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de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

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

t Lougnijs
voor de dorpen Kantens  Rottum  Stitswerd

30e jaargang 2010
“Hierbij hebt u het eerste nummer van onze dorpskrant in handen. De maandelijkse informatiekrant voor de
dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd, welke gratis huis aan huis bezorgd zal worden, aan het einde van iedere
maand, met uitzondering van de maand juli dan is de redaktie met vakantie.”

Zo opende 30 jaar geleden de eind-
redacteur op pagina één van num-
mer één van onze krant. Inmiddels
zijn we 30 jaar verder en is dit
nummer 334. In 30 jaar komt de
krant nog steeds op de laatste don-
derdag van de maand, is hij nog
steeds gratis, gaat de redactie (vroe-
ger met een “k”) nog steeds in juli
op vakantie en wordt het drukwerk
nog steeds verzorgd door drukkerij
Sikkema. Ook is Anje van der Hoek
nog steeds een zeer gewaardeerd
lid van de redactie. Is er dan niets
veranderd? Jawel, na 28 jaargan-
gen is de krant van A5-formaat naar
A4-formaat gegaan. Ook is de voor-
pagina na 28 jaar verdwenen (weet
u nog wel: die met de drie kerken).
Dat veranderen, na zoveel jaar, niet
zo maar gaat is duidelijk geworden
door de vele reacties die we kre-
gen. Maar na anderhalf jaar zal
(bijna) iedereen het wel met mij
eens kunnen zijn dat aan t Lougnijs
inhoudelijk niets is veranderd. We
proberen nog steeds allerlei infor-
matie uit onze dorpen voor u te
verzamelen en te publiceren. Deze
maand hebben wij als redactie een
jubileumkrant voor u gemaakt. We
hebben in het midden van de krant
vier pagina's met stukken uit de
eerste jaargang geplaatst, zoals ze
toen in de krant stonden (inclusief
taal en spellingfouten). In de rest
van de krant kunt u ongeveer de-
zelfde artikelen vinden maar dan
anno 2010. Tot slot sloot de toen-
malige redactie met de volgende
zin af:
”Hopend dat deze krant u veel infor-
matie en lees plezier geeft, waar u
misschien anders van verstoken
blijft, wensen wij voor u en ons de

krant een behouden vaart.”
Wij als redactie sluiten ons daar na
30 jaar graag bij aan en hopen nog
heel veel kranten voor u te maken.

Namens de hele redactie,
Wimjan Rietdijk
eindredacteur

Oud papier
Woensdagavond
7 juli - T 551495
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Uitvaartverzorging
Boersema

Drukkerij
Sikkema

1. We chatte ff met:
Nienke Brontsema, ik ben 10 jaar en woon aan de Stitswerderlaan nr. 20
in Kantens. Ik zit in groep 6 van OBS De Klinkenborg. Mijn hobby's zijn
dansen, gym, zwemmen en buiten spelen.

2. Wat is je favoriete muziek:
Vrolijke muziek.

3. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen worden.
Waarom?
Ik wil wel wereldkampioen in dansen zijn. Ik zit op dansles en doe ook
mee aan wedstrijden. Ik vind het heel leuk om te dansen. Dansen is mijn
allergrootste hobby.

4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenko-
men?
Overdag zit ik op school en 's avonds ben ik gewoon thuis of ik heb dansles.

5. Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming?
Kreta.

6. Voor wat voor gerecht kunnen
wij jou 's nachts wakker maken?
Pizza en prei.

7. Op welke site ben je vaak te
vinden? Waarom?
Hyves,  je  kunt  lekker  met  al  je
vrienden kletsen en je kunt er leuke
spelletjes spelen.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
eruit?
Ik hoop dat ik een super Musical-ster word.

9. Aan welke activiteiten in het dorp doe je mee?
Speelweek. Speurtocht in het donker. Wandel 4-daagse.

10. Wat zou jij in het dorp waarin je woont willen veranderen?
Waarom? Niks. Het is al leuk genoeg.

11. Tot slot, met wie chatte we de volgende keer?
Mijn buurmeisje en vriendinnetje Lisanne Buma.
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Als geboren Stadjer woont Marcel
Eissens met zijn gezin al weer 13
jaar aan de Kooistraat 6 in Kan-
tens. Voor zijn werk bij de Milieu-
dienst reist hij iedere dag naar
Groningen. Marcel is sinds vorig
jaar kerst de nieuwe orgelman van
de stad, een reden om eens met
hem van gedachten te wisselen
over het draaiorgel “De Pronk-
jewail”.

Kun je in het kort iets vertellen over
de geschiedenis van “De Pronk-
jewail”?
“Het orgel werd in 1970 gebouwd
door Jan van Eijk uit Terwolde. De
eerste jaren heette het “De Drome-
daris” en speelde in Hoorn. In 1989
kocht Karel Bosma uit Groningen
het orgel. Hij heeft ermee door de
stad gelopen. De naam vond hij niet
mooi. Seth Gaaikema heeft toen de
Groninger naam “De Pronkjewail”
bedacht. Bosma werd ouder en op
den duur zag het orgel er wat ver-
waarloosd uit. Het kwam burge-
meester Jacques Wallage ter ore
dat het orgel al een paar keer op
Marktplaats te koop aangeboden
was. Hij wilde het orgel graag voor
de stad behouden. Met geld van de
gemeente en giften van Stadjers
werd het gekocht en aangeboden
aan Wallage bij zijn afscheid. Het
orgel werd helemaal gerestaureerd
en het front ziet er prachtig uit.”
Hoe ben je met het draaiorgel in
aanraking gekomen?
“Wie  het  dichtst  bij  het  vuur  zit,
warmt zich het best. Op mijn werk
hoorde ik dat Wallage een draaior-
gel als afscheidscadeau kreeg. Ik
heb direct gemaild dat Wallage wel
een orgel kreeg, maar dat ik hem
niet als draaiorgelman zag en heb
mezelf als de nieuwe draaiorgel-
man van de stad aangemeld. De
gemeente wilde er eerst een re-
integratieproject van maken, maar
het werkt niet als er verschillende
mensen mee op pad gaan. Het is
het beste als er één persoon met
deskundigheid en plezier mee
omgaat.”
Ik wist wel dat je iets met kermis-
sen had, maar draaiorgels was
nieuw voor mij. Was je altijd al
liefhebber van draaiorgelmuziek?
“Bij Riddering in de Cakewalk ben
ik er vroeger al mee in aanraking
gekomen. Een draaiorgel is een
vermaak. Vroeger vlogen alle ra-
men open als er een draaiorgel in
de straat kwam. Mensen plezieren,
daar hou ik van.” (Veel oud-Kaan-

sters zullen zich de Cakewalk op de
parkeerplaats van Huize Boterdiep
herinneren. Als je van de glijbaan
roetsjte, vloog je recht op het orgel
af.)
Waar staat het orgel in de stalling?
“Het staat in Ten Boer in een bevei-
ligde bedrijfshal van de fam. Ridde-
ring/Guikema uit Garmerwolde.
Dat zijn goede kennissen van mij.”
Moet je ook voor het onderhoud
zorgen?
“Stof en vocht zijn de grootste vij-
anden van een orgel. Het houtwerk
van het front mag niet nat worden.
Een regenbui is funest. Dan worden
de leertjes en veertjes vochtig en
komt er na enige tijd geen geluid
meer uit. Het loopwerk moet zo nu
en dan geolied worden. Een oosten-
wind is ook niet goed. Ik ga altijd
met een ingepakt orgel op pad,
want je weet nooit wat er onderweg
tegenaan kan vliegen, steentjes,
vogels, vliegen. Het orgel moet
draaien, stilstand is achteruitgang.”
Kan het orgel door iedereen wor-
den gehuurd?
“Jazeker. De gemeente is eige-
naar, betaalt de verzekering en
eventuele grote reparaties. Ik werk
voor de gemeente, maar ik beheer
en exploiteer het orgel. Iedereen
kan mij bellen om het orgel te hu-
ren. Ik beslis zelf wat ik wel of niet
aanneem. Het kost natuurlijk wel

wat. Als er overdag een festiviteit
is, moet ik er vrij voor nemen. De
orgelboeken zijn ook voor mijn re-
kening. Ik heb nu een collectie van
178 orgelboeken. Die worden in
België en Nederland gemaakt. Je
moet  met  de  muziek  bij  de  tijd
blijven, zoals nu Sieneke met Sha-
la-lie, Sha-la-la. Voor een potpourri
van Jannes ben je zo  300,00 tot 
400,00 kwijt. Je moet een vergun-
ning hebben van de gemeente waar
je staat. Je mag niet zomaar overal
muziek maken.”
Ben je er vaak voor op pad?
“Sowieso sta ik om de drie weken
in de Herestraat of elders in Gronin-
gen. De feestdagen, zoals Sinter-
klaas, kerst, 28 augustus, Konin-
ginnedag zijn vaste dagen in de
stad. Maar ik word ook gebeld voor
openingen, braderieën, bruiloften.
De Groninger Orgeldagen waren
op 8 en 15 mei. Dat lijken me lange
dagen en je moet er steeds bij
staan, neem ik aan. Je kunt er geen
stoel naast zetten. Hoe ervaar je
dat?
“Doordat jezelf plezier hebt, word
je niet moe. Ik heb geen probleem
met tien uur staan. Verder vind ik
het leuk om de mensen te observe-
ren, hoe ze reageren en zich gedra-
gen. Soms zeggen ze: ”Daar is
geen kunst aan, je moet met de
hand draaien.” Dan zetten we de

