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Kinderspeelweek met Flower Power
Maandag 16 augustus:
Vanochtend om 9.00 uur begon de speelweek al voor het bestuur en de vrijwilligers. We zijn begonnen met
de school en het plein te versieren en met een mooie openingsdoek te maken. Rond 10.00 uur kwamen de
eerste ouders met kinderen eraan voor het inschrijven. Zoals elk jaar is dat weer spannend; hoeveel kinderen
zullen zich dit jaar opgeven? Het was helemaal spannend omdat Middelstum dit jaar ook weer een speelweek
heeft.
Om 11.30 uur wisten we het: 116
kinderen! Wat een opkomst weer!
Kantens mag hier zeker trots op
zijn!
's Middags om 13.30 uur begon de
speelweek toch echt. Alle kinderen
en ouders/opa's en oma's/verzorgers hadden zich verzameld bij de
ingang. De voorzitter (Liesbeth
Mars) hield een praatje. Vervolgens kwam de rest van het bestuur
& de vrijwilligers eraan met een
megagroot spandoek.
De groepjes werden opgelezen en
het timmeren kon beginnen. Het
was haast weer vechten om de
hamers/zagen en lappen stof. Maar
gelukkig is alles goed gegaan!
Om 16.00 uur stonden er al 4 grote
hutten en waren er zeepkisten. Dit
belooft nog wat voor de rest van de
week!

Dinsdag 17 augustus:
Vanochtend was het houtje-touwtje doe-morgen. De kinderen hebben allemaal geknutseld over de
jaren 60. Zo zijn er mooie buttons,
discoballen en ouderwetse vlaggetjes gemaakt.
De jongste kinderen mochten een
t-shirt beschilderen die ze aan konden doen naar Drouwenerzand. Na
het knutseenl mochten de kinderen
verder met hun hut of zeepkist.
's Middags begonnen we met een
hele grote stoelendans. Namelijk
om de kerk heen. Eerst dansten de
jongste kinderen en vervolgens de
oudste kinderen. Wat een happening! En erg leuk om te zien hoe
fanatiek al de kinderen zijn.
Na het rennen gingen de jongste
kinderen spelen bij hun hut of mochten ze naar de speeltuin toe. De

oudste kinderen gingen op vlaggenroof in het bos.
Woensdag 18 augustus:
We hadden een vossenopdrachtjacht. Je moest de vossen in het
dorp zoeken en bij elke vos een
opdracht doen. Zo waren er een
punker, een buschauffeur, een kok,
een hippie en noem maar op.
's Avonds om 19.00 uur mochten de
kinderen van 8 jaar en ouder hun
bedden komen brengen, want ze
mochten vanavond blijven slapen.
Vervolgens hadden we een playbackshow in t Schienvat. Hier zijn
Marit & Sanne eerste geworden
met de Vogeltjesdans. Wat een
enthousiasme; de hele zaal deed
mee! Ook is er een 'speelweeklied'
gemaakt. Deze kun je ook in het t
Lougnijs vinden. Jullie hebben nog
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een jaartje om te oefenen. En wij
gaan er vanuit dat alle kinderen hem
volgend jaar mee kunnen zingen.
Rond een uurtje of 10 was de playbackshow afgelopen en gingen de
papa's en mama's weer naar huis.
De oudste kinderen gingen terug
naar de school want we zouden nog
een avondwandeling maken en een
wensballon oplaten. Helaas ging
het niet helemaal goed met de wind
en vlogen de meeste ballonnen de
bomen in. Toen we verder wandelden, kwamen er plotseling allemaal
enge figuren uit de bosjes springen.
Was dat even schrikken!!
Na nog een hapje en een drankje zijn

de kinderen richting bed vertrokken.
Donderdag 19 augustus:
Vandaag gingen we naar een geheime locatie. Wat spannend!! Waar
zullen we heen gaan? Verschillende
verhalen gingen al de ronde.
De jongste kinderen gingen naar het
Stadspark. Helaas is hier heel erg
veel regen gevallen waardoor ze 3
kwartier lang in de wc's hebben
moeten spelen. Toen het maar niet
ophield met regenen, zijn ze richting
Kantens gegaan, waar ze lekker bij
Rita patatjes hebben gegeten en
heerlijk hebben gespeeld. Mooi dat
dit zo kon!

De oudste kinderen gingen naar
Drouwenerzand. Hier konden ze lekker de hele dag onbeperkt spelen,
eten en drinken. Dit was ook wel te
merken: de kinderen kwamen met
een vol buikje weer thuis. En…, ze
waren allemaal lekker moe. Wat
zullen ze die nacht heerlijk geslapen
hebben!
Vrijdag 20 augustus:
Vandaag was het een drukke ochtend. Allemaal hapjes die klaar gemaakt moesten worden voor de
verkoop. Rond 11.00 uur zijn de
(jongste) kinderen vertrokken voor
een lawaaioptocht door het dorp. Ze

gingen alle papa's en mama's ophalen om te laten zien wat zij deze
week hadden gemaakt bij de speelwerk. De jongste kinderen werden
mooi geschminkt. Om 12.30 uur
waren alle hapjes helemaal uitverkocht! Super! Ook dit jaar willen we
de kinderen, ouders én vrijwilligers
ontzettend bedanken. We hopen dat
jullie volgend jaar ook weer van de
partij zullen zijn!
Groetjes van het
speelweekbestuur
voor meer foto's zie:
www.kinderspeelweek.nl '

Uitvaartverzorging
Boersema
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sssst… Stil
Er gebeurt hier iets…
Sinds november 2009 heeft Salon plaats gekregen binnen t Schienvat.
We zijn nu bijna een jaar verder en zie wat het heeft gedaan met ons
dorpshuis en dus met ons dorp: het heeft zes zeer uiteenlopende
tentoonstellingen opgeleverd! Deze zijn door het publiek, die daarvoor
speciaal naar t Schienvat is gekomen, zeer enthousiast is ontvangen.
Niet alleen de bezoekers voor de tentoonstellingen zelf krijgen het werk
van de verschillende kunstenaars te zien, maar ook de bezoekers van de
verschillende clubs, cursisten en niet te vergeten alle maaltijdgangers.
Honderd jaar Onnes, met “Minne's
keuze”, is een goed voorbeeld van
hetenthousiasme waarmee de medewerkers van Salon, in het bijzonder Gerda Onnes voor de inrichting
en Rita Pool voor de publiciteit,
hebben samengewerkt.
Een spontaan idee is meteen uitgevoerd en op een zo unieke manier
gepresenteerd in de gymzaal. Met
in totaal ongeveer 325 bezoekers.
Ja, dat idee van een zomertentoonstelling, dat houden we erin!
En zo groeit een klein initiatief als
Salon gestaag en verder uit.
Dorpsgalerie heet het te zijn. De
medewerkers van Salon zijn zich
daarvan terdege bewust. Dat betekent dat het een galerie voor het
dorp is.
Om alle nieuwe ontwikkelingen
meer ruimte te kunnen geven, zijn
we nu zover dat de gemeente Eemsmond uiteindelijk heeft toegestemd met de uitbreiding van Salon.
Dat houdt in dat de muur naar het,
niet meer in gebruik zijnde, mortuarium wordt doorgebroken en die
ruimte bij Salon wordt getrokken.
Daardoor wordt er meer mogelijk
voor de totale ruimte van Salon. Wij
zorgen ervoor dat Norma van der
Horst met de spannende tentoonstelling van haar foto's geen last
heeft van de verbouwing, en dat de
nieuwe tentoonstelling van Aly van
der Wal in de vernieuwde ruimte
kan plaatsvinden.
Jammer is het feit, dat Fred Reiffers
zich heeft teruggetrokken uit de
organisatie van Salon. Dit vanwege de drukte met zijn bedrijf. Het
bestuur van Salon bedankt Fred oor
alle inzet die hij geleverd heeft bij
de start van Salon en alle publiciteit
die aan Salon verbonden zijn.
Salon is nu een bedrijvig initiatief
geworden.
Niet alleen door de 7 tentoonstellingen per jaar die georganiseerd
worden, maar ook de organisatie
van “Kantens 4-t” voor 2011 is een
intensieve maar leuke klus.
In september, na de verbouwing

van Salon, beginnen we met de
eerste plannenmakerij daarover.
Om al deze plannen in goede banen
te leiden zou het goed zijn dat de
werkgroep van Salon zich uitbreidt.
Wij zijn daarom op zoek naar twee
enthousiaste vrijwilligers die zich
willen aanmelden voor Salon.
Wordt vervolgd.
John van der Rijdt

