
1

Nummer 6
29e  jaargang - juli/augustus 2009

Deze maand o.a.:
WANDELVIERDAAGSE

IN MIJN TUIN...

KINDERSPEELWEEK

VAKWERK

19-09-2009

MOLENWEEKEND

DE KLOKKENLUIDER VAN...

STITSWERD OP ZIJN KOP

RIMPELS

AGENDA

LEZERSFOTO

Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

De uitgave van dit blad wordt
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Noord-Groningen

Klokken binnen der weer!
“RTV Noord komt ien dörp mit De Standplaats en der worden ook TV-opnoamen moakt”, belt Kor Broekhoezen
ons oavend veur tied deur. t Is mörn drij juni en klokken kommen weer ien toren te hangen. Dat mout k even
heuren veur radio. Dat wordt vroug pizzen, zeggen ze ien Grunnen, want om tien veur zeuven is eerste oetzenden
aal. k Bin zeker weer ien sloap sukkeld, want t ontkomt mie. Om kwart over zeuven heur k Kor mit radioman
Erik Sjoerd Nauta toren ien klimmen. Ze kommen aan uurwaarkzoller tou. Kor vertelt ondertied over
rommelmaarten en subsidies van fondsen oet t haile laand mit noamen woar e nog nooit van heurd haar.
 65.000 hemmen ze zo bie mekoar schraapt. Op 17 december binnen klokken noar Duutslaand goan veur

reperoatsie.

Wat ja n stuk lewaai ienainen boe-
ten! Ons toenmaanje kon aal wel
ien abbelhof aan t maaien wezen.
Nou bin k glèn wakker. Om kwart
veur aacht zit k aal op gat ien bèr mit
pen en pepier ien aanslag om aan-
taikens te moaken. Nauta en Kor
goan hoger toren ien. “Houveul tre-
den binnen der”, vragt e aan Kor. “
k Heb ze nog nooit teld”. Ze kom-
men op 69 oet en zitten zoon 20 m
hoog.
Martinitoren kin je zain en de Me-
diacentroale. “Der zitten muren om,
aans kon je mensen der zitten zain”,
zegt Kor. “Mor wie binnen hier nait
kommen veur t oetzicht, mor veur
de klokken!” En Kor vertelt over
gaalmgoaten dij wieder moakt bin-

nen, dat klokken der deur konden.
“Het waait hard, zou het wel door
kunnen gaan?”
“t Is nog gain tien uur. Den komt
kroan en klokken binnen onderwe-
gens van Helmond noar Kannes”,
heur k Kor zeggen.
“Wie mouten tou bèr oet,  zeg k,
want der is wat te zain ien dörp”.
Kommen n bult Kaansters op òf,
heuren wie.

Klokken binnen vroug. Om kwart
veur negen slagt Willem Aalders aal
mit n hoamertje op klok. Hai is blied
dat ze der weer binnen. “ t Heurt bie
dörp”, zegt e.
Nauta prat mit Twan Daalmans oet
Helmond, dij der ook nog wat aan

doan het. Scheur van 70 cm is nou
nog n beetje glad, mor over tien joar
het klok zien aigen kleur weer. Mörn
kinnen wie klokken heuren, denkt e.
Om negen uur ridt kroan aal bie ons
hoes laangs en t kerwaai gait begun-
nen.
Radio Noord dut mie verslag hou t
gait. “Kannes, zegt man ien studio,
doar staait toch dij kerk mit dij
spitse toren en dij steunbeer?”
Lutje klok gait omhoog en om kwart
over tien hangt e aal ien toren. Der
slagt even ain mit n moker op, zodat
wie t geluud  heuren kinnen. Sunt
dat e vot ging ien december, hem-
men wie hom nait meer heurd.
Mor den dij grode klok! Dij het dörp
vanòf 1959 nait meer heurd en dij is
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Uitvaartverzorging
Boersema

nou aan snee. Kroan stekt wied
boven spits oet. Nauta prat mit
kroanmachinist. Man het 30 joar
ervoaren, t is n 100 tons kroan en
zoon specioal kluske het e ainmoal
ien de twij joar. Klok gait omhoog,
hai gobbelt n beetje hinneweer,
mor kroan is dik genog.

k Steek weg over, k mout t ook
eefkes zain op houk van Poe-
lestroat. Klok schoft net noar bin-
nen tou, historie mensen! Zukswat
moak ie ien joen leven mor ain
moal mit.
Elk en ain is blied, ook omstanders
bie kerk. Nou de wiezerploaten nog
en om 11.45 uur is t bekeken. De
waarkers goan noar Salem tou noar
de soep en stoet van Janny en
Menno.
Nauta krigt reuk van soep ook ien
neus en vragt reakties van mensen
om hom tou. Elk is benijd hou klok-
ken klinken zellen. “n Dörp zunder
klok leeft nait”, zegt  Janny.

Hai vragt Kor wat e der van viendt.
“Fantastisch”, zegt Kor. Grode klok
het e nog nooit luden heurd, want hai
is ja nog n jongkerel. “Kroan opvol-
len, ploaten vot, veurbie! Monteurs
binnen non eerst aan bod en mörn
heuren wie klokken meschain”.
Soam mit aandern het e hom vanòf
1997 hakken tou t gat oet sjaauwt
om klokken weer aan loop te krie-
gen. t Waark is doan, n filesetoatsie
weerd!

Anje van der Hoek

Toren

Over t dörp moant toren
as n boak ien zee.
Wist hai aal aiwen t pad
noar hoes, noar t aigen stee.

Wim Faber
Oet Toal en Taiken.

Kantens 4T
Onder de titel  Kantens 4T (viert) zijn er op zaterdag 29 en zondag
30 augustus allerlei activiteiten in en rond t Schienvat en molen de
Grote Geert.

Het weekend wordt op zaterdagmiddag door de wethouder van
cultuur van de gemeente Eemsmond mw. Alie Boekhoudt om 13.00
uur geopend.
Naast een expositie van diverse kunstenaars in het dorpshuis en de
molen, is er een Franse markt in de Kerkstraat met o.a. Franse
muziek, clown met ballonnen, sjoelbak van 5 meter lang, draaimolen
en andere attracties. Rond de kerk wordt een rolstoelrace gehouden,
hiervoor kunt u zich in teamverband opgeven via T 551856 of 06-
20839053
De zaterdag wordt afgesloten met muziek van Traveling Light in t
Schienvat.