motor even uit en geven we een
demonstratie orgeldraaien. Wie wil
mag even aan het wiel draaien. Het
is niet zo eenvoudig, je moet in de
maat blijven. Zo kunnen de mensen
ervaren wat voor gevoel dat geeft.”
Moet je verstand van muziek heb-
ben?
“Je moet wel wat feeling hebben
met de muziek, kunnen horen waar
een valse noot zit. Je wilt niet graag
dat het gebeurt, maar een orgel-
boek kan een beetje scheef liggen.
Het boek kan dan beschadigen en
het orgel zelf daardoor ook.”
Herinner je je “De Arabier” nog in
de Groninger straten?
“Uiteraard en “De Martinistad” en
“De Turk”. “De Arabier” was een
begrip in de stad Groningen. Het
staat nu in het museum “Van Speel-
doos tot Pierement” in Utrecht”.
Hoe lijkt het met het mansbakje of
centenbakje?
“Het mansen kun je wel doen, maar
dan moet je met z'n tweeën zijn. De
één bedient het orgel en de ander
zamelt geld in. Als mijn dochter
Mireille of mijn zoon Marcel mee-
gaan, gaan die wel eens mansen,
op de maat van de muziek natuur-
lijk. Als ik alleen ben, zet ik een
koperen pot voor het orgel. Het
levert minder op dan mansen.”
Heb je veel reacties gehad op de
Kaanster braderie?
“Ik had veel aanspraak. Oudere
mensen zeiden: ”Wat een gezellige
sfeer op de braderie.” Het was ook
een stukje promotie voor mezelf, ik
stond er pro Deo. Ik had het gevoel
dat iedereen dik tevreden was.”

Je kunt wel zeggen dat Marcel een
bevlogen orgelman is. In de stad
zeggen ze: ”Jij bent qua uitstraling
en van postuur een echte orgel-
man, het orgel hoort bij jou!” Hele-
maal mee eens. Hartelijk dank dat
je voor t Lougnijs iets over “De
Pronkjewail” wilde vertellen.
Wilt  u  meer  informatie?  Kijk  op
www.depronkjewail.nl, ook leuk
voor kinderen.

Anje van der Hoek
___________________________________________

Strand
geschreeuw  gehuil  gekrijs
gebrul  gejank  gedoe
geen wonder dat de wijze zee
zich t'rugtrekt af en toe.

Toon Hermans
Uit: Liggen in 't gras.
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Hallo lezers van t Lougnijs
Mijn naam is Garmt Koenderink, ik ben op 30 augustus 1982 geboren
in Ten Post. Mijn ouders zijn Harry en Janny Koenderink, verder zit ik
opgescheept met één broer en drie zussen (is echt heel leuk hoor): Gerrit,
Lineke, Liesbeth en Tineke. Toen ik negen jaar was zijn we naar
Middelstum verhuisd, daar ben ik naar de Holwerdaschool gegaan.

Na de lagere school ging ik naar de
groene school in Winsum. In het
laatste jaar van de groene school
kwam ik via een snuffelstage, bij
slager Hartlief in Winsum, in aanra-
king met het slagersvak en dat
beviel mij prima, zodat ik na het
behalen van mijn vmbo diploma bij
deze slager ben blijven werken.
Sinds acht jaar werk ik inmiddels al
weer met heel veel plezier bij sla-
gerij Zuidhof in Middelstum. Als
vijfjarige ging je natuurlijk op voet-
bal, maar in 1994 kwam daar een
einde aan door een heel vervelende
enkelbreuk die ik opliep omdat mijn
moeder zonodig in de organisatie
van een zeskamp moest zitten en er
bij ons in de tuin een enorme stel-
lage was opgebouwd, waar ik dus
niet vanaf ben gevallen, maar ge-
woon gestruikeld ben over een paar
steigerbuizen die op de grond la-
gen. En om toch van de straat te
blijven ben ik op trommelles ge-
gaan bij muziekvereniging Concor-
dia, heb tot afgelopen jaar bij de
Malletband gespeeld, met als hoog-
tepunt een tweede prijs op het we-
reldmuziekconcours in Kerkrade.
Onderwijl heb ik ook een drumstel
gekocht en ben daar heel veel mee
bezig (buren: jullie zijn gewaar-
schuwd). Ik speel met veel plezier
in een band en geef af en toe ook
drumles aan beginners.
Maar waarom gaat een jongen uit

Middelstum in Kantens wonen?
Heel simpel, er stond een huis te
koop en dat beviel mij wel, trou-
wens met de inwoners van Kan-
tens is ook niks mis, velen ken ik al
vanuit de winkel en jaren geleden
zat ik ook al in het bestuur van het
jeugdhonk. Volgens mij krijg ik het
hier wel naar mijn zin en hopelijk
zijn jullie ook een beetje blij met
mijn komst. Wil je een keer langs-
komen, mijn adres is Kooistraat 23,
maar volgens mij is dat al wel
bekend.

Vriendelijke groet van Garmt
______________________________________________

Collectes
De collecte voor het Epilepsie Fonds
gehouden van 25 t/m 29 mei 2010
heeft in Kantens, Rottum en Stits-
werd  514,66 opgebracht.

Allen heel hartelijk bedankt.
Ineke Eisinga en Jannie Holtman
_________________________________________

De collectanten voor het Astma-
fonds hebben dit jaar  307,74 op-
gehaald in Kantens, Rottum en Stits-
werd. Alle gevers en collectanten

hartelijk bedankt.
Wilma van Zanten
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Hallo allemaal
Ik zal me nog even voorstellen,
maar voor de ölle kaansters wel
bekend als Jacob Ritzema (oftewel
Job). Ik heb het levenslicht gezien
op 29-12-1971, aan de Molenweg
nr. 20 in Kantens, gemeente Mid-
delstum. Nu heet het Middelstumer-
weg 20, waar mijn ouders nog
steeds heerlijk wonen. Tot mijn 24e
jaar heb ik altijd in Kantens ge-
woond en ben ik vrij actief geweest
in het verenigingsleven. Daarna
ben ik verhuisd naar Middelstum,
waar ik een huis had gekocht aan
de Oudeschoolsterweg. In 2003 ont-
moette ik de vrouw van mijn dro-

men en ben ik verhuisd naar het
mooie eiland Texel, waar de zon
bijna altijd schijnt. Ik woon daar nu
alweer bijna zeven jaar in het groot-
ste dorp van Texel: Den Burg, sa-
men met mijn vrouw Alja en drie

kinderen. Amber wordt bijna 17 en
heeft net eindexamen gedaan. Quin-
cy is 13 jaar en doet het eerste jaar
voortgezet onderwijs. Janique is 7
jaar en woont bij haar moeder in
Middelstum. Onze jongste is Luca,

hij is net 3 jaar geworden.Hij is een
echt boefje, net zoals ik vroeger
was, ik herken heel veel van mij in
hem. Ik heb sinds 2008 een eigen
bedrijf: Vloer en afdichtingsbedrijf
Ritzema. Mijn werk bestaat uit het
leggen van kunststof epoxyvloe-
ren, beton-gevel renovatie en kel-
derafdichting e.d. Dit doe ik samen
met mijn vrouw die de boekhou-
ding doet. Ik heb het hier op Texel
onwijs goed naar mijn zin en ben
supergelukkig, maar als ik naar
mijn ouders ga en over de Gele brug
rij en dan de Kaanster toren met de
molen zie, dan geeft me dat altijd
een goed gevoel. Ik heb namelijk
altijd met veel plezier in Kantens
gewoond. Voor de mensen uit Kan-
tens die lekker op vakantie naar
Texel gaan, kom gerust eens langs,
de koffie staat (bijna) altijd klaar.

Met vriendelijke groeten,
Jacob Ritzema

Heartbeat vier éérste lustrum
Anna de Kuyer viert 4 september haar éérste lustrum van 2005-
2010 van dansschool Heartbeat in Buurtcentrum Oranjewijk, Prin-
sesseweg 44/1 in Groningen. U bent van 20.00 tot 24.00 uur van
harte welkom. De toegang is gratis en een  introducé is welkom!

Heb je deelgenomen aan een van de dans-activiteiten of heb je
ruimtes verhuurd voor de dans, heb je foto's gemaakt of stukjes
geschreven voor krant of flyers, heb je licht of geluid verzorgd tijdens
een voorstelling? Wees welkom op deze feestelijke swingavond,
waarin ook een aantal korte presentaties te zien zijn en het nieuwe
cursusprogramma gepresenteerd wordt.

Anna de Kuyer
www.heartbeat-dans.nl

Molenaars Eemsmond
in het zonnetje gezet
Tijdens het Groninger molenweekend werden de molenaars van de
gemeente Eemsmond in het zonnetje gezet. Burgemeester Marijke van
Beek, wethouder Sienot en een afvaardiging van de Groninger molens
en het molenhuis bezochten de molenaars in de gemeente Eemsmond.