EXPOSITIE UIT
SCHIERMONNIKOOG
Minne Onnes exposeerde Een
eeuw schilderkunst van de
familie Onnes in t Schienvat te
Kantens onder de naam “Minne's keuze”. Deze expositie
was een groot succes.

Drukkerij
Sikkema

1. Even voorstellen:
Yolanda Beenes, woonachtig in Kantens.
2. Waar kom je vandaan?
Uit Stedum.
3. Hoe ben je in Kantens/Rottum/Stitswerd terechtgekomen?
Via mijn man Janharm, die had het huis net 2 jaar voor onze
kennismaking gekocht. Na een half jaar zijn we gaan samenwonen.
4. Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp? Zoja, waaraan?
Nou nee, eigenlijk helemaal nergens aan.
5. Omschrijf jezelf in 5 woorden.
Eerlijk, geestig, sociaal, koppig en creatief.
6. Met wie zou je een dagje willen ruilen en waarom?
Eigenlijk met niemand. Ik ben wel tevreden met mijn leven zo.
7. Wat is je favoriete gerecht?
Aardappelen met bloemkool en een gehaktbal.
8. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen worden
en waarom?
Oei. Ik denk schaatsen, omdat je het helemaal alleen/solo moet
doen. Dat geeft vast een kik.
9. Aan wie zou jij graag een rondleiding door je dorp willen geven
en waarom?
Aan vriendinnen van mij uit Groningen, omdat zij vinden dat de Stad
ALLES is, maar een dorp heeft eigenlijk veel meer.
10. Wat vind je het leukst om te lezen in t Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
Leukst vind ik “even voorstellen”, maar verder vind ik alles wel leuk;
een leuk dorpsblad.
11. Tot slot, aan wie geef je de Pen door?
Aan mijn buurvrouw Kelly Stoffers.

Jaarlijks houdt Minne een expositie op Schiermonnikoog
en geeft hij workshops. Ook dit
jaar exposeerde hij op Schiermonnikoog, met nieuwe werken.
Enkele van deze werken zijn
de hele maand september te
bewonderen in t Schienvat te
Kantens op vrijdags en zaterdags van 15.00 tot 20.00 uur en
zondags van 14.00 tot 17.00
uur. De toegang is gratis.
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Kap- en snoeiweekend
in het Kaanster bos
In de maand oktober (tijdens de herfstvakantie) zal er een kap-en
snoeiweekend worden georganiseerd in ons bos. Deze activiteit wordt
in samenwerking met Staatbosbeheer gerealiseerd. Na dit weekend
volgt een weekend van het rillen van takken.
Het bos van Kantens is in 1993
aangelegd en bestaat voornamelijk uit essen en eiken. Her en der
zijn er elzen, haagbeuken, zoete
kers, veldesdoorns (Spaanse aak)
en lindes geplant. In het essenbos
ontkiemen veel essenjong boompjes, die niet hoger dan 50 cm
groeien door gebrek aan licht. Pas
door het bos uit te dunnen groeien
deze boompjes op. In het essenbos
is de ondergrond vaak begroeid
met mos, omdat het essenblad dit
toestaat i.t.t. het blad van de eik.
Eikenblad verzuurt de grond en in
het eikenbos is dan ook geen begroeiing.
Zoete kers, meidoorn, lindes, haagbeuken en esdoorns zijn geplant
als “toekomst bomen”. De bedoeling is om hieromheen de essen of
eiken weg te kappen, zodat deze
bomen meer licht krijgen en beter
uit kunnen groeien. Hierdoor ontstaat een mooie afwisseling in het
bos. De zoete kers en meidoorns
verschaffen bessen voor de vogels.
Langs de paden zijn al gebieden
opengekapt, maar dit is nog onvoldoende. Hier zullen enkele bomen
worden behouden, die ook toekomstbomen gaan worden.
De bramen en vlierbomen zijn
spontaan ontstaan. Zij verschaffen
de vogels voedsel en worden daarom behouden.

seerd zijn in het kapweekend om
zich op te geven bij VDK. Het gekapte hout kan dan voor eigen gebruik
meegenomen worden. De mannen
dienen een brandhoutcontract af te
sluiten met Staatsbosbeheer en
brengen hun eigen gereedschap en
veiligheidskleding mee. Zaagervaring is belangrijk om ongelukken te
voorkomen.
U kunt zich opgeven voor het kapen snoeiweekend bij:
Marjolein Kromhout
(secretaris VDK)
Langestraat 37, Kantens
T 551938
Email: m.m.kromhout@hetnet.nl
____________________________________________

Laatste
Schooldag
Op donderdag 8 juli jl. was het de
laatste schooldag voor de peuters
van de peuterspeelzaal Poppedijn
in Kantens. Het is al een aantal
jaren de gewoonte dat het schooljaar wordt afgesloten met een
speel- en smikkelochtend. Er werd
met ballen gespeeld en muziek
gemaakt. Ook dit jaar was er een
springkussen aanwezig.

Er is een slingerpad aangelegd in
zowel het essen- als het eikenbos.
Beide gebieden hebben een duidelijk andere sfeer. Langs het vennetje is een houten bank geplaatst
door Staatsbosbeheer en het gebied ervoor (riet) wordt door de
gemeente gemaaid, zodat het zicht
op het vennetje behouden blijft.
De paden door het bos zijn nog erg
drassig. Er is al gesnoeid en gekapt
langs de paden, zodat het pad kan
drogen. In de nabije toekomst zullen de paden opnieuw worden bestrooid door de gemeente.
De ontwikkeling van ons bos is een
meerjarenplan en vergt geduld. Dit
najaar willen wij dan ook weer een
grondige ingreep verrichten en verzoeken wij mannen, die geïnteres4

Aan het eind van de ochtend kregen
de peuters patat/snacks en een
ijsje na. Omdat juf Lizette er na 15
jaar als peuterspeelzaalleidster bij
Poppedijn mee stopt, kregen de
kinderen voor ze naar huis gingen
van haar cadeautje en een hele
dikke knuffel.
Al het lekkers deze ochtend werd
aangeboden door de beheerster van
t Schienvat Rita Pool, die t Schienvat nu al 3 jaar runt.

