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Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

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

Jeu-de-boulesclub Numéro six
Het is guur, het is koud, het is nat. Naast de kerk in Stitswerd bewegen zich enkele figuren. Dichterbij gekomen
zien ze er rillerig en verzopen uit. Toch is er een gelukkige trek over hun gegroefde gezichten. Ze rapen met
koude handen metalen voorwerpen op en gooien ze daarna weer weg. Af en toe gaat dit gepaard met kreten
en uitroepen. 'Ja, ja.., ja…?, nee! Jij ligt.'

Het zijn de kreten die horen bij een
uit Frankrijk overgewaaid ballen-
spel. Jeu-de-boules of zoals puris-
ten zeggen petanque. Niemand kon
van tevoren voorspellen dat de com-
petitie dit jaar zo ongelooflijk nat zou
worden. Toch zijn alle wedstrijden
binnen de gestelde tijd afgerond. En
hebben we weer kampioenen.

Op 1 oktober het slottoernooi. Wat
gebeurde hier? Al de hele week
scheen de zon en bereikten de tem-
peraturen zomerse waarden. Wat
onwennig met deze weeromstan-
digheden trokken steeds meer deel-
nemers allerlei kledingstukken uit.
Voorbijgangers hielden verbaasd
stil. Snel gaven ze toe aan de bevrij-
de toernooigangers en dronken een
glaasje vin rouge mee. Menigeen
meldde zich vast voor de competi-
tie en toernooien van 2012.
Jeu-de-boulesclub Numéro six, ge-
noemd naar het voormalige huisje
Stitswerderweg 6 (waar zich nu de
baan bevindt), is een volwassen
sportclub geworden. De spelers
zijn ook volwassen. Sterker nog:

opvallend hoeveel wedstrijden op
werktijden op werkdagen gespeeld
worden. Hoe komen die mensen
aan hun geld. Crisis, wat crisis?

UITSLAG SLOTTOERNOOI
1 OKTOBER 2011:
1. Deda 8+14
2. Eric 6+4
3. Evert 4+5
4, 5. Jack, Anneke 4+1
6, 7, 8. Alfred, Thomas en
Loekie 4-1
9. Bart 2-11
10. Rob 0-12

EINDSTAND COMPETITIE 2011:
1. Bart & Eric 14+108
2. Deda & Loekie 14+71
3. Birgit & Alfred 12+42
4. Rob & Jack 11+12
5. Joan & Piet 8-21
6. Liesbeth & Gerard 8-30
7. Anneke & Jantien 7-32
8. Pauline & Paul 6-40
9. Jeannette & Thomas 5-46
10. Simone & Roelf 5-64

Eric de Klerk

Wijsheid
Oktober brengt ons wijn
en zonnige dagen,
maar ook jicht en
andere plagen.



2

1. Even voorstellen
Ik ben Pian Nomden, 38 jaar. Ik
woon samen met Jan en onze kin-
deren Daan, Wout en Bente aan de
Middelstumerweg 44. Ook onze
beestenbende hoort daarbij: gei-
ten, kippen, ons varken Turf, ons
paard Kaatje, onze pony Rakker en
onze hond Finn.

2. Waar kom je vandaan?
In 1973 ben ik geboren in Stadska-
naal, mijn ouders woonden toen in
Veendam. Toen ik 2 was verhuis-
den mijn ouders en ik naar Garst-
huizen. Daar heb ik tot mijn 18e
gewoond, daarna naar Gent, Gro-
ningen, Utrecht en uiteindelijk neer-
gestreken in Kantens.

3. Hoe ben je in Kantens terecht
gekomen?
In 1995 kreeg ik verkering met Jan
Jensma. Hij woonde toen op de
eerste boerderij links als je de gele
(of groene tegenwoordig) brug over
gaat. Hij heeft in 1997 dit huis ge-
kocht en in 2000 ben ik bij hem gaan
wonen.

4. Doe je mee aan activiteiten in
het dorp? Zo ja, waaraan?
Ik probeer zoveel mogelijk mee te
doen wanneer er iets wordt georga-
niseerd. Ik vind dit belangrijk om-
dat het meestal door vrijwilligers
wordt georganiseerd en wil je het
dorp levend houden dan moet je
dus de activiteiten die er zijn bezoe-
ken. De activiteiten variëren van de
speurtocht tot de kermis, van de
kerstkaraoke tot de toneelavond,
van exposities tot Sinterklaas en
alles wat er tussen zit...

5. Omschrijf jezelf in 5 woorden.
Enthousiast, chaotisch, recht door
zee, sociaal en eigenwijs.

6. Met wie zou je een dagje willen
ruilen? Waarom?
Met Jan! Dan weet ik hoe het is om
met mij samen te leven.... Ook wel
met Floortje Dessing, beetje de
wereld over reizen en allemaal
mooie plekken bezoeken en er een
leuk tv-programma van maken.

7. Wat is je favoriete gerecht?
Rode bietjes en pizza en pasta's.

8. In welke tak van sport zou jij
wereldkampioen willen worden?
Waarom?
Tennis, omdat ik al jaren op les zit
en nauwelijks vooruitgang boek.

Dan kan ik toch eens voelen hoe het
is om geweldig te kunnen tennis-
sen.

9. Aan wie zou jij graag een rond-
leiding door je dorp willen geven?
Waarom?
Aan Miss Montreal, misschien kan
ik haar dan overtuigen om eens op
een leuk dorpsfeest op te treden.

10. Wat vind je het leukst om te
lezen in t Lougnijs en wat zou je
willen veranderen?
Nij in t Loug vind ik leuk om te lezen.
Ik zou het wel handig vinden om een
soort aanbod rubriek te hebben van
jeugd die wat wil bijverdienen met
klusjes, bv. oppassen, tuinonder-
houd o.i.d.

11. Tot slot, aan wie geef je de pen
door?
Ik geef de pen door aan onze gast-
ouder, Annie Bultena.

Groet Pian
____________________________________________

Oproep
Beste inwoners van Kantens,
Rottum, Stitswerd en omgeving

Voor en door peuterspeelzaal Pop-
pedijn wordt vier keer per jaar oud
papier opgehaald. Dit wordt altijd
door de ouders van de peuters ge-
daan. Met het geld dat we hier mee
ophalen kopen we nieuw speel-
goed en lesmateriaal voor de peu-
ters. Het is, in verband met het
geringe aantal peuters, alleen moei-
lijk om voldoende ouders te vinden.
Daarom vraagt de oudercommis-
sie u, als inwoner, om hulp. Wil jij
of wilt u meehelpen? Beschikt u
over een kar die wij mogen lenen?
Of wilt u voor een keertje meerijden
met uw kar? Stuur dan een mail
naar karingies@gmail.com. Alvast
bedankt!

Oudercommissie Poppedijn
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Aan woorden voorbij…
Enige tijd geleden plaatsten wij een gedicht van Jan Venema uit Kantens.
Hij liet ons weten dat hij het leuk zou vinden als wij vaker een gedicht
van hem opnamen. Misschien kent niet iedereen Jan Venema en daarom
maken we even nader kennis met hem.

