze kunstwegwijzer, gemaakt door Erwin Drenth en Renate Pool, te plaatsen.
Deze wegwijzer past in het geheel
van dit mooi idyllische dorp. Het is
een aanvulling voor het dorp, haar
bewoners en de toeristen, zo besloot de wethouder. Tot slot werd er
boven op de paal een van zink gemaakte kerk geplaatst, als windwijzer. Nu werden we verzocht om
weer achter De Muzikant aan te
lopen richting het kleine huisje. Voor
de ingang stonden twee in oude
dracht geklede dames met beschuit
met muisjes. Hiermee werd de tentoonstelling 'Het ondergeschoven
kind' feestelijk geopend. Dat moest
ik natuurlijk gaan bekijken. Wat
prachtig om te zien hoe dat vroeger
allemaal geweest moet zijn.
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Na een korte uitleg van Anneke
Moreel kon iedereen naar binnen.
Het was nog niet klaar want De
Muzikant bracht ons verder naar

alles over de foto's van de Groninger kerken die er hingen. De foto's
uit de zestiger en zeventiger jaren,
gemaakt door Piet van Wijnen, de

het kerkhof, waar een nieuwe boom
was geplaatst. Wimjan Rietdijk nam
het woord en vertelde dat er een
nieuwe stichting is opgericht dit

vader van de Rottumer Willem van
Wijnen, hangen er nog tot eind dit
jaar en zijn voor een ieder de moeite
waard om te zien.

jaar en wel de Stichting Rottumer
Kerkhof. De boom was in het kader
van burendag aangeboden door de
stichting 't Hoeske van Thais Joaptje'. Wimjan vertelde in het kort hoe
de nieuwe stichting tot stand was
gekomen en daarna bracht De
Muzikant ons naar de kerk.

Muzikaal werd dit geheel in de kerk
omlijst door celliste Mathilde van
Wijnen.
Nu ook deze expositie officieel was
geopend werden we allemaal uitgenodigd om een glaasje te drinken
en te genieten van alle heerlijke
hapjes op het grasveld naast de
kerk. Rond vijf uur liep ik samen
met mijn vrouw weer naar mijn
paleisje in het prachtige dorpje op
die oudste wierde van Nederland.

In de kerk werd ons verzocht om
plaats te nemen en vertelde mevrouw Liefke Munneke-Bos van
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Het ondergeschoven kind in het
Hoeske van Thais Joaptje

We hebben genoten van dit prachtige burgerinitiatief, genomen door
heel veel fijne buren.
Ik kan iedereen aanraden de ko-

De ruimte in het éénkamer diaconiehuisje is heel erg beperkt. Ook is het
er koud en vochtig. Alleen een turfvuurtje houdt de kamer een beetje op
temperatuur (als er geld was om turf te kopen). Vaak wordt er alleen
gestookt als er eten wordt gekookt.

mende tijd een bezoek te brengen
aan Rottum.
Groet,
Uw ReRo

Groninger kerken toen en nu
Deze expositie gaat over Groninger plattelandskerken, zoals ze 50
jaar geleden waren en zoals sommigen nú zijn. De aanleiding is het
vinden van 500 kleinbeeld-dia’s, die door dominee Piet van Wijnen,
destijds vrijzinnig hervormd predikant te Haren (= mijn vader) in
de 60er jaren gemaakt zijn van de meeste middeleeuwse kerken in
de Groninger Ommelanden. Hij deed dit als hobby en soms mocht
ik met hem mee achterop de brommer, naar wéér een paar te
fotograferen kerken. De dia’s die terug kwamen van de ontwikkelcentrale werden s’avonds ingeraamd, waarbij ik de glaasjes met
spiritus moest reinigen (graag gedaan hoor).

Wanneer er in het huisje een baby
wordt geboren, is het nog meer
schipperen met de ruimte en de
warmte. Onder de bedstee is een
lade, waar de aardappels worden
bewaard. De menselijke warmte
van de slapers voorkomt dat de
aardappels bevriezen. Het is dan
ook een slimme gedachte om het
jonge kindje in deze lade te laten

slapen, zodat het het niet koud heeft.
Een wiegje voor de baby was er
immers niet. Door de kleine ruimte
werd de la zoveel mogelijk dicht
geschoven…
Daar lag dan het ondergeschoven
kindje. Later is er nog een andere
betekenis bijgekomen. Wanneer
een meisje ongewenst zwanger
werd, koos men er soms voor het
kind bij een ander onder te brengen,
ook dat was een ondergeschoven
kindje.
In het Hoeske van Thais Joaptje is
nu een ondergeschoven kindje te
zien met alle spulletjes die toen
voor de verzorging werden gebruikt.

De - iets verbleekte - diakleur is
ook een tijdsbeeld; de moderne
digitale prints zijn anders (deze
zijn door mij gemaakt). De foto’s hebben géén artistieke pretentie; het zijn eenvoudig weergaven van het verleden.
Vanwege dit gegeven én om de
status van amateurfotografie te
benadrukken is de expositie
vormgegeven als ware het een
ouderwets fotoalbum.

Jarenlang heeft hij er lezingen
mee gehouden. Nu hij overleden is en ik deze schat, dit tijdsbeeld, onder ogen kreeg, kwam
het idee op om een deel van
de dia’s (de exterieuren van
de kerken) te exposeren
middels prints. Op deze
manier kan er een vergelijking gemaakt worden met
de toestand waarin de kerken nú verkeren. Bv. restauratie. Maar ook de veranderde landschappelijke
situatie rondom de kerken.

Willem G. van Wijnen,
het “Melkhuis” te Rottum
w.g.vanwijnen@ziggo.nl
Nadere informatie over Groninger kerken is bv. te verkrijgen op
de sites: groningerkerken.nl
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Hallo,
Wij zijn Peter Jan, Jolien, Ilse en Esmee Krijgsheld. We wonen sinds 29
maart aan de Bredeweg 18 in Kantens. Het is een heerlijke plek met een
super uitzicht! Ons werk is goed bereikbaar vanaf deze plek; Peter Jan
werkt in de stad bij een groothandel en Jolien in Middelstum bij
Zonnehuis Thuis.
Peter Jan is geboren in Uithuizen.
Jolien komt van oorsprong uit Westeremden. In 2002 hebben we verkering gekregen in ... Kantens.
Na vijf jaar verkering, zijn we in
2007 getrouwd in het gemeentehuis van Loppersum en 's avonds in
de prachtige Andreaskerk van
Westeremden. We zijn gaan wonen
in Stedum. In 2010 is onze oudste

dochter Ilse geboren, in 2012
Esmee.
Het beviel ons goed in Stedum, maar
we wilden toch iets meer ruimte om
het huis.
Dat hebben we gevonden aan de
Bredeweg in Kantens! In maart
kwam daarom een eind aan vijf en
een half jaar Stedum en begonnen
we ons nieuwe avontuur in Kantens.

OPROEP VOOR CONSTRUCTIEMATERIAAL EN STRIPBOEKEN VOOR
OVERBLIJFKINDEREN
Voor de overblijfkinderen van de
OBS Klinkenborg zijn we op zoek
naar constructiemateriaal voor kinderen vanaf acht jaar. Wij denken
aan bijvoorbeeld: Technisch Lego,
K'nex of ander constructiemateriaal. Ook stripboeken zijn van harte
welkom. Als u constructiemateriaal of stripboeken voor ons heeft,
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kunt u mailen naar:
harrietwassink@hotmail.com.
Het speelgoed wordt persoonlijk
bij u thuis opgehaald.
Bij voorbaat hartelijk dank.
De overblijfcommissie
OBS Klinkenborg

Radio 538 “Evers staat op” (da's
altijd lachen).

1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd):
Wilfred Zuidhof, Stitswerderlaan 15,
Kantens
2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Motorrijden.
3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Sneetje brood met gebakken ei met
spek, beetje zout en peper.
4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Spijkerbroek.
5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Sterke koffie (zwart met suiker) in
de morgen.
6. Naar welke radiozender(s) luister je het liefst en waarom?