Op de zondag kunt u van  13.00 tot 20.00 uur in de molen en t Schienvat
genieten van poppenkast, een verhalenverteller, danspresentaties
en de verschillende kunstenaars. Het geheel wordt georganiseerd
door t Schienvat en Salon Kantens.
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De wandelvierdaagse is dit jaar goed verlopen, er deden dit jaar een record aantal geregistreerde wandelaars
mee, namelijk 105 plus nog 7 die een dag meeliepen. Als we alle ouders en begeleiders meetellen komen
we wel op 130 deelnemers.

In mijn tuin…
“Willen jullie nadenken over
een ‘leuk’ idee voor de zomer-
krant?”
Ja, zulke mailtjes sturen de
redactieleden elkaar. We had-
den al een paar jaar uitstapjes
in onze directe omgeving be-
schreven. Vorig jaar leuke
boeken om in de vakantie te
lezen. Wat zouden we dit jaar
kunnen doen?

Bij de zomer denk je aan de
tuin en aan de zon. Zo bedach-
ten we om onze vrijwilligers
eens in het zonnetje te zetten in
hun eigen tuin. Dat zijn de
mensen die, naast de redac-
tieleden, voor t Lougnijs col-
lecteren, mensen die de krant
bezorgen, de partner van de
eindredacteur die de krant cor-
rigeert en redigeert.
Aan iedereen hebben we ge-
vraagd om hun tuintafel op de
mooiste plek in de tuin te zet-
ten. We hebben ze daarbij vijf
steekwoorden voorgelegd, al-
lemaal betrekking hebbende
op de tuin. Plekje, struik,
bloem, drankje en dier.
De foto’s met reacties kunt u
verspreid vinden in deze t Loug-
nijs. We hopen dat u het kunt
waarderen en wensen u een
goede zomer en veel plezier
aan uw tuintafel toe!

Redactie t Lougnijs

Het was prachtig wandelweer, al-
leen donderdagavond was er hal-
verwege de tocht een regenbui.
Maandagavond liep men van Kan-
tens naar Rottum waar men een
rondje liep, bij de controlepost in
Rottum kreeg iedere deelnemer een
bidon met ranja aangeboden door
RABOBANK NOORD GRONINGEN.
Dinsdag ging de tocht over het
Doorderpad richting Toornwerd. In
Toornwerd kreeg ieder een appel,
gesponsord door PLUSMARKT
TUITMAN te Middelstum. Na een
rondje Ossegang ging men via het
fietspad terug naar Kantens.
Woensdagavond werd een route in
ere hersteld die een aantal jaren
niet was gelopen, wat ieder zeer
jammer vond, maar nu mag het
gelukkig weer. Het rondje (zoals
we nog steeds zeggen) Kristelijn:
Oosterweg-Klinkenborgerweg.
Donderdagavond begon de slot-
avond met een rondje Kaanster-
bos, halverwege kwam men weer
bij het t Schienvat voor controle en
toen begon het te regenen. Geluk-
kig was het maar een klein hoewel
stevig buitje tegen het stuiven. Na

het buitje liep men door het dorp
naar de Stitswerderlaan om ver-
volgens, via het bos, bij sportpark
De Kooi aan te komen. Daar stond
Malletband CONCORDIA uit Mid-
delstum klaar. Met de muzikanten
voorop gingen de wandelaars nog
een rondje door Kantens naar de
finishplaats t Schienvat, waar de
medailles en de wandelcertifica-
ten klaar lagen en alle deelnemers
nog een ijsje kregen.
Al met al was het weer een ge-
slaagde wandelvierdaagse. Harte-

lijk dank voor jullie deelname en tot
volgend jaar.

Marten Miske

Wandelvierdaagse 2009

Griezels, grollen, monsters en trollen
Maandag 10 augustus is het weer zo ver. De kinderspeelweek gaat dan
weer van start. Dit jaar zal het thema zijn: Griezels, grollen, monsters
en trollen. Vrijdag 14 augustus zal er, als afsluiting, een trolparade door
het dorp zijn.

Verder zijn wij nog op zoek naar de
volgende dingen:

 gordijnen
 kleden
 lege blikken
 landbouwplastic

Hebben jullie nog één of meer van
deze dingen, neem dan contact op
met onderstaande personen.
Ook zoeken wij nog vrijwilligers
voor deze week. Dus ben je 15 jaar
of ouder, geef je dan op!

We hopen jullie allemaal te zien op
maandag 10 augustus!

Het speelweekbestuur
Liesbeth Mars
Pastorieweg 11 - T 557217
of
Ineke Veldman
Oosterweg 7 - T 552424
___________________________________________

ADVERTENTIE

Zijn er hier in Kantens nog oudere
mensen die hulp kunnen gebruiken
in de huishouding? Ik bied mij graag
aan. Voor informatie:
T 0595-551121

bvd Loes Eissens
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In mijn tuin…
Plekje - Gezellig in onze eigen tuin zitten, onder de parasol en hopen op
een warme zomer.
Struik -De hibiscus in volle bloei, maar dan moet het niet gaan regenen,
want dan blijft er niet veel van al die mooie bloemen over.
Bloem - De pioenroos en de hortensia.
Drankje - Simon drinkt het liefst een gewoon glaasje bitter lemon en ik
geef de voorkeur aan een Bacardi Breezer, maar dat kan natuurlijk niet
altijd, daarom houd ik het ook regelmatig bij een sinaasappelsapje.
Dier - Katten behoren tot onze lievelingsdieren. Zolang we hier wonen
hebben we er altijd 2 gehad.