Jan Venema woont al weer 17 jaar
aan de Bredeweg 26. Daarvoor
woonde en werkte hij als maat-
schappelijk werker in Rotterdam.
Hij is geboren in Onderdendam en
voelt zich na zijn pensionering he-
lemaal thuis op het Groninger Ho-
geland. Op mijn vraag hoe hij zijn
dagen doorbrengt, vertelt hij dat hij
graag in de rust en beslotenheid
van zijn huis vertoeft. Hij houdt van
zijn interieur, kijkt met veel plezier
naar de dingen die hij in de loop van
de jaren om zich heen heeft verza-
meld. 'Overal zit wel een verhaal
aan vast', zegt hij. Verder houdt hij
van lezen en klassieke muziek van
Classic FM. Daarnaast moet hij zijn
huishouding op orde houden en de
tuin doen. Drie dagen in de week
past hij op het hondje van de familie
Frankruijter, als die aan het werk
zijn. In de nachtelijke uren van stilte
worden zijn gedichten geboren.
Naast de natuur zitten er persoon-
lijke levenssituaties in verweven.
Hij houdt erg van stilte binnen in
zichzelf en van de natuur. Daarom
gaat hij zo nu en dan een week naar
de 30 jaar oude plaggenhut midden
in de bossen van Ruinen. Hij huurt
hem al twaalf jaar. Er is geen sani-
tair, wel water en licht en een vuur-
plaats. Volgende week is het weer
zo ver. Het hondje mag mee, want
die vindt autorijden heerlijk. Een
week schrijven, lezen en genieten
van de serene omgeving van rust
en stilte. Daar worden ook veel van
zijn gedichten geboren. Zijn ge-
dichten worden allemaal geschre-
ven onder de drie woorden: Aan
woorden voorbij….

De vier puntjes symboliseren de
vier windstreken. Het zijn persoon-
lijke, diepgaande, gevoelige ge-
dichten van een gevoelig mens.
Hierbij een gedicht passend bij de
herfst.

Anje van der Hoek

Aan woorden voorbij….

proef
de dauwdruppels
in mijn web
van leven

hoor
de wind fluisteren
door mijn draden

zie
het zonlicht
dat er speelt

bewaar
herinneringen
voor later

spiegel
het heden
op vandaag

vandaag alleen

want 'nachts
verhuist mijn web
naar andere takken

schaduwt
naar het einde..

Jan Venema

POMP FRITES
Stitswerd. Zaterdagavond vlak voor zes uur. Mensen met kruiwagens
rijden richting Dorpshuis. Aan de bewegingen van de duwers is te zien
dat de ene last duidelijk zwaarder is dan de andere. Voor het belangrijkste
huis van het dorp aangekomen, hebben sommigen helpers nodig om het
gekruide naar binnen te brengen. Ook de kleinsten onder ons sjouwen hun
producten naar binnen. Alles wordt voorop het podium uitgestald. De
wegingen, een jaarlijks ritueel, zullen na het eten uitgevoerd worden. Wie
heeft de zwaarste? Wie gaat er dit jaar met de bokaal vandoor? De
spanning is te snijden.

De ingewijden weten inmiddels
waar het over gaat. Juist: de pom-
poenwedstrijd!
Exemplaren, die waarschijnlijk niet
voor prijzen in aanmerking komen,
zijn door enthousiastelingen ver-
werkt tot eetbare gerechten. Eerst
pompoensoep, daarbij pompoen-
patatjes, door iemand pomp frites
genoemd. Er zijn meerdere soorten
pompoencake en -gebak. De ap-
pelflappen en bowl zijn uit andere
vruchten bereid, maar niet minder
lekker.
Het grote moment is aangebroken.
De meer dan een eeuw oude bas-
cule, bediend door een bijna net zo
oude dorpsgenoot, krijgt de merk-
waardigste vormen te verwerken.
Enkelen denken slim te zijn en heb-
ben aangroeisel, zoals stelen laten
zitten, maar deze vorm van fraude
is snel ontmaskerd.
De winnaars zijn bekend. De foto's
gemaakt. De verliezers bedenken
strategieën voor volgend jaar.
Een betere zomer zou aardig zijn.

UITSLAG:
1. Tim, Heleen en kinderen:

17120 gr
2. Roelf, Simone, Mayra:

15150 gr
3. Piet Joan: 12170 gr
4. Bart, Loekie, Toshi: 10400 gr
5. Deda, Eric: 10390 gr

6. Jan, Roelie: 2260 gr
7. Carla, Bert: 1400 gr
8. Karijn: 160 gr
9. Jorn: 20 gr

(eervolle vermelding)
10. Merlijne: 19 gr

Eric de Klerk
________________________________________

Schilderworkshop
Donderdag 3 november. Thema:
herfst. Landschap in herfstkleu-
ren, stilleven met pompoen of een
eigen idee (foto meenemen).

Locatie: Salon, gevestigd in t Schien-
vat (cultureel centrum) te Kantens.
Kosten:  50,00 inclusief materi-
aal, koffie, thee en een heerlijke
lunch.
Tijd: 10.00 - 16.00 uur.

Informatie/aanmelden:
E gerdaonnes@kpnplanet.nl
E O.Pool1@kpnplanet.nl
T 551526
www.gerdaonnes-workshop.nl
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'Men kan geen paard al lopende beslaan'.
Ik denk dat Jan-Pieter Kooman het helemaal met dit gezegde eens is.
Liever heeft hij dat de eigenaar het paard vasthoudt of dat het vaststaat
aan de muur. Hij woont een paar huizen verderop en een enkele maal hoor
ik hem op het gras van het plantsoentje een paard beslaan, maar in de
meeste gevallen bezoekt hij zijn klanten thuis. Hij is één van onze
adverteerders en op een namiddag komt hij bij mij om over zijn beroep te
praten.

Eerst even voorstellen...
Jan-Pieter Kooman is geboren in
Onderdendam. Op jonge leeftijd ver-
huisde hij naar Middelstum, waar
hij de lagere school afmaakte. In
Bedum bezocht hij het vervolgon-
derwijs en daarna ging hij naar de
technische school in Groningen,
waar hij zijn diploma haalde. Hij
woont nu ongeveer acht jaar in Kan-
tens, tegenwoordig aan de Brede-
weg 7.
Hoe ben je op het idee gekomen om
hoefsmid te worden en welke oplei-
ding moet je daarvoor volgen?
'Toen ik op mezelf ging wonen, ben
ik met pony's begonnen. Geregeld
kwam hoefsmid Henk Roelofsen uit
Zandeweer langs. Ik was altijd geïn-
teresseerd en hij zei: 'Probeer het
ook eens'. In Zwolle heb ik een twee-
jarige opleiding gevolgd. Het eerste

jaar één dag per week, het tweede
jaar een dag en een avond. Je moest
verplicht stage lopen en dat deed ik
bij Roelofsen. Na twee jaar ben ik
voor mezelf begonnen. Het is een
vrij beroep'.
Heb je speciale kleding nodig?
'Nee, ik draag alleen een leren schort
waar de messen in kunnen. De schort
beschermt je ervoor dat je jezelf
geen nagel in je been slaat'.
Vroeger bij de smid kwamen paar-
den in een ijzeren kooi, herinner ik
mij en dan ging de smid het paard
beslaan. Jij werkt bij mensen aan
huis. Moet je daarvoor veel mate-
riaal meenemen?
'Zo'n kooi heet met een mooi woord
travalje', zegt Jan-Pieter, 'maar ik
zeg noodstal. Er worden alleen voor
dikke Belgen nog mobiele noodstal-
len gebruikt. Als ik bij een klant kom,
neem ik het been van het paard
tussen mijn eigen benen en dan ga
ik de hoef eerst bekappen en voor
het afwerken (raspen) zet ik de voet
op een 'bokje'. Verder heb ik een
smidsoventje  op  gas  bij  me  om
hoefijzers gloeiend heet te maken
en een aambeeld om het ijzer in
model te smeden naar de voet van
het paard. Er zijn heel veel maten
hoefijzers'.
Kun je een hoef van een paard ver-
gelijken met een nagel van een
mens?
'Ja, een hoef groeit 1 cm per zes tot
acht weken. Ze noemen me ook wel
paardenpedicure. Een paardenvoet
groeit ook door beweging. Er is dan

