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Geslaagd Open Monumentenweekend
in Kantens
Op zaterdag 10 en zondag 11 september jl. was het weer Open Monumentenweekend. De commissie OMD
van de gemeente Eemsmond had weer een leuke route uitgezet d.m.v. het uitgeven van een monumenten-
boekje. Het landelijk thema dit jaar was: Nieuw gebruik - Oud gebouw. In Kantens kon men de volgende
gebouwen bekijken: dorpshuis t Schienvat, molen De Grote Geert, de Kookschuur en atelier De Witte Lelie.
In t Schienvat kon men een tentoonstelling bekijken: 'Vroeger Dichtbij' van obs Klinkenborg. t Schienvat was
vroeger de openbare lagere school van Kantens. Ook kon men de dorpsfilm van Kantens uit 1966 bekijken.
In de Salon was een expositie. Ook kon men een levensgroot poppenhuis zien van het voormalig gemeentehuis
van Kantens. Op zaterdagmiddag trad het mannenkoor uit Warffum op in de grote zaal. Deze dagen was het
heel gezellig in het dorpshuis, waar Rita de inwendige mens verzorgde.

Ook De Witte Lelie had de deuren
geopend om schilderijen te bekij-
ken van de fam. Onnes. Deze fami-
lie exposeert vaak in Kantens en in
de regio. Hier kon men meedoen
aan een workshop.
Dankzij het mooie weer waren veel
mensen  er  op  uitgegaan  om  de
monumenten in Kantens te bezoe-
ken.
Het oude gemeentehuis was niet
open voor het publiek, wel kon men
dit Rijks beschermd Monument van
de buitenkant bewonderen. Opval-
lend is het beeld in de hoekgevel dat
de Nederlandse maagd voorstelt.
Het beeld is geschonken door de
mannen van de Arbeidsdienst die
in Kantens ondergebracht waren.
Met het beeld wilden de dienst-
mannen de bevolking van Kantens
bedanken voor de goede opvang en
verzorging.
Ook de voormalige gemeentewerk-
plaats aan de Middelstumerweg
was open. Hier was vroeger de
brandweerkazerne van de gemeen-
te Kantens tot 1986. Daarna heeft de
gemeente Kantens de schuur van
de familie Vinhuizen gekocht aan
de Oosterweg 4. Dat werd de ge-
meentewerkplaats en het nieuwe
onderkomen van de brandweer. De
oude gemeenteloods werd onder-
komen en opslag van de SRV-wa-
gen die Kantens toen nog rijk was.
Het oude gebouw is nu bij iedereen
bekend als de Kookschuur. Mar-
cella bakte tijdens de monumen-
tendagen pizza's met een bodem
van het Groningse speltmeel en in

de Kookschuur had Jacob Wever
een expositie ingericht over de
toenmalige brandweer van de ge-
meente Kantens. Een kleine col-

lectie uit zijn grote verzameling
was hier te zien.

Lees verder pagina 2

De eerste expositie van fotogroep 2011 in molen de Grote Geert.
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Beste lezers
Als nieuw redactielid wil ik mij
graag even aan u voorstellen. Mijn
naam is Robin Wever, bijna 20
lentes jong, ik ben een echte Kaan-
ster, vandaar mijn levensmotto
dan ook: 'Kantens: born, live, die'.
Ik heb een hele lieve vriendin die
luistert naar de naam Lisanne.
Verder voetbal ik in het 2e elftal
van VV KRC en zit ik bij de toneel-
groep Advendo in Kantens. Ook
maak ik graag foto's voor
www.112groningen.nl en
www.112middelstum.nl . En ik ben
trotse fan van FC Groningen.

Mijn drive om bij t Lougnijs te ko-
men was de laatste column van
Eric de Klerk. Daar in schreef de
heer De Klerk over Ajax kampioen.
Aangezien ik trouw FC Groningen
supporter ben, vond ik dit stuk na-
tuurlijk niet kunnen. Toen Alette de
Vries bij ons thuis was, heb ik haar
dat  verteld.  Zij  vertelde  mij  dat  t
Lougnijs nog nieuwe redactieleden
zocht en vroeg mij of het mij wat
leek. Ik was meteen enthousiast en
ben vol zin in de redactie gestapt. Ik
vind het erg leuk om te doen en hoop
dit nog heel lang vol te houden.

Robin Wever

PS: Eric de Klerk is een geweldige
man met super goede columns
(ook de beruchte over Ajax).

1 Even voorstellen.
Ik ben Gert Homan, 47 jaar en getrouwd met Henny. We hebben twee
dochters, Marloes en Evelien.

2 Waar kom je vandaan?
Oorspronkelijk kom ik uit het Westerkwartier. Ik woonde bij Gaarkeuken
aan het Van Starkenborghkanaal.

3 Hoe ben je in Kantens  terecht gekomen?
Op zoek naar een boerderijtje kwamen we terecht op een grote boerderij
aan de Klinkenborgerweg. Na 14 jaar zijn we verhuisd naar de Middelst-
umerweg 42 B.

4 Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
Tot voor kort zat ik op biljarten. Vrijwilliger bij de Kaanster Kermis. Verder
word ik wel gevraagd om de muziek te verzorgen bij activiteiten.

5 Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Rustig, eerlijk, behulpzaam, terughoudend en nieuwsgierig.

6 Met wie zou je een dagje willen ruilen? Waarom?
Met André Kuipers. Ik zou de wereld ook wel eens vanuit het heelal willen
zien.

7 Wat is je favoriete gerecht?
Een heerlijke vers gebakken pizza.

8 In welke tak van sport zou jij
wel wereldkampioen willen wor-
den? Waarom?
Formule 1, hiervan ben ik een groot
fan. Het lijkt een individuele sport,
maar eigenlijk is het ook een teams-
port.

9 Aan wie zou jij graag een rondleiding door je dorp willen geven?
Waarom?
Aan iedereen die het dorp niet kent. Alleen een rondleiding is niet genoeg,
het gaat vooral om de inwoners van het dorp.

10 Wat vind je het leukst om te lezen in t Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
Nieuws van verenigingen. Persoonlijke rubrieken zoals: In gesprek met.
Geen suggesties voor veranderingen.

11 Tot slot, aan wie geef je de pen door?
Aan mijn buurvrouw, Pian Nomden.

Even voorstellen
Ik ben Hilma Oudman-Dam en ik
woon sinds 1992 in Stitswerd. Ik
ben getrouwd met Jan en we heb-
ben vijf kinderen in de leeftijd van
9 - 18 jaar. Voor mijn trouwen was
ik juf op de basisschool en heb ik
les gegeven aan de groepen 2, 3, 4
en 5.

Van 2002 - 2010 ben ik raadslid
geweest in de gemeente Eems-
mond. Als fractie-assistent van de
ChristenUnie ben ik nog actief in de
politiek.
De tijd gaat snel en ik vind het
belangrijk om mijn gezin met op-
groeiende kinderen veel aandacht
te kunnen geven. Ik heb de keuze
gemaakt om tegenwoordig bij be-
roep in te vullen: huisvrouw. Maar
dat zegt nog niets over de toekomst!
Samen met mijn man heb ik een
maatschap voor ons veebedrijf en
daarvoor vervul ik diverse taken.
Ik hou van handwerken en heb al
veel werkstukken gecreëerd. Ook
vind ik het leuk om te naaien en heb
ik mijn kinderen en mezelf van veel
zelfgemaakte kledingstukken voor-
zien. Verder vind ik het heerlijk om
in de tuin bezig te zijn, we hebben
een grote bloemen- en groentetuin.
Maar mijn grootste hobby is lezen!!
Sinds ik lezen heb geleerd, verslind
ik bijna alles wat letters heeft. t
Lougnijs lees ik altijd met veel ple-
zier en ik vind het geweldig om nu
actief te kunnen zijn als redactielid.