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Marco Borsato (Als alle lichten zijn
gedoofd).
8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Geen BN-er maar met mijn vrouw
(komen we nooit aan toe).
9. Wat zou je doen met 1 miljoen?
Goede doelen ondersteunen.
10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Bungee jumpen (hoogtevrees).
11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Lange vliegreis.
12. Aan wie geef je de Pen door?
Henry Kooistra.
Vriendelijke groet,
Wilfred Zuidhof

Nieuws van de IJsbaanvereniging
De zomer loopt ten einde. De R komt in de maand. Het wordt weer kouder.
Tijd voor nieuws van de ijsbaan. Het bestuur heeft niet stilgezeten. Er
is de afgelopen zomer druk aan de baan gewerkt en we hopen dat we er
in de winter klaar voor zijn.
OPROEP:
Wie heeft er nog 30 x 30 cm. betontegels liggen? Wij hebben nog 250
stuks nodig voor de ijsbaan. Wie
kan ons hier aan helpen? U kunt
bellen naar J.R. Wever, Kooistraat
36 te Kantens. T 552757
Wij komen in oktober as. weer
langs voor de jaarlijkse contributie.
Leg alvast wat geld klaar voor als
de mensen langskomen.
Niet-leden kunnen zich aanmelden
bij Bert Bultena, Langestraat 6 te
Kantens. T 551892

ZET VAST IN UW AGENDA:
Jaarvergadering: dinsdag 2 oktober om 20.00 uur in het Jeugdhonk,
Pastorieweg te Kantens.
Het bestuur van de
IJsbaanvereniging

Het dorp
Mensen weten niet meer hoe het is om 25 kilometer te fietsen naar
school, zoals ik vroeger heb gedaan. Wanneer ik dit verhaal uit het
verleden opdis kijken zij me met verbijstering aan. Wat er door hun hoofd
schiet is de onmenselijke afstand, de grillen van de natuur en de
oneindige tijd die deze barre tocht in beslag genomen heeft. Zij zijn de
nadelen, de kin op het stuur terwijl we god en het weer vervloeken en de
snot en modder ons om het gezicht vliegen. Natuurlijk, dat hoort er ook
bij. Je bent naakt op het platteland, hulpeloos overgegeven aan weer en
wind.
Wat zij niet zien is het weidse landschap waar je als 13-jarig snotjoch
doorheen fietst, samen met je
jeugdvrienden. Zij hebben niet in de
gaten hoe we samen onze schouders eronder zetten, als een project
waar we elkaar doorheen dragen.
Het lekkere gevoel wanneer je de
wind van achteren hebt is ze niet
bekend. De rugwind, waardoor je
met een onmetelijke snelheid naar
huis fietst. Natuurlijk is een hongerklop nooit ver weg, maar gelukkig
heeft de Aldi in Bedum altijd een
karrevracht aan Gangmakers op
voorraad. De bedenkers moesten
die naam wel voor onze lijdensweg
hebben bedacht, want met hernieuwde energie doorkruisen we
vervolgens Onderdendam om onze
reis te vervolgen naar Kantens.
'Waar ligt dat dááán? Ik ken dat
niehiet.' Het is je vergeven wanneer je niet weet waar een onopvallend dorpje van 700 zielen ligt (en
eigenlijk zelfs geen plaats kent die
erbij in de buurt ligt). Het is niet
iedereen gegeven om in een klein
dorp op te groeien. Een dorp: vertrouwd, beschermd en met altijd
dezelfde gezichten om je heen. De
gezichten waarmee je tegen een
bal trapt, knikkert of eens een klein
rotje in het vogelhokje van mw.

Poppema gooit (sorry nog, trouwens).
'Sááááái lijkt me dat. Hadden jullie
niet eens een winkel joh, daar in
Kwantum?' Nee, die hebben we
inderdaad niet. Ja, ooit hadden we
Ineke's Broodjes en Cadeautjes,
een legendarische plaats waar we
voor een gulden een goedgevulde
zak snoep haalden en ons daar
vervolgens vol mee stopten tot we
scheel zagen en een volledige
marathon konden rennen. We hebben er geen kroeg, nee, maar zitten
er nooit om een biertje verlegen.
Gezellig, knus en nog goedkoper
bovendien. Voor een pinautomaat
moeten we naar Middelstum en
voor een supermarkt ook. Bouwmarkten zijn in geen velden of wegen te bekennen en de busaansluiting is belabberd.
Het geeft niets. Het maakt niet uit.
In een dorp heb je elkaar en ben je
snel tevreden. In een dorp hoor je
nog eens een koe loeien, het geluid
ver gedragen door de wind. In een
dorp kom je tot rust, praat je met de
buren over de voetbalvereniging en
wanneer de wind goed staat ben je
er zo.
Walter van Dijk

Opbrengst
collecte KWF
De opbrengst in Kantens, Rottum
en Stitswerd was 745.29 en in de
dorpen Zandeweer en Eppenhuizen 447.61.
Totaal 1192.90.
Iedereen hartelijk dank.
Namens het KWF-bestuur:
H. Wieringa, Zandeweer en
A. van der Hoek, Kantens.

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. Wever T 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijsbaanvereniging van Kantens.
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We reden laatst door Kantens op weg naar mijn moeder in Usquert. 'Kijk
Rob (acht jaar), in dit dorp is mama geboren!'
me nog niet echt gelukt. Op school
mocht je vrij werken, heerlijk. Gewoon lekker doorgaan in het boek
in je eigen tempo. Zo ben ik mijn
vriendinnetje Barbara 'kwijtgeraakt'. Zij schoof gewoon met haar
tafeltje opzij en zat ineens in de
hogere klas.
Maar op een dag had opa Boer het
nieuwe huis af en gingen we verhuizen naar Usquert. Ook daar heb
ik een fijne tijd gehad, maar het was
zo anders dan Kantens.
Bijna 43 jaar geleden ben ik geboren in Kantens en 34 jaar geleden
uitgevlogen. Eerst nog niet zo ver,
naar Usquert. Daarna naar Groningen en nu doorgevlogen naar
Ubachsberg in Zuid-Limburg.
Wat herinner ik me nog van Kantens? Ten eerste mijn klasgenootjes, mijn nichtje Lineke (ja, van een
vorige 'uitgevlogen'), Barbara, Pia,
Claudia, Esther. Goh, hoe zou het
met hen gaan? Wat speelden we
fijn in het dorp. Zeker als het speelweek was. Dat waren gave hutten
die we bouwden. Dan kregen we
ranja gemaakt in een melkbus. Aan
het einde van de week was het vuur
ook zooo groot!
En dan natuurlijk de lagere school
met juf Hamminga. Als je naar klas
één ging, kreeg je een stoetboom.
Ik heb wel eens geprobeerd om dit
fenomeen uit te leggen, maar het is
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Uiteindelijk woon ik nu met mijn
man en zoon in het zuiden van het
land. We zijn neergestreken in het
hoogste kerkdorp van Nederland,
Ubachsberg. We wonen 'op gen
Berg', zoals ze het hier noemen. In
de straat zit wijngaard Fromberg,
dus we drinken heerlijke witte wijn
uit de straat in onze eigen achtertuin. Verderop in de straat zit het
tweesterren restaurant de Leuf. We
hebben inmiddels al eens meegelopen in een carnavalsoptocht en
mijn zoontje heeft zijn vriendje een
harde g geleerd. Het is niet zo moeilijk om in te burgeren….
Ik werk bij Loyalis, een onderdeel
van APG. Daar ben ik specialist bij
het Service Center en Support. Mijn
man Ronald vliegt wekelijks uit,
want hij is piloot bij Lufthansa.
Groeten van
Agnes van der Marel-Boer

Schilderwerk
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven voor t Lougnijs over mijn
vak schilderen. Ik ben naar de LTS in Uithuizen gegaan, die ik gevolgd heb
om mijn schildersdiploma te halen, wat ook is gelukt. Toen ik van school
ging was ik 17 jaar en ben ik eerst bij Klinkhamers koekfabriek gaan
werken als productiemedewerker. Daar ben ik één jaar geweest, daarna
alsnog het schildersvak in gegaan als huis-, tuin- en keukenschilder.

drijf Van Der Klei in Ten Boer, op de
brommer vanuit Kantens. Veel bijgeleerd als beginnende schilder bij
dit bedrijf. Zomers is het erg druk,
maar wintertijd was je thuis, kwam
je op steun (WW).
Een halfjaar thuis gezeten, daarna
kwam ik bij schildersbedrijf De
Graaf in Groningen, als constructieschilder. Ik heb veel gewerkt in
de hoogspanningsmasten die geverfd moesten worden. Dit gebeurde in opdracht van de centrales in
de provincie Drenthe.
Ik moest vaak op 20 meter hoogte
werken, gaf nergens om en vond dit
leuk. Helaas was dit werk seizoensgebonden en moest ik na twee
jaar alweer de WW in.
Maar ik kon toen al gauw naar het
bedrijf van dhr. Meijer in Baflo,
weer als huis-, tuin- en keukenschilder.
Helaas ben ik na anderhalf jaar
werkloos geworden, na het overlijden van mijn baas.
Na een hele tijd thuis te hebben
gezeten, ben ik via een uitzendbureau bij Steenhuis Beton gekomen,
in Uithuizermeeden.
Ook als schilder werkzaam, ik be-

Dat was bij schildersbewerk mallen waar beton in
gegoten wordt. Dit werk
beviel mij goed, totdat ik
na anderhalf jaar dit bedrijf
moest verlaten; er was
geen werk meer voor mij.
Omdat ik ingeschreven
stond bij een uitzendbureau, kon ik al gauw weer
aan het werk, deze keer
niet als schilder, maar ik
kwam bij Muelink & Grol
BV in Groningen, aan de
Duinkerkenstraat. Ik
kwam als productiemedewerker in dit bedrijf, ging
ventilatieschachten in elkaar zetten. Ik heb dit werk
met plezier gedaan, ja, je
moest toch wat en dan
maakt het niet uit wat je
gaat doen. Ook dit werk
was van korte duur, na anderhalf jaar werd ik daar ontslagen.
Dan maar weer naar het uitzendbureau en ik kon als productiemedewerker in een bakkerij aan het werk.
Heel veel broden inpakken voor de
voedselketen Aldi en de Basismarkten.
Ik heb mij daar opgewerkt voor de
bakkerij om brood te maken, wat
een broden zijn er door mijn handen
gegaan. Maar het geluk was niet
met mij, dit bedrijf ging failliet.
Daarna vier dagen thuis geweest,
kreeg bericht dat ik weer bij Steenhuis Beton kon beginnen, eerst als
uitzendkracht voor een periode van
drie en een half jaar.
De heren Steenhuis waren zo tevreden over mijn werk, dat ik in het jaar
2000 een vast contract heb gekregen. Wij werken met een vast team
medewerkers, met veel humor.
Ik moet daar nog steeds de mallen
bewerken (schilderen) en dat werk
doe ik met plezier. Ik hoop dat ik dit
werk (zwaar) nog lang kan volhouden. Schilder zijn, dat is mijn vak
dat ik met plezier uitvoer.