Burendag 2011
Hier ziet u een aantal foto´s waartoe dat
kan leiden. Een 20-tal enthousiaste dor-
pelingen uit Stitswerd hielpen mee alles
weer mooi te maken. De burendag wordt
georganiseerd door het Oranjefonds.

meer doorbloeding en daardoor
groeien de hoeven sneller. Als ze op
stal staan, gaat de groei langzamer.
In de winter is het rustiger met werk'.
Op mijn vraag of mensen het bekap-
pen zelf kunnen doen, antwoordt hij
dat er mensen zijn die zelf beginnen
te raspen. Enkelen kunnen het wel,
maar je maakt rare dingen mee en
dan vragen ze mij om het weer goed
te maken. De beenstand moet goed
zijn, alles in één lijn, dat is belang-
rijk. Er zijn cursussen voor paarden-
bezitters om het te leren.
Waarom moet er een hoefijzer
onder? Geldt dat alleen voor paar-
den die op een harde ondergrond
lopen?
'Als paarden veel bij de weg zijn, slijt
een hoef sneller dan hij aangroeit en
dan moet er een hoefijzer onder. Ook
bij hoefproblemen is het soms beter
om een hoefijzer te plaatsen, even-
als bij wedstrijdpaarden, want dan
hebben ze meer grip. Dus bij inten-
sief berijden een hoefijzer, in het
weiland en in de winter op stal kun-
nen ze wel op blote voeten staan,
zeggen wij dan. Dat geldt ook voor
recreatiepaardjes en pony's.
Bij paardenconcoursen en wed-
strijden in Bedum ben ik oproep-
kracht, maar bij wedstrijden gaan
de paarden er meestal goed besla-
gen naar toe'.
Hoe uitgestrekt is je werkgebied?
'Van Kloosterburen tot vlak over de
grens. Omdat ik niet voor één klant
naar Duitsland kan rijden, spreken
de mensen met elkaar af, een beet-

je combineren, zodat ik een aantal
klanten op een dag kan helpen'.
Ik las in de krant dat er door de
kredietcrisis paarden weggedaan
worden. Merk je in je werk dat er
minder paarden komen?
Er staan meer paarden te koop,
maar ze zijn slecht verkoopbaar.
Mensen wachten soms iets langer
om de smid te bestellen, normaal
vijf keer per jaar, nu vier keer. Als
je te lang wacht, kunnen paarden
hoefproblemen krijgen, bv. scheu-
ren in de draagrand van de hoef'.
Heb je wel eens een opdonder
gehad van een paard?
'Ja, ik heb wel eens blauwe plek-
ken. De meeste paarden zijn goed
opgevoed, dat ligt ook aan de eige-
naar. Een enkeling krijgt een verdo-
vingsspuitje van de veearts of pas-
ta in de mond om rustig te worden.
Gelukkig komt dat heel weinig voor'.
Een hoefijzer brengt geluk, zeggen
ze. Halen mensen wel eens een
hoefijzer bij je op?
'Een enkele keer willen meisjes het
oude hoefijzer van hun paardje hou-
den. Ophangen met de opening
omhoog, anders valt het geluk er-
uit, zeg ik dan'.
'Mijn  beroep  is  geweldig  om  te
doen, ik zou niets anders willen'!
Een mooie uitspraak, we zijn heel
wat wijzer geworden over het werk
van een hoefsmid.
Namens t Lougnijs bedank ik Jan-
Pieter voor zijn uitleg.

Anje van der Hoek
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Hallo, ik ben Edwin Edens en mij is gevraagd een stukje over mijn werk
te schrijven. Ik woon aan de Middelstumerweg in Kantens samen met
Agnes Schipper, Milan & Annika en het bevalt ons hier erg goed. Ik werk
bij Elzinga Machinefabriek als bedrijfsleider. Elzinga Machinefabriek is
een onderdeel van de Elzinga Groep en wij zijn gevestigd in Uithuizermee-
den. De Elzinga groep bestaat uit: Elzinga Machinefabriek, Marings
Machinefabriek (Delfzijl), Elzinga Aannemingsbedrijf en Elzinga Cargo
Facilities.

Bij Elzinga Machinefabriek werken
14 mensen. Wij zijn gespeciali-
seerd in het ontwerpen en fabrice-
ren van hijs- en hefwerktuigen en
hydraulische werktuigen. Daar-
naast maken wij allerhande con-
structies en verzorgen wij draai- en
freeswerk. Wij ontwerpen, produ-
ceren en coaten alles in eigen huis.
Daarvoor beschikken wij over twee
productiehallen, een draai- en frees-
werkafdeling, een hydrauliekafde-
ling en een spuitcabine. De hijs- en
hefwerktuigen die wij zelf ontwer-
pen en maken bestaan uit een aan-
tal standaard hijsgereedschappen
zoals pallethaken, hijsjukken, hijs-
gereedschap t.b.v. BIG-BAGS enz.

Met deze hijsgereedschappen kun
je door middel van een hijskraan
(haven) of bovenloopkraan (fa-
briekshal) diverse producten hij-
sen en verplaatsen, zoals pallets
met goederen, BIG-BAGS, pakket-
ten hout/staal, accu's van heftrucks,
auto's, vaten enz. Daarnaast ont-
werpen en maken wij allerlei pro-
ducten op aanvraag van een klant.
Enkele voorbeelden zijn:

l Groot hijsjuk t.b.v. olieboorto-
rens om een gewicht van 200.000
kg te kunnen hijsen.
l De spreaders die gebruikt wor-
den bij de aanleg van de Noord-Zuid
lijn in Amsterdam. Deze hijsen de
containers gevuld met grond op 30
meter diepte naar boven met een
gewicht van 15.000 kg.
l Hijsframe om windmolenbladen
te hijsen van 14.000 kg.
Tevens maken wij hydraulische
gereedschappen voor hydraulische
overslagkranen. Deze worden ook
door ons zusterbedrijf gebruikt voor
het lossen/laden van schepen. En-
kele voorbeelden zijn:
l Snel wissel systemen om snel
van diverse grijpers te wisselen.
l Automatisch lossende BIG-BAG-
frames.
l Container hijsframes.
l Balengrijpers.
Enkele voorbeelden van construc-
ties zijn:
l Lassen en leveren van diverse
stalen delen tijdens de bouw van de
RWE-centrale en de NUON-centra-
le in de Eemshaven.
l Het verlengen van een aanvaar-
beveiliging voor schepen in de