Hilma Oudman-Dam

Uit deze verzameling kan men
opmaken hoe belangrijk de brand-
weer hier is geweest in de voor-
malige gemeente Kantens.
Ook koren- en pelmolen De Grote
Geert had zijn deuren geopend. Hier
had fotogroep 2011 Kantens een
foto expositie ingericht. De foto-
groep bestond uit Mirjam Fraai,
Pieter Fraai, Klaas Knipper, Willem
Knot en Neli Wiersema. Het thema
was: 'Diversiteit op t Hoogeland'.
De fotoclub was zeer verrast met
het vele bezoek tijdens deze dagen.

Verder kon men de molen bekijken
en kreeg men uitleg over de wer-
king van de molen. De molen was
niet in bedrijf, vanwege de exposi-
tie beneden, om lawaai overlast te
voorkomen. In de stookhut kon men
genieten van lekkere pannenkoe-
ken en koffie of een glaasje fris. In
Kantens kunnen we terugkijken op
een geslaagd monumentenweek-
end, want er was van alles te zien
in ons mooie dorp.

Gerad Werkman
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Speelweek 2011
Maandag om 08.15 uur zijn de eersten aanwezig en om 09.00 uur komen
de vrijwilligers. Altijd weer spannend, zijn er wel genoeg? Gelukkig is dit
het geval. De sfeer zit er meteen in, iedereen heeft er zin in, gelukkig
maar! We beginnen dan ook met het versieren. Ballonnen worden
opgeblazen, vlaggen worden opgehangen, de pallets worden verdeeld,
er wordt een spijkerhok getimmerd en voor de jongsten een hut.
Ondertussen arriveren ook de eerste ouders en kinderen voor de opgave.

Dit jaar zitten we weer over de 100
kinderen!  Iets  waar  we  als  zo'n
klein dorpje ontzettend trots op kun-
nen zijn. En dan is het half twee: de
officiële opening. Wat een volk staat
daar bij de ingang. De groepjes
worden opgelezen en dan is het
timmeren geblazen. Dit jaar niet
alleen hutten, maar ook echte kar-
ren 'vet cool man'.
Dinsdag is onze 'creatieve dag'. We
maken spandoeken voor de play-
backshow, bedenken per groep iets
leuks voor de playbackshow en
ondertussen kan er nog wat getim-
merd worden. Ook hebben we een
'proefrace' met de karren. Even
checken of alles goed werkt, want
donderdag hebben we een echte
race! Helaas blijkt dat niet alle kar-
ren even stevig zijn en om de kerk
kom je dan ook allerlei onderdelen
tegen. Toch nog maar wat verande-
ringen aan de kar aanbrengen!
Woensdag onze 'dagje uit dag'. Zal
het mooi weer zijn of niet? Gelukkig
is  dit  het  geval.  Vooral  voor  de
oudste kinderen is dit fijn want die
zijn wezen kanoën. Als ik daar dan
ook aankom om foto's te maken zie

ik klappertandende kinderen met
een glimlach genieten van hun pan-
nenkoeken. Ook de jongste kinde-
ren hebben het naar hun zin gehad
in Sanjesfertier. Alhoewel het wel
wat kort was. De kinderen waren
nog lang niet uitgespeeld!
En dan is het woensdagavond. Iets
waar de meeste kinderen zich het
hele jaar op verheugen. We begin-
nen met de playbackshow. Wat is
iedereen goed. Voor de jury was het
dan ook wel een lastige beslissing.
En dan….dan is het spooktochttijd!
Toch altijd weer spannend. Geluk-
kig had ik een hele stoere meid in
het groepje die nergens bang voor
was en die zelfs een spook in de
neus durfde te knijpen en vrolijk
voorop huppelde. Als iedereen te-
rug is (dit natuurlijk wel even nage-
teld! je weet maar nooit) is het tijd
voor soep en een frikandel/kroket.
Smullen geblazen. Er komen nog
wat stoere verhalen over tafel en
dan is het tijd om te slapen.
Alleen de oudste kinderen zitten
nog even lekker bij elkaar. Daarna
kruipen vrijwilligers en bestuur op
bed. Sjonge jonge, wat een wc gang

is er 's nachts als je met zo'n grote
groep bent!
Zeven uur, tijd om op te staan, naar
huis, even opfrissen en dan om half
10 weer aanwezig zijn.
Donderdag staan er spelletjes rond
de kerk op het programma. Vooral
het  waterspel  valt  goed  in  de
smaak. 's Middags is het dan weer
tijd voor stoelendans om de kerk
heen. Poeh.. wat hebben sommige
kinderen toch een conditie! Daarna
zijn de oudere kinderen aan de
beurt. Erg leuk om te zien hoe jong
en oud dit toch leuk blijven vinden.
En daarna tijd voor de crazyrace.
Vrijdag alweer de laatste dag. De
oudste kinderen helpen mee met

het bereiden van lekkere dingen
terwijl de jongste kinderen de ouders
ophalen in het dorp.
En dan is de speelweek alweer om
voor de kinderen. De vrijwilligers
mogen dan nog even door met alles
opruimen!
Al met al was het dit jaar weer één
groot feest. We willen dan ook ie-
dereen bedanken die een steentje
heeft bijgedragen! We hopen dat we
volgend jaar weer op jullie kunnen
rekenen! Voor foto's kunnen jullie
kijken op onze vernieuwde site:
kinderspeelweek.nl

Groetjes van het bestuur van
de kinderspeelweek.

Kleine Teun in het Bernleftheater
Zaterdag 5 november speelt Theatergroep M/V Kleine Teun, geschreven
door Alex van Warmerdam. Keet en Brand zijn een kinderloos echtpaar.
Keet is kostwinner, Brand verzorgt de cactus en de geit. Keet huurt Lena
in om Brand lezen en schrijven te leren. Er ontstaat een bizarre driehoeks-
verhouding waarbij Keet de touwtjes in handen lijkt te hebben.

Theatergroep M/V maakt sinds 2003 voorstellingen. Het is geen vaste
groep; voor iedere productie worden er acteurs aangezocht die het
avontuur durven aangaan.
Alex van Warmerdam is een bekende acteur, film- en toneelregisseur en
auteur. In 1996 schreef hij de toneeltekst Kleine Teun en speelde deze met
zijn eigen theatergezelschap De Mexicaanse Hond.
In 1998 kwam de filmversie uit.

Bernleftheater
Usquerderweg 23
Helwerd/Rottum
Aanvang 20.30 uur
Entree: � 10,00
Reserveren:
T 425221 of via
bernleftheater.nl
onder contact
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Stichting Project Oekraïne
Nieuwsbrief 4 - Augustus 2011 - Jaargang 2

Hier de vierde nieuwsbrief van dit seizoen. Deze nieuwsbrief gaat over
de uitgevoerde projecten met daarbij een overzicht van de financiën. We
vinden het belangrijk om een transparante organisatie te zijn zodat u, als
belangstellenden, ondersteuners van de acties of gevers van giften, ook
weet wat wij hebben gedaan in de drie projectweken van augustus 2011.
Op de website zijn foto's en filmpjes en uitgebreide verslagen te vinden.
(www.projectoekraine.nl) We zijn God dankbaar dat alles zo voorspoe-
dig mocht verlopen!