45 jaar vrijwilliger te Stitswerd
Van 22 28 september is de jaarlijkse collecte van het Fonds verstandelijk gehandicapten. Het Fonds maakt MEEDOEN MOGELIJK voor
mensen met een verstandelijke beperking.
Mw. Wibbens (74 jaar) zet zich al
45 jaar in als collecteorganisator
voor het Fvg. Ze nam 45 jaar geleden het collecteorganisatie-stokje
over van haar schoonmoeder.
Onder het genot van een kopje koffie met gebak hebben we deze geweldige inzet mogen vieren. Mw.
Wibbens doet de collecte in haar
eentje te Stitswerd en omgeving.

Ze doet alles op de fiets! 'Zolang ik
nog in Stitswerd woon en het kan
doen blijf ik het doen', zo sprak mw.
Wibbens. Als dank voor haar jarenlange inzet ontving mw. Wibbens
een bloemetje van het Fonds.

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

Oproep CSCW
De meeste inwoners hebben waarschijnlijk wel eens van ons gehoord.
CSCW/Feestcomité. Graag willen wij vertellen over onze commissie.
Wij zijn een actieve commissie die tal van activiteiten in het dorp
organiseert. Bijvoorbeeld: de koningsmarkt, vertelfestival, avondvierdaagse, speurtocht, kerstwandeling, spelinstuif en één keer in de vijf
jaar de activiteiten rond 4 en 5 mei. Verder helpen we ook mee met de
intocht van Sinterklaas en de paasmiddag.
We vergaderen ongeveer drie keer
per jaar, gezamenlijk met alle commissieleden.
Hier evalueren we de activiteiten
en bespreken we in grote lijnen de
komende activiteiten. De rest bespreken en organiseren we in subgroepjes. Zo ben je alleen betrokken bij de activiteiten die je aanspreken.
Maar om dit allemaal te kunnen
blijven organiseren hebben we nieuwe leden nodig.
Ook is het altijd prettig om nieuwe
leden te krijgen, zodat we weer
frisse inbreng hebben. Zo kunnen

we misschien nieuwe activiteiten
organiseren. Dus ben je nieuwsgierig geworden en wil je informatie of het wat voor jou is?
Je kunt contact opnemen met de
volgende personen:
Marten Miske
T 552137
E m.miske@hetnet.nl
Regina Mosselaar
T 423274
E h.mosselaar@hetnet.nl

Met vriendelijke groet,
Tamme Smit.
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Jaarprogramma Vrouwen van Nu
afd. Middelstum-Kantens e.o.
Als u dit leest, heeft de eerste bijeenkomst van Vrouwen van Nu al plaats
gevonden.
De eerstvolgende bijeenkomst zal
een theemiddag zijn op woensdag
16 oktober in t Schienvat te Kantens. Mw. M. Westerdiep uit Westerbroek stelt die middag de vraag:
'Was het vroeger wel zo knus?' Zij
gaat daarin terug naar de jaren
1945-1960 en gaat dieper in op de
veranderingen in die tijd.
Aanvang 14.00 uur.

juwelier en hij taxeert sieraden, die
door de dames zijn meegebracht.

Op dinsdag 29 oktober wordt er een
bijeenkomst gehouden in Bistro 'In
de Valk' te Middelstum. Deze begint om 20.00 uur. Hiervoor is dhr.
A. Hoiting uit Zuidlaren uitgenodigd. Hij zal een lezing houden over
de Buteyko methode. Dit is een
ademhalingstechniek voor o.a.
astma, hoge bloeddruk en hyperventilatie. Een natuurlijke geneeswijze zonder medicijnen.

Woensdag 5 maart is er weer een
theemiddag in t Schienvat, waarvan de aanvang 14.00 uur is. Mw.
N. Boschman uit Rottum zal een
lezing houden over massagetherapie zoals b.v. massage bij of na
kanker of voetreflexmassage en tal
van andere mogelijkheden.

De jaarlijkse gezamenlijke avond
met de Maatschappij tot NUT van `t
Algemeen uit Middelstum, wordt
gehouden op woensdag 27 november om 20.00 uur in Vita Nova te
Middelstum. Hiervoor is de schrijfster mw. Y. Penning uitgenodigd. Zij
schreef ook het boek 'Stormvloed'.
Kerstavond, met medewerking van
de Vlinthippers, wordt gehouden in
t Schienvat op dinsdag 17 december. Aanvang 20.00 uur.
De eerste bijeenkomst in 2014 vindt
plaats in Bistro 'In de Valk' te Middelstum, op dinsdag 21 januari om
20.00 uur. Dhr. J. Gouman van juwelier van Ark uit Bedum komt die
avond vertellen over zijn werk als

Dhr. R. Slagter uit Hoogezand geeft
een presentatie van Habivitaal, een
unieke winkel waar u alles vindt
voor uw comfort, gezondheid en
welzijn. Deze avond vindt plaats in
t Schienvat op dinsdag 11 februari
en begint om 20.00 uur.

De volgende bijeenkomst zal zijn
op woensdag 26 maart om 20.00
uur in Vita Nova te Middelstum.
Dan gaat het echtpaar Kuiper uit
Leek vertellen over hun reis door
Australië. Dit zal vergezeld gaan
met prachtige beelden. Voor deze
avond is ook de afd. Stedum van
Vrouwen van Nu uitgenodigd.
Tijdens de laatste bijeenkomst op
woensdag 16 april komt dhr. J. v. d.
Laan om 20.00 uur naar Vita Nova
om te vertellen over zijn werk als
tuindokter bij RTV Noord.
Mocht u na het lezen van dit jaarprogramma, belangstelling hebben
voor een bepaalde spreker, dan
bent u van harte uitgenodigd.
Gé Hoekzema,
secretaris

Kapdagen Kaanster bos
Staatsbosbeheer gaat eind september weer een aantal bomen
blessen in ons Kantster bos. Deze
bomen kunnen worden gezaagd
door een groep vrijwilligers in de
herfstvakantie.
Een ieder (ouder dan 18 jaar) die
belangstelling heeft, kan zich melden bij het secretariaat van de VDK,
T 551938 of M 06 30256043
E m.m.kromhout@hetnet.nl
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Her-ingebruikname Antoniuskerk
in november gepland
De kerkrestauratie van de 12e eeuwse Antoniuskerk te Kantens is in
volle gang. Voor het eerst sinds de vorige kerkrestauratie 1954-1958
staat de kerk zowel van binnen als van buiten in de steigers.

Stukadoors voorzien het interieur
van volledig nieuw stucwerk: daarvoor moest het koorhek geheel
worden verwijderd en de vaste
banken gedemonteerd en opgeslagen bij het schildersbedrijf.
Het beroemde orgel uit 1665 werd
volledig bekist en continue overdruk moet zorgen dat geen stofdelen kunnen binnendringen.
De kansel met het grote klankbord
daarboven is gedeeltelijk van de
muur gehaald. Wanneer het stucwerk over enkele weken is gerealiseerd krijgt de kerk een schilderbeurt waarna de banken weer terug
worden geplaatst.
Het koorhek wordt scharnierbaar
gemaakt, waardoor de kerk bij evenementen een stuk vergroot kan
worden.
De verwarming van de kerk wordt
vernieuwd.
Aan de buitenkant was de steunbeer in slechte staat geraakt en
deze is inmiddels weer opnieuw
gemetseld.