Eemshaven. Na verlenging is het
stalen frame 32 meter lang en weegt
circa 70.000 kg.
l Het maken en leveren van diver-
se stalen delen zoals trappen, bor-
dessen enz.
Mijn werkzaamheden bestaan uit
het maken van offertes/calcula-
ties, ontwerpen en het maken van
sterkteberekeningen van hijsge-
reedschappen en diverse construc-
ties, de verkoop van onze produc-
ten en het bezoeken van (nieuwe)
klanten en het aansturen van engi-
neering/werkvoorbereiding en pro-
ductie. Het mooiste aan mijn werk
vind ik het bedenken van oplossin-
gen voor de vragen die de klanten
stellen. En dan het ontwerp in de
fabriek gemaakt en getest zien
worden. Er is geen dag hetzelfde. En

voor de hydraulische werktuigen
heb ik ook veel contact met men-
sen in het buitenland zoals Duits-
land, Engeland, Frankrijk, Noorwe-
gen, Denemarken, zelfs Taiwan en
Australië, dit maakt het ook leuk.
Als je meer wilt weten over ons
bedrijf en wat we zoal doen kun je
kijken op onze website:
www.elzingagroep.nl

Edwin Edens
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Dromen zijn bedrog
Een gewone maandagavond. Ik kom thuis van voetbaltraining en zet de
televisie aan. Elke maandag kijk ik trouw naar Voetbal International, het
praatprogramma met onder andere allemansvriend Johan Derksen. Na
een tijdje gezwam over Ajax en het Nederlands Elftal, hoorde ik plotseling
wat interessants. Eén tafelgast zei dat hij na de reclame leuk nieuws had
over FC Groningen. Tijdens de pauze zat ik mij te bedenken wat dit, toch
Randstad georiënteerde, programma over mijn clubje te melden had. Na
de pauze begon deze eerder genoemde gast (VI* reporter Irwan van
Duren) een verhaal.

den Hoorn. Verder werd er aange-
kondigd dat de begroting in een
tijdsbestek van drie jaar zou moe-
ten stijgen van zeventien tot vijfen-
twintig miljoen. Ook moest het voet-
balbedrijf verder worden verduur-
zaamd. Deze weg is reeds ingesla-
gen met het vastleggen van onder
andere Essent en Energy Valley
(een samenwerkingsverband tus-
sen verschillende energiebedrij-
ven) als sponsoren. Voor wie zich
nu afvraagt wat de directeur nou
precies bedoelde met verduurza-
men, ik zal het proberen uit te leg-
gen. De eerste stap die gezet werd
was er voor zorgen dat alle auto's
die werden gebruikt door perso-
neel en spelers van de club, voor-
zien werden van een motor op groen
gas. Vervolgens werden alle ver-
pakkingen van etenswaren, die in
het stadion verkocht worden, ge-
maakt van milieuvriendelijke arti-
kelen. De bedoeling is dat dit eco-
nomisch en ecologisch verantwoor-
de concept steeds verder wordt
doorgevoerd. Op dit moment wor-
den er concrete plannen ontwik-
keld om windmolens en zonnepa-
nelen op het dak van het stadion te
plaatsen. Het uiteindelijke doel van
dit hele project is 200.000 mensen
in de provincie voorzien van scho-
ne energie. Nijland wist zeker dat al
deze plannen gerealiseerd kunnen

Vorige week was de algemeen di-
recteur van de FC, Hans Nijland, te
gast in het programma. Er werd
verteld dat Nijland achter de coulis-
sen zijn mond voorbij had gepraat
over de toekomst van de club. Gro-
ningen zou vanaf 2015 voor het kam-
pioenschap gaan. Deze Vitesse-
achtige uitspraak, werd verklaard
met de volgende argumenten. Ten
eerste had Groningen een principe
akkoord bereikt met de gemeente
Groningen over de bouw van een
nieuw hypermodern en multifunc-
tioneel trainingscomplex op de lo-
catie van de huidige thuisbasis van
de Groninger jeugdafdeling, Corpus

worden en dat Groningen binnen
vijf jaar een topclub is.
Voor elke supporter van Groningen
klinkt dit alles misschien als mu-
ziek in de oren. Voor mij in eerste
instantie ook, maar wanneer je er
goed over nadenkt, is dit hele plan
een onrealistisch geheel. Plannen
voor een nieuwe trainingsaccom-
modatie zijn er al jaren en ze lopen
telkens stuk door slechte communi-
catie tussen gemeente en club. De
gemeente heeft in een eerder sta-
dium al aangegeven alleen te willen
meewerken aan een nieuw com-
plex wanneer er aan bepaalde voor-
waarden is voldaan. Dit is echter
nog niet het geval en de FC is niet
bereid water bij de wijn te doen.
Verder ben ik van mening dat door
het hele duurzaamheid plan, het
voetbal steeds meer een bijzaak
gaat worden. Iets waar al veel clubs
problemen mee hebben gehad. Kijk
maar naar Ajax. Met deze club is het
sinds de beursgang, zowel sportief
als economisch alleen maar slech-
ter gegaan. Nijland heeft Groningen
een wederopstanding laten beleven
door de organisatie zoveel mogelijk
op het voetbal te richten, maar nu
krijgt hij een beetje last van groot-
heidswaan. Dromen kan altijd, maar
blijf graag wel realistisch.

Nils Reiffers
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Vereniging Dorpsbelangen Kantens
De inning van de contributie van de leden van Vereniging Dorpsbelangen
Kantens is zo goed als afgerond. Dit jaar hebben we de leden meerdere
keuzes gegeven om hun bijdrage te doen: via overboeking op onze
bankrekening, via een enveloppe (al dan niet zelf inleveren) of gewoon
via de contributieloop. Hiermee maken we het voor u en voor onszelf
gemakkelijker. Sommige mensen zijn vaak niet thuis, sommige mensen
hebben geen kleingeld meer in huis, sommige mensen willen persoonlijk
bezocht worden, etc. etc.

We zijn zeer tevreden over het aan-
tal mensen dat via overboeking of
via inlevering van enveloppe de
betaling heeft gedaan. Circa 54%
van de leden had reeds betaald
voordat de contributieloop van start
ging.  Dat  zijn  veel  deuren  die  in
deze natte tijd niet bezocht hoeven
te worden. Dat betekent natuurlijk
ook dat er minder contactmomen-
ten zijn met leden, maar anderzijds

gaan we er ook vanuit dat u ons kunt
vinden wanneer er iets is dat het
belang van ons dorp treft. U bent
altijd welkom op een vergadering
(elke  tweede  maandag  van  de
maand om 20.00 uur in t Schien-
vat). Contactgegevens kunt u te-
vens vinden op:
www.dorpsbelangen.kantens.nl

Bedankt voor uw bijdrage!

Kerstwandeling 2011
Ook dit jaar willen we weer een kerstwandeling organiseren. Deze is op
zaterdag 17 december 2011 van 17.00 - 20.00 uur. Voor de mensen die
hier nog niet mee bekend zijn zal ik het even uitleggen. U kunt uzelf
aanmelden om vanuit uw huis (of bij iemand anders) spulletjes te koop
aan te bieden, iets lekkers aan te bieden en/of te verkopen, zang, muziek
of een kerstverhaal ten gehore te brengen, een workshop te organiseren
enz...

Van alle aanmeldingen maken wij
een route met daarop aangegeven
de deelnemers. Belangstellenden
kunnen in t Schienvat vanaf 17.00
uur een route ophalen en dan bij alle
adressen langs gaan. Deze keer

zullen we tijdens de wandeling een
woordenspel organiseren. We ho-
pen ook dit jaar weer op vele aan-
meldingen.