Nachtdraaien op de Grote Geert
Op zaterdag 19 juni jl. organiseerde de GKV (Groninger Kano Vereniging)
een horror-kanotocht voor hun leden. Deze tocht startte om 23.00 uur
in de haven van Winsum, om in twee groepen richting Uithuizen te gaan.
Tijdens deze tocht moesten de leden onderweg verschillende opdrachten uitvoeren, en letters verzamelen om er een woord van te maken.
Ook de koren- en pelmolen de Grote Geert deed mee, en dat betekende voor de molenaar en zijn medewerkers geen nachtrust.
Bij de molen vond de grote rustpauze plaats, waar men heerlijke soep
en warme snacks kon nuttigen. En
er werd volop gepuzzeld met de
letters die gevonden waren.
De molen draaide deze nacht in
volle verlichting op een zwakke
noordenwind.
Er bestaat een molenspreuk die
zegt; "Het molenaarsleven is door
God gegeven, maar het malen bij
nacht heeft de duivel bedacht".
Gelukkig was het rustig weer deze
nacht, en maakten we ons geen
zorgen over het weer. De eerste
groep kwam om drie uur in de nacht

aanvaren in hun verlichte kano's.
De tweede groep kwam een uur
later aan bij de molen. Een heel
apart gevoel om ook nog midden in
de nacht twee rondleidingen te geven.
Om vijf uur in de ochtend vertrokken de beide groepen richting Uithuizen, waar de leden nog een heerlijk ontbijt stond te wachten in het
Schathoes bij de
Menkemaborg. Om kwart voor zes
stond de molen stil en werd er nog
even nagepraat over dit nachtdraaiavontuur.
Van deze geslaagde nacht op de
molen is op You Tube een filmpje te
zien; nachtdraaien op de Grote Geert.
De molenaar en medewerkers

Workshop
Op woensdag 8 september 2010 organiseert Vocaal Ensemble Het
Hoogeland een workshop 'stemvorming en zingen'. De workshop wordt
gegeven door de dirigent en zanger, Edwin Velvis. Zingen kan in principe
iedereen en veel mensen doen het ook omdat het fijn is om te doen. Door
te werken aan techniek, vrijheid en expressie in het zingen, kan zingen
echt een heel mooie hobby worden.
Tijdens de workshop zullen we
werken aan stemvorming en passen het toe in koormuziek.
Iedereen die het leuk vindt om te
zingen is van harte welkom om op
deze avond vrijblijvend mee te doen
aan de workshop.
Locatie: De Antoniuskerk aan de
Kerkhofsweg te Kantens.
We beginnen om 20.00 uur, hebben
om 21.00 een korte pauze met kof-

fie of thee en hopen om 22.00 af te
sluiten.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Edwin Velvis,
M 06-18825394
E info@edwinvelvis.nl
Of met Marjan Veldman,
T 552424
E albertmarjan@home.nl
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Mijn zomer
Zomer! Warm weer, even niet naar school en, heel veel sporttoernooien.
Het spits werd afgebeten met het WK voetbal in Zuid Afrika. Dat betekent
voor mij dus dagelijks zo'n twee a drie keer 90 minuten op de bank naar
de tv zitten loeren. Helaas voor voetballiefhebbers was het dit WK
speuren naar leuke en spectaculaire wedstrijden.
Voor de leuke potjes moest je dit
toernooi al zeker niet bij oranje zijn
maar dat nam ik op de koop toe,
want het resultaat was er. Liever
met 1-0 winnen dan met 4-3 verliezen toch? Oranje stierf tijdens de
toernooien van 1994, 1998 en 2008
in schoonheid en nu maar overleven met resultaat voetbal was het
motto van bondscoach Bert van
Marwijk. Zo kwam 'ons' oranje dus
in de grote WK finale in het fantastische Soccer City stadium in Johannesburg. Een schril contrast met
de getto wijk waar het stadion naast
ligt, maar wij Nederlanders maken
ons daar niet zo druk over. Wij zien
liever hoe Wesley Sneijder en Arjen Robben de sterren van de hemel spelen. Rond 21.00 uur begon
de wedstrijd en er was behalve de
spanning die een finale met zich
mee brengt, niet veel te beleven.
Nederland speelde niet goed evenals Spanje maar dat maakt het niet
minder lullig als er in de een na
laatste minuut van de verlenging
wordt gescoord door de Spanjaarden na een niet gegeven corner
voor Oranje. Na afloop van deze
finale zat ik net als de rest van
Nederland vol verslagenheid. Even
balen en janken en dan gewoon
weer verder gaan. Inmiddels was
er ook al weer iets wat mij de
broodnodige afleiding bezorgde, de
Tour de France reed voor 2 dagen
door ons kikkerlandje! Bijna 200
mannen op de fiets starten aan de
boorden van de Maas aan hun 3
weken durende tour door het warme Frankrijk! Iedere dag dus weer
even het laatste (anderhalf)uurtje
kijken hoe het er voorstaat. Ook dit
toernooi zorgde ervoor dat wij in
Nederland konden juichen want de
achterhoeker Robert Gesink van
de Rabobank ploeg reed fantastisch naar een zesde plaats in het
eindklassement. De Nederlandse
Rabo-ploeg had ondertussen nog
meer reden om een fles champagne open te trekken toen de Russische kopman Mentsjov een mooie
3de plaats behaalde achter de
Luxemburger Andy Schlek en de
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Spanjaard Contador. Toen de grote
evenementen waren afgelopen was
er van verveling op sportgebied
geen sprake. Iedere dag op internet
weer zoeken naar nieuws over
voetbaltransfers in binnen- en buitenland. Belachelijke bedragen van
tientallen miljoenen werden ondanks de financiële malaise uitgegeven voor voetballers. Ik erger mij
dood aan clubs die denken een
team kampioen te kunnen maken
met een elftal van spelers aangekocht met oliedollars. Een goed
team is een hecht team en niet een
groep egoïstische milionairs die
alleen maar aan zelf scoren denken. Een voorbeeld, vorig seizoen
betaalde kapitaal club Real Madrid
94 miljoen euro voor de Portugese
vedette Cristiano Ronaldo. Op het
WK liet hij met zijn arrogante gedrag buiten en egoïstische acties
binnen het veld zien dat hij nog geen
dubbeltje waard is. Spelers als Dirk
Kuyt zijn nou miljoenen waard. Een
goede spits, meeverdedigen als
het moet en hard in zijn spel maar
nooit gemeen. Maar wanneer ik op
vakantie ga neem ik mijzelf voor
niet iedere dag voetbalnieuws te
checken en gewoon lekker leuke
dingen doen. Toch ga ik zelfs in het
verre Noorwegen en Zweden, wanneer er een mogelijkheid voordoet,
even op het internet voetbalsites te
checken. Ik kan het gewoon niet
laten!
Nils Reiffers
_______________________________________

Body Shape
Na een aantal weken zomervakantie, beginnen de lessen voor Body
Shape weer op maandag 23 augustus 2010. Gerda Onnes staat iedere
maandagochtend van 09.30 10.30
uur en iedere donderdagavond van
19.30 20.30 in t Schienvat te Kantens voor een groep dames/heren
die willen bewegen op muziek.
De kosten bedragen 4,- per les.
Kom je ook?