PROJECTWEEK 1: IRINY, ROEMENIË
De bouwploeg heeft hier een nieuw hek om de tuin van de kerk geplaatst.
Ook is er een nieuw wc-huisje gemetseld. Verder zijn er activiteiten
aangeboden aan de schoolkinderen van de kerkelijke gemeente van Iriny
en omgeving. Voor dominee Sándor zijn er nog cartridges aangeschaft.
Alle kleding die we mee konden nemen hebben we geschonken aan de
gemeente van Iriny. Zij verkopen dit aan de mensen voor een klein bedrag.
Het geld komt ten goede aan de gemeente van Iriny.
Kosten:
Bouwen: ................................................................... 700,00
Cartridges: ............................................................... 72,19
Activiteiten: .............................................................. 138,06
Totaal: ...................................................................... 910,25

PROJECTWEEK 2: SZÜRTE, OEKRAÏNE
In Szürte is de bouwploeg bezig geweest met beton storten voor het huis
van István, het jongetje van drie jaar met een meervoudige beperking. Een
klussenploeg is bezig geweest met het opknappen van het gebouwtje dat
dienst doet als zigeunerkerk, -school en -kinderdagverblijf. Er is gesausd,
geverfd, spoelbakken van toiletten zijn vervangen en er is een nieuwe
afvoer voor hemelwater aangelegd. Ook is de linoleumvloer van de
kerkzaal in de was gezet.
's Ochtends hebben we geholpen in het kinderdagverblijf voor kinderen
van drie t/m zes jaar. 's Middags hebben we activiteiten aangeboden aan
de schoolkinderen.
Al het bovenstaande is gebeurd voor een zigeunergemeenschap.
Kosten:
Bouw-/kluskosten: .................................................... 700,00
Was voor de vloer: .................................................... 11,00
Activiteiten: .............................................................. 69,65
Cadeaus kinderdagverblijf: ......................................... 30,85
Totaal: ...................................................................... 811,50

PROJECTWEEK 3: TISZAUJLAK, AKLI, TÍMEA EN PISTI, OEKRAÏNE
In de gemeente van Tiszaujlak is door de gemeente zelf een diaconieweek
georganiseerd. In deze week zijn, met hulp van ons, drie huizen opge-
knapt.
De middagen hebben we activiteiten op het kamp van Akli georganiseerd.
Dit was voor jeugd van 12 t/m 16 jaar uit Tiszaujlak en omstreken. Ook
is er een groep bij het gezin van Tímea en Pisti aan het werk geweest. Bij
hen is er geklust, het speeltoestel is geplaatst, er is in de kassen gewerkt
en geholpen met de kinderen.
Kosten:
Opknappen van de huizen in Tiszaujlak: ....................... 1.000,00
Tímea en Pisti: .......................................................... 610,00
Activiteiten Akli: ........................................................ 98,48
Totaal: ...................................................................... 1.708,48

OVERIGE UITGAVEN
 250,00: inkoop van honing, mandjes en andere dingen om te verkopen

in Nederland.  111,42: onvoorzien/reserve/overig
Er is nog een bedrag overgebleven, dat laten we staan voor eventuele
projecten voor volgend jaar.

DE GROEP
Dit jaar zijn 14 mensen drie weken mee geweest, vier mensen hebben
één week meegeholpen. Iedereen heeft een startbedrag betaald waarvan
de reiskosten, het eten en onderdak zijn betaald. Vier van deze mensen
hebben hun auto beschikbaar gesteld en er waren projectleiders. Alle
mensen hebben zich met heel veel enthousiasme ingezet voor hun
medemensen.

VOLGEND JAAR
Er liggen nu al aanvragen van projecten voor volgend jaar te wachten,
maar zonder enthousiaste mensen kunnen we natuurlijk niets beginnen.
Voordat we hulp gaan toezeggen moeten we eerst weten of er voldoende
mensen zijn die mee willen werken aan project Oekraïne 2012.

We zoeken:
l Mensen die één of meer weken van hun vakantie willen besteden

aan een project
l Chauffeurs en auto's
l Projectleiders

We vragen van de mensen:
l Een christelijke levensovertuiging
l Minimum leeftijd 18 jaar
l Inzet om d.m.v. acties geld in te zamelen
l De vergaderingen van Stichting Project Oekraïne bij te wonen
l Zich in te zetten voor de organisatie van de projecten

Wie interesse heeft kan zich aanmelden via: projectoekraine@live.nl
of bellen met Marjan Veldman T 552424.
Ook als er vragen zijn kunt u natuurlijk contact opnemen.

ACTIES
De winkel is open aan de Oosterweg 7 in Kantens, iedere laatste zaterdag
van de maand, van 13.00 - 17.00 uur. Er zijn weer veel nieuwe dingen uit
Roemenië en de Oekraïne. Ook is er nieuw speelgoed aangeschaft voor
de verkoop. De koffie en thee staan klaar, u bent van harte uitgenodigd
om langs te komen voor een praatje of om iets te kopen.
Zaterdag 27 augustus, zaterdag 24 september, zaterdag 29 oktober,
zaterdag 26 november, vrijdag 30 december.

Ook kunt u op bovenstaand adres iedere laatste zaterdag van de maand
uw lege flessen langsbrengen. In Kantens, Rottum en Stitswerd komen
we de flessen ophalen (wel uw adres doorgeven).

Zaterdag 15 oktober houden we een infoavond over de projecten van 2011.
We zullen dan foto's en filmpjes laten zien en onze verhalen vertellen. Om
20.00 uur staat de koffie klaar in de kerk, Pastorieweg 21 te Kantens. Ook
zullen we honing, mandjes, vegers, speelgoed, enz. te koop aanbieden.

Van harte welkom allemaal
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Kandidaten gevraagd
voor Vrijwilligersprijzen
Het jaar 2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Veel
gemeenten en steunpunten vrijwilligerswerk besteden hier aandacht
aan door met allerlei festiviteiten het vrijwilligerswerk te promoten en
daarmee vrijwilligers te waarderen en voor het voetlicht te brengen. Als
activiteit voor het Europese Jaar van de Vrijwilliger organiseert de
Vrijwilligers Vacaturebank Eemsmond samen met de gemeente Eem-
smond voor woensdag 9 november een feestelijke avond voor vrijwil-
ligers en organisaties die met vrijwilligers werken.

Tijdens deze avond zullen waarde-
ringsprijzen worden uitgereikt aan
individuele vrijwilligers en een vrij-
willigersgroep.
Uit alle genomineerden worden op
deze avond de winnaars bekend
gemaakt en worden de prijzen uit-
gereikt.
Hiervoor kunnen nu mensen wor-
den genomineerd.
Kandidaten moeten tenminste aan
de volgende eisen voldoen:

1. De vrijwillige inzet is gedurende
meerdere jaren getoond.
2. De vrijwillige inzet is onbetaald
verricht (exclusief gangbare ver-
goedingen).
3. Betrokkene(n) is inwoner van
gemeente Eemsmond.
4. De vrijwillige inzet is controleer-
baar voor de jury.

AANMELDINGEN
Organisaties en kandidaten voor
de vrijwilligersprijs kunnen voor
21 oktober worden aangemeld bij
de Vrijwilligers Vacaturebank Eem-
smond.
Email: vvbeemsmond@hetnet.nl
ofT 435509.
Alle aanwezigen ontvangen een
attentie, dus ook vrijwilligers die
niet genomineerd worden, maar
wel bij deze avond aanwezig willen
zijn, graag even aanmelden.
Burgemeester Van Beek, Jaap
Nienhuis, Muziekschool Roze-
boom en enkele kunstenaars/foto-
grafen verlenen hun medewerking
om van de uitreiking een onverge-
telijke avond te maken!
De uitgevoerde activiteiten zijn
(mede) mogelijk gemaakt door een
bijdrage uit het Europafonds.