Simon en Petra Mus

Rumtaart
Een heerlijke zomertaart,
snel te maken zonder oven

Een recept van Hanny de Vries

Benodigdheden:
250 gr. boter (roomboter)
200 gr. basterdsuiker
½ liter melk
2 eidooiers
40 gr. maizena
50 gr. suiker
½ dl rum
100 gr. bigarreaux
(gekonfijte vruchtjes) en
1 roombotercake

Werkwijze:
Beboter de springvorm.
Snijd de cake in dunne plakjes.
Roer de boter en basterdsuiker ro-
mig. Kook de melk.
Roer eidooiers, maizena en suiker
door elkaar. Schenk er iets van de
kokende melk bij.
Dit alles onder goed roeren in de
pan. Even doorkoken.
Rum en de boter-suikercrème er-
bij. Fijngesneden bigarreaux erbij,
een paar achterhouden voor garne-
ring.
Vul het blik laag om laag met cake
en crème. Onderste en bovenste
laag bestaat uit cake.
Strooi er poedersuiker over en leg
hier en daar een half vruchtje.
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VAKWERK
In het huis van mijn beb en beite op Schiermonnikoog was een kamertje
waar wij kinderen niet mochten komen. Wanneer ik langs dat kamertje
liep, rook ik een geheimzinnige geur. Ik wilde weten wat ik rook, wat er
in dat kamertje gebeurde. Ik stond in de tuin, op mijn tenen en zag door
het raam de bovenkant van beite. Hij was aan het schilderen. Zo kwam
ik er achter dat die man daar al die sfeervolle schilderijen maakte die
overal in huis hingen. Vanaf dat moment wilde ik ook schilderen. Om net
als mijn beite met verf en kwasten de sfeer van een landschap neer te
zetten of het donzige van een poezenvacht.

Vanaf mijn achttiende wilde ik naar
de kunstacademie. Ik ging pas op
mijn dertigste, een jaar later dan
mijn vader. Mijn broer Theo volgde
enkele jaren later. En nu schilder ik,
net als mijn beite, in mijn eigen
kamertje, de mensen, dieren en
landschappen die mij fascineren.
In 2005 ben ik van de stad Gronin-
gen naar Kantens verhuisd. Ik vond
de ruimte, stilte en schoonheid van
het Hoogeland indrukwekkend en
wilde de sfeer van dit landschap in
mijn schilderijen vastleggen. Er is
intussen een mooie serie schilde-
rijen gekomen met het Hoogeland
en Kantens als thema.
Afgelopen zomer heb ik samen met
mijn vader en broer een aantal silo’s
op Schiermonnikoog beschilderd.
Deze zomer gaan we er nog een
kerkuil en zwaluwen schilderen. Dat
is een erg leuk en spannend project.
De silo’s zijn behoorlijk groot en je
moet dus aldoor een steiger op- en
af klimmen om te kijken wat je aan
het doen bent. Als je een keer op
Schiermonnikoog komt en je bent
nieuwsgierig, er is een fietsroute
uitgezet die langs de verschillende
silo’s loopt.
In de stad heb ik schildercursussen
gegeven in mijn eigen atelier. Mijn

atelier hier in Kantens is te klein om
aan een groep mensen les te geven.
Maar gelukkig kwam de vrouwen-
raad met het idee om een schilder-
cursus in t Schienvat op te zetten.
Afgelopen oktober ben ik daar mee
begonnen. Ik vind het geweldig om
weer schilderles te kunnen geven.
Vind je het leuk om een keertje in
mijn atelier te komen kijken: in de
zomermaanden heb ik regelmatig
open huis. Maar je mag ook altijd
even aanbellen.

Gerda Onnes

OPROEP!
Handpoppen, vingerpoppetjes en poppenkastpoppen gezocht!

Half juli vertrek ik naar Zuid-Amerika om als vrijwilliger te werken voor
de Nederlandse stichting Wees Kind. Deze stichting heeft een aantal
prachtige projecten in Peru. Meer informatie hierover kun je vinden op de
site www.stichtingweeskind.nl. Vanuit het stadje Huaraz ga ik meehel-
pen in de eetlokalen in het Andes-gebergte. Voor deze projecten zijn we
op zoek naar hand-, vinger- en poppenkastpoppen, die als ondersteuning
kunnen dienen bij het voorlezen van boeken. Daarnaast zamel ik, op eigen
initiatief, geld in om een boekenkast/-kist met spaanstalige boeken te
vullen. Heb je nog hand-, vinger- of poppenkastpoppen of wil je een
donatie doen voor de aanschaf van boeken, neem dan contact op via
annaholtman@hotmail.com.
_____________________________________________________

Opbrengst collecte
ASTMA-FONDS
De collecte voor het Astma-fonds heeft dit jaar  269,- opgebracht.
Alle collectanten, gulle gevers/geefsters bedankt voor hun inzet en
bijdrage.

Vriendelijke groeten vanWilma van Zanten-Timmermans
___________________________________________________________________________

NATIONAAL EPILEPSIE FONDS
De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds (De macht van het Kleine),
gehouden van 25 t/m 30 mei 2009 in Kantens, Rottum en Stitswerd, heeft

 530,93 opgebracht. Allen heel hartelijk bedankt.

Janny Dijk, Ineke Eisinga en Janny Holtman.
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Even voorstellen
Hallo allemaal!
Wij zijn Erik Piersma en Deborah de Vries. Erik komt uit Middelstum en
Deborah komt uit Bedum. Op 19 december 2008 hebben wij de sleutel
van ons huis gekregen. Na eerst een heleboel te hebben verbouwd en
veranderd zijn wij op 25 april verhuisd.

In het dagelijkse leven is Erik tim-
merman en werkt hij bij bouwbe-
drijf Mars in Middelstum.
Hij heeft ons huis van binnen dus
ook helemaal zelf verbouwd met
hulp van zijn handige vrienden. In
de zomer gaan wij met de buiten-
kant van het huis aan de slag.
Deborah werkt in het dagelijkse

leven in de kinderopvang in Gronin-
gen.
We vinden het heerlijk om hier
samen te wonen!
Ook voelen wij ons hier thuis, mede
namens onze buren.

Groetjes Erik en Deborah
(Pastorieweg 29 te Kantens)

19-09-2009
We zijn er uit! Op onze jubileumavond, 19-09-2009 maken we er weer
een gezellige Grunneger Oavend van. We hebben De Kösters uitgenodigd
en dat belooft een dolle avond te worden.