Vorige week zijn de dakwerkzaamheden begonnen: het dak wordt van
nieuwe panlatten en tingels voorzien, dakpannen worden vernieuwd
en de afwatering van het dakwater
wordt verbeterd.
Er wordt een klinkerpad aangelegd
om toegang tot de kerk voor rolstoelgebruikers mogelijk te maken.
Tenslotte worden de oude wapens
van de adellijke familie Lewe aangebracht in de nu nog loze wapenschilden boven de beide ingangen.
In november zal de kerk weer in
gebruik worden genomen door de
Protestante gemeente KantensStitswerd, de eigenaar van het kerkgebouw. Dat zal met de nodige
festiviteiten gepaard gaan.
De kosten van het restauratieproject bedraagt bijna 400.000,00.
De kerkrentmeesters dragen zelf
bij aan dit bedrag en er zijn allerlei
subsidies binnengekomen, van
o.a.'s Rijkswege en andere bemiddelde instanties.
De restauratie verloopt overigens
volgens schema.
Martin Sprenger
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Ter gelegenheid van het 40-jarig organistenjubileum ben ik Martin
Sprenger gaan interviewen. Het gesprek vindt plaats in de achtertuin van
de familie Sprenger, want op deze zomerse dag kunnen we 's avonds nog
heerlijk buiten zitten. Martin Sprenger zit op zijn praatstoel en de helft
van de door mij bedachte vragen wordt beantwoord, voordat ik ze gesteld
heb.
Martin, wanneer kwam je voor het
allereerst achter een orgel te zitten?
Ik kwam uit een muzikaal gezin.
Mijn ouders hadden een kapsalon
en vader gaf daarbij les op verschillende muziekinstrumenten. Er was
altijd muziek in huis. Als kind wilde
ik altijd graag naast de organiste,
mw. Eelke Linstra, op de orgelbank
zitten. Zij, spelend op het harmonium, fascineerde me. Een enkele
keer zetten ze me als kleine jongen
even naast haar op de orgelbank.
Toen in 1967 het kleine pijporgel
van Van Dellen in het koor van de
Hervormde Kerk van Kantens
kwam, vond ik dat nog mooier en
helemaal toen de organist van de
Der Aa-Kerk, Johan van Meurs, er
elke zondag op ging spelen. De
eerste orgellessen kreeg ik destijds thuis van mijn vader op een
klein harmonium. Helaas werd
mijn vader ziek en overleed eind
1971. Tijdens zijn ziekte besloten
mijn ouders dat mijn orgellessen
een vervolg moesten krijgen. Van
Meurs ging mij toen les geven op
zondagmorgen, voordat de kerkdienst begon en op het orgel van
Van Dellen. Het laatste lesboek van
Folk Dean werd doorgenomen en
later enige deeltjes van 'Oude Meesters'. Daarna heb ik nog bij Van
Meurs thuis les gehad en op het
orgel van de Der Aa-Kerk. Dat orgel
speelde zwaar en had bovendien
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een pedaalklavier, waarop ik nog
moest leren spelen en daarvoor
was er thuis ook nog een passend
instrument nodig om dit te oefenen.
Toen kwam er een Philicorda met
twee klavieren en pedaal. Ik was
toen ongeveer 14 jaar.
Mijn eerste dienst speelde ik op 27
mei 1973. In die tijd waren er nog
avonddiensten in Stitswerd, maar
niet in de, destijds bouwvallige,
kerk, maar in het huidige dorpshuis. Ds. Molenaar was in die tijd
emeritus predikant van Kantens en
Stitswerd en behalve voorganger
ook organist. Hij werd door Van
Meurs geïnformeerd over mijn vorderingen. Toen ging ik eenmaal in
de 14 dagen een dienst spelen.
Later ging ik ook eenmaal per maand
ter vervanging van Van Meurs spelen in de Hervormde Kerk van Kantens. Mijn eerste dienst in Kantens
was op 25 oktober 1974.
Een bijzonder moment was toen in
1973 de frontpijpen geplaatst werden in het oude orgel in de Hervormde Kerk. Toen was het orgel
plotseling geen mond zonder gebit
meer zoals ds. Molenaar het vaak
noemde. In 1973 speelde ik voor
het eerst bij een trouwdienst in
Middelstum in de Hervormde Kerk.
Dat was bij het huwelijk van mijn
jongste broer. Van Meurs hielp me
bij de voorbereidingen en keuze
van de muziek, o.a. een Trumpet
Tune en Air van Purcell.
In 1977 werd ik de vaste organist
van de kerk hier en begon ik ook les
te geven aan enkele leerlingen. Van
Meurs heeft mij geleerd voor en na
de dienst liturgisch verantwoorde
muziek te spelen en voorspelen te
laten horen waarnaar men zou luisteren. Halverwege de jaren zeventig heb ik gedurende een jaar of vijf
ook om de drie weken een dienst
gespeeld in de Gereformeerde Kerk
van Kantens. Dat was soms rennen, want het kwam voor dat de
eerste dienst bij de gereformeerden pas klaar was, als de dienst bij
de hervormden inmiddels had
moeten beginnen, maar dan wacht-

te men wel op mij. Dan was het ook
nog zo dat ik ´s middags weer in de
Gereformeerde Kerk speelde en ´s
avonds nog een dienst in Stitswerd.
Ik vond dat echter niet erg: muziek
bepaalde mijn leven.
Vanwege instortingsgevaar van de
Der Aa-kerk moest Van Meurs daar
in 1977 op een gegeven moment
stoppen met lesgeven Dat gebeurde juist tijdens mijn les. Toen kwam
een restaurateur boven bij het orgel
om te zeggen dat er geen noot meer
gespeeld mocht worden, vanwege
de enorme scheuren in één van de
pilaren. De situatie was zo ernstig
dat iedere (geluids)trilling teveel
zou kunnen zijn. Van Meurs was
ontsteld, maar besefte dat het echt
afgelopen was. Hij vroeg me of ik
een bus later naar huis zou kunnen
gaan. Hij bleek de sleutels van de
Doopsgezinde Kerk bij zich te hebben en daar werd de les voortgezet.
Toen drong tot me door dat de sluiting van de kerk en niet meer kunnen spelen op dat prachtige Schnitgerorgel voor Van Meurs diepe
emoties teweeg bracht.
In 1979 speelde Van Meurs in de
dienst in Kantens, waarin ik belijdenis aflegde. Hij deed dat prachtig. Ik herinner me ook zijn jubileum
in de Der Aa-Kerk, waarbij het lied
'Met U mijn God leg ik mij neer'
werd gezongen. De tekst kwam uit
het Doopsgezinde Liedboek.
Wat inspireerde jou tot het nemen
van zanglessen?
Toen ik nog geen baard in de keel
had, zong ik met mijn broer Frits in
een trio, met begeleiding van gitaar. Mijn ouders vonden dat ik heel
goed kon zingen. Toen de baard in
de keel kwam, bleef ik wel zingen
in het koor dat eerder door mijn
vader werd geleid. Er werd mij
geadviseerd zangles te nemen bij
Rudolf Kat, onderdirecteur van de

Muziekschool in Groningen. Ik ging
bij hem thuis les nemen. Dat was in
de tijd dat ik in Eelderwolde woonde. Ik ging er voor en leerde de
juiste ademhalingstechnieken, presentatie, uitspraak, Italiaans, enzovoort. Op een dag kwam Hans Torringa van het Mozartensemble bij
de les zitten en vroeg me of ik een
rol wilde zingen in een opera, die
zou worden uitgevoerd bij de heropening van de Stadsschouwburg.
En dat is gebeurd. Ik kreeg zelfs de
medewerking van hoofdzuster
(non) Angela van het R.K. Ziekenhuis: zij gaf mij toestemming om
niet teveel diensten op moeilijke
tijden te hoeven draaien waarop ik
ook zou moeten repeteren. Het
moeilijkste was om als huilende
Polidoro een aria te zingen. Tegenwoordig zing ik graag Schubert,
passionen en cantates van Bach.
Zit je nog in muziekensembles als
zanger of instrumentalist?
Ik doe solowerk bij passionen en
Bachcantates en zing in het Vocaal
Ensemble Het Hoogeland.
Ik ben voorzitter van het Ensemble
alsmede van de Orgelcommissie
van Kantens.
Je beroep is leraar. Welk vak geef
je?
Op het Noorderpoort te Groningen
geef ik Verpleegkunde, zowel theorie als praktijk. Het betreft onderdelen als anatomie, fysiologie, verpleegtechnische vaardigheden,
coaching. Tevens ben ik decaan en
één van de vertrouwenspersonen
van de school.
Ook ooit wel eens overwogen van
de muziek je vak te maken?
Het kerkorgel voor de begeleiding
in de kerk wás het: ik heb nooit de
ambitie gehad om te studeren voor
concertorganist.

Hoe kijk je tegen het nieuwe liedboek aan?
Positief. Ik heb het gevoel dat men
in Kantens al een voorsprong heeft,
dankzij onze ervaringen met de bundel Tussentijds. Alle liederen daaruit zijn opgenomen in dit nieuwe
boek. Het is aan organisten en predikanten om dit in te voeren. Een
lied voor piano moet je niet op orgel
spelen.
Begeleid je elders wel eens een
kerkdienst?
Dit doe ik veel minder: mijn zondagen zijn al zo gevuld als ambtsdrager, organist, solist. Het is wel goed
zo.
Wat is het vervelendste wat je als
organist hebt meegemaakt?
In het begin in Stitswerd ging het
trappedaal een keer kapot doordat
de riem brak. Toen werd er verder
a capella gezongen.
En heb je als organist ook wel eens
iets heel moois of grappigs meegemaakt?
Om bij te verdienen bracht ik als 15jarige 120 Ommelander Couranten
rond. Onderweg kwam moeder me
achterop om te zeggen dat ik naar
de Geref. Kerk moest, want ze
waren vergeten een organist te
bellen. Dat was bij het huwelijk van
Gea Bolhuis. Ik weigerde in eerste
instantie, want ik had me niet voorbereid, maar ik moest. Het werd
gevoeld als redding van de huwelijksdienst.

Wat ik indrukwekkend vond, was
spelen bij de rouwdienst van mijn
moeder. Ik speelde variaties over
een lied waar ze erg van hield toen
de kist de kerk werd uitgedragen.
Van welk muziekgenre houd je het
meest/vind je het mooist?
Bach. Kortgeleden heb ik op de
sterfdag van Bach een concert bij
kaarslicht in Zuidbroek bijgewoond
met alleen muziek van Bach. Mendelssohns orgelsonates vind ik
mooi en Engelse koormuziek. De
romantische muziek op de typische Engelse orgels bijvoorbeeld
in Cambridge (Engeland). Ik vind
het bijzonder dat muziek een mens
kan beroeren. Muziek kan zoveel
emoties en gevoelens oproepen,
dat is meer dan je kunt beschrijven.
Leni Otte

Kerstwandeling in Kantens
Ook dit jaar organiseren we weer een kerstwandeling in Kantens,
namelijk op zaterdag 14 december. De kerstwandeling is altijd een
gezellige, sfeervolle activiteit. Wandelaars kunnen in t Schienvat een
route met de deelnemende adressen ophalen.
Particulieren en/of verenigingen
kunnen zich aanmelden om bijvoorbeeld creatieve spullen te verkopen, hapjes en gerechten te laten
proeven, workshops te organiseren, het kerstverhaal vertellen enz.
enz. Van tevoren dienen de deelnemers zich aan te melden, zodat wij
een lijst met een route maken van
de adressen in Kantens.
Hierbij zullen wij ook vermelden
wat er op het adres te kopen, te
proeven e.d. is. Tevens willen we
dit jaar aandacht geven aan versierde tuinen. Maar hierover in een
later nummer van t Lougnijs meer.
Lijkt het u leuk om als deelnemer
mee te doen, dan kunt u zich opgeven bij ons. Dit kan tot 30 november.