Het College van Burgemeester en Wethouders wil de relatie met de
verschillende dorpsverenigingen in de gemeente Eemsmond graag
onderhouden. Zij heeft daarom besloten een dorpsronde te organiseren
in Kantens. De Vereniging Dorpsbelangen Kantens is gevraagd een
inventarisatie te maken van onderwerpen, die besproken dienen te
worden. Ook bewoners van Rottum en Stitswerd worden uitgenodigd om
het VDK onderwerpen aan te dragen. Voorts bent u van harte welkom
tijdens dit bezoek.
De dorpsronde zal plaats vinden op woensdag 9 november om 12.00 uur
in t Schienvat. Deze bijeenkomst duurt tot uiterlijk 14.00 uur.
U kunt uw onderwerpen melden aan de secretaresse VDK:
Marjolein Kromhout, Langestraat 37, Kantens, T 551938
Email: m.m.@kromhout@hetnet.nl

D o r p s r o n d e
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Beste mensen,

Enige tijd geleden is mij gevraagd om een stukje te schrijven voor t
Lougnijs, als 'oud Kanster'. Natuurlijk wil ik dat doen, maar wat moet je
dan allemaal vertellen. Laten we maar bij het begin beginnen. Op 21 mei
1965 ben ik geboren op de boerderij aan de Klinkenborgerweg in
Kantens. Op vierjarige leeftijd ging ik naar de kleuterschool. Dat was erg
leuk. We hadden daar juf Wolf en juf Vos en nog even juf Durkstra. De
speelhoek weet ik me nog goed te herinneren en in de zomer de zandbak
en de waterbak. Na de kleuterschool ging ik naar de 'grote school', bij juf
Hamminga in de klas.

Na drie schooljaren kwam ik bij
meester Kuipers in de klas. Bij mijn
schoolvriendin Metha Westra heb
ik jarenlang in de middagpauze een
broodje meegegeten. Ook na
schooltijd waren we vaak samen
aan het spelen in het dorp. Al met al
een leuke schoolperiode waar ik
met veel plezier aan terug kan den-
ken en waar ik me ook nog veel van
kan herinneren. Na de lagere school
ging ik naar de MAVO in Uithuizen,
waar ik na vier jaar m'n diploma
behaalde.
De liefde voor alles wat groeit en
bloeit en m'n agrarische achter-
grond waren de redenen om naar
de tuinbouwschool te gaan. Deze
school was in Emmen, dus ging ik
al met 16 jaar het huis uit. Het eerste
jaar ging ik in de kost bij een familie
in Ter Apel. Dat was een hele reis
ieder weekend en door de week
elke dag met de bus naar Emmen.
Na een jaar hebben we een kost-
adres gezocht in Emmen. Ik kwam
daar bij hele aardige mensen in de
kost, vlakbij m'n vriendin. Dat was
erg gezellig. Ik heb ook in Emmen
een geweldige schooltijd gehad.

We kwamen bij heel veel tuinders
om een middagje te helpen of om
van alles over het kweken te leren.
De ene keer was het in Erica, de
andere keer was het in Kla-
zienaveen. Daarnaast hadden we
elk schooljaar zeven aaneengeslo-
ten weken stage bij een kweker
naar eigen keuze. Die kwekers zocht
ik natuurlijk dicht bij huis in Zande-
weer. Na de tuinbouwschool ging
ik naar Eelde waar ik de opleiding
heb gevolgd voor bloemschikken
en -binden. Ik woonde toen weer
lekker thuis op de boerderij. Ik ging
één dag in de week naar school en
daarnaast werkte ik in Delfzijl bij
Bloemenhuis Akkerman. Daar heb
ik Heino leren kennen, hij had de
leiding als de baas er niet was. Na

mijn diplomering kon ik geen con-
tract krijgen. Ik ben toen gaan wer-
ken in Groningen bij Bloemenhuis
Jo Akkerman aan de Eeldersingel.
Daar heb ik heel veel geleerd, met
name zelfstandig werken en na
verloop van tijd kreeg ik steeds
meer verantwoordelijkheid. In de-
zelfde periode hadden Heino en ik
verkering. We hebben samen di-
verse jaren meegewerkt aan een
corsowagen in Eelde en later de
Dahliatentoonstelling tijdens het
corso. Via mijn werk in Groningen
werden we ook gevraagd voor het
opmaken van een soort corsowa-
gen in de paleistuin van Soestdijk
tijdens een huwelijksjubileum van
Juliana en Bernhard. Dit was een
onvergetelijke ervaring. Enige tijd
daarna mochten we dezelfde wa-
gen nog eens opmaken met bloem-
werk voor de opening van de Prins
Bernhardhoeve in Zuidlaren. In 1988
zijn Heino en ik verloofd. Er was
toen al sprake van een eventuele
overname van de winkel in Delfzijl.
In 1990 zijn we getrouwd en gingen
boven de zaak wonen, midden in
het centrum van Delfzijl. Dit was
voor ons allebei wel even wennen,
want in een winkelcentrum is wel
heel weinig natuurschoon te vin-
den. In 1991 hebben we de zaak
officieel overgenomen. Na een aan-
tal jaren kregen we onze dochter
Sanne en in 1998 werd onze zoon
Jorn geboren. We hebben gelukkig
een druk bestaan en werken dage-
lijks met heel veel plezier en over-
gave. Er is geen dag hetzelfde. Ik
werk elke dag, behalve op woens-
dag. Onze bloemen en planten ko-
pen we zelf  in.  Heino is daar de
aangewezen persoon voor. Het
grootste deel komt uit Aalsmeer,
daarnaast komt er nog een deel uit
Eelde. Dat we onze bloemen uit
Aalsmeer halen komt omdat we er
hoge eisen aan stellen. Wekelijks
hebben we dan ook een groot aan-
bod, met name het assortiment
rozen is groot. Met onze ruime sor-

tering is er voor elk wat wils, de
bloemen worden verwerkt tot boe-
ketten van diverse prijzen. Verder
maken we divers gelegenheids-
bloemwerk, versieringen van ge-
bouwen, met name tijdens de kerst,
bedrijfsabonnementen, enz. enz.
Kortom, we hebben een zeer boeiend
vak waarin we onze creativiteit kwijt
kunnen. Als onze klanten tevreden
zijn, geeft dit veel voldoening. Komt
u gerust eens binnenwandelen als
u in Delfzijl bent, u bent van harte
welkom, ook als u alleen even wilt
kijken. We ontmoeten u graag.

Een hartelijke groet uit Delfzijl

Marjon Vast-Kristelijn
__________________________________________

Dubbelconcert
Vocaal Ensemble Het Hoogeland
o.l.v. Edwin Velvis en het Christe-
lijk Vrouwenkoor Pro Musica uit
Leens o.l.v. John Schreurs, organi-
seren op 29 oktober om 20.00 uur
een dubbelconcert. Dit vindt plaats
in de prachtige monumentale Pet-
ruskerk in Leens, Zr. A. Westerhof-
straat 8.
Beide koren zullen begeleid wor-
den door Liesbeth Wildeveld op
piano. De koren zingen stukken van
Mozart, Fauré, Rutter, Haydn en
andere componisten. Het belooft
een mooi en afwisselend concert te
worden en we willen u dan ook van
harte uitnodigen te komen luiste-
ren.
De entree is  7,50.
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Wij zijn Egbert en Jurriena van Dijken en we wonen nu drie maanden in
Kantens aan de Kerkshofsweg nr. 3. Hiervoor woonden we in een
huurhuis in Loppersum, waar we tweeënhalf jaar met plezier hebben
gewoond. We waren sinds een half jaar op zoek naar een koopwoning en
we hebben ons huis gevonden in Kantens. We zijn erg gecharmeerd van
de sfeer van het huis en de plek waar het staat. Het is ook op een te
bereizen afstand van ons werk, Egbert werkt bij UVO in Uithuizermeeden
en ik werk in het UMCG op de intensive care als verpleegkundige.

Egbert komt van oorsprong uit Zee-
land en woont nu 12 jaar in de
provincie Groningen. Door zijn werk
kent hij Groningen beter dan ik,
terwijl ik hier ben opgegroeid.
Ik kom oorspronkelijk uit Toorn-
werd en heb daar samen met mijn
drie broers een hele fijne jeugd
gehad. Mijn ouders en broers wo-
nen er nog steeds. Ik ben vijf jaar
geleden uit huis gegaan en heb
twee jaar in Antwerpen gewoond.
Daar heb ik in een avondopleiding
mijn HBO-verpleegkunde diploma
gehaald. Gedurende mijn opleiding
werkte ik vier dagen in de week in
het A.Z. St-Augustinus als ( MBO-
verpleegkundige).