Ook op koren- en pelmolen de Gro-
te Geert werden vrijwillig mole-
naar Gerad Werkman en leerling
Martijn Scholtens bezocht. Er was
veel lof en waardering van de bur-
gemeester voor Gerad Werkman,
die al zo veel jaren zo veel vrije tijd
in zijn geweldige hobby steekt, dat
er bijna niet meer van een hobby
kan worden gesproken. Gewoon
geweldig om zo met molens bezig
te zijn. Martijn, die werkzaam is bij
molenbouwer Dunning in Adorp en
die ook de opleiding volgt tot vrij-
willige molenaar, en Gerad kregen

een aantal cadeautjes aangeboden
door B & W en de afgevaardigden.
Leuk dat juist op dat moment veel
dorpsgenoten aanwezig waren. Op
de Grote Geert was het heel druk dit
weekend, omdat samen met het
Groninger molenweekend ook het
quiltfestival plaatsvond. Enorm veel
bezoek voor de quiltexpositie, maar
ook voor de Grote Geert. Pannen-
koeken, diverse soorten meel, kof-
fie en koek vonden gretig aftrek uit
de stookhut.

Gerad
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Waar kleine dorpen groot in kunnen zijn
Op 9 juni 2010 waren er weer Tweede Kamer verkiezingen. Inmiddels
is duidelijk geworden dat er het een en ander gaat veranderen in Den
Haag. Ook in onze dorpen konden we weer met zijn allen naar de stembus
in t Schienvat. Om zeven uur in de morgen had Rita de deur geopend voor
de zes stembureauleden. Het bord met “Stembureau” werd buiten gezet
en het stemlokaal werd ingericht, de stembus afgesloten en het rode
potlood geslepen.

Om precies half acht zaten de leden
van het stembureau er klaar voor.
Rita bracht koffie en thee met een
lekkere plak koek. Daar waren de
eerste stemmers om hun keuze
kenbaar te maken. Het liep de hele
dag soepel door. Om 21.00 uur ging
het stemlokaal dicht en konden we
gaan tellen. Twee extra tellers wa-
ren gekomen om de zes stembu-
reau leden te helpen. Dit ging vrij
vlot en wat bleek... In Kantens,
Rottum en Stitswerd zijn meer
mensen komen stemmen dan het
landelijke percentage (landelijk 75,3
%, wij 83,9%). Daar kunnen we dus
TROTS op zijn. Hieronder de uit-
slag.

Er konden 758 stemmen uitgebracht
worden en er zijn er 636 uitge-
bracht.
CDA ................ 63 ........ (9.90%)
PvdA ............. 169 ...... (26.57%)
SP .................. 54 ........ (8.49%)
VVD ................ 75 ...... (11.79%)
PVV ................ 41 ........ (6.44%)
Gr Links .......... 61 ........ (9.59%)
CU ................ 113 ...... (17.76%)
D66 ................ 25 ........ (3.93%)
PvdD .............. 13 ........ (2.04%)
SGP ................ 13 ........ (2.04%)
ToN ................. 5 ........ (0.78%)
Piraten ............. 3 ........ (0.47%)
Blanco stem ..... 1 ........ (0.15%)

Wimjan Rietdijk

Opgeven voor het Vertelfestival
Voor alle bewoners van Kantens, Stitswerd en Rottum. U kunt u nu opgeven
voor het Vertelfestival op 29 augustus in Kantens. Het festival duurt van
13.00 - 17.00 uur en kaarten zijn af te halen vanaf 12.00 uur in t Schienvat.
Een passe-partout is voor 4 verhalen en kost  7,50. U kunt u opgeven via
de computer door te Googelen en dan in het bovenste balkje aan te klikken
op: http://www.vertelfestival.kantens.nl. Daar vindt u de informatie over
vertellers en hoe u zich kunt inschrijven. Zegt het voort, zegt het voort!

Anneke van de Graaf
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Suc6 volle Dieverdoatsiemarkt
Op 9 juni kon je in t Schienvat niet alleen stemmen, maar was er ook weer
een dieverdoatsiemarkt. Er waren 18 stands en het was voor velen weer
een succes. De meeste van de standhouders komen graag de volgende
keer weer terug. Het was net als de vorige keer weer een drukte van
belang. Jong en oud hebben zich prima vermaakt zoals u op de foto's kunt
zien.

Er was weer voor elk wat wils. De
kleinsten zaten aan de "vergaderta-
fel” te praten over de uitslag van de
verkiezingen terwijl de ouderen
inkopen deden. Je kon een work-
shop van Sandra Poppema volgen
(eendjes vouwen van washand-
jes) of schilderen met Gerda On-
nes. Wat er allemaal te koop was is
te veel om op te noemen, maar hier
een kleine selectie: computers
(nieuwe en gebruikte), sieraden,
planten, kleding, boeken en kaar-
ten. Ook was er een schoonheids-
specialiste met allerlei mooi ma-
kende zaken. En tot slot veel heel
veel tweedehands spullen.
Vanwege het succes komt er weer

een markt in het najaar en wel op 3
november 2010. Als er nog mensen
zijn die er de volgende keer ook
willen staan geef u dan tijdig op
want vol is vol.

Graag tot ziens
Rita Pool
T 06-20839053

De redactie kreeg onderstaand verzoek tot plaatsing.

Geachte redactie,

Graag wil ik van gedachten wisselen met diegene(n) die ergens
tussen 5 mei 21.00 uur en 6 mei 8.00 uur jl. op de Kerkhofsweg,
ter hoogte van het Kerkpad, het woord HOMO met daaronder
een hakenkruis op straat heeft/hebben gezet met krijt.

Ook zou ik in ditzelfde nummer willen vragen of paardenbezitters
die op de openbare weg rijden met hun paard de paardenpoep
willen opruimen. Of schep het in ieder geval aan de kant!
Voor mij geldt het gezegde: "Geen hondenpoep op de stoep"
ook voor paardenpoep!

Met vriendelijke groet,

Nell van der Kleij
Kerkpad 7
9995 PG Kantens
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Er uit gelicht….
Menno Dijk en Jantje Bolt kwamen na hun huwelijksvoltrekking in 1966
in Kantens wonen, het toenmalige Onder Toornwerd te Middelstum.
Menno werkte als meubelstoffeerder bij Miske Meubelen te Middelstum
en later bij Ami in Uithuizermeeden. Na sluiting van de Amifabriek ging
hij werken bij de facilitaire dienst van het Academisch Ziekenhuis in
Groningen tot september 2001, waarna hij gebruik maakte van de VUT-
regeling. Eindelijk veel vrije tijd!?

“Beesies” in kerk van Rottum
Van 14 juni tot en met 29 augustus exposeert Antje Solf haar “beesies”
in de kerk van Rottum. Fascinerend zijn de ogen van de koeien en andere
dieren. Dierenogen brengt ze sprankelend tot leven. De “beesies” kijken
je als het ware aan. Haar motto is “Oogmerk voor het oog”. Haar doel
is de gevoelens en emoties van het dier over te brengen op de toeschou-
wer.

Antje Solf  is in 1956 geboren in
Stadthagen, Duitsland. Ze volgt di-
verse opleidingen o.a. IVAK en bij
professionele kunstschilders. Antje
schildert realistisch met abstracte
accenten. Ze houdt van de natuur
met haar prachtige kleuren, vor-
men en structu-
ren. Licht, scha-
duw en contrast
komen krachtig
tot uitdrukking.
Ze exposeert
sinds 2003 in heel
Europa. In 2010
krijgt ze een on-
de rs ch e i d i n g
voor haar werken
tijdens een expo-

sitie in Bellfort in Brugge. Antje is lid
van kunstvereniging “ Stichting
KAT” Ten Boer. De expositie is da-
gelijks te bewonderen van 10.00 -
17.00 uur. De toegang is gratis.
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.antjesolf.nl

Basiscursus korte verhalen schrijven
Denkt u niet te kunnen schrijven? Zou u graag willen schrijven, maar
weet u niet waarover? Of hebt u het hele verhaal al in uw hoofd en wil
die Eerste Zin niet lukken? Misschien raakt u al schrijvend verstrikt in
alle kanten die het op kan gaan? Er zijn veel oorzaken waardoor een
verhaal vroegtijdig in de la belandt. Gelukkig zijn er ook veel tips en
trucjes die u het plezier in schrijven teruggeven.

Na een succesvol eerste seizoen
gaan we in september weer begin-
nen met een nieuwe ronde. Enkele
reacties van cursisten:

Ik heb weer plezier in schrijven
gekregen.
Ik vond de lessen erg gezellig en
leerzaam.
Ik heb genoten van alle verhalen…

Tijdens de cursus bespreken we de
verhalen van steeds andere schrij-
vers. Natuurlijk gaan we zelf ook
aan de slag. De schrijfoefeningen
zullen verrassende teksten ople-
veren. Vanzelf komen ook de wat
meer technische kanten naar vo-
ren zoals stijl, perspectief en de
kunst van het weglaten. Schrijven
wordt (weer) gemakkelijk!

Aantal lessen: 12
Duur: 2,5 uur
Kosten:  100,00 inclusief

schrijfmap, papier
en kopij.

Docent: Bianca Boxtart
uit Kantens

Start: ma. 4 oktober,
19.30 uur,
t Schienvat

Minimaal 6 en maximaal 12 cur-
sisten. Belangstellenden kunnen
zich tot 30 september aanmelden
bij: Bianca Boxtart 06 28320015

Korte CV:
In 1996 studeerde Bianca Boxtart af
als docent literaire vorming aan de
HKU (Hogeschool voor de kunsten,
Utrecht). Sindsdien heeft ze les
gegeven op verschillende creatie-
ve centra in Amsterdam, Utrecht en
Hoevelaken. Binnen het onderwijs
verzorgt ze schrijfprojecten; van
“gedichten schrijven” op de basis-
school, tot “Hoe schrijf ik een scrip-
tie (die leuk is om te lezen)” op de
universiteit. In verzorgingscentra
helpt ze de activiteitenbegeleiding
met het opzetten van lees/schrijf-
activiteiten. Ze heeft zich gespecia-
liseerd in het korte verhaal, jeugd-
literatuur en taaldrukken: een com-
binatie van vertellen, schrijven en
illustreren.