Brassband Immanuël
musiceert voor het KWF
Gereformeerde Brassband Immanuël organiseert op zaterdag 4 september een zomerconcert bij dorpshuis t Schienvat in Kantens.
Bij dit buitenluchtconcert kunt u genieten van verschillende soorten
muziek. De brassband is eigenlijk een klassieke muziekvorm, maar ze
heeft ook meer in haar mars dan alleen klassieke muziek. Zo zal tijdens
deze avond ook filmmuziek voorbij komen, muziek van de popband Toto
en ook kunt u mee swingen met een samba. Tot slot zullen er ook een
aantal solisten te beluisteren zijn. U kunt dus rekenen op een afwisselend
programma!
De toegang tot concert is geheel vrij en begint om 20.00 uur. Wel zal er
een pot staan waar u uw gift mag doneren. Dit en andere opbrengsten van
het concert zullen worden geschonken aan het Koningin Wilhelmina
Fonds.
Graag bevelen wij dit concert en donatie bij u aan.
_____________________________________________________________________

Orgelconcert op Open Monumentendag
Al vele jaren achtereen organiseert de Orgelcommissie een orgelconcert
in de Antoniuskerk op de avond van Open Monumentendag, dit jaar op
zaterdag 11 september. Het zal een heel bijzonder concert zijn omdat niet
alleen het orgel zal klinken maar ook samen zal spelen met een fluit.
Reitze Smits zal de organist zijn en Ronald Moelker fluitist. De toegang
bedraagt 8,-, incl. een kopje koffie of thee na afloop, in gebouw Salem.
Het programma zal vanwege het samenspel van beide instrumenten
boeiend zijn! De aanvang is om 20.00 uur. Welkom allemaal.

Jaarprogramma 2010/11 Passage
We vergaderen iedere tweede woensdag van de maand in de kleine zaal
van Vita Nova, Heerestraat 39 te Middelstum. Aanvang 19.45 uur.
8 september - Weervrouw Harma
Boer praat ons bij over alles wat
met het weer te maken heeft.
16 september - Bekijken we de
zomerexpositie van Henk Helmantel in Westeremden.
13 oktober - Met dhr. Teye Schuil
uit Harkstede duiken we in de geschiedenis van de ambulance-hulpverlening en vertelt hij over zijn
ervaringen op de ambulance.
10 november - Drs. S.J. Prins, em.
pastor en theoloog uit Kantens.
“Rijkdom aan rituelen”, wat doen
we er mee?
24 november - Creatieve avond
o.l.v. Wiets Krijgsheld en Martha
Bos.
13 december - Kerstavond. Liturgie met een kerstspel, opgevoerd
door Passageleden van afd.
Winsum.
Dinsdagmorgen 4 januari 2011 Nieuwjaarsvisite in het Hervormd
Gebouw aan de Oudeschoolsterweg. Aanvang 9.30 uur.
12 januari - Dhr. J. Jongsma te
Bergum vertelt over de 19e eeuwse
emigratie uit Noord Nederland naar

Amerika.
9 februari - Martha Littel van Stichting “a littel Fun” te Middelstum,
geeft ons een kijkje achter de schermen bij de vakanties die georganiseerd worden voor mensen met
een lichamelijke beperking.
1 maart - Een etentje in Vita Nova
('s avonds).
16 maart - Ds. M.H. Langenburg te
Middelstum geeft zijn kijk op “de
Tien Woorden”.
13 april - Jaarvergadering. Avondje “Kunst en Kitsch”. Dhr. Rob Visser van antiek en brocantewinkel
“de Inloop” te Onderdendam vertelt
ons over zijn verzameling serviesgoed, glaswerk, bestek en huisraad uit (groot-)moederstijd. Ook
kunt u op deze avond uw eigen
voorwerpen laten beoordelen.
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…Fré Sikkema
Onlangs bestond t Lougnijs 30 jaar. Gedurende deze gehele periode heeft
Drukkerij Sikkema uit Warffum het drukwerk hiervan verzorgd; en wel
naar volle tevredenheid van de redactie. Voor ons alle reden om eens
eigenaar Fré Sikkema (54 jaar) te interviewen.

Hoe is Drukkerij Sikkema ontstaan?
Mijn ouders hadden in Warffum een
sigarenwinkel en mijn vader had
wat liefhebberij aan stencilwerk.
Na de tweede wereldoorlog heeft
hij zijn 'drukwinkel' opgericht, in
hetzelfde pand als de winkel. Begin
70-er jaren zijn beide zaken gesplitst; mijn moeder zwaaide de
scepter over het sigarenwinkeltje
aan de Noorderstraat en mijn vader
verhuisde met zijn drukwinkel naar
de Hoofdstraat. Drukkerij Sikkema
was geboren.
Hoe ben jij in het bedrijf verzeild
geraakt?
Ik ben geboren en getogen in Warffum en ik woon daar nog steeds. Ik
heb na de lagere school de toenmalige Rijksscholengemeenschap
doorlopen. Na mijn diplomering
(begin jaren 70) was er veel werkloosheid en thuis konden ze mijn
hulp wel gebruiken. Ik kwam op
deze manier in aanraking met de
grafische sector en het boeide me
wel. Middels diverse cursussen en
ervaring op de werkvloer heb ik me
hierin volledig kunnen scholen. In
8

1988 heb ik het bedrijf van mijn
vader overgenomen.
Waaruit bestaan jullie werkzaamheden?
Het klantenbestand, onze opdrachtgevers zijn heel divers. Wat tijdsbesteding betreft, bestaat meer dan
50% van onze werkuren uit zakelijke opdrachten (zoals bijvoorbeeld
het onlangs verschenen Boerderijenboek Middelstum-Kantens), ongeveer 40% uit verenigingsleven
(zoals t Lougnijs) en het restant uit
familiedrukwerk (rouw-, trouw- en
geboortekaarten). De werkzaamheden kunnen variëren van digitaal
drukken, conventioneel drukken en
overige offsetwerkzaamheden.
De grafische sector is zeer gevoelig voor technische veranderingen. Hoe ervaren jullie dit?
Toen ik in 1988 het bedrijf van mijn
vader overnam, hadden we 6 à 7
personeelsleden werkzaam op de
afdeling 'voorbereiding'. Deze afdeling zorgde dat de aangeleverde
(vaak handgeschreven) teksten
werden ingevoerd/getypt en dat de
opmaak en indeling (vormgeving)
van de teksten werd gemaakt. Dit
was een tijdrovende klus.
Daarnaast was er destijds 1 persoon werkzaam in de zgn. 'donkere
kamer', die de opgemaakte teksten
in fotografisch materiaal (films)
omzette en deze vervolgens afdrukte op 'offsetplaten'. Deze offsetplaten werden uiteindelijk gebruikt bij het drukken. Deze manier
van drukken heet Conventioneel
drukwerk. Wij waren in Noord-Groningen één van de eersten die zich
destijds een offsetdrukmachine
aanschafte!
Vóórdat de offsetdruk in het begin
van de 60-er jaren in zwang kwam,
bestond het drukwerk uit de boekdrukkunst. Hierin kennen we de
zgn. diepdruk en hoogdruk. Hiermee hebben wij niet veel gewerkt.
Tot begin 80-er jaren werden dus
teksten getypt en deze werden vervolgens via films en offsetplaten
gedrukt. Vanaf deze periode kwa-