Egbert en ik kennen elkaar al zo'n
10 jaar. We hebben elkaar leren
kennen in Moonlight (Middelstum),
drieënhalf jaar geleden sloeg de
vonk over en we zijn sindsdien
samen. In het begin woonde ik nog
in Antwerpen, 30 km bij zijn ouders
vandaan en hij in het noorden, 10
km bij mijn ouders vandaan. De
omgekeerde wereld. Na het beha-
len van mijn diploma wilde ik heel
graag terug naar Groningen voor
Egbert en mijn familie. Ik werd
aangenomen in het UMCG en ben in
september 2008 terug verhuisd.
Met het nieuwe huis zijn wij hier
helemaal op ons plek!
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Noordpolderzijl
M.
Wij zitten hier op ons gemak
Tevreden met een pijp tabak
Een glaasje zaam te drinken.
Men voelt zich hier zo vrij en blij
De kimmen zijn zo ruim en vrij
Waar Rottums huis en duinen blinken.

Hoe ruim en helder is ́ t verschiet
Als men zo noordwaarts henen ziet
Ver buiten wad en stranden.
't Gebied der wintervorst ligt daar
Men vindt er rups noch ambtenaar,
Een grote plaag in vele landen.

Het is hier alles eb en vloed.
Der mensen grootheid geld en goed
Loopt nu eens op en dan weer neder.
Doch eindelijk vindt men een sluis
Die voert ons naar het eeuwig huis
En niemand onzer komt hier weder.

O onafzienbare oceaan!
Waarin we als droppelen vergaan.
Wat ligt aan gene zijde?
Wat is toch wel het Noorderlicht
Wat is ´t waar zich ´t kompas naar richt?
Straks! Straks! Leeft nu steeds wel en blijde.

Ex tempore 21 september 1843

Dit gedicht was eens aanwezig op het zijlhuis van het waterschap de
Noordpolder. Geschreven in de bovenzaal van café het Zielhoes, uitkij-
kend over het Wad, en tot op heden een geliefde pleisterplaats voor
toeristen, jagers, vissers en andere leugenaars. Bij het enige droogval-
lende vissershaventje van Nederland.

Dijkrijk
De geschiedenis van
de Noordpolder van
1811 tot 2011

Op 8 oktober 2011 verschijnt Dijk-
rijk - Noordpolder 1811-2011, ge-
schreven door Jan de Boer en uit-
gegeven door Welzo Media Pro-
ductions in Warffum. In het rijk
geïllustreerde boek van 272 pagi-
na's  wordt  beschreven  hoe  de
Noordpolder boven Westernieland,
Den Andel, Warffum, Usquert en
Uithuizen in het begin van de ne-
gentiende eeuw tot stand kwam en
in 200 jaar uitgroeide tot een wel-
varend boerenlandschap vlak bij
de kwelders en de Waddenzee.

In elk hoofdstuk van Dijkrijk staat
een thema centraal: de inrichting
van de polder, water en wegen,
boeren en hun land, de dijk en de
kwelder, onrust en oorlog, land-
bouw en natuur, et cetera. Boven-
dien staat er in elk hoofdstuk een
uitgebreid portret van een beroem-
de Noordpolderbewoner, van Mar-
ten Douwes Teenstra tot Marten
Toonder. Ook worden typische
Noordpolderwoorden als ingelan-
den, tets, aanzwettend en ruit uitge-
legd. In het laatste hoofdstuk zijn

alle 48 gebouwen in de huidige
polder en de 122 bewoners daar-
van geportretteerd.

Gegevens:
Dijkrijk. Noordpolder 1811-2011
ISBN: 9789058215062
NUR 688
Uitgever:
Welzo Media Productions bv
Prijs:  39,50 (bij voorinschrijving
tot 8 oktober  34,50)
272 pagina's, 24,5 x 27,5 cm
Uitvoering:
volledig in kleur, hard kaft.
Website:
www.noordpolder200jaar.nl

Folders met bestelbon (  5,00
korting t/m 8 oktober) verkrijg-
baar in het dorpshuis van Rottum,
in t Schienvat in Kantens of op
aanvraag T 0595 422426 of e-mail
jedb@planet.nl
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Haarstlandschap
Dorre, doode bloaden,
Bloaden, broen en geel,
Valen stil van boomen
In de modder deel.

Boomen stoan te dreumen
In de doode loan,
Woar de haarstwiend zingt van
Komen en van goan.

Lucht is triesterg donker,
Dook hangt over 't land,
Koien stoan te krimpen
Aan de woaterkant.

Aan de takken hangen
Druppen, zwoar en kil,
Net as groote troanen
Dei ain schraivt, hail stil.

'n Zwaarm grieze kraaien
Trekt deur grauwe lucht
Noar de bozzen achter
't Ainzoame gehucht,

Dat doar ligt te dreumen
Van de zummertied,
Dou 't aal gruid' en bluid' en
Glansde wied en zied.

Tine Hagedoorn

Oet: Liesterkralen

MOPJE:

OPGRAVINGEN
Bij opgravingen in de Russi-
sche bodem tot op een diepte
van 100 meter hebben Russi-
sche wetenschappers resten
gevonden van koperdraden,
met een geschatte leeftijd van
1000 jaar. De Russen trokken
hieruit de conclusie dat hun
voorouders reeds 1000 jaar
geleden beschikten over een
koperen communicatienet-
werk! Om niet achter te blijven
zijn Amerikaanse wetenschap-
pers ook hun bodem gaan af-
graven waarbij ze op een diep-
te van 200 meter resten van
glasvezels aantroffen. Deze
vezels bleken na onderzoek
zo'n 2000 jaar oud te zijn, waar-
uit de Amerikanen concludeer-
den dat hun voorouders reeds
2000 jaar geleden een zeer
geavanceerd digitaal glasve-
zelnetwerk in gebruik hadden.
'n Week loater hebb'n luu uut
Grunn'n 't volgende rapport
publiseert: Bie opgroavingn in
de Grunniger bodem, tot op 'n
daipte van 500 meter, hebb'n
waitnschoppers totoal heule-
moal niks vond'n. Ze conclu-
deern hieruut dah 5000 joar
geleden oale Grunnigers al
beschikt'n over 'n DROAD-
LOOS netwaark !

Afzender:
Erna Alexandra Jansen
Pastorieweg 35
9995 PM Kantens
T 552001
E ernalexa@xs4all.nl
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Vrouwenvereniging

'Monica'
Het bestuur is bijeen geweest om
alles weer op een rijtje te zetten.
Voor het komende seizoen zijn de
volgende data gekozen, allemaal
donderdagen:

22 september (bijpraatavond), 27
oktober, 24 november, 15 of vrijdag
16 december (kerstviering), 19 ja-
nuari, 16 februari, 15 maart, 5 april
(paasmaaltijd), 19 april (jaarver-
gadering).
De avonden beginnen om 19.30 uur
in gebouw 'Salem'. We hopen dat
iedereen weer komt (nieuwe leden
zijn welkom) en dat we een fijn
vergaderseizoen mogen hebben.
De eerste avond graag een foto van
uzelf meenemen, in de lagere
schoolleeftijd. We gaan raden van
wie de foto's zijn. Niet van te voren
aan anderen laten zien! Mocht u nog
leuke ideeën hebben voor een crea-
tieve avond of een ander leuk idee
voor onze vrouwenvereniging, dan
horen we dat graag op onze 'bij-
praatavond' op 22 september.

Marga Venema
_____________________________________________

Op donderdag 15 september kwam
de Vrouwenraad bijeen om de ac-
tiviteiten voor het komende sei-
zoen te bespreken. Voor het eerst
in onze geschiedenis wisten wij
niet wat wij naast onze vaste acti-
viteiten aan cursussen, beurzen
enz. konden organiseren.