Cindy Moorlag - T 572390
moorlag.c6@gmail.com
Regina Mosselaar - T 423274
h.mosselaar@hetnet.nl
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Dag van de Regio
Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013 wordt voor het tiende jaar de
Dag van de Regio georganiseerd. In dit jubileumjaar wordt de eerste
grensoverschrijdende Dag van de Regio/Tag der Regionen gehouden. Dit
evenement is uniek en opent nieuwe perspectieven voor toeristischrecreatieve en culturele ontwikkelingen aan beide zijden van de grens.
In Nederland geldt het thema 'Boerengoed. In Duitsland is het thema 'Aus
der Region, für die Region. Welt der kurzen Wege'. Hier staat de kracht
en eigenheid van de regio centraal.

Even voorstellen: nieuw redactielid
Als nieuw redactielid van t Lougnijs wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben
Cindy Moorlag en woon nu al weer vijf jaar aan de Molenweg in Kantens
met mijn man, zoon en vijf katten. Sinds kort ben ik betrokken bij t
Lougnijs. Mijn grootste hobby is het kweken van tuinplanten in mijn kasje,
dan wel bezig zijn in de tuin. Vooral de tuin is een grote uitdaging. Dit jaar
verdwenen er veel planten door de enorme slakkeninvasie. Maar door de
prachtige zomer deden de zomerbloeiers het geweldig. Vanaf volgend
voorjaar, als het tuinseizoen weer losbarst, ga ik in t Lougnijs van start
met de rubriek 'Struinen door de tuin bij…?' Hierbij ga ik bij mensen langs
die iets te vertellen hebben over hun tuin. Het kan gaan om grote, kleine,
strakke of wilde tuinen, het maakt niets uit. Dus als u op een dag denkt,
wat ruist er door het struikgewas? Dan is de kans groot dat ik dat ben!

HANDWERKCLUB
De handwerkclub begint op vrijdag 11 oktober, 's middags om
15.00 uur ten huize van Hanny de
Vries, Bredeweg 20 te Kantens.
Kosten 1,00 voor koffie of thee.
Materialen voor eigen rekening.
Dit seizoen houdt de club zich
bezig met het maken van een
mandala. In het Sanskriet staat
een mandala voor een cirkel met
een kern.
De cirkel heeft geen begin en geen
einde en is symbool voor heelheid
en oneindigheid, daarbinnen is alle
ruimte voor jouw eigen zijn. Door
de tijden heen heeft de cirkel altijd
al een bijzondere plaats ingenomen.
De mandala is een spiegel van
onze ziel en kan een middel zijn
om je te concentreren op het motief bij het mediteren. De mandala
vindt zijn oorsprong in het boeddhisme.
Bij het handwerken beginnen we
in het midden van een lap stof en
gaan dan steeds met symmetrische geometrische vormen in het
rond. Bezig zijn met de kleuren, de
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ontspanning om ermee bezig te
zijn, is belangrijker dan het eindresultaat. Alhoewel…
In de architectuur werd er binnen
het christendom gebruik van gemaakt om de kathedralen ermee
te versieren, bv. het roosvenster
van de Notre Dame te Parijs. Een
bijzondere vorm is de zandmandala.
Het lijkt allemaal nogal moeilijk,
maar leidster Hanny de Vries zal
de deelneemsters net als andere
jaren weten te inspireren zodat er
in mei 2014 toch weer mooie werkstukken liggen. Mocht iemand mee
willen doen dan kunt u informatie
inwinnen bij Hanny, T 431749.
COMPUTERCURSUS
Wij willen graag weten of er mensen zijn die belangstelling hebben
om een computercursus voor beginners te volgen. Bezit van laptop
is wenselijk.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met:
mw. Groenhof, T 551228 of
mw. Steendam, T 551633.

Dit (samenwerkings)project is onder andere mogelijk dankzij een
INTEREG IVa-subsidie van de EDR,
subsidies van de Provincie Groningen en de gemeenten Haren,
Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Tot nu toe is in de Duitse
grensregio's (Landkreis Leer, Aurich en Emsland) beperkt sprake
van activiteiten in het kader van de
Tag der Regionen. Gegeven de geografische positie van deze regio's
en de hechte samenwerking tussen de Stichting Dag van de Regio
en de Regional Bewegung, die de
Duitse Tag der Regionen organiseert, is hier in 2013 een eerste
grensoverschrijdende Dag van de
Regio/Tag der Regionen van gemaakt. Hierbij worden elementen
uit zowel het Duitse als het Nederlandse concept gebruikt en gecombineerd.
In totaal zijn er ruim zestig deelnemers te bezoeken. Bezoekers kunnen onder andere 'Verhoal hoalen
bie de boeren' in Zevenhuizen, een
rondvaart maken in de Blauwe Stad
en een kijkje nemen bij een ambachtelijke boekbinderij in Rasquert. Voor kinderen zijn er aantrekkelijke activiteiten, zoals appelplukdag met schminken en caviarace in Midwolda en een workshop wapenschild maken op Landgoed Nienoord. Dus ga op pad en
laat u inspireren door de pareltjes
van Groningen, Drenthe en de Duitse grensregio's!
Op zaterdag 21 en zondag 22 september reist er, vanuit verschillende opstapplaatsen in Groningen,
een touringcar af naar de Tag der
Regionen in Norden (Duitsland).
In het kader van de Duitse Tag der
Regionen, die van 27 september tot
en met 13 oktober duurt, is hier een
uitgebreide markt met o.a. streekproducten, cadeauartikelen en live
muziek. Aanmelden voor deze busreis kan via www.dagvanderegio.nl
Een groot deel van de deelnemers
van de Dag van de Regio staat
vermeld in een magazine dat o.a.
verkrijgbaar is bij de VVV's, biblio-

theken en Toeristische InformatiePunten. Het meest recente overzicht van deelnemers staat vermeld op www.dagvanderegio.nl.
Op deze website vindt u ook de
meest actuele informatie.

Aan woorden
voorbij…
vermoeid ligt zij daar
mijn moeder
de uren van tijd
zijn lang en zwijgzaam
haar gezicht is er nog
een beeld van herinnering
haar mond spreekt
geen woord van leven
maar tóch vertelt zij
onuitsprekelijke woorden
voelbaar, tastbaar
in geheimtaal verborgen
vanuit een andere wereld
een wereld van rust en vrede
een wereld van loven en beloften
een wereld voor mij nog verborgen
moeder
uw handen zijn grijploos
uw voeten missen het spoor
uw lichaam is moe
uw ogen zijn gesloten
maar tóch
als ik u aankijk
ben ik thuis…
Jan Venema

Vertrek van dochters
Ze moesten inderdaad gaan, ik had het gezien
aan hun gezichten die langzaam veranderden
van die van kinderen in die van vrienden,
van die van vroeger in die van nu.
En gevoeld en geroken als ze me kusten,
een huid en een haar die niet meer voor mij
waren bedoeld, niet zoals voeger,
toen we de tijd nog hadden.
Er was in ons huis een wereld van verlangen,
geluk, pijn en verdriet gegroeid, in hun
kamers waarin ze verzamelden wat ze mee
zouden nemen, hun herinneringen.

Marijke van Beek
even weer naar school

Nu ze weg zijn kijk ik uit hun ramen en zie
precies dat zelfde uitzicht, precies die
zelfde wereld van twintig jaar her,
toen ik hier kwam wonen.
Rutger Kopland
Uit: Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

Woensdag 18 september hadden wij hoog bezoek op o.b.s. Klinkenborg.
Wij mochten de burgemeester van gemeente Eemsmond Marijke van
Beek verwelkomen op onze mooie school. Gelukkig was het mooi weer
en konden we het bezoek starten op het plein.
Alle leerlingen stonden in de kring
en ook ouders zijn bij deze plechtige gelegenheid aanwezig geweest.
De burgemeester vertelde in het
kort wat haar taken zijn en zij vertelde over Oktobermaand Kindermaand. In oktober worden er op
cultureel gebied veel dingen voor
de kinderen van de gemeente Eemsmond georganiseerd (zie ook
www.kindermaand.nl).
Om ook echt een cultureel tintje te
geven aan het bezoek hebben alle
leerlingen in de klas een Gronings
liedje voorbereid en op het plein ten
gehore gebracht aan de burgemeester.
Na het zingen op het plein gingen de
leerlingen naar binnen en zijn de
ouders bedankt voor hun bezoek.
De burgemeester heeft ook nog een
kort bezoek gebracht aan de groe-

pen, waarbij het promotiefilmpje
van Oktobermaand Kindermaand
werd bekeken. De kinderen kregen
tot slot nog de kans om vragen te
stellen aan de burgemeester. Daar
kwamen een aantal leuke dingen
uit.
De kinderen weten weer wat meer
over de functie van burgemeester
en wie haar vervangt bij ziekte /
vakantie.
Helaas weten ze nu ook waarom er
geen zwembad en skatebaan gerealiseerd kunnen worden in ons
dorp, dat vonden ze dan toch wat
minder.
Wij willen Marijke van Beek hartelijk danken voor haar bezoek en zijn
blij dat ze de Klinkenborg heeft uitgezocht om Oktobermaand Kindermaand te openen!
GEVRAAGD:
Wie heeft er nog voetbalschoenen
mt. 35/36 in de kast staan die niet
(meer) gebruikt worden?
U kunt dan bellen met: 06-23475894
of 434206.
TE KOOP
Houten bed met lades
(200 x 90 cm)
tegen elk aannemelijk bod.
T 06 38359580