men steeds meer de fotografische
zetmachines op de markt. Rond de
eeuwwisseling rukte het digitale
drukwerk op. Er wordt vanaf dan
meer gebruik gemaakt van foto's,
scans en ook de aanlevering van
teksten geschiedt meer digitaal.
Dit scheelt enorm veel tijd, wat zich
vertaalt in een bezetting op de afdeling 'voorbereiding' van momenteel 1 persoon.
Thans maken we bij een opdracht
onderscheid in grote of kleine oplagen. Bij een kleine opdracht maken we meestal gebruik van digitaal drukwerk en bij grote opdrachten (met hogere kwaliteitseisen)
gebruiken we de offsetdruk. Dit is
dan goedkoper en van betere kwaliteit.
Wat vind je juist leuk of minder
leuk aan je werk?
De diversiteit en afwisseling in de
opdrachten vind ik het mooist. Aangezien klanten vaak heel gericht de
opdracht verstrekken, zijn wij wel
vaak gebonden aan hun ideeën.
Daarnaast gaat de technische ontwikkeling reuze hard (zie hierboven) en moeten we wel meegaan.
De concurrentie is namelijk groot
en het aantal drukkerijen neemt af,
met name door de intreding van het
digitale tijdperk. Zelfs facturen
mogen nu digitaal verstuurd worden. Maar ik vind het juist een
uitdaging om op het juiste moment
mee te gaan met de ontwikkelingen.
Het minst leuk vind ik dat je moeilijk een planning kunt maken. Opdrachten voor rouwkaarten kunnen
namelijk elk moment binnenkomen, zelfs 's avonds of in het weekend. Wat je vandaag van plan was
af te werken, kan er 's avonds dus

nog gewoon liggen! Maar eigenlijk
vind ik dat ook wel weer de charme
van dit vak!
Kennen jullie pieken en dalen in de
werkzaamheden?
Ja, vooral de opdrachten voor het
verenigingsleven (zoals bladen als
t Lougnijs) komen allemaal aan het
einde van de maand. Daarnaast
zien we in de maand november/
december een piek, waarbij diverse organisaties een 'extra uitgave'
of kerstkaarten willen versturen.
De maand erna (januari) is betrekkelijk rustig. Verder zijn er gelukkig
geen heftige pieken of dalen.
Kun je nog een aardige anekdote
vertellen?
Voor een jong stel waren de geboortekaartjes al besteld alleen de
naam en geboortedatum diende nog
ingevuld te worden. De opa van de
geborene belde op en melde dat
'het' geboren was en dat de kaartjes
verzonden konden worden. Op mijn
vraag of het een jongen of een meisje
was geworden, moest de overdonderde opa het antwoord schuldig
blijven!
Of, zo wilde een dominee een kaart
bedrukken in het blauw. Met de
kleurenkaart erbij wees hij vol overtuiging een blauwe kleur aan: “Hemelsblauw” zei hij erbij. “Nou dat
past mooi bij uw beroep”, zei ik. Op
de achterkant stond echter de officiële naam van deze kleur blauw:
Helblauw!
Tot slot: hoe zie jij de toekomst van
Drukkerij Sikkema?
Op dit moment is er geen opvolging
in zicht. En ik voel me nog te actief
en betrokken om al aan afbouwen
te denken. Ik zou graag lekker willen doorgaan op de huidige manier,
met 2 à 3 personeelsleden die goed
op elkaar zijn ingespeeld. Daarnaast probeer ik goed bij te blijven
met betrekking tot de technische
ontwikkeling. Als je namelijk te
terughoudend bent om hieraan mee
te doen, sta je zomaar buiten schot.
Juist nu de grafische sector in een
dip zit door de digitalisering.
Maar ja, je weet nooit wat er nog op
je weg komt…..
En de drukker, hij drukte voort….
Alette de Vries

Kaanster kermis weer
voorspoedig verlopen
Na donderdagmorgen nog eerst even met de buren de laatste puntjes op
de i te hebben gezet, is donderdagmiddag onder goede weeromstandigheden de braderie om 14.00 uur van start gegaan.
Het publiek kwam wat langzaam
op gang, maar aan het einde van de
dag waren de 50 kraamhouders
doorgaans weer redelijk tevreden.
De goede verzorging en de gemoedelijke sfeer zorgden ervoor dat
velen ook voor het volgend seizoen
alvast hebben gereserveerd.
De kermis heeft over al de drie
dagen ook uitstekend zaken gedaan en hun nieuwe aanwinst heeft
ervoor gezorgd dat ze de leukste
kermis van de afgelopen 15 jaar in
Kantens hebben gedraaid.
Velen hebben hun armspieren getest in de Swingmill, die voor jong
en oud voor groot plezier zorgde.
Voor vele organisaties is het dan
ook een aanwinst op hun kermis.
Vrijdag heeft de Different Showband ervoor gezorgd dat de beentjes van de vloer kwamen en zij
hopen dan ook volgend jaar weer te
mogen komen.
De jonge jeugd heeft zich kunnen
vermaken op de discodreunen van
Gert, hoewel ze moeilijk van het
kermisterrein af waren te krijgen.
Zaterdagmiddag hebben de kinderen met hun gekleurde gezichtjes
ballonnen opgelaten en nu maar
zien welke het verst is gekomen!
Aangezien het kuipsteken niet geschikt was voor de kleintjes, hebben we ze maar zonder stok de
helling af laten gaan. Reinder
Blaauwwiekel zorgde er wel voor
dat ze niet droog thuis kwamen; het
weer was hiervoor wel bijzonder
verleidelijk. Na de kleintjes kwam
de oudere jeugd, waarbij Daniëlle
Blaauwwiekel de eerst prijs binnensleepte en Anko Baron en Yarick Visser samen de tweede plek
wisten te behalen.
Bij de oudere Dames wist Trees
Vriezema, nadat ze uit het publiek
was geplukt, de eerste plek te bemachtigen vóór Miranda Blaauwwiekel.
Bij de heren ging Roelf Blaauwwiekel er na een spannende finaleronde met Niels Zark er vandoor met
de gouden plek.
Kevin Hamming wist uiteindelijk
het brons te bemachtigen.
Tijdens het kuipsteken wist Bertha
15 haar behoefte exact op het grondgebied van Emiel en Mirjam Hartlief te deponeren. Zij wonnen dan

ook het “kou schiet'n”.
's Avonds verzorgde “De Hit Express “ een schitterende discoavond, waar iedereen van heeft
genoten. Kortom een zeer geslaagd
weekend en na evaluatie met iedereen gaan we ons opmaken voor
het volgend jaar.
TREKKING GROTE VERLOTING
KAANSTER KERMIS 2010
Prijs Lotnummer
1e ............... 1227 ....
2e ............... 1844 ....
3e ............... 1578 ....
4e ............... 1339 ....
5e ............... 1565 ....
6e ............... 1753 ....
7e ............... 1084 ....
8e ............... 1585 ....

Bedrag
150,00
100,00
75,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

Typefouten voorbehouden
De trekking werd verricht door
Dhr. Herman Wassink.
Hartelijk dank hiervoor!
Prijzen zijn af te halen tot 1 oktober
2010 bij:
Sikke van Dellen, Pastorieweg 22,
te Kantens, M 06-41791043
____________________________________________________________

Dieverdoatsie
Woensdagmiddag 3 november a.s.
is er van 13.00 tot 18.00 uur weer
Dieverdoatsie markt in t Schienvat te Kantens.
Iedereen mag er een plek reserveren. Ook kinderen mogen hun spullen verkopen. Je kunt daarbij denken aan o.a.
winterkleding voor de
kinderen of voor volwassenen;
je zelf gekweekte pompoenen
en/of kalebassen of iets
dergelijks;
zelf gemaakte (kerst)kaartjes;
speelgoed waar je toch niet
meer mee speelt;
computerspellen;
oude fietsen enz.
Je moet je wel even van te voren
opgeven bij Rita Pool
M 06-20839053
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THEATERWERKPLAATS NIEUWS
In de Theaterwerkplaats aan de Oosterweg is een Gastenverblijf waar
steeds vaker toeristen logeren. Natuurlijk is het ook mogelijk om, als je
vrienden of familie hebt die naar Kantens komen, gebruik te maken van
het Gastenverblijf. De verschillende werkruimtes in de boerderij zijn ook
te huur voor vergaderingen, bijeenkomsten etc.
DE TONEELCLUB
Voor wie:
Kinderen van 9 tot 12 jaar
wanneer:
Donderdagmiddag; start 7 oktober (10 keer)
waar:
Theaterwerkplaats
hoe laat:
van 16.00 - 17.30 uur
kosten:
65,We beginnen bij voldoende belangstelling met DE TONEELCLUB op
donderdagmiddag 7 oktober 2010.
De Toneelclub is bedoeld voor iedereen die met plezier wil leren hoe
je op het podium kan staan, wat
improviseren is, en hoe je samen
een verhaal kan maken en spelen.
We maken ook een kleine presentatie die we in december laten zien

aan ouders en vrienden en vriendinnen.
Heb je zin om mee te doen, geef je
dan zo spoedig mogelijk op!
Stuur een email vóór 20 september
as. met je naam, adres en leeftijd
naar:
theaterwerkplaats@hotmail.com
Als je meer informatie wilt, bel dan
gerust: Theaterwerkplaats T 552777