Mocht u zich op willen geven of nog
vragen hebben dan kunt u terecht
bij de volgende personen:
Cindy Moorlag
E moorlag.c6@gmail.com
T 572390
Regina Mosselaar
E h.mosselaar@hetnet.nl
T 423274
Aanmelden kan tot 11 november .
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Een tijdje geleden kreeg ik, na jaren, ineens weer contact, via hyves, met
Gerad Werkman uit Kantens. Dat is zo leuk om het over dingen van
vroeger te hebben. Gerad vroeg of ik ook wel een stukje voor t Lougnijs
wilde schrijven. Een tijd later belde mw. van der Hoek en zo is het
gekomen.

Ik ben Jeanet Bosma en 45 jaar
geleden geboren aan de Bredeweg
6. Na zes jaar gingen we verhuizen
naar de Middelstumerweg 8 aan
het Boterdiep.
Het was op die 2 augustus wel
speciaal, er werd een film gemaakt
en de oudste inwoner en de jongste
inwoner (dat was ik) kwamen op de
film, die volgens mij gemaakt werd
door mijn buurman Geert de Boer
(Het was een film gemaakt om het
blindenwerk te steunen. Door de
film te vertonen werd geld bijeen-
gebracht. De film werd vaak
vertoond door Geert de Boer) (Red.).
Jaren later zag ik mezelf voor het
eerst op film in t Schienvat en dat
was wel grappig om te zien! Ik ging
naar de Chr. school en mijn klasge-
noten waren Elma, Eisse en later
Arie-Jan, een klein klasje maar, op
een kleine school, maar wel een
leuke tijd. Daarna ben ik naar de
MAVO in Middelstum gegaan en ik
ging daar met veel plezier heen,
alleen al om het feit dat ik ineens
met 30 in de klas kwam!! Tijdens
mijn examenjaar werd ik ziek: Pfeif-
fer, wat lang duurde. En ondanks
dat ben ik met mooie cijfers van
school gegaan. Toen ben ik eerst
een jaar au-pair geweest en kon ik
rustig nadenken over wat ik wilde
gaan doen. Ik besloot om maar te
gaan werken en zo werkte ik o.a.
een paar jaar bij Philips in Gronin-
gen, totdat dat niet meer kon, het
waren de jaren '80 en de crisis was
denk ik nog erger dan nu en werk
vinden was erg moeilijk. Op een
gegeven moment kreeg ik een aan-
bod om weer naar school te gaan en
overdag te werken, dat was pittig,
maar Roosje Vos in Appingedam
was zo'n avondschool en overdag
werkte ik parttime bij de Akzo in
Delfzijl. Uiteindelijk heb ik mijn
draai gevonden in de Eemshaven
en daar heb ik met veel plezier
gewerkt als kwaliteitscontroleur op
het lab in een frietfabriek. Ik kwam
ondertussen mijn man tegen, we
kochten een huis in Siddeburen en

we wonen hier alweer 17 jaar met
veel plezier. Ik heb een aantal jaren
niet gewerkt toen de kinderen klein
waren, maar al gauw kwam er
weer van alles op mijn pad, zo heb
ik jaren lang in de horeca gewerkt
want dat was goed te combineren
met kleine kinderen en aan en op
het Schildmeer werken is prachtig.
Ondertussen ben ik zo'n 10 jaar
geleden begonnen bij Zorggroep
Fivelland en werk ik daar nog
steeds, nu als coördinator van de
huishouding op twee locaties en
het bevalt me prima. Mijn ouders
zijn jaren geleden ook naar Appin-
gedam gekomen en dat is lekker
dichtbij ons. Mijn broer(tje) Jitze
woont met zijn gezin op dit moment
in Thailand, dus daar ga je niet zo
makkelijk even op de koffie! Heel af
en toe kom ik nog even in Kantens,
de mooie herinneringen aan t
Schienvat en Climax, prachtige
avonden als we uitvoering hadden.
Of de ijsbaan, wat was ik daar vaak
te vinden en wat een plezier en dan
niet te vergeten, als het kon, op het
Boterdiep. Geweldig: je ging schaat-
sen naar Middelstum of nog verder!
Ook de kinderspeelweken van
vroeger, je hut bouwen en verven,
dat was echt leuk! Ik ben, toen ik
begin 20 was, vertrokken uit Kan-
tens, maar de boerderij van mijn
opa staat nog altijd zo mooi in het
midden van het dorp tegenover waar
vroeger vishandel Nannen was (nu
boerderij Gerben Lenstra, red.). Ik
wandel nog graag even door het
dorp en breng dan een bezoekje aan
het kerkhof. Het was een mooie tijd
en ik kom nog graag even langs in
Kantens.

Met vriendelijke groet
Jeanet Zemering-Bosma
Siddeburen

Oproep onbekend voorwerp
In het jaar 1995 werd de stookhut bij de molen geheel gerenoveerd door
de heren Johan Berghuis en Geert de Boer (ovl). Voordat de feestelijke
opening plaatsvond werden er wat oude voorwerpen verzameld, die bij
een open stookplaats behoorden in een stookhut. Bij de laatste schoon-
maakbeurt van de oude stookplaats werden ook deze gietijzeren beugels
schoongemaakt (zie foto van één daarvan). Van deze beugels zijn er twee
aanwezig. Maar tijdens de schoonmaakbeurt vroeg de molenaar zich af:
'wat zijn dit eigenlijk voor beugels?' En: 'waarvoor werden ze eigenlijk
gebruikt in een stookhut bij de stookplaats?' Tijdens het laatste open
monumenten weekend in september jl. is aan een aantal, wat oudere,
mensen gevraagd of zij misschien nog wisten waarvoor ze gebruikt
werden. Niemand kon ons er een antwoord op geven, daarom deze oproep
in t Lougnijs. Wie kan ons vertellen wat voor beugels dit zijn en waarvoor
ze werden gebruikt.

Reacties welkom bij de molenaar of op werkmanbv@hotmail.com
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Een volksverhaal over Rottum
omstreeks 1854
UIT: GESCHIEDENIS VAN HET OUDE DORP ROTTUM

Oud en jong geloofde toen dat er op de wierde des nachts twee witte
juffers liepen, elk met een korfje in de arm. Behalve deze spoken was
er nog één op dezelfde wierde, maar veel geduchter, het was een zwart
spook, zoo groot als een groote beer, zij noemden het borries. Terwijl al
dat gespook plaats had, reed er nog des nachts te 12 uren een ijzeren
wagen langs het singel, bespannen met 6 groote bulhonden. Tusschen
Rottum en Langenhuis liepen op een stuk lands, genaamd het Vagevuur,
twee valsche landmeters, die daar in gloeiende gedaante met ketting
verschenen. Bij hen liep een paard zonder kop. Tusschen Langenhuis en
Holwinde liep een zwart wijf. Bij Holwinde op het pad naar Uithuizen
verscheen somtijds een ridder met een vlammend zwaard, die met den
naam van zwaardman bestempeld werd. Overigens is het gezigt er regt
landelijk. De beesten wrijven zich er aan de kerk en de zwijnen liggen er
bij te knorren.