Na jarenlang enkele kerkelijke be-
stuursfuncties te hebben bekleed,
ook nu nog, trad Menno toe tot het
vrijwilligersteam van Otto Pakes
voor de exploitatie van t Schienvat.
Jannie was al jarenlang vrijwillig-
ster op de Twaalf Hoven en alleen
thuis zitten vond Menno niks, dus
hij ging mee en werd vrijwilliger. In
het Hippolytushoes te Middelstum
werd voor de vrijdagmiddag een
gastheer/ober gezocht. ”Niet lan-
ger zoeken”, zei Menno en hij werd
vrijwilliger. Van de door kerkelijke
fusie ontstane P.K.N.-kerk, kwa-
men middelen beschikbaar voor
het opknappen van het gebouw

Salem. Hieraan deed Menno volop
mee en ook nu nog zorgt hij mede
voor de exploitatie. Het gras rond-
om de kerk wordt ook door hem
gemaaid en het kerkje in Rottum
wordt zeker niet vergeten. Bij toer-
beurt is hij ook hier behulpzaam bij
het maaien van het gras en het
opdraaien van de klok. Op rommel-
markten t.b.v. kerkelijke doelein-
den is Menno ook vaak aanwezig
en doet daar zijn ding. Ook door de
verkoop voor hun huis in Rottum
van rommelmarktspullen, boeken,
fruit, etc. steunen zij menige actie.
Veel van deze werkzaamheden doet
hij samen met zijn vrouw Jannie en

ze beleven er veel plezier aan.
Vraag aan Menno: “Hoe kom jij aan
zoveel baantjes?” Antwoord: “Je
rolt er zo maar in”. Op zulke men-
sen, die zich geruisloos inzetten

voor mens en maatschappij, moe-
ten wij trots zijn. Zij verdienen een
gouden medaille!

Aldert B. Ritzema

Oud papier
Woensdagavond 7 juli - T 552395
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't LOUGNIJS
voor de dorpen Kantens - Rottum - Stitswerd
le jaargang 1980

Hierbij hebt u het eerste nummer van onze dorpskrant in
handen. De maandelijkse informatiekrant voor de dorpen
Kantens, Rottum en Stitswerd, welke gratis huis aan huis
bezorgd zal worden, aan het einde van iedere maand, met
uitzondering van de maand juli dan is de redaktie met
vakantie.
De naam van onze dorpskrant is 't Lougnijs: Hetgeen
betekent:
nijs- is nieuws en 't Louge - is dorp, dus nieuws uit de dorpen
voor alle dorpsbewoners en randgebiedbewoners. Een
enkeling had n.a.v. ons verzoek, in het laatste nummer van
"Sportief Kontakt", een naam aan ons doorgegeven. We
hebben gekozen voor 't Lougnijs.
De inzender van deze naam werd niet beloond, omdat hij
deel uitmaakt van de commissie. Toch willen we  allen  die
een naam hebben ingezonden bedanken voor hun moeite.
De verschijning van 't Lougnijs geschiedt onder verant-
woordelijkheid van de Commissie Sociaal en Cultureel
Werk, u allen wel bekend.
De redaktie t.w. Mevr. A v.d.Hoek - Linstra.
Mevr. A. Roede.
Mevr. G. Smith - Blink.
Mevr. H.M. de Vries - Kuiper.
Dhr. S. van Dellen.
Dhr. J. v.d. Laan, eindredaktie.
Dhr. K.H. v.d.Veen.
Dhr. F.A. Vaatstra, eindredaktie.
Ze zullen u, uiteraard in samenwerking met de verenigin-
gen, raden enz, zoveel mogelijk informatie verstrekken
over het wel en wee betreffende de dorpen Kantens,Rottum
en Stitswerd.
Hopend dat deze krant u veel informatie en lees plezier
geeft, waar u misschien anders van verstoken blijft, wen-
sen wij voor u en ons de krant een behouden vaart.

De Redaktie.

't LOUGNIJS
Maandelijkse informatiekrant voor de dorpen
KANTENS - ROTTUM en STITSWERD
Correspondentie adres : Kooistraat 6, 9995 PW Kantens.
Tel 2213 Administratie adres:
Bredeweg 25, 9995 NC Kantens.
Bank Rek no: 34.22.56.173. Rabo-bank, Middelstum-
Kantens t.n.v. 't Lougnijs. Giro nummer van de bank:
871621. Uw giften kunt u overmaken op de hiervoor
genoemde rekening.
Een abonnement voor lezers buiten de genoemde dorpen
en randgebieden is mogelijk door storting van f. 15. op één
van de genoemde rekeningen bent u abonnee. Het eerst-
volgende nummer wordt u dan toegezonden.
Aan allen die iets te koop hebben en of te koop vragen, er
is altijd plaats voor Uw advertentie in onze rubriek
Vraag en Aanbod. Kosten?
U betaald voor 1x plaatsing f. 1. per regel Wilt u een vaste
plaats in onze rubriek, neemt u dan even contact op met het
corr.adres.
Uw opgave graag indienen voor 17-3-80.
Aan alle verehigingen, raden of welke organisatie dan ook,
de redaktie vraagt, uw welwillende medewerking, om aan
hen door tegeven: de naam, vestigingsplaats: naam en
adres secretaris(esse) en verder alle gegevens wat de
lezers van dit blad kan interesseren.
Uw opgave te zenden naar het corr. adres. Alvast bedankt.
Drukwerk en verzorging, van 't Lougnijs, geschiedt door:
Drukkerij J.Sikkema - Hoofdstraat 16 te Warffum.

MEDEDELINGEN van de
COMM. SOC. CULT. WERK.
le. In oktober zal er een cursus fotograferen, ontwikkelen
en vergroten van start gaan, onder leiding van de fotoclub
Uithuizen.
2e. Op zaterdag 8 november zal er een toneelstuk te zien
zijn in 't Schienvat. 3e. Tussen Kerst en Nieuwjaar kan men
weer genieten van een expositie.
4e. Dan op 2 januari zal er een Nieuwjaars-visite gehouden
worden in samen-
werking met Thomas en Pieternel.
5e. Op 6 febr. een kwis - dia - spreker.
6e. Als klap op de vuurpijl weer  gezamenlijk eten. Dit zal
gebeuren op 28 maart.
Voor de fotocursus kunt u zich opgeven bij de volgende
adressen, Mevr. E. Holst, Hr. M. Holtman, en de heer G..
de Boer.

C.S.C.W.



10

G.V. CLIMAX.
Vrijdag 21 maart houdt de vereniging weer haar jaarlijkse
uitvoering in 't Schienvat. Veel nummers, waar het spel-
element in naar voren komt, zijn ingestudeerd onderleiding van
de leidster mevr. Girbes-Dagelet. De acrobaten- groep onder
leiding van dhr. P.Huizinga is dit jaar ook van de partij.
Houdt deze avond vrij en kom kijken wat ieder van onze
gymver. ons voorschotelen, u zult versteld staan wat ze
geleerd hebben.
Oproep aan alle gehuwde dames in Kantens, Rottum en
Stitwerd. Dames laat uw schroom varen en kom met ons
meedoen op de dinsdagavond om plm. negen uur om samen
een uurtje bezig te zijn.
Jaarlijkse ledenvergadering, deze wordt gehouden op dinsdag-
avond 8 april. Leden en ouders: bezoekt deze vergadering, na
de vergadering worden er enkele spelletjes BINGO gespeeld.
_________________________________________________________________

NIEUWS
VAN DE VROUWENRAAD
Eerst een terugblik op onze Nieuwjaarsvisite. Op donderdag
24 jan. kwamen ongeveer 90 personen naar 't Schienvat voor
de nieuwjaarsvisite. Na de traditionele brandewijn met rozij-
nen en enkele nieuwjaarsversnaperingen ging men om ongeveer
6 uur aan de maaltijd.
Iedereen was zeer tevreden over het heerlijke verse brood
van onze warme bakker. Tussen de bedrijven door hield het
onderwijzersechtpaar P.v.d.Velde uit Roderwolde het gezel-
schap bezig met Drentse verhalen en liedjes.
Om plus minus 9 uur ging ieder voldaan naar huis.
Jaarlijkse feestavond voor alle bejaarden, alleenstaanden en
gehandicapten.
Op donderdag 27 maart speelt de bejaardentoneelclub uit
Middelstum weer voor U. Zij brengen het toneelstuk: "De
zesde man". een blijspel in 3 bedrijven van Bart Veenstra.
Aanvang: half acht in 't Schienvat te Kantens.
Entree: f. 3.50 per pers. (koffie met koek gratis). Andere
consumpties voor eigen rekening.
Daar het niet zeker is dat de volgende krant voor 27 maart bij
u in de bus zit, herinneren we u in deze krant alvast aan deze
avond. Wilt u allemaal deze datum even aanstrepen op uw
kalender? Mensen, die zich nog niet hebben aangemeld,
kunnen zich alsnog aanmelden bij de dames van de Vrouwen-
raad.
___________________________________________________________________

V.V.K.R.C.
Onder goede weersomstandigheden speelde het le elftal,
zaterdag 16 febr. een oefenwedstrijd tegen Middelstum 2.
Van beide zijden werd er matig tot slecht gespeeld, hetgeen
voor het kijkerspubliek betekende een middag zonder voetbal-
spanning.
Hopelijk gaat het in de komende competitie-wedstrijden beter.
Doordat de vloeren van het kleedgebouw net bekleed zijn met
nieuwe tegels moesten de spelers tijdens de rust hun thee
buiten opdrinken, even de sfeer van vroeger op het sportveld.
Jeugdspelers.
De eerste woensdag in maart worden de trainingen hervat.