Renovatie graven voltooid
In de eerste week van september zijn twee zwaar beschadigde graven
professioneel gerenoveerd. Hiertoe was subsidie ontvangen van de
gemeente Eemsmond.
Tevens is het beletteren van grafstenen en het verven van een aantal
hekwerken in afdeling twee afgerond.
Hiertoe was ook een subsidie ontvangen, waarmee een cursus grafonderhoud gehouden werd
doorlandschapsbeheer Groningen. Naast het reguliere onderhoud van de begraafplaats met
maaien
en
snoeien, heeft de
begraafpla ats
ook baat bij extra
aandacht voor de

graven van tijd tot tijd.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het
onderhoud van de graven voor de
toekomst, dan kunt u zich melden
bij het secretariaat van VDK T
551938
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Vocaal Ensemble Het Hoogeland
Vocaal Ensemble het Hoogeland is een algemeen Christelijk regiokoor.
Na vijf jaar onder leiding van Edwin Velvis te hebben gezongen is het
dirigentenstokje nu overgenomen door Mirna Westra. Mirna WestraFaber speelt sinds haar zesde jaar piano. Na haar vwo-diploma te hebben
behaald, studeerde ze Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Hier studeerde ze in 2009 af.
Hierna ging ze koordirectie bij
Klaas Stok studeren, aan het ArtEZ-conservatorium in Zwolle. Ook
studeerde ze hier kerkmuziek bij
Harm Jansen en deed ze een minor HaFaBra-directie bij Alex Schillings. In juni 2013 heeft ze haar
diploma behaald.

programma samengesteld. Dat
programma wordt dit jaar voor de
vijfde maal uitgevoerd in een kerk
op het Groninger Hoogeland. Deze
keer in de kerk van Breede op
vrijdagavond 13 december.
Verder verlenen we op 15 december medewerking aan een ad-

De klucht van de molenaar
HILARISCHE THEATERVOORSTELLING
IN MOLEN DE GROOTE GEERT IN KANTENS (14+)
Op 22 augustus was de succesvolle en uitverkochte première op
Noorderzon. Enkele reacties van het publiek: 'Dit toneelstuk in de molen
is het leukste wat ik heb gezien op Noorderzon, niets is zo leuk als deze
klucht'. 'Deze klucht uit eigen regio springt er met verve bovenuit.
Prachtig!' Of zoals Jacques d'Ancona de voorstelling omschreef: 'Een
smakelijke, bezienswaardige voorstelling'.

Sinds januari 2013 is Mirna CKVdocent op het Gomarus College in
Groningen.
Hiernaast is ze dirigent van wereld muziekkoor Dekoor in
Leeuwarden en van het Groninger
Jeugdkoor.
Eerder dirigeerde ze onder andere
gospelkoor Sjema uit Enumatil,
het Zoutkamper Vrouwenkoor, gemengd koor Menorah uit Groningen, het kinderkoor van de Koorschool Konstantijn in Zwolle en
werkte ze mee aan verschillende
projecten.
Als pianiste begeleidt Mirna regelmatig diverse koren en instrumentalisten en speelt ze in het
Divertimento-kwartet.
Het eerste project dat VEHH met
Mirna gaat doen is een Festival of
Lessons and Carols.
Het koor studeert een aantal Christmas Carols in en samen met lezingen uit de 'Biebel' wordt er een
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ventsviering in Stitswerd en op 24
december aan een kerstnachtdienst in Haren.
We zijn op zoek naar enthousiaste
zangers en zangeressen van alle
stemsoorten die mee willen doen
met dit project.
Dit houdt in dat in de maanden
oktober, november en december
de repetities worden bezocht en
dat er vervolgens mee wordt gezongen tijdens de uitvoeringen.
Aanmelden kan via de mail.
veldmanmarjan@gmail.com of u
kunt (vrijblijvend) langs komen op
een repetitieavond.
We repeteren op maandagavond
van 20.00 - 22.00 uur, meestal in
de Geref. Kerk Vrijg. Pastorieweg
21a te Kantens. Af en toe gaan we
naar een andere locatie.

Deze klucht is 400 jaar geleden
geschreven door Bredero en nu
bewerkt en geregisseerd door Ben
Smit. Het stuk neemt ons mee terug
naar de tijd waarin de molenaar een
speciale positie had in het maatschappelijk leven. Hij leverde de
basis voor het belangrijkste voedsel in die tijd, het brood. Daarbij had
de molenaar de reputatie het niet zo
nauw te nemen met andermans
graan en met het gebruik van de
gewichten. Verder stond de molen
veelal aan de rand van de stad,
waar gemakkelijk dingen gebeurden die het daglicht niet konden
verdragen.
Zo ook in De Klucht van de Molenaar. Trijn Jans, een vrouw uit de
stad, zoekt een veilige slaapplaats

omdat de stadspoort reeds gesloten is. Ze besluit een kans te wagen
bij de molenaar en zijn vrouw. Trijn
Jans mag hier blijven overnachten,
maar of het echt veilig is? Molenaar
Slimme Piet haalt graag iets uit een
ander oventje en zet al zijn charmes
in. Alles loopt echter anders dan
Slimme Piet en Joost, de knecht
van de molenaar, hadden kunnen
bedenken.
Mis het niet, deze onvergetelijke
theatervoorstelling. Laat u verrassen door de directheid en openheid
van 400 jaar geleden.
We spelen op zondag 29 september
in molen De Groote Geert in Kantens: om 14.30 en om 16.30 uur.
Entree is 7,50. Reserveren is
noodzakelijk gezien het beperkte
aantal plaatsen.
Kaarten zijn te reserveren
bij:
Astrid: M 06 145 06 296 of
astrid@stichtingmetafora.nl.
Voor meer informatie en de
rest van de speellijst kunt u
kijken op
www.stichtingmetafora.nl.
Met speciale dank aan:
Kunstraad, Prins Bernard
Cultuurfonds, SNS fonds
Middelstum, SNS fonds
Eemsmond, H.S. Kammingafonds, Stiefbeen & Zn, Nico
van der Wijk, Jacques Tersteeg en alle molenaars van
de molens waar we spelen.

Oma Duck
Wanneer ik ergens op vakantie ben, kijk ik altijd of er misschien in de
buurt een automuseum is.
Dat zit zo. In mijn jongensjaren heb ik me eindeloos bezig gehouden
met auto's. Bij de uitvalsweg van Amsterdam naar Den Haag, vlak bij
mij in de buurt, kon ik uren zitten op het zitje van mijn autoped, in andere
streken beter bekend als step, nummerborden noterend, in een
notitieboekje, van auto's die voorbijraasden. Buitenlandse auto's
waren het summum. Trots liet ik later de resultaten thuis zien. Zelf
analyseerde ik nog uren de voor anderen onbetekenende lijsten van
cijfers en letters. De buitenlandse nummerborden categoriseerde ik
onder kopjes als D (Duitsland) of B (België). Soms DK (Denemarken)
of CS (Tsjecho-Slowakije). Als ik ze niet thuis kon brengen bracht mijn
broer uitkomst.
Ik kende alle merken. De auto's van nu kan ik niet meer uit elkaar
houden.
In de 60er en 70er jaren probeerde ik onder deze jeugdzonde uit te
komen. Immers milieu is belangrijker dan een statussymbool. Het is
me niet helemaal gelukt.
Autorace bleef me imponeren. Ik kijk iedere Grand Prix op de tv en heel
soms in het echt en auto's uit mijn tijd en van ver daar voor blijven me
boeien.
Vandaar het automuseum.
Wij, mijn vrouw en ik, waren enkele weken geleden in Duitsland voor
een korte Urlaub in het Teutoburger Wald. Vlakbij, in Melle, bleek een
automuseum. Meestal is dat een schuurtje van een hobbyist, die nog
wat auto's heeft van een jaar of veertig, of daaromtrent, oud.
Tot mijn verrassing kwamen we voor een gigantisch oud fabrieksgebouw, voorheen meubelfabriek, waarin zich op drie etages échte oude
auto's bevinden. De entree is op een binnenplaats, waar behalve de
ingang een enorme werkplaats is met de meest fantastische automobielen, die hersteld of gerestaureerd worden. Geïnteresseerd gluurde
ik naar binnen. Toegang ten strengste verboden.
Gescheiden door een koord raakte ik aan de praat met wat naar later
bleek een van de 'hoofdklussers' te zijn. Een zeer vriendelijke grijzende meneer, die zo te zien al jaren van de Duitse Drees trekt. Hij vond
het zichtbaar leuk zo'n geïnteresseerde Hollander. Het museum
waren we nog niet binnen geweest en ik moest me haast verontschuldigen, dat ik niet langer naar hem luisterde.
Na onze rondgang in een prachtig museum, ruim 300 auto's, waaronder enkele zeer bijzondere, kwamen we weer op de binnenplaats,
waar onze Chefmechaniker in een auto een
metertje voor- en achteruit reed en dan weer
on der de motorka p
gluurde. Toen hij mij
gewaar werd, maakte
hij mij onmiddellijk deel
van zijn bevindingen.
Zijn Duits was overigens goed te verstaan,
maar het technische gedeelte deed ik af met
serieus knikken, maar
een groot deel ontging
me.
Na een tijdje vroeg hij of
we nog even de tijd hadden. Ik schudde gauw
van ja, want ik voelde
dat er iets bijzonders
aan zat te komen. Deze