De Kösters betekent: “Een avond
vol swingende rock en roll, Grun-
neger blues, Sketches, Meesle-
pende ballades vol lief, leed en
ellende. Gewoon lekkere muziek
met liedjes zoals: Slim lelk, Lelke
maid, Vot en Plak stoet met hoagel-
slag”.
Ja stoet, want vooraf willen we
weer, net als vroeger, gezellig met
elkaar gaan eten. Rita verzorgt de
broodmaaltijd met van alles wat
en 2 consumpties, dus dat zit wel
goed.

De zaal is open vanaf 18.30 uur en
om 18.45 uur beginnen we met de

maaltijd en aansluitend zullen De
Kösters losbarsten.

Kaarten kun je vanaf nu bestellen
bij Elly Holst, T 551542 of e-mailen
naar Marten Miske:
m.miske@hetnet.nl.
De kaarten kun je dan eind augus-
tus (de juiste datum volgt nog) afha-
len. De kosten voor deze hele avond
zijn  7,50 p.p., voor kinderen t/m 12
jaar  5,00. Als je niet mee wil eten
(dat kan ik mij eigenlijk niet voor-
stellen) zijn de kosten.  5,00.

Kortom, CSC/Feestcomité en de
Kösters…hail schier en altied aans.

In mijn tuin…
Plekje - Mijn favoriete plekje is achterthuis bij de vijver!
Struik -Onze vlinderstruik is zomers zo mooi met allerlei soorten vlinders.
Bloemen - Ik ben gek op gerbera’s..al die verschillende kleuren lijkt zo
gezellig in huis.
Drankje -Ja ze zeggen altijd een “wientje veur stientje” dus ja...
Dier -We hebben verschillende dieren..onze hond Sjors en kat Pim..maar
als de kippen in de tuin lopen geeft dat ook veel gezelschap.

Miranda Blaauwwiekel
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In mijn tuin…
Plekje - Achter het huis onder de kastanjeboom, met de rug tegen de heg.
Struik - De Passiebloem, is helaas dood gegaan. Kon niet tegen de vorst.
Bloem - Orchideeën, hele vensterbank vol.
Drankje - Een glaasje rode wijn.
Dier - Slakken bij nieuwe plantjes en bloemen heb ik liever niet in de tuin.

Corrie Minck
______________________________________________________________

Uitslag verkiezingen Europees parlement
VAN HET STEMBUREAU IN KANTENS

Lijst 1 CDA ......................................................... 62 stemmen
Lijst 2 P.v.d.A. .................................................... 53 stemmen
Lijst 3 VVD ......................................................... 24 stemmen
Lijst 4 Groenlinks ............................................... 43 stemmen
Lijst 5 SP ........................................................... 24 stemmen
Lijst 6 Christen unie – SGP ................................. 102 stemmen
Lijst 7 D66 ......................................................... 24 stemmen
Lijst 8 Newropeans ............................................... 5 stemmen
Lijst 9 Europa voordelig & duurzaam ....................... 0 stemmen
Lijst 10 Solidara ..................................................... 0 stemmen
Lijst 11 Partij voor de dieren .................................. 37 stemmen
Lijst 12 Europese klokkenluiders partij ...................... 4 stemmen
Lijst 13 De groenen ........................................................1 stem
Lijst 14 PVV ......................................................... 27 stemmen
Lijst 15 Liberaal Democratische partij ....................... 0 stemmen
Lijst 16 Partij voor Europese Politiek ......................... 0 stemmen
Lijst 17 Libertas ...................................................... 2 stemmen

Totaal408 geldig uitgebrachte stemmen er was geen enkele ongeldig.

De krantenbezorgster met vakantie
Aangezien ik al een paar jaar niet weg ben geweest, heb ik besloten om
er dit jaar eens lekker tussenuit te gaan om van zon, zee en strand te
genieten.

Van 8 juli tot en met 15 juli ben ik
afwezig, maar ik heb inmiddels een
vervangster gevonden voor mijn
krantenloop. Omdat ik, na al die
jaren, ondertussen wel weet wat
iedereen graag in de brievenbus
krijgt, met of zonder sticker, is het
voor mij onmogelijk om dat in die
korte tijd eventjes aan mijn ver-
vangster uit te leggen.
Mocht je normaal helemaal niets
willen, of je hebt aangegeven dat ik

jouw deur wel mag overslaan, dan
word er 2 keer wel iets in de bus
gegooid. Ik hoop dat men hiervoor
begrip wil en kan opbrengen. Moch-
ten er tijdens mijn afwezigheid toch
problemen zijn, over folders of de
Ommelander Courant dan is Simon
‘s avonds na 20.00 uur, gewoon
bereikbaar:

Simon en Petra Mus
T  552673

In mijn tuin…
Plekje - Het zijn er eigenlijk 2, nl.: aan het strand van Vlieland en
onder de grote appelboom die hier in de tuin staat en waar je zo
heerlijk onder kunt zitten.
Struik - De roos Nevada; heeft dit jaar weer ongelooflijk mooi gebloeid
met grote geurende bloemen.
Bloem - Cosmea; altijd mooi met grote kleurige bloemen van paars tot wit.
Drankje - Een lekker koud pilsje op een mooie zomeravond.
Dier - De egeltjes in de tuin; als je maar lang genoeg stilzit, komen ze
gezellig naast je zitten te snuffen met hun neusjes en ze kunnen ook
flinke boeren laten als ze net iets hebben opgepeuzeld.

Anneke van de Graaf
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Geslaagd Groninger
Molenweekend in Kantens
Op zaterdag 13 en zondag 14 juni jl. werd weer het Groninger molen-
weekend gehouden. Dit jaar met als thema “van haver tot gort”, wat
betekent dat men iets “door en door” kent. Een deel van de betekenis
van het gezegde bleef zodoende bewaard: de kennis van het molenwezen
wordt immers overgedragen van vader op zoon, en van oud op jong
tijdens de lesuren die gehouden worden op de lesmolens in onze
provincie.