Voor ons D-elftél hebben wij toezegging gedaan aan 2
vereningingen Farmsurn en Noordwolde om aan hun tournooien
deel tenemen. Natuurlijk nemen wij ook deel aan het polio-
tournooi welke wordt gehouden op 17 mei 1980 te
UithuizermeedenRoodeschool.
___________________________________________________________________

VAN DE MOLENCOMMISSIE.
Dorpsgenoten,
Zoals bij u allen via een stencil bekend is gemaakt, wordt de
molen "De Grote Geert" op 4 okt. a.s. om 15.00 uur officieel
in gebruik gesteld. De molencommissie heeft gedacht, aan de
opening van de molen een feestelijk karakter te geven. De
optocht waaraan ieder deel kan nemen, vertrekt om 13.45 uur
vanaf Molenweg. Onder muzikale leiding van het muziek-
korps "Boreas" zal de optocht bij "De Grote Geert" arriveren
om 15.00 uur.
In de molen zal een expositie te zien zijn van foto's gemaakt
door de ingezetenen van Kantens, Rottum en Stitswerd,
evenals oude foto's, alles betrekking hebbende op de molen.
Onder de vrolijke klanken van een draaiorgel zult u kunnen
genieten van heerlijke pannekoeken (gratis) of oliebollen en
brood (ook om mee
te nemen) alles bereid van meel, gemalen door "De Grote
Geert".
Het deelnemen aan de optocht en het betreden van de molen
is geheel voor eigen verantwoording.
's Avonds om 20.00 uur worden de festiviteiten voortgezet in
't Schienvat met o.a. gen optreden van de "G runneger
Daansers", een leuke film over molens en dia's die gemaakt
zijn tijdens de restauratie van "De Grote Geert".
Een ieder is van harte welkom.
De molencommissie verzoekt de bevolking vriendelijk om
deze dag de vlag te hijsen. Als deze dag het weer nog een
beetje mee wil werken, belooft het een leuke, gezellige dag te
worden.

De molencommissie.
___________________________________________________________________

OPENINGSTIJDEN GEMEENTESECRETARIE,
tel. 05955 - 1555
Gemeentesecretarie: Geopend van 8.30 - 12.00 uur.
De burgemeester: Spreekuur na telefonische afspraak.
Ambtenaar socialezaken:
Dinsdag en donderdag spreekuur van 9.00 - 12.00 uur
en na telefonische afspraak.
Gemeenteontvanger: Zitting op woensdag van 9.00 - 12.00
uur.
Betaling bij voorkeur op postgiro: nr. 805992
t.n.v. gemeenteontvanger of Rabobank Middelstum/
Kantens nr. 34.22.00.488.
Gemeentewerken:
Maatschappelijk werker:
Kantoor Coendersweg 22 te Middelstum.
Openingsuren: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00
uur. tel. 05955 - 1533.
Spreekuur elke donderdag van 13.00 - 14.00 uur in het
gemeentehuis.

Brandmelding: Tel: 05960 - 12000
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INENTINGEN
PROGRAMMA.
De Jaarlijkse inentingen worden dit jaar gehouden op
donderdag 13 maart  en 27 maart 1980 te Kantens. De
inentingen worden voor het dorp Kantens, Rottum en
Stitswerd gehouden in 't Schienvat te Kantens. De jaar-
groepen die in aanmerking komen voor de inentingen zijn:
Geb. 1971: Dit zijn jongens en meisjes en deze worden
ingeënt tegen
difterie,tetanus en polio (DTP) en mazelen.
Geb. 1976: Dit zijn jongens en meisjes en deze worden
ingeënt tegen
DTP (en deze is maar 1 keer).
Geb. 1969: Dit zijn alleen meisjes en deze worden ingeënt
tegen rubella
of tewel rode hond. (ook deze is 1 keer)
___________________________________________________________________

MIDDENSTANDSLIEDJE
uit de 5 - mei Dorpsrevue.

1. Vrouger ien ons diirpke
Was-cl' middenstand zo groot
Je kon er alles kopen
En ieder haar zien brood
Wie kochten bie Leeuw, bie Bruun, bie Diek
De zoaken gingen goud
Al werden ze nait riek
En ieder kocht ien 't cliSrp (2x)

2. Maor ien de loat're joaren
Wat gaf het een vertier
Wie winkelden mit auto
len dorpen ver van hier
Wie kochten ien Beem, Oethoezen of Stad
Zand, Bolt en Kuus dei werden 't zat
Zo konnen ze nait bestaon (2x)

3. Veul binnen er nait meer over
Moar blief er toch moar klant
Veur leefboarheid van 't diirpke
Gebruuk toch joen verstand
Wat dijfirp joe but koopt elder nait
't wordt hier zo leeg, dat is 'n verdrait
Wie hollen ons dëorp ien stand (2x)

Tekst: H. de Vries-Kuiper.
Wijze: Lilley Marleen.

PREDIKBEURTEN
Hervormde Kerk. Kantens, Rottum en Stitswerd.
2 maart: 10.45 uur Kand. Woltinge Kantens
9 maart: 10.45 uur Ds. Pieterman Kantens
16 maart: 19.00 uur Ds. Blanken Stitswerd
19 maart: 19.00 uur Kand. Maasland Kantens

Bidstond
23 maart: 10.45 uur Dhr. Sprenger Kantens
30 maart: 10.45 uur Ds. Pieterman Kantens

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
2 maart: 9.30 uur en 14.00 uur
9 maart: 11.00 uur en 14.30 uur
12 maart: 19.30 uur
16 maart: 11.00 uur en 14.30 uur
23 maart: 9.30 uur en 14.00 uur
30 maart: 9.30 uur en 14.00 uur

14.00 uur Ds.Wigboldus Ds.Wigboldus
H.A.
Ds.Wigboldus Bidstond Ds.Wigboldus Ds.Wigboldus
Ds.Wigboldus
Leesdienst

Geref.Kerk te Kantens.
Het is de bedoeling dat de Geref.pastorie, Bredeweg 2, op
maandagavond 17 maart a.s. om 19.30 uur in 't Schienvat
publiek zal worden verkocht. Houdt u deze datum vrij,
wanneer u belangstelling mocht hebben. Nadere gegevens
kunt u t.z.t. in de dagbladen lezen.
__________________________________________________________

AGENDA
DORPSHUIS 't SCHIENVAT, Kerkstraat 7 Kantens
Maart 1980.
3 Verg. Waterschap Hunsingo.
4 Climax Gymnastiekver.

Damclub
5 Kinderfilm. Org. Commissie Soc. en Cult. Werk.

T.T.V. Blitz 79 Tafeltennis.
6 T.T.V. Blitz 79
8 Zweedse maaltijd, aansluitend toneel

(knollen en citroenen). Org. C.S.C.W.
10 Avendo Toneelver.
11 Climax Best. verg. en Gym.

Damclub
12 T.T.V. Blitz 79.
13 T.T.V. Blitz 79.

Inentingen (zie ingezonden stuk)
17 Verkoop woning (zie Gerf. Kerk)
18 Climax Gym.

Damclub
19 T.T.V. Blitz 79.
20 T.T.V.Blitz 79.
21 Climax. Gym. uitvoering.
24 C.S.C.W.
25 Climax. Gym.

Damclub.
26 T.T.V. Blitz 79.
27 Inentingen.

Bejaardenfeest.
28 G.J.V. uitvoering.
29 Heerema B.V., Winsum. Show deuren, ramen, etc.
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In gesprek met ... .
Deze keer waren we in gesprek met dhr. 0. Ruiter uit
Rottum.

Waar bent u geboren?
Ik ben geboren op steenfabriek Ceres, op 19 maart 1922.
Ons huisje zat vast- gebouwd aan de fabriek, mijn vader
werkte daar als stoker. We waren thuis met zes kinderen.

Waar bent u naar school geweest?
In Rottum, maar de school bestaat niet meer. Timmerman
Boer gebruikt het nu als pakhuis.

Wat hebt u gedaan nadat u van school kwam?
Ik ben begonnen op de steenfabriek en daarna ben ik naar
de boer gegaan. In die tijd was het oorlog, we moesten toen
schuttersputjes graven. Na de oorlog heb ik nog verschei-
dene jaren bij de boer gewerkt. Daarna ben ik naar de
Menkemaborg gegaan, om daar te werken als kelner. 12
jaar heb ik daar gewerkt. Tussendoor deed je natuurlijk ook
ander werk, bij verschillende café's, want de Menkemaborg
was  in  de  wintertijd  gesloten.  Ik  had  een  fijne  baas,
Simonides en van hem heb ik 't koken geleerd. Hij was zelf
vroeger kok geweest op de grote vaart. Als hij iets aparts
ging koken, zei hij altijd: "Okke, kom d'r bie". Zo leerde je
van alles. Mijn baas heeft in die tijd de zaak weer tot bloei
gebracht. Hij maakte allerlei variaties in pannekoeken. Ze
kosten toen maar 75 cent.
Met Pinksteren hadden we vaak een concours. We hadden
per jaar wel 33.000 bezoekers! Je had geen vast inkomen
maar verdiende 15 0/0 van de inkomsten op een dag. Maar
toen ging de baas weg en wilde ik ook wat anders. Net in
die tijd werd er in Kantens iemand gevraagd voor het
Schienvat.