auto, en hij wees op een zeer oud geval, moet tanken en of we mee
wilden rijden. Dat wilden we wel!
Nu had ik bij zijn technische uitleg wel begrepen dat we hier te maken
hadden met een elektrische auto, jawel die waren er toen ook al, en
dus tanken? Het bleek een grapje op niveau, geen benzine, maar
gedestilleerd water voor de accu's.
Voor we er erg in hadden zaten we in een Detroit Electric uit 1915. Het
model, zo vertelde onze man, had Walt Disney geïnspireerd tot de auto
van Oma Duck. Onze bestuurder duwde wat op pedalen en trok aan
wat stangen, een stuurwiel zat er niet in, en ons voertuig zette zich
bijna geluidloos in beweging.
Wanneer iemand ons had zien rijden, dan zagen ze een bijna honderd
jaar oude auto met daarin drie mensen, waarvan een jongetje zo van
de autoped geplukt leek, weliswaar met grijze haren, maar met
dezelfde, trotse blik.
Aan het einde van de korte rit naar de achterkant van het museum,
moest de auto in een lift naar de derde etage. Ik kreeg de verantwoordelijkheid middels een bedieningsknop en zo ging de Detroit met onze
Duitse chauffeur omhoog door een enkele druk van míjn(!) vinger.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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Oogst
As de dikke trekkers mit heur rooie
aanhangers bie ons veur t hoes
laangs dendern, den waiten wie: t is
zo wied, oogsttied is begonnen.
Sums zitten ze even wiederop ien t
knèlhoukje vaast. As der verkeer
van aander kaant komt, kinnen ze
mekoar nait veurbie en kluust t ter
bie tieden. Tot loat ien oavend as
wie aal laank ien koamer veur tillevizie zitten, stoeven de woagens
der laangs. En as ie op bèr liggen,
heur je ien de wiedte de mesienen
op t laand knòrren.
Ien oogsttied maggen wie geern
eefkes over t Hogelaand rieden om
hier en doar noar t combainen te
kieken. Ain noa aander stuk schier
goldgeel korenlaand wordt leeghapt. Eerst wenakker en den t middenstuk. Vrouger zongen ze wel
over t 'wuivend graan'. Ien mien
herinnerns stond t koren dou wel n
haalve meter hoog. Ien dizze tied
binnen de oaren kört. Dat het mit
pries van t stro te moaken, wer mie
verteld. Dou dat niks weerd was,
kwam der groan mit n körte oar.
Mor dij gele velden blift n prachteg
gezicht.
Veur 28 augustus mos vrouger ales
van t laand òfweden. Dat is heur van
t joar goud belukt. Gain slagregens,
boeren konden mor deuraarbaaiden.
Ain van eersten dij t laand schoon
haar, was voak boer van Eelswert
aan Oskerderweg veur òfslag Knolweg. As stro ien pakjes moakt was
en stobbelveld overbleef, duurde t
mor eefkes of ploug kwam der
maank. Dij graauwe grieze plakken bin k nait zo gek op. t Dut joe zo
aan haarst denken. Mor t heurt der
bie.
As dizze kraant bie joe ien bus glidt,
is t hoast oktober. Wie wachten der
non op dat de woagens mit maïs
veurbie sniddern. As haarstwiend
om t hoes tou waait, vlaigen maïssnibbels joe om kop tou. t Is nog nait
begonnen, mor t zel nait laank meer
duren. Zo het elk joargetiede zien
bekoren.
Anje van der Hoek
GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven,
zoaans:
riemkes, stukjes, recept, etc.

gen'' opricht wer dat "Groningen"
al gaauwachteg overvleugelde, zodat Mekel zien rechten overdee.
Tilbusker wer redakteur bie t nije
tiedschrift, mor omreden 1akkedaaierde nait, is haî doarmit ophollen.
Net as vrouger mit peerd en woagen hooi ienhoalen.

Van Dou en Nou op t Hogelaand
JACOB TILBUSSCHER K.J. ZN. 1876 1958 (DEEL 4)
TIEDSEHRIFT "GRONINGEN"
Ien 1915 wer hai hoofdredakteur
van t eerste moandblad veur volkstoal, geschiedenis en kultuur, dat
oetkwam onner noam van "Groningen". t Gaventuur was nait zunner riziko's, mor oetgeverij Mekel
ien Winzem duurde der op aan, mit
twij bosskerels dij kaar trekken
zollen: domie Geert A. Wumkes
(1869 - 1954) en Jokkob Tilbusker.
Dr. Wumkes het ien
Riep stoan en schreef ien zien
proufschrift "De gereformeerde
kerk inde Ommelanden tussen
Eems en Lauwers''over ons kerk-

Biensters
Krom gebogen over t laand,
heur knijen stram en stief,
op kop n houdje, mit n braide raand,
en n bonte motschoet veur t lief.
Ze schottjen hoasteg over t laand ,
kop klam, rood en bestoven,
draaien n droeze baand om alle schoven,
ien verte ludt torenklok: t is schoft,
swoar stoan ze op, oetstrekkend en bestòfd.
Oet zun en wiend, ien slootswaal bie sloot,
tromke stoet mit broen sukker op schoot.
Spoulkoem kovvie oet kedel, bie t eten,
mit n klônje, om smoak van veldbonen te vergeten.
t Is n laange dag ien t veld,
En dat veur n beetje geld,
din elke sint dij telt.
Torenklok slagt vief uur,
t is tied om noar hoes te goan.
Doar mot t eten neudeg op vuur,
en hoesholden mot nog worden doan.
Mit pien ien rug en zo muid aans wat,
gaait ze op bèr, woar ze gaauw sloap vat.
Aander mörgen om vief uur gaait weer wekker…
Aldert B. Ritzema
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historie. Hai waarlcte ook mit aan
n poar vemuimde oetgoaven:"Het
Avondmaalszilver in de provincie
Groningen" en "Grafschriften·in
Stad & Lande."
Moandblad kwam oet ien 1916 en
1917 en wer goud oppaktien Stad
en Ommelaand
en ook doar boeten, benoam dem
lu mit belangstellen veur geschiedenis. Ien dit blad schreef Tilbusker zien eerste stukken ien t Grunnegers over haimkunne. Sukses
van t blad was van dij gevolgen dat
ien 1918 nije "Maandblad Gronin-

,

De moord van Okke Kluun, 27
april1837.("Groningen", oktober
1916) Verhoal optaikend oet mond
van H.P.Boukema (geb. 1830).
'1 Was Oethoester baîstenmaarkt
en ik gong s möms vem schoultied
mit ons vei noar 't loug. Wie woonden dou op ploats van Vrouw Schillhom van Veen. Wie dreven koien
eerst noar 01
Til (brugje over t Helwerder Maar)
en zo Brouwerijweg laangs noar
Oethoezen.Vrouger was
01Til der naît, dou was d'r allaîn
moar 'n pomp. Bie 01Til woonden
dou ien 't hoeske aan oostkaant
Drewes en Graitje en bie dizze 1u
gong Okke Kluun ien kost, hai was
't er bie over deel. Dou wie d'r 's
mörgens mit koien laangs gongen, het Graitje ons nog wat hulpen. Okke
Kluun wol ook noar maarkt tou,
moar haar gain buusgeld. Haî vroug
Graîtje om geld- Drewes was aal
vot. Graitje wol hom gaîn geld
doun. Ze wis 't wel, Okke was 'n
zwierbol,
hai gong d'r voak vandemi 't 01
was net aan 't koffiebonen draaien
en ze schudde 't
meulentje aal hen en weer en
zee:''Nee, Okke, krigs van mie gain
geld!" Okke wol en mos geld
hemmen.Hai greep heur bie 't hoar,
sleepte Graitje ien 't achterhoes en
sloug heur mit biel harsens ien. 't
Hoar JtlOUt nog aan biel zeten
hemmen...
Dou gong Okke bie 't kamnet of
kaast, wat 't was, wait ik nait en
kreeg geld.Hai wis wel woar 't zat.
Mit flink buusgeld noar
maarkt.Luu, dei hom konnen, zagen aal gauw, dat-e grof geld verteerde en nog al wat geld verspeulde bie de jeuden mit sedoedelkaan (=een grote trechter).
Doar gooiden ze dobbelstainen ien
en den onner negen ofboovm
twaalm. Dou 't bekend weur wat d'r
mit Drewes' Graitje ien 't hoeske
bie OI Til gebeurd was, dochten ze
doadluk wel dat Okke