Zooals wij het tegenwoordige Rot-
tum beschreven hebben, was het
nog 1854. In 1855 heeft de moker
het oude kloostergebouw verbrij-
zeld; eene nieuwe pastorij en kos-
terij zijn daar te voorschijn getre-
den. De eerste steenen der nieuwe
gebouwen zijn gelegd door den Wel-
Eerwaarden Heer P.N. Cramer, pre-
dikant te Warffum, als collator, op
verzoek van de Rottumers. Bij die
gelegenheid sprak zijn Wel-Eer-
waarde eerst een passend woord
openlijk in de kerk tot de gemeente
van Rottum en de werklieden die
het begonnen werk, onder Gods
zegen, zouden voltooijen; en daar-
op bij de plaats der steen legging,
nog een woord tot allen, die daarbij
tegenwoordigd waren. Die dag was
voor de ingezetenen van Rottum
een ware feestdag. Op Gregorie of
den 12 Maart 1856 is de puin van het
oude gebouw publiek verkocht en
gedeeltelijk vervoerd naar den nieu-
wen grindweg op den dijk door
Walfridus te Bedum. Eenige jaren
vroeger hebben de Rottumers de
fondamenten van het abtenhuis uit-
gegraven, om den kloosterweg er
mede te bevloeren en te bestempe-
len als een puinweg, teneinde zoo-

doende het oude dorp toegankelijk
te maken, met rijtuigen in ongunsti-
ge jaargetijden. Vóór dien tijd was
Rottum bijkans ontoegankelijk, van
daar dan ook, dat velen in den
omtrek er onbekend zijn.
De oude gedenkteekenen van Rot-
tum zijn dus dienstbaar geworden
voor den aanleg van goede wegen,
waarom wij dan ook met het spreek-
woord eindigen: Het einde goed,
alles goed.

Uit een verzameling van Gerad
Werkman.
Geschreven door D.E. Zuidhof,
onderwijzer te Kantens 1857
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Ain verhoaltje veur grunneger houkje
Mien voader was in Franze tied ais 'n poar doagen op veziede op ploats
bie Til in Kantes. 't Was dou 'n minne tied veur minsken mit kaptoal. De
effekten gongen aal noar beneden, benoam de Spaanzen. Ons femilie was
riek; ze haren drij tun aarfd, mor wozzen nait woar ze der mit hin mozzen.
Olle man sluip in de pronkkoamer. 't Zag doar roar oet! In de houk van
koamer laggen 'n bult peerdedekens en koudekken oet nkander spraaid.
Doar bewoaren ze heur appels vaast tegen vorst, dócht voader, van 't vroor
dat 't knapte. Dou e eerste mörn opstoan was, en in koamer kwam, vruig
Trientjemui hom of e sloapen haar. Nait te best! Zee e, ik kon nait waarm
wórden; ik haar hoast ain van dij peerdekens kregen, dij doar in hörn
liggen; mor 'k was baang dat joen appels vraizen zollen. 't Gebeurt nait
weer hur! Zee 't ol. Ik zel 't oavend 't ber waarm moaken mit de vuurpan;
loakens zellen ook wel wat slof west hebben. Even loater wol maaid
boudel aanvegen, en de pronkkoamer opknappen. Trientjemui ston mit
oetspraaid schoet veur heur koudekens. 'Hier nait vegen!' ruip ze; neem
't doar mor op, en gaauw tou koamer oet ! Mien laive moeke, wat scheelt
joe? Och Jan zee ze, ik wil die 't wel zeggen; doe verklapst ons nait. Luutje
Oom  is  veur  de  regen  in  hoes  komen.  Doar  onder  dij  dekens  ligt
sestegdoezend gulden zulvergeld. Woar mos wie der mit hin? 't Kin in gain
kamnet of kaast! Dij twijde nacht sluip Jan nóg minder. 't Ber was nou goud
waarm, mor hai was hail nacht baang veur daiven en moordenoars.
Aanderdoags 's mörns is e mor gaauw weer noa Woltersom goan.

Oet ain verzoameling van Gerad; oet Groninger volksverhalen.

Haarfst
Zummer laip aal weer op zien ènd,
t was roeg weer mit veul wiend en regen.
Toch werren wie nog even goud verwènd,
mit nuver weer,aaldoags  n zegen.
Deur boeren wer rad oogst binnen hoald.
Piepen van sukkerfebriek gingen weer roken.
Schoul-  en boukegeld is weer betoald,
Dus kin jonkhaid op schoul weer wat oetspoken.
t Laand is sums smörgens deur vorst aal wit,
mit der boven n deken van dook,
aans slovve raait braandt mit rook
woaronder gain vuur of vlam zit.
Zo lopt t joar ook op zien ènd
en is zo moar weer veurbie.
Nog even,en t is weer  Advent,
t gait veul te rad,en dat muit mie.

Aldert B. Ritzema

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.

Jan Boer
Rottum 8 juli 1899 - Groningen 4 januari 1983, was een Gronings dichter

Zijn vader was bakker in het kleine wierdedorpje Rottum, maar werd
enige jaren na Jans geboorte gedwongen te stoppen met zijn bakkerij
omdat hij lupus kreeg, een chronische vorm van huidtuberculose. Hij
vond werk in de landbouw waardoor de kleine Jan opgroeide als zoon van
een keuterboer.

Een maand na zijn vijftiende ver-
jaardag kreeg hij een aanstelling
als kwekeling aan de Rijkskweek-
school in de stad Groningen. Jan
Boer zou zijn gehele loopbaan, van
meester aan de lagere school te
Ekamp tot gemeentelijk inspecteur
van onderwijs van Groningen, in
het onderwijs werkzaam blijven.
Boer schreef zijn eerste gepubli-
ceerde gedicht; Jong Wicht, op de
boerderij bij Rottum. Het kwam in
1917 in het tijdschrift Groningen te
staan. Dit gedicht sloot goed aan bij
de dichtstijl van die tijd, waarin de
poëzie over het algemeen verha-
lend en 'licht-verteerbaar' was.
Al snel ging hij over op het schrijven
van stemmingsgedichten. Toen hij
deze gedichten voor publicatie op-
stuurde naar de redactie van een
tijdschrift, stuurde deze redactie de
jeugdige lyriek weer terug met een
briefje waarop stond vermeld:
"Zukswat zeggen goie Grunnegers
nait" ("Zoiets zeggen echte Gronin-
gers niet"). Maar Boer hield vol en
vanaf 1922 werd zijn werk met
grote regelmaat opgenomen in het
Maandblad Groningen. Toch is het
vooral door zijn moed zich te bege-
ven op 'on-Groningse' literaire ter-
reinen, dat deze Rottumer een vas-

te en zekere plaats heeft verdiend in
de geschiedenis van de Groninger
literatuur.
Na een lang ziekbed overleed Jan
Boer op 4 januari 1983 en verstom-
de - zoals Willem de Mérode (1887-
1939) Boer eens noemde - 'het
zingend hart van Groningen'

Als hoekstenen
gemaakt met eeltige hand
de gebouwen in het waddenland

hergebruik werd een groot belang
en brak voor eeuwig het gezang

dat klonk binnen zijn rechte muren
toen onwetend van het eeuwig duren

voordat nieuw leven het oude nam
tot hoeksteen in het heden

Jan Boer



11

Uitverkoop Tupperware
Na jaren Tupperware demonstratrice te zijn geweest, heb ik nog steeds
heel veel mooie Tupperware producten staan. Om iedereen de gelegen-
heid te bieden om van deze uitverkoop te kunnen profiteren, houd ik open
huis op:

16.000 mensen met MS
zoeken 16.000 collectanten
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple
Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De
diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een
tijd dat je op het punt staat een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding
denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker.