Er is overal zoveel te doen, ook in
onze eigen dorpen zodat het ieder
jaar moeilijker wordt om leerzame
of leuke activiteiten te bedenken.
Wij hebben daarom besloten om
met de vaste activiteiten door te
gaan. Mochten ons in het komende
seizoen nog ideeën te binnen schie-
ten, dan hoort u van ons. Ideeën
vanuit de dorpen zijn natuurlijk
welkom!
Zo zijn er wel twee verzoeken ge-
weest of we nog weer een begin-
nerscursus fotograferen wilden
organiseren. Mocht daar liefheb-
berij voor zijn, dan kunt u zich vóór
7 oktober aanmelden op T 551228
of T 551633. De kosten voor 4 avon-
den bedragen  85,00 en de les-
avond is in overleg met de deelne-
mers.

De vaste activiteiten zijn:
Zwemmen:
info mevr. Groenhof T 551228
Fietsclub:
van mei tot september, info mevr.
Groenhof T 551228
Vervoersdienst:
info Charlotte Funken T 551084
Kleine Klusjesdienst:
Info Charlotte Funken T 551084. De
klussers hebben in hun vergade-
ring besloten om de vergoeding
voor de klussen te schenken aan de
Speelweekcommissie.
Handwerkclub:
Start vrijdag 7 oktober bij Hanny de
Vries. Techniek: Zaans stikwerk op
zijde. Een paar nieuwe leden zijn
welkom. Info T 431749

PASSAGE
AFD. MIDDELSTUM RONDOM
PROGRAMMA 2011-2012

We vergaderen iedere tweede
woensdag van de maand in de klei-
ne zaal van 'Vita Nova' te Mid-
delstum. Aanvang: 19.45 uur.

14 september:
Dhr. Reint Wobbes, Huizinge.
Kerken in verschillende land-
schappen.
Donderdagmiddag 22 september:
Excursie naar de Euroborg te Gro-
ningen.
Maandagavond 3 oktober:
Kookworkshop o.l.v. Birgit Flug,
Stitswerd.
12 oktober:
Dhr. Bert Raangs, Appingedam.
Cavalerie en ere-escorte/voorbe-
reidingen voor Prinsjesdag.
9 november:
Creatieve avond o.l.v. Martha Bos,
Joan v.d. Berg en Wiets Krijgsheld
14 december:
Pastor G. ter Beek van 'de Open
Hof', Groningen. Hoe beleven thuis-
en daklozen de kerst.
Dinsdag 3 januari:
Nieuwjaarsvisite in het Hervormd
Gebouw aan de Oudeschoolster-
weg. Aanvang 09.30 uur.
11 januari:
UMCG Groningen, mevr. Siebeling
of collega. Orgaan- en weefsel-
transplantatie.
8 februari:
ds. Doekle de Boer, Uithuizermee-
den. Het kloosterleven.
21 maart:
dhr. Ger Brakel, Odoorn. Project in
Kenia van de Wilde Ganzen.
11 april:
Feestelijke jaarvergadering m.m.v.
Magda Mooiman, mini workshop
bloemendecoratie.
Mei:
reisje.

Opbrengst
KWF-collecte
Voor het eerst zijn de collecte-
zakjes op de zaterdag vóór de
collecteweek huis-aan-huis
bezorgd door Post.nl (landelij-
ke beslissing). De collectan-
ten vonden het geen succes.
Heel veel mensen hadden
geen zakje gezien of hadden
het aangezien voor een folder-
tje en weggegooid. Gelukkig
kon men de bijdrage zonder
zakje in de bus doen. Wij vrees-
den voor de opbrengst.
Het was wel minder dan ande-
re jaren, maar het viel nog
mee.

Kantens, Rottum en Stitswerd:
 829,30

Zandeweer, Eppenhuizen en
Doodstil:  544,15

Totaal:  1.373,45.

Allen hartelijk bedankt.

Hillie Wieringa, Zandeweer
Bert van der Hoek, Kantens

Ophaaldata oud papier 2011-2012
zaterdagmorgen 5 november ................................. M  06-23640616
zaterdagmorgen 17 december ................................ T 0595 - 551788
zaterdagmorgen 28 januari ................................... M  06-23640616
zaterdagmorgen 10 maart ...................................... T 0595 - 551788
woensdagavond 25 april ....................................... M  06-23640616
woensdagavond 6 juni ........................................... T 0595 - 551788
woensdagavond 18 juli ......................................... M  06-23640616

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 om 9.00 uur. Verder het papier graag netjes bundelen en
geen rommel meegeven! Bij voorbaat dank.
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The Assassenachs komen naar Rottum
De band The Assassenachs komt 22 oktober naar het dorpshuis in
Rottum. De oprichter van de band, Steve Dewar, speelt al vanaf 1998 in
Ierse Pubs. Samen met zijn band toert hij al verscheidene jaren door heel
Noord Europa en ze komen nu ook in het dorpshuis in Rottum. Steve Dewar
schrijft zijn teksten zelf en combineert dit met originele muziek tot een
goede mix van Ierse en Schotse folkmuziek. Het is vrolijke muziek om
naar te luisteren en ook om op de dansen.
The Assassenachs beginnen om 21.00 uur te spelen in het dorpshuis.
Iedereen is welkom! De entree is  5,00. p.p.

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Eemsmond.
_______________________________________________________________________

Expositie Kerk Rottum
PAARDEN VAN NINA STIJNMAN IN DE ROTTUMMER KERK

Van 4 september tot 13 november exposeert Nina Stijnman in de kerk
van Rottum. Nina Stijnman komt uit Wildervank. Schilderen en tekenen
is haar passie. Zij begon met het tekenen van portretten van dieren. Later
is zij gaan schilderen met acrylverf. Op dit moment werkt zij voorname-
lijk met olieverf. De liefde voor dieren is gebleven.

Nina Stijnman schildert het liefst
paarden en honden. Paarden en
honden hebben een heel eigen ka-
rakter. In de dierenportretten pro-

beert Nina Stijnman het karakter en
de emotie van het dier tot uitdruk-
king te brengen. Haar tien meest
karakteristieke dierschilderijen

hangen nu in de kerk
van Rottum.
Daarnaast schildert
Nina landschappen.
Voor het schilderen
van landschappen
gaat zij met haar ezel
naar buiten. Zij schil-
dert op locatie.
Vijf Groninger land-
schappen sieren nu
de kerk van Rottum.
Zie ook haar website
www.Ninastijnman.nl
Haar schilderijen zijn
van 4 september tot
en met 13 november
dagelijks te bewon-
deren.
De toegang is gratis.
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Zondag 2 oktober
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. T. Groenveld,
Roodeschool
Zondag 9 oktober
09.30 uur  R. van Wijnen, Zuidlaren
16.00 uur  ds. H.G. Gunnink,
Ten Boer
Zondag 16 oktober
11.00 uur  ds. M.O. Ten Brink,
Roodeschool
14.30 uur  ds. J.T. Oldenhuis,
Groningen
Zondag 23 oktober
Gezamenlijk koffiedrinken met de
CGK en de PKN
09.30 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden,
14.30 uur  ds. J. Oosterhuis, Winsum
Zondag 30 oktober
09.30 uur  ds. L.G. Boonstra,
Harkstede
14.30 uur - ds. J. Klapwijk, Winsum
Woensdag 2 november
Dankdag
19.30 uur  ds. G.O. Sander, Assen
Zondag 6 november
11.00 uur  ds. H.G. Gunnink,
Ten Boer
14.30 uur - ds. A.H. Driest,
Zuidlaren
__________________________________________________

CHR. GEREFORMEERDE KERK
KANTENS

Geen kopij ontvangen
___________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 2 oktober
11.00 uur  ds. N.C. Meihuizen
19.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
interkerkelijke Jongerendienst in
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
m.m.v. muziekband
Zondag 9 oktober
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk
bediening Heilige Doop, na afloop
koffie/thee in Salem
15.30 uur  ds. Lavooij, Pernis
Viering 25 jarig ambtsjubileum
m.m.v. Vocaal ensemble het Hoog-
eland o.l.v. Edwin Velvis, na afloop
koffie/thee in Salem
Zondag 16 oktober
10.00 uur - ds. P. Lootsma, Winsum;
viering H. Avondmaal
Zondag 23 oktober
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
na de dienst koffie/thee in de Chr.
Geref. kerk