DANSGROEP HEARTBEAT VAN ANNA DE KUYER BRENGT:

De geschonden mens
Bewegingstheater over de kwetsingen die we oplopen
in relatie met de ander en onze drang naar overleven
Tijdens ons leven vullen we onze persoonlijke “rugzak” met ervaringen
van pijn en tegenslag. Deze vormen ons en bepalen voor een groot deel
onze houding naar de buitenwereld. We kunnen verantwoordelijkheid
nemen voor onze eigen last en de kracht vinden om die te dragen. Daar
gaat ieder verschillend mee om.
17 oktober 2010, 15.00 uur, Bernleftheater in Usquert
6 november 2010, 20.30 uur, Prinsentheater in Groningen
Entree 8,Reserveren: M 06-11083127of adekuyer@heartbeat-dans.nl
____________________________________________________________________________

Giften voor t Lougnijs
J.L. B. te TB ....................................................................... 10,Chr. Geref. Kerk Kantens ..................................................... 35,Begrafenisvereniging .......................................................... 25,Speeltuinvereniging ............................................................ 25,OBS Klinkenborg ................................................................ 10,N.B.v.P. vrouwen van nu ..................................................... 10,Geref. Kerk Vrijgemaakt Kantens.......................................... 25,Fam. P. te K. ...................................................................... 20,St. Sociaal en Cultureel Werk ............................................... 25,Verloskundigenpraktijk EVA ................................................. 25,Damclub ........................................................................... 25,Dorpsbelangen Kantens ...................................................... 50,J.R. B. te K. ........................................................................ 15,U allen wordt heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
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Veurbie
De Berg
Voor de vakantie mocht ik u berichten over de grootse plannen die ik met
mijn oude fiets had. Het project: met mijn dertig jaar oude Koga (racefiets)
de Mont Ventoux beklimmen.
Toen ik mijn fietsenmaker mijn plan ontvouwde sprak hij, kijkend naar de
Koga: “Mensen met zo'n fiets zijn meestal niet erg getraind”. Hij bedoelde
natuurlijk: “U bent gek”. En hij had gelijk.
Begin juni op vakantie naar Frankrijk. Achterop de caravan de oude fiets.
Een dag na aankomst op onze favoriete plek gelijk een zeer steil klimmetje
gepakt, waar ik vorig jaar nog moest afstappen. Ik haalde het nu in één keer.
Euforie! Dat klimmetje was weliswaar steil, maar niet langer dan ongeveer
anderhalve kilometer. De Mont Ventoux meet eenentwintig en een halve
kilometer. Nog maar twintig kilometer te gaan. Een ander klimmetje gepakt.
Helaas buiten adem afgestapt. Weg euforie. Dat wordt niks.
Zo twee weken doorgeworsteld en ik kwam er steeds meer achter dat de
BERG mijn vakantie behoorlijk aan het verzieken was. Niet rustig aan het
riviertje een boek lezen. Nee, fietsen! 's Avonds aan de wijn? Niet teveel,
want morgenochtend…….
De Ventoux stond op punt niet bezocht te worden door mij. Mijn trouwe gade
raadde mij aan er gewoon een gezellig dagje van te maken: “Dan haal je
het maar niet. Nou èn?” Ja, makkelijk gezegd: dan haal je het maar niet, nou
èn. Nou dan ben ik mislukt, dan deug ik niet, dan lacht iedereen mij uit. Kijk
hem, die wou de Ventoux opfietsen. Wat een stumper.
Slapeloze caravannachten, vele dromen hoe ik glorieus bovenkwam, maar
vaker hoe ik in de eerste kilometer opgaf. Toch geheel tegen mijn gewoonte
in besloten iets te proberen waarvan de afloop onzeker was.
De grote dag. Vroeg op pad. De BERG lag op tachtig kilometer. Al heel snel
kon je hem boven alles uit zien steken. De temperatuur kwam voor het eerst
boven de dertig graden. Ook dat nog. Sommigen op de camping hadden
medelijden. Oh BERG, waarom vervolgt gij mij? Aldaar bleek er een soort
parkeerplaats te zijn voor gekken zoals ik. Iedereen laadde zijn fiets van of
uit auto's. Er heerste een zenuwachtige spanning. Bandjes werden nog even
gecontroleerd, flessen (bidons) werden gevuld, helmen opgezet en op weg.
Ik voelde me op de verkeerde plaats. Geen hightech-fiets; geen fietsschoenen, maar gewoon mijn oude hardloopschoenen; riempjes (toeclips) in
plaats van klikpedalen en een petje in plaats van een gestroomlijnde helm.
Iedereen keek naar mij (of leek dat zo?). Waarom?
Het eerste stuk is niet zo moeilijk (vijf kilometer). Dan komt het bos: bocht
na bocht, geen zuchtje wind, nauwelijks schaduw en steil omhoog. Het was
al gauw afgelopen. Niemand in de buurt? Afstappen. Tot mijn grote vreugde
bleken tussen de sporthelden anderen te zitten die er ook niet fris uitzagen
en afstapten. Slappelingen! Nog maar weer een keer proberen om na een
paar honderd meter weer te stoppen. Dit werd een martelgang. Toch iedere
keer weer voorgenomen nog één keertje op te stappen. En dan weer om op
te geven. Vanuit de auto kreeg ik eten en drinken. Meewarig werd mijn
worsteling met De BERG aanschouwd. Zelfs Max (onze hond) leek het niet
te begrijpen, terwijl die altijd ín is voor een zinloze energieverspilling.
Het bos hield er eindelijk mee op. De kale top kwam in zicht. Een fotograaf
maakte foto's en drukte me gauw een kaartje in handen, waarop een
internetadres. Met dit bewijsmateriaal op komst kon ik niet meer terug. Aan
opgeven dacht ik niet meer. Sterker het tempo ging omhoog. Ik fietste zelfs
iemand voorbij! Nog even stoppen en toen de laatste kilometer. Er kwamen
krachten boven die ik niet vermoed had. In een eindsprint kwam ik boven.
De BERG overwonnen!
De een na de ander kwam daar aan. Allemaal trotse gezichten. Mijn oude
fiets glom van trots en ik gaf hem een liefhebbende streling. Lopen zoals
ik beneden op de parkeerplaats liep deed ik niet meer. Ik rechtte de rug. Weer
keek iedereen naar mij (of leek dat zo?). Zelfverzekerd dit keer. Ik was een
van hen. Ook bovengekomen net als zij. Dat je in dezelfde tijd ongeveer
lopend naar boven kan komen deed niet ter zake.
Eens maar nooit weer. Volgend jaar weer lekker boeken lezen in de
schaduw onder een boom en vooral niets doen.
Eric de Klerk