Vrijdagavond 18 november van
19.00 - 21.00 uur en zaterdag 19
november van 10.00 - 15.00 uur
Met o.a. nieuwe producten met 50%
korting, demonstratiespullen en
veel koopjes. Misschien leuk als
cadeautip voor de komende feest-
maand!

Henny Baron-Vrij
Pastorieweg 38 in Kantens
T 552803

Wat kun je wel blijven doen en wat
niet meer? Niemand weet hoe MS
zich ontwikkelt. Het streven is om
voor elke MS-patiënt een collec-
tant op straat te zien tijdens de MS
collecteweek. 16.000 mensen met
Multiple Sclerose verdienen net
zoveel collectanten. De zoektocht
naar 6100 extra collectanten start
nu! Doe mee! De collecteweek is
van 21 t/m 26 november.

Het Nationaal MS Fonds zet zich in
voor mensen met MS. Naast voor-
lichting en patiëntenondersteuning
verricht zij onderzoek naar de ziek-
te en de problemen die mensen met
MS ervaren. Het Fonds kan haar

werk alleen doen dankzij giften. De
huis aan huis collecte in november
is de belangrijkste inkomstenbron.

U kunt het Nationaal MS Fonds ook
steunen door een gift over te maken
naar giro 5057 te Maassluis.
Wilt u meer informatie?
Kijk opwww.nationaalmsfonds.nl
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

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
Zondag 13 november
11.00 uur  ds. T. Groenveld, Roode-
school
16.30 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
Zondag 20 november
09.30 uur  ds. J. van der Wal, Stads-
kanaal
14.30 uur  ds. A.J. Balk, Delfzijl
Zondag 27 november
11.00 uur  ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur  ds. G. Timmermans,
Groningen
Zondag 4 december
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  leesdienst
__________________________________________________

CHR. GEREFORMEERDE KERK
KANTENS

Woensdag 2 november Dankdag
19.30 uur  ds. P.C. de Lange
Zondag 6 november
09.30 uur  ds. P.C. de Lange
14.30 uur - leesdienst
Zondag 13 november
Jeugdzondag
09.30 uur  ds. P.C. de Lange, kinder-
dienst
14.30 uur  ds. P.C. de Lange, jeugd-
dienst
Zondag 20 november
voorbereiding H A +
herdenking overledenen
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. P.C. de Lange
Zondag 27 november viering H.A.
+ 1ste Advent
09.30 uur  ds. P.C. de Lange
14.30 uur  ds. P.C. de Lange
___________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 30 oktober
09.30 uur  dhr. H.J. Dijkstra, Gas-
selternijveenschemond k
19.00 uur  ds. T.K. van Eerden,
Zuidhorn
interkerkelijke Reformatieviering
m.m.v. Sietze de Vries, orgel (na de
dienst koffie/thee in Salem)
Zondag 6 november
10.00 uur  ds. E.J. Struif, Oosterwol-
de k (oogstdienst)
Zondag 13 november

10.00 uur  drs. A.J. Fraanje, Drach-
ten k
Zondag 20 november
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
k
Eeuwigheidszondag, herdenking
gestorvenen (na de dienst koffie/
thee in Salem)
Zondag 27 november
eerste Advent
11.00 uur  ds. D. de Boer, Uithuizer-
meeden k
19.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
Taizé-viering in het koor
______________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 30 oktober
19.00 uur  ds. A. Lagendijk
Zondag 13 november
19.00 uur  br. R.H. Schripsema
Zondag 27 november
19.00 uur  ds. F. Stalman
_________________________________________

SING-IN
De advent is in het christendom de
benaming voor de aanloopperiode
naar kerst. De naam advent komt
van het Latijnse woord adventus,
dat komst betekent. In de advents-
periode bereiden christenen zich
voor op het kerstfeest en wordt
gedacht aan de geboorte en de
wederkomst van Jezus.

Daarom is er op de eerste advents-
zondag 's avonds een sing-in in de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
in Kantens. We zingen opwekkings-
liederen, psalmen en gezangen
waarin Jezus' komst wordt ver-
meld. Kerst is een gezellige tijd,
maar het draait om Jezus! En daar
zijn we heel blij mee en daarom
willen we zingend over Hem de
kerstperiode ingaan. Na afloop van
de sing-in wordt u een kopje koffie
of thee aangeboden.
Dus u bent allemaal van harte wel-
kom op de
SING-IN
op 27 november 2011
om 19.30 uur
in de GKv Kantens
Pastorieweg 21a

Contactmiddagen
in Salem
Onder het genot van een kopje
koffie of thee kunt u een tijdschrift
ruilen, een spelletje doen of een
praatje maken. U bent van harte
welkom in Salem.

Ook kunt u een favoriet spel mee-
nemen en spelen, kennen we het
niet, geen nood, we zijn bereid om
het te leren. Mannen zijn ook van
harte welkom. We nodigen u uit om
langs te komen van 15.00 - 16.30
uur op onderstaande data:

10 november 2011
9 december 2011
14 januari 2012
10 februari 2012
9 maart 2012

Iedereen is van harte welkom, van
jong tot oud! Voor vragen kunt u
contact met ons opnemen:

J. Holtman T 551292
I. Schipper T 552712
C. Steendam T 551633
______________________________________

Knutselmiddag
Woensdag 2 november is het dank-
dag. Wij willen dan samen met de
kinderen van 4 tot 12 jaar een
knutselmiddag houden. Deze mid-
dag zal in het teken staan van de
natuur.

Jullie mogen kastanjes, bladeren
en alles wat nog meer met de na-
tuur te maken heeft meenemen
naar de kerk. Deze middag begint
om 14.00 uur en is om 16.00 uur
weer afgelopen. We hopen dat jullie
met veel vriendjes en vriendinne-
tjes komen.

Er zal een bus staan voor een vrij-
willige bijdrage om de kosten te
dekken.

Het adres van de kerk is:
Pastorieweg 21 in Kantens

Namens de kindercommissie,

Liesbeth Mars
T 852339

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

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.

29/30 oktober
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 - 431716
5/6 november
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595 - 413684
12/13 november
Tandartspraktijk Eenrum
Eenrum - T 0595 - 491949
19/20 november
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596-572818
26/27 november
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595-441740__________________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260__________________________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 te Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. van 08.00 - 08.15 uur.T
06-51255926__________________________________________________

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613__________________________________________________

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

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084__________________________________________________

Collecte
De collecte Fonds Verstan-
delijk Gehandicapten heeft
in Stitswerd en omgeving

 158,75 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank

Giny Wibbens

Oud papier
zaterdagmorgen

5 november
T 06 - 23640616
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Vrouwen van Nu jaarprogramma

Een brief uit Spanje
Hallo jongens en meisjes, ouders en verzorgers.