Zondag 30 oktober
09.30 uur  dhr. H.J. Dijkstra, Gas-
selternijveenschemond
19.00 uur  ds. T.K. van Eerden,
Zuidhorn
interkerkelijke Reformatie-viering
m.m.v. Sietze de Vries, orgel,
na de dienst koffie/thee in Salem
______________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 9 oktober
19.00 uur  S.J. den Admirant
Zondag 23 oktober
19.00 uur  dhr.  A. Fraanje
Heilig Avondmaal
Zondag 30 oktober
19.00 uur  ds. A. Lagendijk
_________________________________________

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.”
30 september / 1 oktober
Tandartsenpraktijk De Vlijt
Bedum - T 050 - 3015462
8 / 9 oktober
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
15 / 16 oktober
C.H. de Lange
Leens - T 0595  571427
17 / 18 oktober
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
19 / 20 oktober
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595  441740
22 / 23 oktober
H. Meursing
Middelstum - T 0595  552292
29 / 30 oktober
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen (Let op: ze zijn verhuisd)
T 0595 - 431716__________________________________________________

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
___________________________________

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__________________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST
T0595 - 551084__________________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084 /M 06-14611173
_______________________________________

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

Van de redactie
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, hebben wij als redactie van t
Lougnijs een boekje laten maken van alle 'Rimpels'. Het boekje bestaat
uit 27 Rimpels, waarvan sommige zijn samengevoegd. Hebt u interesse
de 'Rimpels' nogmaals te lezen, dan bieden wij u de gelegenheid dit
gebonden boekje te kopen. De kosten hiervan bedragen  12,- per
boekje; bij een bestelling van meer dan 5 stuks tegelijk, geven wij een
korting van  10.-. Ik ben van mening dat het een heel aardig cadeautje
is voor de komende decembermaand ook voor mensen buiten onze drie
dorpen die nog noot van 'Rimpels' hebben gehoord.

Jonge sla
Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen kan 'k met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.

Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.

Rutger Kopland

Uit: Bloemen speciaal voor jou
__________________________________

Te koop
Campingbedje, weinig gebruikt

 15,00

G. Knapper
Meidoornstraat 6 te Kantens
T 552304

___________________________________

In Kantens is het boekje te verkrij-
gen bij Anje van der Hoek, Brede-
straat 1.
In Rottum Kunt u het boekje te
verkrijgen bij Wimjan Rietdijk.
In  Stitswerd  bij  Eric  de  Klerk  de
schrijver zelf.
Uiteraard kunt u bij bovengenoem-
de personen altijd eerst een exem-
plaar inkijken.

Wimjan Rietdijk
Eindredacteur
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Viva la vuelta!
Na drie weken, eenentwintig dagen en grofweg drieduizend kilometer
fietsen, mocht de Spanjaard Juan José Cobo zich kronen tot de winnaar
van de 66e Vuelta a España. Drie plekjes verderop in het eindklassement
is een Groninger te vinden, namelijk Bauke Mollema uit Zuidhorn. Helaas
weten veel mensen niet wat voor een zware wedstrijd de Vuelta precies
is. Hierdoor wordt de prestatie van Mollema niet door iedereen op de juiste
waarde geschat. Vaak wordt vergeten dat de Vuelta a España (ook wel
Ronde van Spanje genoemd), naast de Tour de France en de Giro d'Italia,
één van de drie traditioneel grote wielerrondes is. De reden waarom de
Vuelta voor velen het onbekendst klinkt in dit rijtje, heeft verschillende
oorzaken. De eerste editie van zowel de Tour als de Giro, was in het begin
van de 20ste eeuw. De Vuelta kende zijn kick-off echter pas in 1935. Eerder
was het niet mogelijk om een grote wieler(sport)wedstrijd te houden op
Spaans grondgebied, vanwege de onstabiele politieke situatie in het land.
De toenmalige leider van Spanje, Generaal Fransisco Castro riep de
ronde vooral in het leven als propaganda voor zijn, twijfelachtige, regime.
Een ander probleem waar de organisatie van de ronde jaarlijks tegen
aanloopt, is dat de meeste toprenners geen zin hebben in nog een
vermoeiende wedstrijd, na de toch ook slopende Tour de France, twee
maand eerder. Sommige atleten beweren zelfs dat de Vuelta de zwaarste
ronde van het jaar is. Ondanks al die afzeggingen, blijft er elk jaar een
ongelofelijk sterk deelnemersveld over, dat elkaar bestrijdt op de hoog-
vlaktes van onder andere de Pyreneeën. Maar nu weer terug naar
Mollema. De nog maar vierentwintig jarige renner, verraste vriend en
vijand door in zo'n beetje elke zware bergrit met de beste klimmers mee
te kunnen. Ook was het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat hij een
prima sprint in de benen bleek te hebben. Dit leverde hem bij aankomst
op eindbestemming Madrid, de Groene trui voor het punten
(sprint)klassement. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de etappes
waar Mollema bijna de dagzege in de pocket had. Jammer genoeg moet
hij nog even wachten op zijn eerste etappe overwinning in een grote ronde.
Als ik tot slot nog een advies mag geven aan de technische leiding van
Mollema's Rabobank ploeg: maak Bauke volgend jaar kopman in de Tour
de France. Ik durf erom te wedden dat hij het beter zal doen dan de altijd
wat onzeker ogende Gesink. En wanneer Mollema volgend jaar zomer in
de top tien van de Tour te vinden is, dan hoort u weer van mij.

Nils Reiffers
_________________________________________________________________

Bewustwording van Lijf en Leden
Woensdag 5 oktober start nieuwe training in t Schienvat

Tijdens deze training ontdek je meer over de wisselwerking tussen
gevoelens, gedachten, lichaam en gedrag. Je wordt je bewust van hoe
deze wisselwerking effect heeft op je lichaam (ademhaling, spanning,
lichaamspijn), je gedachten (fantasieën, angsten, negatieve gedachten)
en je doen en laten. Bijvoorbeeld: pijn in je hart, een brok in je keel, het
ligt zwaar op je maag, vlinders in je buik, je staat stijf van angst. Hoe
beïnvloeden gedachten jouw gevoelens en andersom, waar komen deze
gedachten vandaan en wat doe je ermee? Allemaal zaken waar ieder
mens mee te maken heeft! De training bestaat uit theorie en praktische
oefeningen. Door deze manier van werken leer je hoe je veranderingen
in je dagelijks leven kunt toepassen. Ervarend leren geeft bewustwording
en leidt tot persoonlijke groei waardoor je weer lekker en vitaal in je lijf
komt te zitten. De training bestaat uit 10 avonden van 19.45 - 22.15 uur
en kost  125,00 (incl. 2 consumpties). Betaling in termijnen is mogelijk,
graag in overleg.

Voor deelname en informatie kun je contact opnemen met
trainer Geert Hulshof T 0596-551305.
deelneemster José de Jong T 552395.

Worden wij wel ooit volwassen
Een klein geel autootje met twee speakers op het dak en een groot logo
van SC Veendam op de motorkap. Deze auto rijdt bij elke thuiswedstrijd
door Veendam heen.