De feestelijke opening van het
Groninger molenweekend werd
op vrijdagavond 12 juni gehouden
in Zuurdijk. Bij aankomst werden
we hartelijk ontvangen met een
welkomstdrankje bij koren en pel-
molen “De Zwaluw”. Deze molen
is eigendom van de vereniging
De Hollandse molen en wacht op
enige herstelwerkzaamheden.
Ongeveer veertig molenaars en
molengidsen waren op deze avond
aanwezig. Daarna werden we
vriendelijk ontvangen in het zaal-
tje van café “Billeke de beer”
waar de voorzitster van het Gro-
ninger molenhuis ons hartelijk
verwelkomde met een speech.
Zij vond deze opkomst geweldig
en iedereen werd meteen alvast
bedankt voor de medewerking aan
het molenweekend. Tijdens het
heerlijke warm Zuid-Afrikaans lo-
pend buffet werden verschillende
gebeurtenissen en ervaringen uit-
gewisseld door de molenaars,
waardoor het lang gezellig bleef
in Zuurdijk.

Op zaterdag en zondag draaide de
molen “Grote Geert” volop in Kan-
tens.
Op zaterdagmorgen viel het be-
zoek tegen, maar in de middag
kwamen ongeveer twintig men-
sen kijken. De zondagmiddag was
zo voorbij. Om 1 uur ging de mo-
len draaien en meteen was er al

bezoek uit andere provincies van
collega molenaars o.a. uit Noord
Holland, Utrecht, Friesland en een
paar uit de provincie zelf die niet
draaiden op de zondag.
En natuurlijk de bezoekers niet te
vergeten, die uit onze dorpen kwa-
men.
Dit molenweekend zijn er onge-
veer 45 bezoekers geweest op de
molen en kinderen kregen een
mooie kleurplaat mee naar huis.
Een geslaagd molen evenement
voor de provincie en ook voor de
“Grote Geert”.

De molenaar
______________________________________

Zummervekaansie
Zo onderhaand t geraais goud zat.
Paries? Berlien? Ik heb t wel had
en is der sums wat mis mit Stad?

Ach, gelukkeg bin ik ainlieks pas
as k rusteg op n Grunnegs zunterras
aal mien vekaansiegeld verbras.

Hanneke Maaier

Oet: Toal en Taiken.

In mijn tuin…
Er werd mij gevraagd om een stukje voor t Lougnijs te schrijven. Ik moest
mijn tafel op het mooiste plekje in mijn tuin zetten, nou hier zien jullie het.
Een ieder die bij ons binnen komt verbaast zich er over dat er achter ons
huis zo’n diepe tuin zit.
Als de zon schijnt en de temperatuur is goed, dan gaan bij ons de
tuindeuren open en leven we in de zomer het meest buiten.
We nuttigen er ons ontbijt en picknicken met onze dochter aan de tuintafel.
We genieten van de bloemen in de tuin, een van onze toppers is wel de
pioenroos met zijn prachtige dieproze kleur. Helaas bloeit deze maar
even.
Ook ’s avonds, als het even kan, dan stoken we onze tuinkachel op en
zitten we tot laat buiten. Heerlijk! Met een lekker wijntje of een borreltje
erbij. Proost!

Trees Vriezema
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De klokkenluider
van Rottum
Zaterdagmorgen, ik lig op bed, lekker wakker wordend na een verkwik-
kende slaap, hoor ik in de verte de klokken van onze kerk 9 keer slaan.
Wat is dit nu weer, wat is er in het dorp te doen? Normaal worden de
klokken alleen maar op zondagavond voor een kerkdienst geluid, of voor
als er iets te doen is. Maar we hebben vanmiddag pas de jaarafsluiting
van de VDR dus dat is ruimschoots te vroeg. Ik zal later vandaag eens
op onderzoek gaan. Om 10 uur zit ik met mijn eerste kopje koffie heerlijk
in de tuin en hoor ik de klokken 10 keer slaan. Dit gaat te ver! Wat is hier
in mijn dorpje aan de hand?

Ik ga dan maar direct op onder-
zoek uit. Ik loop naar de kerk en
zie daar iemand vandaan komen
en naar zijn huis lopen. Ik er ach-
ter aan. “Hallo Willem, mag ik je
wat vragen? Ben jij degene die de
klokken elke keer laat luiden?"
“Nee, dat ben ik niet, maar ik weet
er wel het een en ander van”.

Bij Willem in de tuin begint hij te
vertellen. “Ik ben heel erg geïnte-
resseerd in kerken als cultuur-
goed en nadat we hier vorig jaar
zijn komen wonen heb ik me wat
verdiept in deze kerk. Al snel
kwam ik erachter dat het uurwerk
het niet meer deed. Ik sprak met
de beheerder en vertelde hem dat
ik enige ervaring heb met het
maken van uurwerken. Ik heb
zelfs ooit zélf een astronomisch
uurwerk gemaakt.
Ik vertelde verder dat er in deze
kerk in Rottum een heel bijzonder
uurwerk zit en dat het van rond
1600 moet zijn en nog geheel in
authentieke staat verkeert. Het
zou alleen goed gereinigd moeten
worden en weer goed worden af-
gesteld. De beheerder werd heel
blij dat we mogelijk weer een
werkend uurwerk zouden kunnen
realiseren en heeft me gevraagd

of ik wilde kijken wat ik eraan zou
kunnen doen”.
“Maar Willem, dat kost toch heel
veel tijd zo’n restauratie?", was
mijn volgende vraag. “Om het
werkend te krijgen ben ik onge-
veer 4 dagen bezig geweest en
het exact afstellen kost misschien
nog een dag. Verder moet er 1
maal per dag iemand de gewich-
ten opdraaien om het werkend te
houden”.

“Wie doet dat nu”, wilde ik weten,
waarop Willem vertelde dat hij dat
deed. “Wat een klus! En als je op
vakantie bent, wie doet het dan?"
“Dat weet ik niet”, zei Willem, “mis-
schien kunnen we met een paar
vrijwilligers een ploegje beginnen”.
Nou Willem, in jouw vakantie wil ik
het wel van je overnemen want ik
vind het geweldig dat we in ons
dorpje weer een werkend uurwerk
in de kerk hebben.