Vekaanzie is aal weer veurbie,
en dat is wel eemn wennen.
Oetsloapen is der nait meer bie,
T is nou weer hoasten en rennen.
De kiender motten weer noar schoul,
dus wassen, aanklaiden en n stoetje smeren.
Gain dag meer zunder n doul,
mor vroug oet bèr en nait reren.
Gain board meer van vaier doagen,
mor gladschoren joe hailemoal weer geven.
Nait meer veumirregjas tot elf uur droagen,
mor haldaal weer ien dij lak en flak leven.
T Waarkend volk wìns ik veul keroazie,
waark mor haard, ook veur mien aowee,
zodat joe, lekker spoarend en tevree,
kinnen oetzain noar de toukommende vekaanzie.
Aldert B. Ritzema

Ome Loeks
Ain van de bekenste Grunneger
laidjes gaait over 't Peerd van Ome
Loeks'. Over wél Ome Loeks nou
was binnen de mainens verdaild,
der lieken twij te weden dij der t
maist veur in aanmaarken kommen.
d'Eerste:
Lucas Broekmans, n vrijgezelle
vrachtriedersknecht. Hai woonde
aan t begun van 20ste aiw aan de
Jacobijnerweg in Stad. Hai haar n
aigen peerd, 'Graaf', woar e mit
veur t transportbedrief van vrachtrieder J. Kuipers Lzn. aan t Botterdaip waarkde. t Peerd gong - woarschienlek om en bie 1910 - opains
dood en Loeks Broekmans was der
kepot van. Der is zulfs sproake van
n raauwadvertentie, deur zien collega's ploatst, woarin t overlieden
van Graaf meld wuir. Der binnen
ook aander overleverns dij staark
in richten van Loeks Broekmans
als de echte 'Ome Loeks' wiezen.
d'Twijde:
Lucas van Hemmen, geboren in
'De Slingerij' aan de A-weg in Grunnen. Dat horecabedrief dee ook
dainst as peerdestallen.
Op maarktdoagen kwammen boeren van overal en zetten heur peer-

den bie 'De Slingerij' hén. Loeks
gruide den ook in peerdjewereld op
en wuir jockey en pikeur. Om 1900
haar hai al noam moakt deur dailnoame aan (inter)nationoale
droaverijen. Dou hai 25 joar was
nuimden ze hom al 'Ome Loeks'.
t Gong Loeks nait aal veur de wind,
in 1910 sturf ain van zien leste
peerden, d'hingst 'Appelon'. t Daaier
haar n staalknecht aanvalen en van
Hemmen kreeg n heuvörke en stak
t peerd der mit. t Was mor n schieterg wondje mor t peerd kreeg der
'krampkoliek' deur en drij doage
loater was e dood.
Jan de Baat zien 'Peerd van Ome
Loeks' Standbeeld van t Peerd van
Ome Loeks is nait meer weg te
denken oet stad, tis in nacht van 21
op 22 augustus 1959 op t gras aan
veurkaant van t Grunneger hoofdstation ploatst. t Beeld is mokt deur
n Amsterdammer: Jan de Baat.
Oet: Dideldom.com

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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Solovoorstelling
in het
Bernleftheater
Theater ITHAKA presenteert op
zondagmiddag 19 september LAUWERSEE ODYSSEE een solovoorstelling van Baukje Fennema.
De voorstelling gaat over reizen en
dromen, over verbonden zijn met
het heden, het verleden en de toekomst. Soms grappig, dan weer
ernstig worden thema`s aangesneden in een potpourri van vertelling, zang, dans, dialoog, poëzie….
Sterfelijkheid, liefde en loslaten,
wat is er aan gene zijde?
Niet de voorstelling is het doel,
maar de reis die je maakt als je er
naar kijkt…
Baukje Fennema heeft in Anjum
een eigen bureau voor theater en
communicatie `Ithaka` met een
breed aanbod als meespeeltheater, verteltheater, verhalenverteller, workshops drama en communicatietrainingen.
In het verleden was zij gevestigd in
Stitswerd. Op de Helwerder Wierden, gelegen vlak achter het Bernleftheater, heeft zij twee keer een
spektakel gemaakt over de legende van Liudger en Bernlef.
Plaats:
Bernleftheater, Usquerderweg 23 Helwerd/Rottum
Aanvangstijd: 15.00 uur
Entree:
10,=
Reserveren: T 425221 of via
www.bernleftheater.nl
onder 'contact'

Oud papier
Woensdagavond
1 september
T 551788
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Kerkdiensten

Weekenddiensten

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT

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

Zondag 29 augustus
09.30 uur leesdienst
16.30 uur ds. M.O. ten Brink, Roodeschool
Zondag 5 september
09.30 uur ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur ds. S.M. Alserda, Hoogkerk
Zondag 12 september
09.30 uur ds. T.K. van Eerden, Zuidhorn, viering Heilig Avondmaal
14.30 uur ds. leesdienst
Zondag 19 september
09.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn, Uithuizermeeden
16.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn, Uithuizermeeden
Zondag 26 september
09.30 uur ds. S. Schaaij, Eelde
14.30 uur ds. T. Groenveld, Roodeschool
Zondag 3 oktober
09.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. A. Balk, Delfzijl
PROTESTANTSE GEMEENTE KANTENS-STITSWERD KANTENS,
ANTONIUSKERK
Zondag 29 augustus
11.00 uur ds. M.H. Langenburg, Middelstum
Zondag 5 september
10.00 uur drs. S.J. Prins
Zondag 12 september
10.00 uur mw. Prins-Pestoor; startdienst
(na de dienst koffie/thee in Salem)
Zondag 19 september
10.00 uur Jan Venema
Zondag 26 september
10.00 uur ds. P.C. 't Hooft, Harderwijk
(na de dienst koffie/thee in Salem)
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 29 augustus
19.00 uur br. F. Ockels
Zondag 12 september
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
Zondag 26 september
19.00 uur ds. J. den Admirant
KERKDIENSTEN CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 29 augustus
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange
Zondag 5 september
09.30 uur ds. P.C. de Lange
19.00 uur ds. P.C. de Lange Opendeurdienst.
Zondag 12 september Startzondag
09.30 uur ds. P.C. de Lange Kinderdienst
14.30 uur ds. P.C. de Lange Jeugddienst
Zondag 19 september
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange
Zondag 26 september - Viering Heilig Avondmaal
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange

TANDARTSEN:
”Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.”
28/29 augustus
P. Brouwer, Uithuizen
T0595 431642
4/5 september
Tandartsenpraktijk Loppersum,
Loppersum
T0596 572818
11/12 september
Tandartsenpraktijk F.H. Bennink,
Ten Boer
T050 3022720 of
T0595 464433
18/19 september
Tandartsenpraktijk Bruining Gelderblom, Winsum
T0595 441740
25/26 september
Tandartsenpraktijk Loppersum,
Loppersum
T 0596 572818
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: T 06 - 13731172
______________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE
T 050-3140211
______________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613
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Agenda
KANTENS
Zondag 29 augustus
Kantens in 4 verschillende woonkamers
13.00 uur 17.00 uur
Kantens verhaalt
Zondag 29 augustus
Antoniuskerk
11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur,
14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur
(duur: 20 min.)
3 Organisten (waaronder Martin
Sprenger) bespelen het monumentale orgel. In het kader van Muzikale kerkenfietsroute op 't Hoogeland.
Zaterdag 4 september
t Schienvat
vanaf 20.00 uur
Brassband Immanuël musiceert
voor het KWF
Openlucht concert
Zondag 5 september
t Schienvat
15.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon:
Opening expositie Aly v.d. Wal
Woensdag 8 september
Antoniuskerk
20.00 uur
Workshop 'stemvorming en zingen'
Donderdag 9 september
t Schienvat
19.30 - 20.30 uur
Herfstvergadering Vrouwenraad
Zaterdag 11 september
Antoniuskerk
20.00 uur
Open Monumentendag-concert
Maandag 13 september
t Schienvat
20.00 21.30 uur
V.D.K. vergadering
18 september
Gref. Kerk pastorieweg 21a.
20.00 uur
Er is een beamerpresentatie over
Oekraïne en verkoop van Oekraïnse spullen.
Maandag 20 september
t Schienvat
10.00 - 11.00 uur
Overleg vervoersdienst
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Woensdag 22 september
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
Zaterdag 25 september
Tocht om de Noord
Woensdag 29 september
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridge club
Donderdag 30 september
t Schienvat
13.00 uur
Computercursus
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
09.30 - 10.30 uur
Body Shape (conditietraining op
muziek)
19.30 uur
Toneelclub Advendo
Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
Volksdansen (bewegen voor ouderen)
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi
20.30 - 21.30 uur
Herenvolleybal (Climax)
Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
Nadere info en opgave volgt
Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Body Shape (conditietraining op
muziek)
19.30 - 22.30 uur
Damclub (Het Leert Vanzulf)
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open+ dagmenu
19.30 - 22.30 uur
Biljartclub (De Kleine Tafel)
Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON
17.00 - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu
18.00 - 20.00 uur
Kaansterzangkoor (Vlinthippers)
Zondag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON

Dagmenu
Vrijdag 3 september
Kapucijnerschotel/spekjes/
sla
Zaterdag 4 september
Geb.aard./rode kool/vlees*
Vrijdag 10 september
Geb.aard./hachee
Zaterdag 11 september
Geb.aard./spinazie/vlees*
Vrijdag 17 september
Bamischotel + geb. ei
Zaterdag 18 september
Geb.aard./ boontjes/vlees*
Vrijdag 24 september
nasischotel + geb. ei
Zaterdag 25 september
Geb.aard./spitskool/vlees*
Dagmenu's 4,75
* Gehaktbal of kippenpoot
Keuken ook open voor patat en
snacks.
Bestellen op T 551280
b.g.g. M 06-20839053
(ook voor afhalen)
Bestel tijdig Op = Op
De menu's zijn ook te zien op
www.schienvatkantens.nl

Rottum

Stitswerd

Gevonden

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

Maandag
Dorpshuis
20.00 uur
Repetitie Koor “Pavane”

Nou ja gevonden... Bij ons is in de
nacht van donderdag 1 juli naar
vrijdag 2 juli jl. een oranje vlag met
de tekst “ole, ole, ole, oleee, holland” in de tuin gegooid.
Mocht deze vlag van u zijn, dan kunt
u deze afhalen op Pastorieweg 2 te
Kantens.

Zondag 29 augustus
Kerk Rottum
11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur,
14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur
(duur: 20 min.)
Mja Mera; mix van klezmer (feestmuziek van Oost-Europese joden)
en andere volksmuziek uit voornamelijk Oost-Europa.
In het kader van Muzikale kerkenfietsroute op 't Hoogeland.
Zondag 19 september
Bernleftheater
15.00 uur
Theater Ithaka met LAUWERSEE
ODYSSEE

Dinsdag
Dorpshuis
20.00 uur
Danscursus Heartbeat
(vanaf 14 september)
Zondag 29 augustus
Georgiuskerk
11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur,
14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur
(duur: 20 min.)
Duo Cordeo: tango's en polka's uit
het genre populair klassieke muziek. In het kader van Muzikale
kerkenfietsroute op 't Hoogeland.

Oud papier
Woensdagavond
1 september
T 551788

Groetjes Jack en Dianne de Winter
____________________________________________

Volksdansen
Op 7 september as. beginnen we
weer met onze dansgroep. Toch
zouden we graag wat meer mensen bij onze groep willen hebben.
Het is heel gezellig.
Kom gerust eens kijken; dat zouden
we heel leuk vinden.
De dansgroep komt iedere dinsdagmorgen bij elkaar van 09.45
11.00 uur in t Schienvat te Kantens.
Inlichtingen:
Mw. C. Minck (T 552812)
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Lezersfoto
Menigmaal hebben wij de afgelopen jaren van vrachtwagenchauffeurs vragen gehad over de Klinkenborgertil.
Een chauffeur uit Rotterdam: “ik kom hiero laaie, mar ken ik hier wel weer weg komme over die brug met die
plankuh?” Deze winter uit Hongarije: “Brücke ist gut mit LKW?” Uit Frankrijk: ”du petit pont, c'est bon?”
Plotseling verschenen er borden met een maximale asdruk en even plotseling waren ze weer verdwenen. De
bewoners van de Klinkenborgerweg wisten niet beter dan dat de planken van de brug onder je auto rammelden.
Standaardadvies aan vrachtwagenchauffeurs was dan ook: eerst goed uitkijken over de Usquerderweg en dan
maar rustig doorrijden en vooral niet stoppen op de brug.
Na een (verlengde) bouwperiode ligt er dan eindelijk een splinternieuwe brug over het Boterdiep. Gemeente
Eemsmond: namens alle (internationale-)chauffeurs en aanwonenden, bedankt!
Egbert de Vries
Klinkenborgerweg te Kantens
__________________________________________________________________________________________________

Dansschool Heartbeat

Dansexpressie, Stitswerd
Op een lichte en plezierige manier
gebruik je de dans om jezelf meer
te leren kennen. Door de bewegingsoefeningen leer je je vrijer te
voelen en werk je ook nog eens
goed aan je conditie!
Een ontdekkingstocht naar je eigenheid in de dans, waarbij ontspanning en vreugde voorop staan.
Daarnaast draagt de cursus op een
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plezierige manier bij aan je conditie.
Door de kleine groep (max. 9 personen) is coaching mogelijk.
De cursus vindt plaats in het dorpshuis te Stitswerd, 2010: Start dinsdagavond 14 september, 20.00 21.30 uur ( 230,- voor 14 lessen)
2011: Start dinsdagavond 11 januari, 20.00 - 21.30 uur ( 230,voor 14 lessen)
Auditie-mogelijkheid
Op maandagavond 15 november
2010, van 19.30 - 21.00 uur, is er
een auditiemogelijkheid voor mensen die graag mee willen doen aan
een bewegingstheatervoorstelling.
Op deze avond wordt gekeken wat
de mogelijkheden zijn en of je in
aanmerking kunt komen voor een

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
___________________________________

Dansschool Heartbeat van Anna de Kuyer biedt weer een aantal dansactiviteiten in de regio:
Lustrum-feest 2005-2010
4 september 2010
Buurtcentrum Oranjewijk, Prinsesseweg 44/1 in Groningen, 20.00 24.00 uur.
Gratis entree, introducé welkom!!
Een swingavond met korte presentaties en het nieuwe cursusprogramma.

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

Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________
Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
_____________________________________________

plek in een nieuwe voorstelling in
2011. Deelname aan deze avond is
gratis; een serieuze wens om geplaatst te worden is wel vereist.
Opgave en/of informatie:
Anna de Kuyer M 06-11083127
adekuyer@heartbeat-dans.nl/
www.heartbeat-dans.nl