Rond de noordelijke wedstrijd te-
gen de Rivaal uit Emmen, leek het
de Veendammers leuk om met deze
wagen een ronde te doen door Em-
men. 'Wij zijn de sportclub Veen-
dam’ klinkt door de straten van
Emmen. Maar ook op het sport-
park, waar het eerste elftal van FC
EMMEN aan het trainen is. De spe-
lers van Emmen waren zich van
deze actie bewust en wisten op hun
manier wel 'raad' met de actie van
de Veendammers. Twee spelers
trekken een sprint naar het autoo-
tje. Maar wat hebben ze in hun
handen? Flatsh! Twee emmers
rood-witte verf worden door de Em-
men spelers tegen de auto gegooid.
Zij zijn toch helden? Zij geven toch
het voorbeeld? Niet dus! Na de 3-0
gewonnen wedstrijd tegen Emmen
gaan twee Veendam supporters de
spelersbus van Emmen in, om eens
te vragen waarom dit voorval zo
werd aangepakt. Aldus de suppor-
ters. Maar deze konden niet veel
zeggen of ze werden door 'helden''
uit de bus geslagen.

CONCLUSIE:
het kost weer veel geld. Maar het
gebeurt overal, mensen die het voor-
beeld moeten geven, geven het ver-
keerde voorbeeld. Schreeuwende
ouders langs de kant die tegen hun
kinderen roepen: 'tackel hem!' Voet-
ballers die de scheidsrechter uit-
maken voor alles en nog wat. Men-
sen kom op, die man staat daar op
zaterdagmiddag voor jullie in zo'n
raar pak om de wedstrijd in goede
banen te leiden. 'Hé blinde, heb je
poep in je ogen?' Je zou bijna verge-
ten dat je het tegen iemand hebt met
gevoel. En ik weet ook wel, het is de
beleving van het spel, maar je kunt
toch nog wel nadenken als die 'blin-
de' geen penalty geeft? Hoe heeft het
kunnen gebeuren dat op en rond de
sportvelden zo respectloos met el-
kaar wordt omgegaan? Veel men-
sen zouden met hun vinger naar de
jeugd wijzen. Maar het zijn de ouders
die langs het veld staan te roepen
'tackel hem!

Robin Wever
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Agenda
Rottum
Tot 13 november
Dorpskerk
Dagelijks open tot 17.00 uur
Paarden - Expositie van Nina Stijn-
man. Toegang gratis

Zaterdag 22 oktober
Dorpshuis Rottum
21.00 - 01.00 uur
Live muziek
Ierse folk muziek
Entree � 5.00 PP

Zaterdag 5 november
Bernleftheater
20.30 uur
Kleine Teun Theatergroep M/V
___________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane.

Dinsdagavond
In het dorpshuis
Dans Heartbeat
__________________________________

Kantens
VDonderdag 29 september
Kanster Jeugdhonk
19.00 -  21.30 uur
Jeugdhonk open

Vrijdag 30 september
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Zaterdag 1 oktober
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Donderdag 6 oktober
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

Oud papier
zaterdagmorgen

5 november
T 06 - 23640616

Kanster Jeugdhonk
19.00 -  21.30 uur
Jeugdhonk open

Vrijdag 7 oktober
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Zaterdag 8 oktober
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Woensdag 12 oktober
t Schienvat
19.30  - 21.30 uur
Handwerkclub

Donderdag 13 oktober
Kanster Jeugdhonk
19.00 -  21.30 uur
Jeugdhonk open

Vrijdag 14 oktober
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Zaterdag 15 oktober
Geref. Kerk vrijgemaakt
Pastorieweg 21
Vanaf 20.00 uur
Info-avond Project Oekraïne

Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Dinsdag 18 oktober
t Schienvat
20.00 uur
Vergadering uitvaartvereniging

Woensdag 19 oktober
t Schienvat
14.00  - 17.00 uur
Vrouwen van Nu
19.30  - 22.30u
Bridge

Donderdag 20 oktober
t Schienvat
20.00  - 22.00 uur
Vrouwen van Nu
Lezing

Kanster Jeugdhonk
19.00 -  21.30 uur
Jeugdhonk open

Vrijdag 21 oktober
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Zaterdag 22 oktober
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Woensdag 26 oktober
t Schienvat
19.30  - 21.30 uur
Handwerkclub

Donderdag 27 oktober
t Schienvat
20.00  uur
Nut (lezing)

Kanster Jeugdhonk
19.00 -  21.30 uur
Jeugdhonk open

Vrijdag 28 oktober
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Zaterdag 29 oktober
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Vaste activiteiten
Kanster Jeugdhonk

Donderdag
19.00 - 21.30 uur
Open

Vrijdag
19.00 - 01.30 uur
Open

Zaterdag
19.00 - 01.30 uur
Open

Vaste activiteiten t Schienvat

Maandag
10.00 - 11.00 uur
Body Shape (gym op muziek)
19.30 - 22.30 uur
Toneelclub Advendo

Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Bewegen op muziek (volksdansen
voor ouderen)
20.00 - 21.45 uur
Volleybal (heren)
20.00 -  22.00 uur
Tai Chi

Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 20.30 uur
Body Shape
Let op: nu op woensdag
20.00  uur
Bewust worden van je eigen
lichaam (cursus)

Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Damclub (Het Leert Vanzulf)

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open + dagmenu
19.30 - 22.30 uur
Biljartclub (De Kleine Tafel)

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers (Kaanster zangkoor)

Weekendmenu
Rita's Eetsalon
Vrijdag 30 september
Hutspot met speklap of worst
Zaterdag 1 oktober
Gebakken aardappelen met
prei en vlees
Vrijdag 7 oktober
Gebakken aardappelen met
spinazie en vlees
Zaterdag 8 oktober
Erwtensoep
Vrijdag 14 oktober
Boerenkool met speklap of
worst
Zaterdag 15 oktober
Gebakken aardappelen met
boontjes en vlees
Vrijdag 21 oktober
Gebakken aardappelen met
kool en vlees
Zaterdag 22 oktober
Gebakken aardappelen met
prei en vlees
Vrijdag 28 oktober
Hutspot met speklap of worst
Zaterdag 29 oktober
Gebakken aardappelen met
spruitjes en vlees

Weekendmenu's e 5,25
* Vlees naar keuze:
Gehaktbal, kippenpoot of
pangafilet
Soep e 2,00

Op afspraak
Viergangen menu:
e 17,50 p.p.

Bestel tijdig Op = Op
Menu's zijn onder voorbehoud
De menu's zijn ook te zien op
www.schienvatkantens.nl

Keuken ook open voor patat
en snacks.
Bestellen op T 551280
b.g.g.M 06-20839053
(ook voor afhalen)
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Hilma Oudman
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Gerad Werkman
Robin Wever

Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________

November nummer
uiterste inleverdatum
14 oktober 2011

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
e 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.
_____________________________________________

Foto van de maand
Op een wat druilerige dag vanuit het topje van de Sint Georgius kerk -die
momenteel in de steigers staat- een blik over een deel van het zuiden, een
deel van het centrum en zelfs een deel van het westen van Stitswerd.

Paul Moonen

Oud papier
zaterdagmorgen

5 november
T 06 - 23640616

VEKAANZIE
Vekaanzie is aal weer veurbie,
tIs doan mit luieghaid,
fiebeldekwinten en maleghaid.
tIs nou weer waarken en kop dr bie.
n Roatelende wekker op bèrreplaank,
k Verwèns hom aal hail laank.
Mit blode vouten op gladde zaail,
Wat kölle wotter ien n tail,
Snelle gleer om de snoet,
n Hoastege hap van n stoet.
Nog n smok op snoet
En ik gai de deur weer oet.

Aldert B. Ritzema
______________________________________________

Ommelander Laid
Ommelaand, mien Ommelaand,
Laand van licht en lucht en koren,
Ien dij roemte ben k geboren,
Laand van kweller wiend en Wad,
Ien dij roemte ligt mien pad.
Ommelaand, mien Ommelaand,
As ik staaiger deur dien kloeten,
Vuil k mie vrije man van boeten,
Wied is wereld van mien jeugd,
Vrij de man dij dat nog heugt.
Ommelaand, mien Ommelaand,
Laand van waarken en van willen,
Volk van staarken en van stillen,
Wichter, woar de wènst ien braandt,
Ommelaand, mien mouderlaand.

Jan Boer

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.