Tot slot roep ik Rottumers op om
zich bij mij te melden als ze mee
willen draaien in een ploegje om
1 keer per dag de klok op te win-
den. Ik doe zeker mee!

Groeten
Uw ReRo
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Stitswerd op z’n kop
30 mei was het: Stitswerd op zijn
kop!  Dat  betekende:  een  rondrit
achter de trekker van Jan, spelle-
tjes op en rond de jeu-de-boules-
baan, een voetbalwedstrijd tussen
ouders en kinderen op het grasveld
van Stol, zingen door Pavane in de
kerk, eten van een gezamenlijk
bereide maaltijd, prijsuitreiking,
toneel en nog uren blijven hangen in
het Dorpshuis.

Eric de Klerk

In mijn tuin…
Plekje - Het mooiste plekje bij ons in de tuin vinden wij ons haventje. Dit
omdat je hier heerlijk kunt zitten en genieten van de natuur.
Struik - In onze tuin hebben wij een rozenstruik. Op het moment van
schrijven staat de struik volop in bloei.
Bloem - Wij hebben veel bloemen in de tuin. De mooiste bloem vinden
wij …uhh tjaaa…Eigenlijk zijn op dit moment alle bloemen erg mooi!
Drankje - In de zomer vinden wij het heerlijk om lekker in de tuin en bij de
vuurkorf te zitten. Natuurlijk mag een biertje c.q. wijntje dan niet ontbreken.
Dier- In onze tuin hebben wij een volière. Hier genieten wij vooral in de
zomer altijd erg van.

Johan en Ineke Veldman

In mijn tuin…
De foto van mij op het lievelings-
plekje in mijn tuin, is gemaakt door
mijn kleinzoon Max Keizer, die ie-
dere maand samen met mij t Loug-
nijs rondbrengt naar 24 adressen in
het buitengebied.
In mijn grote tuin is dit plekje eigen-
lijk ‘n “tuintje” op zich, afgeschermd
door wat heggetjes en verschillen-
de struiken, waaronder ’n grote,
heerlijk geurende kamperfoelie.
Als ze wil schijnen, is er hier de
hele dag zon.
Uitgesproken lievelingsplanten heb

ik niet. Van het madeliefje in mijn
gras tot de mooiste roos, ze zijn mij
allemaal even dierbaar. Als ik be-
slist zou moeten kiezen, wordt het
de geranium: zoveel variëteiten qua
blad, bloem, kleur etc. en kennelijk
hebben ze het op iedere plek naar
hun zin, tenminste bij mij.
Hier ‘s morgens vroeg met een kop
koffie in ‘n beschut hoekje te kun-
nen zitten met alleen nog maar het
geluid van de vogels, maakt bij
voorbaat dat mijn dag niet meer
stuk kan.

Charlotte Funken
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Drukkerij
Sikkema

Geluiden en geuren
Al vroeg in het voorjaar, op de eerste zonnige en warme dag, krijg ik
vakantiekriebels. In de auto gaan de raampjes voor het eerst open. Je
hoort de wind suizen. Een rijtje bomen dat gepasseerd wordt, brengt een
regelmatig terugkerende, korte suis voort. Een brug met spijlen doet
hetzelfde, alleen is dan de frequentie van de suisjes hoger. Tegenliggers,
huizen, muren alles brengt een specifiek geluid voort. Heel anders dan
met de ramen gesloten. Dezelfde geluiden als op vakantie. Alle ramen
geopend. Immers, altijd goed weer en op weg naar het zuiden van
Frankrijk. De autoroute, de route nationale en bij voorkeur de D- en V-
wegen.
Nu heb ik sinds een aantal jaren de luxe van airconditioning. De noodzaak
om de ramen te openen is er niet. Maar de sensatie van vakantiegeluiden
laat ik me niet ontnemen. Open die handel. Jammer dat je niet meer hoeft
te draaien. Een druk op een knopje doet de portiervensters magisch naar
beneden gaan. Hoor en ruik vakantie!
Geuren, ook zoiets. Als kind hadden wij thuis geen auto. Mijn ouders
hadden beiden geen rijbewijs. Ver weg was toen met de trein of met de
bus. Ver weg was overigens altijd binnen Nederland.
De trein had natuurlijk een geheel eigen geluid, het monotone kedeng,
kedeng, later door Guus Meeuwis bezongen. Maar de trein had ook een
geur. En dan bedoel ik niet de brandende kolengeur van een stoomtrein,
die was in mijn jeugd al afgedankt. Nee, de geur van de bekleding van de
zitplaatsen. Was het leer? Deze geur betekende: lang niet naar school, ver
weg, vakantie dus.
Diesel. De walm van diesel. Het busstation aan de Amsterdamse
Wibautstraat. Van daar gingen de bussen door grote delen van Nederland.
De NBM (Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij) bracht mij regelma-
tig naar mijn oma. Maar vooral onbereikbare verten snoof ik met de
dieselwalm naar binnen. Bergweggetjes met sneeuw. Die kende ik van
de Cineac, televisie hadden we niet.
Je zou kunnen zeggen dat ik al vroeg verslaafd was. Geluiden zijn
misschien nog onschuldig, maar snuiven….
Als dit stukje in t Lougnijs verschijnt, rijd ik in Frankrijk en luister en snuif.
Ik heb nu zelf een diesel, mijn eigen NBM-bus. Frankrijk is voor mij het
ultieme land. Ik hoef niet te wandelen in Nepal of te zonnen in Thailand.
Het liefst zit ik in de schaduw van een boom een boekje te lezen op een
kleine, liefst verlaten camping aan een riviertje. Boeken over mensen die
avonturen beleven in verre landen. Of over mensen die een gecompli-
ceerde levenswandel hebben. Op de achtergrond hoor ik de rivier
stromen, de wielewaal dudeljoo fluiten, de krekels de Boléro beginnen en
ruik ik de warmte van het droge gras. De enige noodzakelijke actie is
regelmatig naar de supermarché. Uiteraard met de raampjes open!

Eric de Klerk

Klaverjasclub Rottum
Het seizoen zit er weer op. Van oktober tot en met mei is er weer elke
eerste vrijdag van de maand gekaart. Met heel veel genoegen hebben er
weer veel mensen deelgenomen.