Kluun 't doan haar. Hai werden ook
op slag oppakt.
Van een ander oudje -nu reeds
overleden- hoorden we:
Okke Kluun is op 'n dikke woagen,
tussen twei veldwachters noar
stad goan. Hai haar 'n blaauwe kiel
aan. len ieder dörp waren n hall
bult belriekers en den zong Okke
haardop 't eerste vaars van Psaalm
zös:"0, Heerf Gij zijt weldadig; straf
mij niet ongenadig inUwen toomegloed. Aif Matig Uw kastijden; sla
mij met medelijden gelijk een Vader doet."
________________________________________________

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS
Zondag 6 oktober
09.30 uur ds. A.J. Minnema, Baflo
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 13 oktober
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur - leesdienst
Zondag 20 oktober
09.30 uur - leesdienst
16.00 uur ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
Zondag 27 oktober
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - kand. F. Pathuis, Zwolle
Zondag 3 november
11.00 uur ds. G. Timmermans,
Groningen
14.30 uur ds. P.A. Slager
____________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
Zondag 6 oktober
10.00 uur ds. G.A. Segger Uithuizen
Salem
Zondag 13 oktober
10.00 uur ds. R.P. Oosterdijk Haren
viering Heilig Avondmaal
Georgiuskerk Stitswerd
Zondag 20 oktober
10.00 uur drs. S.J. Prins;
gezamenlijke dienst met GK On-

derdendam, Georgiuskerk Stitswerd
Zondag 27 oktober
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
Salem
19.00 uur ds. G.J. Roest, Stedum
interkerkelijke Reformatie viering
in GKV
____________________________________________
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Geen kopij ontvangen
____________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 29 september
19.00 uur H. Poot
Zondag 13 oktober
19.00 uur ds. A. Lagendijk
Zondag 27 oktober
19.00 uur br. R.H. Schripsema
____________________________________

Reformatieviering
in Gereformeerde
Kerk vrijgemaakt
De gezamenlijke kerken organiseren op zondagavond 27 oktober
voor het vierde jaar een Reformatieviering. Vanwege de restauratie
van de oude Antoniuskerk wordt dit
jaar uitgeweken naar de Gereformeerde vrijgemaakte kerk aan de
Pastorieweg.
Voorganger is ds. Gerben Roest uit
Stedum en niemand minder dan
Sietze de Vries zal het orgel bespelen.
Aansluitend zal de Bijbelquiz worden gehouden in hetzelfde kerkgebouw, onder leiding van de Werkgroep van het Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Kantens-Middelstum.
De aanvang van de viering is 19.00
uur en aan de ingang wordt een
liturgie uitgereikt.

Oud papier
zaterdag
12 oktober
T 06 - 24745610

17

Geopend:
vrijdag 17.00 - 19.00 uur
zaterdag 17.00 - 20.00 uur
(ook afhaal)
Menu's
Menu's (ook voor afhaal)
Soep v/d Dag ........... 2,00
Keuze uit diverse schotels
Spareribschotel ....... 7,25
Zalmschotel ............ 7,25
Karbonade ............... 6,25
Schnitzel met
champignonroomsaus 7,25
Shoarmaschotel ....... 6,25
Visfilet .................... 5,25
Macaroni ................. 5,25
Bami ....................... 5,25
Gevulde Tortilla's ..... 5,25
(met gehakt & groente +salade)

Schotels worden geserveerd
met gebakken aardappelen of
frites/salade of groente v/d dag
Pannenkoek v.a. ..... 2,25
Maaltijdpannenkoek . 5,25
(gevuld met groente en vlees)

Toetje v/d Dag ......... 1,75
Ook verzorgen wij:
Buffetten: warm/koud (evt.
met BBQ) v.a. 19.50 p.p.
Diner: driegangen v.a. 17,50,
p.p.
Lunch: v.a. 7,50 p.p.
Kinderpartijtjes:
min. 8 pers. 7,50 p.p.
Cake versieren, patat, snacks,
appelmoes of Pannenkoeken
onbeperkt ranja, incl. koffie
voor 2 begeleiders. 10,00
extra voor gebruik grote zaal
om te spelen.

Al onze producten
worden uitsluitend
in plantaardige oliën
gebakken.
Gastdames
Jeanet en Rita

Weekenddiensten

Agenda

HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 ( 0,10 p.min)
__________________________________________________

Rottum

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.
28 en 29 september
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
5 en 6 oktober
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595 402015
12 en 13 oktober
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050 3015462
18, 19 en 20 oktober
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
21 en 22 oktober
Tandartsenpraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050 3022720
23 en 24 oktober
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum - T 0595 441740
26 en 27 oktober
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 441545
__________________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260
__________________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084 / M 06-14611173
__________________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173
_____________________________________________________________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
__________________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
__________________________________________________
PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 te Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. van 08.00 - 08.15 uur.
T 06-51255926
__________________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD:
www.mjd.nl/eemsmond. Inloopspreekuren in Uithuizen en Warffum - T 0595 - 437555
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21 september - 30 november
Kerk Rottum
09.00 - 17.00 uur
Expositie
Groninger kerken toen en nu.
Gratis entree
21 september - 1 december
Kleine huisje Rottum
09.00 - 17.00 uur
Expositie
Het ondergeschoven kind
Gratis entree
_______________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane
Zaterdag 26 oktober
18.00 - 21.00 uur
Pompoenwedstrijd
_______________________________

Kantens
Maandag 30 september
Geref. Kerk Vrijgemaakt
20.00 - 22.00 uur
Repetitie Vocaal Ensemble Het
Hoogeland
Woensdag 2 oktober
t Schienvat
19.30 - 21.00 uur
Handwerkclub
Jeugdhonk
20.00 uur
Jaarvergadering IJsvereniging
Kantens

Donderdag 3 oktober
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
Maandag 7 oktober
Geref. Kerk Vrijgemaakt
20.00 - 22.00 uur
Repetitie Vocaal Ensemble Het
Hoogeland
Maandag 14 oktober
Geref. Kerk Vrijgemaakt
20.00 - 22.00 uur
Repetitie Vocaal Ensemble Het
Hoogeland
t Schienvat
20.00 uur
V.D.K vergadering
t Schienvat
20.00 uur
Fotoworkshop (o.l.v. J.P. Kapteijn)
Dinsdag 15 oktober
t Schienvat
20.00 uur
Vergadering Uitvaartvereniging
Woensdag 16 oktober
t Schienvat
14.00 uur
Vrouwen van Nu, theemiddag
t Schienvat
19.30 uur
Handwerkclub
Donderdag 17 oktober
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
Maandag 21 oktober
Geref. Kerk Vrijgemaakt
20.00 - 22.00 uur
Repetitie Vocaal Ensemble Het
Hoogeland
Woensdag 23 oktober
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

Donderdag 24 oktober
t Schienvat
20.00 uur
NUT
Maandag 28 oktober
Geref. Kerk Vrijgemaakt
20.00 - 22.00 uur
Repetitie Vocaal Ensemble Het
Hoogeland
t Schienvat
20.00 uur
Fotoworkshop (o.l.v. J.P. Kapteijn)
Dinsdag 29 oktober
t Schienvat
19.30 uur
Vrouwen van Nu
Woensdag 30 oktober
t Schienvat
19.30 uur
Handwerkclub
t Schienvat
20.00 uur
VVD vergadering
_______________________________________
OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK
Donderdag
19.00 - 21.30 uur
Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur

Vaste activiteiten t Schienvat
Maandag
19.30 - 22.30 uur
Advendo
Dinsdag
09.30 11.30 uur
Bewegen op muziek
19.30 21.30 uur
Volleybal
20.00 22.00 uur
Tai Chi
Woensdag
19.30 20.30 uur
Body Shape
Donderdag
19.30 20.30 uur
Damclub

Week van de Smaak 2013
Kom genieten van de Week van de Smaak, hét jaarlijkse evenement
waarin gezonde en eerlijke voeding centraal staat. Van zaterdag 28
september tot en met zondag 6 oktober vinden in de hele provincie
smakelijke activiteiten plaats met lekkere, eerlijke en duurzame ingrediënten. Zorginstellingen, restaurants en speciaalzaken doen mee en
zetten de Groningse smaak in het zonnetje.
Van dikke bonen tot spekkedikken,
op heel veel locaties kunt u (soms
nog onbekende) smakelijke producten ontdekken. Proeverijen,
rondleidingen en smaakmenu's
laten u genieten van allerlei heerlijkheden. Het thema van de Held
van de Smaak verkiezing is dit jaar
'ambachtelijke worst' en worst komt
dus bij een aantal activiteiten weer
terug.
Ook in de zorg wordt aandacht be-

steed aan de Week van de Smaak.
Op veel locaties wordt er gezorgd
voor een Mooie Maaltijd met verse
ingrediënten. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op
www.weekvandesmaak.nl.
De Week van de Smaak wordt in
Groningen gedragen door de Stichting Streekproducten Groningen en
wordt mede mogelijk gemaakt door
de Provincie Groningen.

Vrijdag
17.00 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub
Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 20.00 uur
Vlinthippers
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Foto van de maand
Als fotograaf maak je soms een foto van een situatie die je triggert. Later
maak je er je eigen verhaal bij. Maar de foto maakt ook nieuwsgierig...
net als dit plaatje, want waar hadden ze het over?
Ging het over de Burendag, het kabinet of over de JSF. Wie zal het zeggen?
Fred Reiffers
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Oud papier
zaterdag
12 oktober
T 06 - 24745610
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