U hebt toen gesolliciteerd?
Ja, ik dacht, ik probeer het, al was het al bijna te laat. 'k Heb
gehoord dat er verscheidene sollicitanten waren. 'k Heb
eerst nog drie maanden stage gelopen in Middelstum voor

de P.T.T. In ,september dit jaar werk ik hier nu 10 jaar. 'k
Mag graag met veel verschillende mensen omgaan, je krijgt
veel mensenkennis. Je hoort heel wat van een ander.

Hebt u hobby's?
Ja, dus lekker koken, tuinieren, dieren en de damclub. Als
12-jarige jongen speelde ik in Rottum in de damclub. Later
gingen de 3 beste spelers naar Usquert toe, om mee te doen
in een tiental van Nederlandse Damclub.

U houdt van dieren?
Ja, ik heb aan de gemeente gevraagd om het stukje tuin
achter  de  Bredeweg  te  mogen  gebruiken.  Het  is  toen
opgeknapt en ik heb er nu verschillende dieren lopen,
bokjes, konijnen enz.

U woont in een oud huisje van kloosterstenen?
Ja, het huis is gedeeltelijk opgebouwd uit kloosterstenen
van het klooster te Rottum. 19 maart was de heer Ruiter
jarig, nog van hartergefeliciteerd!

Bezoekadres:
Hoofdstraat-West 1
9981 AA Uithuizen

Postadres:
Postbus 11
9980 AA Uithuizen

Telefoon:
(0595) 43 75 55

Fax:
(0595) 43 76 66

E-mail:
algemeen@eemsmond.nl

Openingstijden publieksbalie:
maandag:
8.30 - 19.00 uur
dinsdag, woensdag en vrijdag:
8.30 - 16.00 uur
donderdag:
8.30 - 12.00 uur

Pizza afhaaldag
De houtgestookte pizzaoven van De Kookschuur in Kantens
gaat aan op zondag 27 juni 2010.

U kunt de pizza's tot uiterlijk één dag van tevoren voor 12 uur telefonisch
bestellen:T 0595-557272/06-47309203

Nr. 1 Pizza Margherita (mozzarella, basilicum) .................. 6,50
Nr. 2 Pizza Prosciutto (rauwe en/of gekookte ham) ............ 7,50
Nr. 3 Pizza Salami .......................................................... 7,50
Nr. 4 Pizza Funghi (oesterzwammen, champignon) ............ 9,00
Nr. 5 Pizza Quattro formaggi (4 soorten kaas) .................... 10,50
Nr. 6 Pizza Tonno (tonijn) ................................................ 10,50

Extra beleg gewenst: (zoals o.a., olijven, ui, ansjovis) ......... 1,00

Afhaal adres:
De Kookschuur
Middelstumerweg 6
9995 PZ Kantens
www.dekookschuur.nl
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Deze keer waren we in gesprek met dhr. H. (Hans) Moreel uit Rottum.

Waar bent u geboren?
Ik ben geboren in het Oude Westen in Rotterdam, in 1949. Wij hadden daar
een voor-tussen-achterhuisje waar wij, mijn vader en moeder en mijn
twee broers, mijn zuster en ik, woonden.

Waar bent u naar school geweest?
Ik heb op school gezeten in de Schietbaanstraat, één straat verder dan
mijn geboortestraat, de Adrianastraat. Ook mijn school bestaat allang niet
meer. Daarna twee jaar LTS, ook in Rotterdam.

Wat hebt u gedaan nadat u van school kwam?
Na school ben ik op nog net 13 jarige leeftijd gaan werken. Met 18 jaar
ben ik 18 maanden in militaire dienst geweest, waarna ik zes jaar in de
haven heb gewerkt als havenarbeider. Toen ik mijn vrouw (Anneke) tegen
kwam en zij mij de kans gaf om weer te gaan studeren, ben ik weer gaan
leren. Ik heb de opleiding MBO-sd en de HBO-MW gedaan. Voor verdere
specialisatie in mijn werk heb ik nog verschillende voortgezette opleidin-
gen gevolgd. Mijn eerste baan als maatschappelijk werker was bij de
thuiszorg Rotterdam. De laatste 25 jaar van mijn “werkzaam” leven heb
ik bij de sociale dienst van Schiedam gewerkt in diverse functies. In 2006
kon ik met de VUT en konden we naar het noorden verhuizen, wat we al
een hele tijd wilden. (Zo zijn we dus in Rottum terecht gekomen.)

Hebt u hobby's?
De afgelopen vier jaar zijn we bezig geweest met het verbouwen van het
huis en de aanleg van de tuin, zoals wel te zien is. Verder volg ik cursussen
bij het HOVO in Groningen. Ik lees graag en luister graag naar klassieke
muziek. Eind vorig jaar zijn Anneke en ik begonnen met het schoonmaken
van de grafstenen op het Rottummer kerkhof. Op 31 maart zijn we naar
t Schienvat gegaan om ons op te geven voor de cursus van landschaps-
beheer Groningen. We hebben op twee zaterdagen les gekregen in het
schoonmaken, repareren en beletteren van de grafstenen. Als dank voor
deze mogelijkheid gaan we een zaterdag helpen. De afgelopen weken zijn
we verder gegaan met het schoonmaken op het kerkhof in Rottum.
Binnenkort gaan we beginnen met het beletteren van de grafstenen. Komt
u helpen?

U houdt van dieren?
Jazeker, we hebben twee herdershonden (op leeftijd). Tim is nu bijna 12
en Ekim is op weg naar de acht jaar. Wij hebben altijd honden gehad, maar
of dat zo blijft weten we nog niet. Het zijn in ieder geval de laatste Duitse
herders.

U woont in een oud huisje van Kloosterstenen?
Jazeker, maar er zit ook nog een stukje ceresstenen aan, je kunt daaraan

zien dat het een echt Rottummer
huisje is. Het is inmiddels wel wat
groter dan toen Okke hier woonde.
Okke heeft er een garage bijge-
bouwd en zijn neef Ben heeft die
weer verbouwd tot kamer, douche
en toilet. Ben heeft toen in 2002 een
dubbele garage aangebouwd, die
wij weer hebben verbouwd tot bij-
keuken en woonkamer.
We wonen er met heel veel plezier
en genieten volop van de plek, de
tuin en de mensen.
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Hoi allemaal
Wanneer u deze t Lougnijs aan het lezen bent, is het voetbalseizoen voor
de Jeugd van KRC al weer afgelopen. We hebben weer een fantastisch
seizoen achter de rug, met hele spannende, sfeervolle, warme, koude,
gezellige maar vooral sportieve wedstrijden. Zoals jullie wellicht hebben
gehoord is F1 kampioen geworden. Ze zijn met veel lawaai en gejuich
door Kantens gekomen. We zijn momenteel alweer druk bezig om voor
het nieuwe seizoen de elftallen weer in te delen. Vanaf september gaat
het dameselftal ook in competitieverband voetballen. Wij wensen de
dames en trainers alvast veel succes.

Langs deze weg willen we alle jeugdleiders, scheidsrechters en verdere
vrijwilligers bedanken voor het afgelopen seizoen en we hopen weer op
een sportieve samenwerking vanaf september.
Voor verder informatie verwijzen wij u naar onze website www.vvkrc.nl

Jeugdcommissie KRC
________________________________________________________________________

F1 van KRC is Kampioen
1e Klasse AK
Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen in de regionale kranten is onze
club KRC weer in de prijzen/bekers gevallen. Na een spannende compe-
titie waar de verenigingen aan elkaar gewaagd waren is KRC uiteindelijk
kampioen geworden. Zaterdag 22 mei jl. werd de laatste wedstrijd door
de F-jes gespeeld. Ze moesten deze wedstrijd winnen anders ging de
beker aan hun neus voorbij. Na een uiterst spannende eerste helft,
kwamen de spelers in de tweede helft ijzersterk weer het veld op. Binnen
een paar minuten was daar eindelijk de verlossende goal. Met 2-0 winst
in de pocket vertrokken de Kantsters weer huiswaarts. De feestronde
door het dorp werd dinsdag gereden op een versierde kar, de spelers met
hun trainers Bart Robbe en Olaf de Kam reden samen met hun sponsor
Wilfred Zuidhof door het dorp.
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Jubileum
t Lougnijs bestaat dertig jaar. Dertig jaar is een hele tijd. Er gebeurt veel
in dertig jaar. Bij t Lougnijs, bij mij en bij ieder ander.
Precies dertig jaar geleden, in 1980, kocht ik een racefiets. Niet zo maar
een, maar een Koga Miyata. Hij kostte elfhonderd gulden. Lange
toertochten mee gefietst. In Frankrijk gefietst. Maar de aardigheid
raakte eraf. En de fiets stond zo goed als werkloos in de schuur. Af en
toe met mooi weer reed ik nog wel eens een stukje en ervoer dan hoe
ongelooflijk soepel mijn Koga nog liep.