De winnaar van de enorme wissel-
trofee en het mager speenvarken
(aangeboden door boer B.) is dit
jaar sinds vele jaren weer eens
iemand anders.
Hieronder de eindrangschikking
van dit seizoen.
Wilt u ook eens een keer kaarten
dan bent u weer van harte welkom
vanaf de eerste vrijdag van oktober
2009.

1) Mark .....................22918
2) Wimjan ..................22798
3) Jan ........................21279
4) Henk .....................21233
5) Attie ......................20910
6) Gert .......................19849
7) Lambert .................19824
8) Wicher ...................20180
9) Rinie .....................19850

10) Lucienne ................18739
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Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T0900 - 9229 (0,10 p.min)
___________________________________

TANDARTSEN:
27/28 juni
Tandartsenpraktijk Timmerman -
Uithuizen
T 0595 - 43 17 16
4/5 juli
Tandartsenpraktijk Loppersum -
oppersum
T 0596 - 57 28 18
11/12 juli
H. Meursing - Middelstum
T 0595 - 55 22 92
18/19 juli
Tandartspraktijk F.H. Bennink -
Ten Boer
T 050 - 3022720 of 0595 - 464433
25/26 juli
Tandartspraktijk Fledderus &
Commies - Winsum
T 0595 - 441545
1/2 augustus
L.G. Jager - Bedum
T 050 - 3015462
8/9 augustus
J.F. Perdok - Baflo
T 0595 - 422723
15/16 augustus
Tandartspraktijk Bruining-
Gelderblom - Winsum
T 0595 - 441740
22/23 augustus
Tandartsenpraktijk Loppersum -
 Loppersum
T 0596 - 572818
29/30 augustus
C.J. Conradie - Bedum
T 050 - 3012337

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

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

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

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084
___________________________________

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

Kerkdiensten
DORPSKERK ROTTUM

Zondag 12 juli
19.00 uur – dhr. P. Ketting

Zondag 26 juli
19.00 uur - ds. A.J. Fraanje

Zondag 09 augustus
19.00 uur - dhr. P. Ketting

Zondag 30 augustus
19.00 uur - ds. J. den Admirant
______________________________________________

CHRISTELIJK GEREFORMEERDE
KERK KANTENS

5 juli
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - leesdienst

12 juli
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange

19 juli
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange

26 juli
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - leesdienst

2 augustus
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange

9 augustus
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange

16 augustus
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange

23 augustus
09.30 uur - ds. J. Sijtsma
14.30 uur - ds. J. Sijtsma

30 augustus
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange
______________________________________________

GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT) KANTENS

5 juli
11.00 uur - ds. T. Groenveld uit
Roodeschool
14.30 uur - leesdienst

Van 12 juli t/m 2 augustus worden
de diensten samen met de gemeente
van Middelstum gehouden.

12 juli
09.30 uur (Middelstum) -
ds. W.L. de Graaff uit Middelstum
14.30 uur (Kantens)-
ds. J. Oosterhuis uit Sauwerd

19 juli
09.30 uur  (Middelstum) -
leesdienst
16.30 uur  (Kantens) -
ds. H.J.J. Pomp uit Aduard

26 juli
09.30 uur  (Middelstum) -
leesdienst
14.30 uur  (Kantens) - leesdienst

02 augustus
09.30 uur  (Middelstum) -
leesdienst
14.30 uur  (Kantens) - leesdienst

09 augustus
11.00 uur  (Middelstum) -
ds. T. Groenveld uit Roodeschool
14.30 uur  (Kantens) - leesdienst

16 augustus
09.30 uur  (Middelstum) -
ds. J. Klapwijk uit Winsum
14.30 uur  (Kantens) -
ds. A.H. Driest uit Groningen

23 augustus
11.00 uur  (Middelstum) -
J.M.A. Groeneveld uit Bedum
16.30 uur  (Kantens) -
ds. J. Oosterhuis te Sauwerd

30 augustus
11.00 uur  (Middelstum) -
ds. A.G. Bruijn uit Uithuizen
14.30 uur  (Middelstum) -
ds. T.K. van Eerden uit Zuidhorn
___________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Kantens, Antoniuskerk

5 juli
10.00 uur - dhr. M.Sprenger, lees-
dienst

19 juli
10.00 uur - ds. G.A. Schoonheim uit
Drachtstercompagnie

26 juli
10.00 uur - ds. H.A.H. Maat uit
Warffum

2 augustus
10.00 uur - mevr. J.C. Prins-Pest-
oor (koffie na de dienst in Salem)

9 augustus
10.00 uur - ds. D. de Boer uit Mid-
delstum

16 augustus
11.00 uur - ds. M.H. Langenburg uit
Middelstum

23 augustus
10.00 uur - ds. E.J. Struif uit Ooster-
wolde

30 augustus
09.30 uur - dhr. H.J. Dijkstra uit
Gasselternijveenschemond

Stitswerd, Georgiuskerk

12 juli
19.00 uur - dhr. A.J. Fraanje uit
Drachten; themadienst
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In mijn tuin…
Plekje - Wij gaan met de zon mee, zitten waar de zon schijnt.
Struik - De sering, ruikt lekker, gouden regen en rode meidoorn. Een mooie
kleurencombinatie, maar ze zijn zo snel uitgebloeid.
Bloem - De roos, zit nu in knop.
Drankje - Binnen een cognacje, maar buiten liever een pilsje, zegt Tjarko.
Giny een amaretto.
Dier - We hebben alleen maar twee poezen. Ze vangen vogeltjes, mollen
en muizen. Dat is de natuur.