In 1998 kochten wij, zoals dat hoort bij een niet meer zo jong echtpaar,
twee gelijke, zogenaamde hybridenfietsen. Een dames- en een heren-
uitvoering. Als inruil een oude Gazelle en mijn Koga. We kregen er bijna
niets voor. Volgens de fietsenman in Winsum wil niemand meer een
Koga tegenwoordig. “Te duur, meneer. Ik geef u er zestig gulden voor.
Samen met die andere: honderd.” We deden het maar. Niet denkend dat
ik ooit nog mijn mooie fiets nodig zou hebben. Bij de fiets leverde ik een
tasje met gereedschap en twee extra setjes tandwielen in, die ik
gebruikte om extra hard te fietsen op vlak terrein en in de bergen. Dat
leek mij leuk voor de nieuwe eigenaar. Tenminste, ik vind het altijd leuk
als ik iets tweedehands koop, om nog wat originele extra's erbij te
krijgen. Dat zegt iets over hoe de oude eigenaar met zijn materiaal om
gaat.

In 2001, drie jaar later, moest mijn “nieuwe” fiets gerepareerd worden.
Ik woonde nog in Winsum. Dus naar dezelfde fietsenmaker. Tot mijn
verbazing stond mijn Koga daar nog, onder een dikke laag stof, de
banden plat. Dit werd me teveel. Mijn oude maatje stond daar te
vergaan. Zonder dralen bood ik de inruilprijs, zestig gulden. De man van
de fietsenzaak ging onmiddellijk akkoord. Het tasje en de extra setjes
tandwielen waren verdwenen. Dat zegt iets over hoe de oude eigenaar
met zijn materiaal om gaat. Na drie jaar stond ie weer op stal. Alles een
beetje opgeknapt. En heel af en toe weer een rondje gereden.
Vorig jaar ben ik op medisch advies met het hardlopen gestopt. Na mijn
wielercarrière was ik gaan rennen. Beter was om te gaan zwemmen of
fietsen.

Zwemmen is niet mijn favoriet. Als kind gaf ik al de voorkeur aan de
warme douche boven het naar chloor stinkende, koude zwemwater.
Mijn moeder verbaasde zich na een jaar zwemles (ik ging er alleen
heen), waarom ik nog steeds geen diploma had. Zij ging verhaal halen
bij de zwemleraar. Hij bleek mij niet te kennen. En ik moest bekennen
alleen onder de douche te zwemmen. Inmiddels beheers ik de techniek.
Zwemmen hoort bij een zonnig land in behoorlijk opgewarmd water.
Fietsen dus.

De oude Koga kreeg nieuwe bandjes en mocht mee naar Frankrijk. De
eerste heuveltjes werden weer bedwongen. Mijn liefde voor mijn fiets
werd obsessief.
Dit jaar ben ik grotere dingen van plan. De fiets is weer uitgerust met
aparte tandwielen. Dat kostte nog heel wat moeite. Mijn huidige
fietsenmaker keek me wat meewarig aan toen ik mijn wensen kenbaar
maakte.  Wie  gaat  er  nou  aan  een  dertig  jaar  oude  fiets  met  tien
versnellingen sleutelen, terwijl eenentwintig versnellingen tegenwoor-
dig heel normaal zijn.
Ik dus. Ik laat me niet meer scheiden van mijn Koga. En ik vier zijn
dertigjarig jubileum. Net als t Lougnijs.

Eric de Klerk

Orgelconcert Antoniuskerk Kantens:
muzikale reis door Europa
Op zaterdag 14 augustus a.s. om 20.00 uur geeft de Utrechtse organist
Wouter Koelewijn een orgelconcert op het historische orgel van de
Antoniuskerk te Kantens. Het concert vormt een muzikale reis door het
Europa van de 16e en 17e eeuw. De Nederlandse componisten Jan
Pieterszoon Sweelinck en Anthoni van Noordt vormen het vertrekpunt.
De reis gaat vanaf Engeland via de Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen,
Brussel) door naar Spanje en Italië (Venetië). Het programma is veelzij-
dig: allerlei muzikale “talen” en vormen passeren de revue.

De afwisseling in het
programma is groot:
korte dansachtige stuk-
ken uit het boekje “Dan-
serye”, psalmvariaties,
fantasia's, verstilde En-
gelse muziek, maar ook
vurig Spaans tempera-
ment. Sweelinck was
bij leven organist van
de Oude Kerk te Am-
sterdam en de belangrijkste com-
ponist die Nederland heeft voortge-
bracht. Naast muziek van Sweelin-
ck en Van Noordt staat muziek op
het programma van o.a. Sebastián
Aguilera de Heredia, Giovanni Ga-
brieli, John Blow en Johann Jacob
Froberger. Organist Wouter Koele-
wijn (1978) studeerde de hoofd-
vakken orgel, clavecimbel en kerk-

muziek aan de Hoge-
school voor de Kunsten
Utrecht. Hij behaalde
in  2004  het  diploma
Master of Music (uit-
voerend musicus) en
het hoofdvakdiploma
Kerkmuziek, beide
cum laude. Wouter
Koelewijn is sinds
2006 tweede organist

van de Domkerk te Utrecht. In 2006
was hij prijswinnaar van het inter-
nationale concours voor oude mu-
ziek Musiqua Antiqua Brugge. Het
concert duurt ca. één uur. De toe-
gang  is  vrij.  Na  afloop  is  er  een
collecte (vrijwillige bijdrage).
De Orgelcommissie hoopt u te kun-
nen verwelkomen!

Project Oekraïne
Op het moment dat ik dit schrijf, nog zes weken en dan gaan we! Vrijdag 23
juli is het zover. We gaan met vier auto's, elke auto heeft minimaal twee
chauffeurs zodat we elkaar kunnen afwisselen. We willen de eerste dag gaan
rijden tot vlak voor Brno in Tsjechië. Hier gaan we in tentjes overnachten op
een camping. De tweede dag rijden we dan via Slowakije en Hongarije naar
de Oekraïne. Totaal zo'n 1700 km. We hopen daar dan 's avonds om een uur
of zeven te zijn. We hopen u via onze site op de hoogte te kunnen houden van
onze bezigheden in de Oekraïne, met foto's of een verslagje.

ACTIES
Sommige kinderen van de Holwer-
daschool en de Klinkenborgschool
hebben zich voor ons project laten
sponsoren. Zij hebben zich enorm
ingespannen om zoveel mogelijk
rondjes te rennen tijdens de Hippo-
lytusrun in Middelstum. Hoeveel
het opgebracht heeft is nu nog niet
bekend maar wat deden ze hun
best! Dat alleen al vinden we ge-
weldig! Iedereen die de kinderen
gesteund heeft, natuurlijk bedankt.
Een filmpje hiervan is te vinden op
onze site www.projectoekraine.nl

Wat hebben we nog nodig
We zijn nog op zoek naar een

voetbaltafel, ballen, tafeltennisset-
jes en ander buitenmateriaal.

Verder willen we graag nog
witte t-shirts. Omdat de namen erg

lastig zijn te onthouden laten we de
kinderen hun naam op een t-shirt
schilderen. We hebben dan meteen
een leuke activiteit.

We sparen nog steeds Pringle
bussen. We hebben er 120 nodig!!
Zoveel hebben we nog lang niet.

En…. een financiële bijdrage
kunnen we natuurlijk altijd gebrui-
ken. 851212387 t.n.v. M.J. Veld-
man-Kremer o.v.v. Oekraïne.

TE KOOP
We hebben nog manden, honing en
vegers uit de Oekraïne te koop. Er
zijn ook nog een paar theeboeket-
ten, snoepboeketten en geboorte-
boeketten. U kunt langskomen op
Oosterweg 7 in Kantens als u iets
wilt kopen. Voorlopig staan we niet
weer op de markten.
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Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (  0,10 p.min)
______________________________________

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

26/27 juni
Tandartsenpraktijk Loppersum -
Loppersum
T0596  572818

3/4 juli
A.M. van Waes  Uithuizermeeden
T 0595  413684

10/11 juli
J.D. Buwalda - Bedum
T 050  3013994

17/18 juli
Tandartspraktijk Eenrum - Eenrum
T 0595  491949
24/25 juli
H. Meursing - Middelstum
T 0595  552292

31 juli/1 augustus
C.H. de Lange  Leens
T 0595  571427

7/8 augustus
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies - Winsum
T 0595  441545

Ophaaldata oud papier
voor het schooljaar 2010/11
In dit nummer van t Lougnijs vindt u een overzicht van alle oud papier
data voor het komende schooljaar. Knip het strookje uit en hang het
op uw prikbord!!

woensdagavond 1 september ...................................... 551788
zaterdagmorgen 9 oktober ........................................... 552395
zaterdagmorgen 20 november ...................................... 551788
zaterdagmorgen 8 januari ............................................ 552395
zaterdagmorgen 19 februari ......................................... 551788
woensdagavond 13 april .............................................. 552395
woensdagavond 1 juni ................................................. 551788
woensdagavond 20 juli ................................................ 552395

Voor informatie en/of klachten wordt het telefoonnummer van de
instantie die op dat moment het papier haalt telkens vermeld. Denkt
u eraan dat op woensdagavond het papier om 18.00 uur bij de weg
moet staan en op zaterdagochtend om09.00 uur. Verder het papier
graag netjes bundelen en geen rommel meegeven! Bij voorbaat
dank.

GRUNNEGER RESEPTEN -Tude ien de boontjes:

Wat mout der ien:
Vaaier ons houndervlaais(gain lellen en b?llen), n pot widde bonen ien
tomoatensaus, twij zachtzoere appels, twij siepels, twij tomoaten, vaaier
gemberbollechies, drij tonen knoflook, twinteg gram zaachte kerrie.

Hou mout je t doun:
De siepels ien nait te klaine stukken snieden en eefkes lekker aanbroa-
den. Din de tude ien klaine stukjes der bie, even kruden en goar bakken.
De tomoaten heur vel oettrekken, (pitten votsmieten), ien stukjes snieden
net as de appels en eefkes mitbakken.
De boontjes der bie en din nog de kerrie, fiensneden gember en gepaarste
knoflook. Loat t haile brud nog n ketaaierke suddern.
Ie waiten nait wat ie pruiven, of joe n engeltje over tong pist.

VEURJOARSVEKAANZIE
Mit sleurhut noar Zuudloadermeer,
t was gain vekaanzieweer,
Tien groaden werd mor zuneg hoald,
smörnsvroug vroor t  sums alens haildaal wit,
dus, ook  gain weer veur n sportieve fietsrit.

Joa, t was veul te kòld!
Mor ook veul te nat!
Regen goot kletternd op tìnt en dak,
en drupte van elke stroek en tak,
op  fietszoadel kregen je n natte gat.
Ook waaide t veul te veul!
Op fiets was t gain plezaaier, mor n gebeul,
veur zaailen- of plaankzaailen bin k veul te stief
 t is te kold en nat aan t waarme lief.
Mor kaggel braande ien veurtìnt lekker hait,
ook n klókje vergaten wie nait.
Ien b?r was t noflek , zo mit mekoar
Van dij gevolgen kiek k alweer oet noar t toukommend joar.

Kroonjoar
n Kroonjoar geft n daag om stil te stoaren,
Nait achteroet, moar noar wat veur joe ligt.
Gain doezeghaid deur t klimmen van de joaren,
Moar t oog op roemte en wieder zicht.

Jan Boer
Oet: “Cultureel Maandblad Groningen”

ZUMMERDAG
Ik lig in toene, laai en loom.
Vandoage wil k gain stap meer lopen,
dou eefkes bloots ain oge open
en kiek ons lapkeskatte oet de boom.

Jantje Betuun
Oet: Toal en Taiken

ZUMMER
Op struun noar schelpkes
loop ik noar òfgoand wodder
blootpootjent bie diek.

14/15 augustus
G.J. Heuvink Ulrum
T0595  402015

21/22 augustus
C.J. Conradie Bedum
T 050 - 3012337

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
______________________________________

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

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084
______________________________________

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

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613

ROADSEL :
Oplözzen van nummer 4 :
De vaaier meulenrouden

NIJE ROADSEL:
As n mud hoaver drij gulden kost,
Wat krigt boer din veur n woagen-
vol?

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.
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Agenda
Kantens
Zaterdag 3 juli
t Schienvat
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Woensdag 7 juli
t Schienvat
19.30 uur
Musical O.B.S Klinkenborg

Donderdag 8 juli
t Schienvat
Viering laatste schooldag peuter-
speelzaal Poppedijn

Woensdag 4 augustus
t Schienvat
20.00  22.00 uur
Vergadering t Schienvat bestuur

Woensdag 18 augustus
Vrijwilligersavond speelweek

Zondag 29 augustus
Kantens verhaalt & Muzikale fiets-
route

16 t/m 25 juli (onder voorbehoud)
Salon exposeert onder de naam
"Minne's keuze" werken van de
familie Onnes (Minne/Theo/Ger-
da). De opening is op zondag 18
juni. Meer informatie op
www.schienvatkantens.nl

Vaste activiteiten t Schienvat
Juli

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open + dagmenu

Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON
17.00 - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu

Zondag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON

Augustus

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open + dagmenu

Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON
17.00 - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu

Zondag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON

WEEKEND MENU  4,75
Vrijdag 5 juni
Bamischotel + geb. ei
Zaterdag 6 juni
Gebakken aardappelen/groente/
vlees
Vrijdag 12 juni
Rijst/tjap tjoi
Zaterdag 13 juni
Gebakken aardappelen/sla/vlees
Vrijdag 19 juni
Macaroni/sla/geb. ei
Zaterdag 20 juni
Gebakken aardappelen/boontjes/
vlees
Vrijdag 26 juni
Kapucijners/spekjes/rauwkost
Zaterdag 27 juni
Gebakken aardappelen/witlof/
vlees

Keuken ook open voor patat/snacks.
Bestellen op T 551280 b.g.g. 06
20839053, ook voor de afhaal.
De weekendmenu's zijn ook te zien
op www.schienvatkantens.nl
_____________________________________

Rottum
Vanaf 14 juni
Kerk Rottum
Dagelijks van 09.00 - 13.00 uur
Antje Solf exposeert haar "beesies".
Toegang gratis

Zaterdag 26 juni
09.00 - 17.00 uur
Grote rommelmarkt in het centrum
van Rottum.
Opbrengst geheel voor de kerk.

________________________________________

Kerkdiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 4 juli
10.00 uur  mevr. J.C. Prins-Pestoor
(na de dienst koffie/thee in Salem)

Zondag 11 juli
10.00 uur - dhr. H.J. Dijkstra - Gas-
selternijveenschemond

Zondag 18 juli
11.00 uur - ds. M.H. Langenburg -
Middelstum

Zondag 1 augustus
10.00 uur - ds. N.C. Meihuizen
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Zondag 8 augustus
10.00 uur - mevr. J.C. Prins-Pest-
oor (na de dienst koffie/thee in Sa-
lem)

Zondag 15 augustus
11.00 uur - ds. D. de Boer - Uithui-
zermeeden

Zondag 29 augustus
11.00 uur - ds. M.H. Langenburg -
Middelstum

Stitswerd, Georgiuskerk

Zondag 25 juli (vesperviering)
19.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk  Ha-
ren

Zondag 22 augustus
19.00 uur  ds. J.A. van den Berg -
Groningen
___________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 27 juni
19.00 uur  ds. A. Lagendijk

Zondag 11 juli
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje

Zondag 25 juli
19.00 uur  ds. A. Lagendijk

Zondag 8 augustus
19.00 uur  br. P. Ketting

Zondag 22 augustus
19.00 uur  ds. A. Lagendijk
_________________________________

GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Van 11 juli tot en met 15 augustus
worden de kerkdiensten weer sa-
men met de gemeente van Mid-
delstum gehouden. In die periode
worden de morgendiensten gehou-
den in de kerk van Middelstum en
de middagdiensten in de kerk van
Kantens.

Zondag 4 juli
09.30 uur  ds. J. Klapwijk, Winsum
14.30 uur  ds. G. Timmermans,
Groningen

Zondag 11 juli
09.30 uur  ds. T. Groenveld, Roode-
school, in Middelstum
16.00 uur  ds. H. G. A. Gunnink, Ten
Boer

Zondag 18 juli
09.30 uur  leesdienst, in Middelstum
16.30 uur  ds. A. J. Minnema, Baflo

Zondag 25 juli
09.30 uur  leesdienst, in Middelstum
14.30 uur  leesdienst

Zondag 1 augustus
09.30 uur  leesdienst, in Middelstum
14.30 uur  leesdienst

Zondag 8 augustus
09.30 uur  ds. S. de Vries, Gronin-
gen, in Middelstum
16.00 uur  ds. T. Groenveld, Roode-
school

Zondag 15 augustus
09.30 uur  ds. S. de Vries, Gronin-
gen, in Middelstum
16.30  uur   ds.  M.  O.  ten  Brink,
Roodeschool

Zondag 22 augustus
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - ds. J. Klapwijk, Winsum

Zondag 29 augustus
09.30 uur  leesdienst
16.30  uur   ds.  M.  O.  ten  Brink,
Roodeschool
_______________________________________

CHR. GEREF. KERK KANTENS

Zondag 4 juli
09.30 uur  ds. P. C. de Lange

14.30 uur  ds. P. C. de Lange

Zondag 11 juli
09.30 uur  ds. P. C. de Lange
14.30 uur  ds. P. C. de Lange

Zondag 18 juli
09.30 uur  ds. P. C. de Lange
14.30 uur  ds. P. C. de Lange

Zondag 25 juli
09.30 uur  Leesdienst
14.30 uur  Leesdienst

Zondag 1 augustus
09.30 uur  ds. H. J. Th. Velema
14.30 uur  ds. H. J. Th. Velema

Zondag 8 augustus
09.30 uur - Leesdienst
14.30 uur - Leesdienst

Zondag 15 augustus
09.30 uur  ds. P. C. de Lange
14.30 uur  ds. P. C. de Lange

Zondag 22 augustus
09.30 uur  ds. P. C. de Lange
14.30 uur  ds. P. C. de Lange

Zondag 29 augustus
09.30 uur  ds. P. C. de Lange
14.30 uur  ds. P. C. de Lange
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Eric de Klerk
Anneke Oosting
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Gerad Werkman

Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________

Nummer 07
uiterste inleverdatum
13 augustus 2010

Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens

Per mail
tlougnijs@kantens.nl

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E tlougnijs@kantens.nl

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost

 15,- per jaar.
___________________________________________________

Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T  434206
___________________________________

Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________

Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
_____________________________________________