Tjarko en Giny Wibbens

In mijn tuin…
Achterin de tuin, op ons nog onontgonnen stukje tuin en waar ooit ons
terras gaat komen, zit ik bij de vuurkorf te genieten van al het prachtigs
dat ik zie.
Ik zie de forsythia, die ik als heel klein plantje, toen nog in pot, op ons balkon
in stad Groningen kreeg en die het hier, net als wij, verschrikkelijk naar
haar zin heeft en ieder voorjaar weer één groot feest van gele bloemen
is.
Ik geniet van de wilde akelei, deze prachtig paarse bloem die al met mij
meereist zolang ik me kan heugen, waar ik ook maar heb gewoond en die
me met haar tere klokjes altijd weer ontroert.
Wat zou mijn lievelingsdier, de pyrenese berghond, liggend aan mijn
voeten hier, het plaatje nog vervolmaken. Maar ik hoor de vogels
kwetteren, zie de prachtig gekleurde vlinders en de zoemende bijen die
zich tegoed doen aan mijn kruidentuintje, hopelijk maken ze er een
lekkere honing van.
Wat kan ik dan genieten van een heerlijk koud glas rosé, als ik ’s avonds,
zittend bij het kampvuurtje, de lucht rood zie kleuren terwijl de dag
overgaat in de nacht.

Paulien Ros
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Agenda
Stitswerd
Zaterdag 27 juni
13.00 tot 17.30 uur
Kerk Stitswerd
Zie de mens Edu.
Over het leven van Edu Waskows-
ky en het onvoltooid Joods monu-
ment, geschreven door Emiel Drie-
sten. Zie voor meer info:
www.terugnaarhetbegin.nl

Vaste activiteiten
dorpshuis Stitswerd

Maandag
Koor Pavane

Dinsdag
Dansgroep Heartbeat
_________________________________________________

Kantens
Donderdag 2 juli
t Schienvat
10.30 tot 12.00 uur
Laatste schooldag (peuterspeel-
zaal)

t Schienvat
Vanaf 19.00 uur
Musical O.B.S Klinkenborg

Zaterdag 29 augustus
Vanaf 13.00 uur
o.a. t Schienvat en Grote Geert
Kantens 4t, met o.a. Franse markt,
kunst salon Kantens, live muziek.
Ook kunt u zich opgeven voor:
Rolstoel race (stel uw eigen team
samen)T 551856 ofT 06-20839053

Zondag 30 augustus
Vanaf 13.00 uur
o.a. t Schienvat en Grote Geert
Kantens 4t, met o.a. Franse markt,
kunst salon Kantens, live muziek.

Keuken open
Stamtafel en eten, ook voor afhalen
van patat/snacks en menu v/d dag.
Vrijdag 17.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 17.00 tot 20.00 uur

T SCHIENVAT MENU’S

Vrijdag 03 juli
Kipfilet/Geb. Aard/Sla/rode bietjes:
 4,75

Zaterdag 4 juli
Kipfilet/geb. aard/boontjes:  4,75

Vrijdag 10 juli
Bami schotel + geb. ei:  4,75

Zaterdag 11 juli
Bami schotel (+ geb. ei):  4,75

Vrijdag 17 juli
Shoarma schotel (+ geb. aard/sla):
 4,75

Zaterdag 18 juli
Kippenpoot/geb. aard/wortels:
 4,75

Vrijdag 24 juli
Nasi schotel (+ geb. ei):  4,75
Zaterdag 25 juli
Nasi schotel (+ geb. ei):  4,75

Vrijdag 31 juli
Gehaktbal/Geb. Aard./sperzie-
boontjes:  4,75

Voor meer informatie ga je naar:
www.Schienvatkantens.nl
_____________________________________

Oud papier
woensdag 1 juli

en

woensdag 26 augustus

papier vanaf 18.00 uur bij de weg.
_____________________________________

Schildercursus
Op de tweede dinsdagochtend en
dinsdagavond in september start
er weer een schildercursus in t
Schienvat. De cursus is voor be-
ginners en gevorderden en bestaat
uit 10 lessen.

We gaan werken met acrylverf en
er komen verschillende onderwer-
pen aan bod, zoals compositie, kleur
en perspectief.
Je mag figuratief werken, maar
gaat je voorkeur uit naar abstract,
dan kan dat ook.

De lessen worden gegeven door
beeldend kunstenares Gerda On-
nes, zij geeft al meer dan 20 jaar les.
Zelf schildert ze met acryl en aqua-
rel en een van de onderwerpen in
haar werk is het Groninger hoge-
land.

Start: dinsdag 8 september
Waar: t Schienvat te Kantens
Kosten:  100,-

incl. basismateriaal

Voor informatie en aanmelden:
Gerda Onnes
T 551526
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Lezersfoto!
De lezersfoto heeft als titel: Wandel 4 daagse gezicht op Kantens (Egbert de Vries). Welke lezer stuurt een foto
voor de maand augustus?

In mijn tuin…
Een verhaal, opgeschreven in de
achterkamer Pastorieweg 6-a met
zicht op de achtertuin

Het mooiste plekje in onze tuin vind
ik de vijver en zijn omgeving. In de
vijver bevindt zich o.a. een witte
waterlelie. De waterlelie is de ko-
ningin onder de waterplanten. Van-
af mei verschenen de eerste ma-
jestueuze bladeren. Begin juni
kwam er een gesloten bloemknop
boven de oppervlakte van het water
en op dit moment ontluikt de bloem.
’s Ochtends opent de bloem zich en
in de namiddag sluit ze zich. Een erg
fascinerend schouwspel.
In de vijver zwemt een aantal goud-
vissen, dat bij het voeren zo heerlijk
kan smakken.
Een van de mooiste struiken in de
tuin is de vlinderstruik. De struik
heeft prachtig gekleurde bloemen,
die door een stormloop van vlin-
ders wordt bezocht, zoals de pauw-
oog, de kleine vos en de atalanta.

Een poes is één van mijn favoriete
dieren. Jarenlang hebben we een
zwart-witte poes, Joris gehad. Ie-
dereen vindt zijn of haar poes heel
bijzonder en zo wij ook onze Joris.
Wanneer om kwart voor twaalf de
zoemer van de school ging, kwam
hij me dikwijls ophalen en liep hij
voor mij aan om de weg naar huis
te wijzen. Een enkele keer ging hij

ook voor het raam van mijn lokaal
zitten en werd hij stiekem binnen
gelaten door een leerling.
’s Avonds na tienen drink ik vaak
een glas wijn en af en toe neem ik
mijn favoriete drankje: een glas
rum-cola.

Ebbel Kuipers