Op 19 november a.s. hopen wij weer aan te komen in het mooie dorp
Kantens. Dit doen we altijd met veel plezier en altijd krijgen we weer
een warm ontvangst van jullie. Graag willen we echter, voordat we
komen, enkele regels met jullie doornemen, zodat het feest gezellig
wordt voor iedereen in t Schienvat. Want het maakt ons erg blij dat
iedereen (vooral natuurlijk de kinderen) plezier heeft deze middag:
l Alleen de kinderen mogen voorin de zaal zitten.
l Ouders/verzorgers kunnen achterin plaatsnemen.
l Als er kinderen zijn die het spannend vinden om voorin te zitten,

kunnen die bij hun ouders/verzorgers achter in de zaal gaan zitten.
l Als de Sint aan het woord is, is iedereen natuurlijk stil.
We rekenen erop dat het zo weer een geweldige middag wordt. Alvast
heel hartelijk dank voor jullie medewerking!

Groeten Sint Nicolaas en de pieten

Bericht van de
huisbezoekpiet
Hallo kinderen van Kantens, Rot-
tum en Stitswerd. Hier vanuit het
mooie Spanje een bericht van de
huisbezoek piet. Het lijkt mij leuk
dat wij dit jaar weer bij jullie thuis
mogen komen. Lijkt jullie dit ook
leuk? Dan kun je contact opnemen
met Truus Wever T 552757

Groetjes vanuit het
mooie zonnige Madrid
______________________________________

Rita's dagmenu's bij u thuis
Met ingang van week 44

Zelf bepalen wanneer u uw warme maaltijd wilt eten, dat kan. De
thuismenu's worden 3 x per week (koud) afgeleverd, u kunt, als u in het
bezit bent van een magnetron, deze zelf opwarmen. Kosten warme
maaltijd  4,75. Met soep en een toetje  6,50. Daglijst is verkrijgbaar
in t Schienvat. Kunt u zelf niet komen, bel even en we komen bij u thuis
M 06  20839053

Hier het menu voor
1 t/m 6 november

Maandag
lGroentesoep lGekookte aard-
appelen met sperzieboontjes, spek-
lap en jus lYoghurt

Dinsdag
lTomatensoeplGekookte aard-
appelen met andijvie, rundvlees en
jus lVruchten kwark

Woensdag
lKippensoeplGekookte aardap-
pelen met sperzieboontjes, kippen-
poot en juslKaramelpudding

Donderdag
lSnert met RoggebroodlVruch-
ten yoghurt

Vrijdag
lChampignonsoep lGekookte
aardappelen met rode kool en ha-
chee
lAppelmoes

Zaterdag
lGekookte aardappelen met prei,
gehaktbal en juslRijstpudding

Zondag
lGroentesoep lAardappelpuree
met komkommer en vissticks
lAardbeienvla

Onze bezorgdagen zij maandag,
woensdag en vrijdag tussen 11.00
en 13.00 uur. De weeklijsten liggen
in t Schienvat. De lijst voor week 44
uiterlijk inleveren voor zaterdag
12.00 uur.

19 oktober
14.00 uur - t Schienvat Kantens
Workshop glas in lood door dhr.
Jonker

20 oktober
20.00 uur - t Schienvat Kantens
Lezing van dhr. Brugman, trans-
plantatiecoördinator in het UMCG,
afdeling chirurgie,

25 november
20.00 uur - Vita Nova te Middelstum
Samen met het NUT's departement
lezing door dhr. Max van der Berg,
commissaris van de koningin voor
onze provincie.

22 december
20.00 uur - Vita Nova te Middelstum
Mw. Mekel vertelt en leest voor uit
eigen werk, thema: midwinter ver-
tellingen

17 januari
20.00 uur - Vita Nova te Middelstum
Jaarvergadering
Dhr. Boerma van Boerma's antiek-
hoeve 'Van veehandel naar antiek-
handel' en tussen kust en kitsch

10 februari
20.00 uur - t Schienvat Kantens
Feestavond 80 jarig bestaan

22 februari
14.00 uur - t Schienvat Kantens
Theemiddag. Mw. Willy van den
Berg vertelt haar eigen verhaal.

27 maart
20.00 uur - Vita Nova te Middelstum
Pieter en Marga Jannenga nemen
ons mee op reis in een film over
Antarctica.

17 april
20.00 uur - Vita Nova te Middelstum
Mw. Huisman met een lezing: 'Gou-
vernante in Nederland tussen sa-
lon en souterrain'
Afdeling Stedum is dan onze gast

Daarnaast is de handwerkgroep
onder leiding van mw. Zijlstra ac-
tief bezig. Ook de interessecom-
missie organiseert leuke en afwis-
selende excursies.

Inlichtingen bij het bestuur:
Hanny de Vries - T 431749
Tini Jensma - T 557443

Verkeersregelaar
Wie wil zich beschikbaar stellen
om bij evenementen in ons dorp op
te treden als verkeersregelaar? Bij
voldoende aanmeldingen wordt een
cursusavond georganiseerd in het
dorp. Bij een paar aanmeldingen
zal deze cursus gegeven worden in
het politiebureau van Uithuizen.
Opgave bij Robin Wever, T 552757
E groenwithart@hotmail.com

Zodra er een avond bekend is zal
iedereen persoonlijk worden uitge-
nodigd.

Met vriendelijke groet
Herman Wassink
______________________________________

De fotocursus voor gevorder-
den begint op maandag 31
oktober om 20.00 uur in t
Schienvat. Cursusleider is
fotograaf Jan Peter Kapteijn
uit Spijk. Als u nog mee wilt
doen, dan kan dat. Vier avon-
den voor  85,00.

De fotocursus die in de Om-
melander Courant aangekon-
digd werd voor beginners, valt
niet onder verantwoordelijk-
heid van de Vrouwenraad.

Deze cursus is door de heer
Kapteijn zelf georganiseerd in
t Schienvat en is voor mensen
uit verschillende plaatsen in
onze regio.

Tip van de Sint

Dit boekje met de verzamelde
columns van Eric de Klerk uit
t Lougnijs nu verkrijgbaar voor

 12,- bij de redactie.
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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 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

Agenda Kantens
Donderdag 27 oktober
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 21.30 uur
Jeugdhonk open

Vrijdag 28 oktober
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open

Zaterdag 29 oktober
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open

Maandag 31 oktober
t Schienvat
20.00 uur
Fotocursus voor gevorderden

Woensdag 2 november
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Bewust worden van je eigen
lichaam (cursus)

Donderdag 3 november
t Schienvat
10.00  -16.00 uur
Schilderworkshop
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 21.30 uur
Jeugdhonk open

t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Schrijfcursus

Vrijdag 4 november
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Zaterdag 5 november
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Woensdag 9 november
t Schienvat
12.00  -14.00 uur
Dorpsronde gemeente Eemsmond
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Bewust worden van je eigen
lichaam (cursus)

Donderdag 10 november
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 21.30 uur
Jeugdhonk open
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Fotoworkshop

Vrijdag 11 november
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Zaterdag 12 november
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open

Maandag 14 november
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
VDK overleg

Dinsdag 15 november
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Vergadering VVD gemeente Eem-
smond

Woensdag 16 november
t Schienvat
19.30-  21.30 uur
Bewust worden van je eigen
lichaam (cursus)

Donderdag 17 november
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 21.30 uur
Jeugdhonk open
t Schienvat
19.30 - 22.00 uur
Schrijfcursus

Vrijdag 18 november
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open

Zaterdag 19 november
Intocht Sinterklaas

Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Woensdag 23 november
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

Donderdag 24 november
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 21.30 uur
Jeugdhonk open
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Fotoworkshop

Vrijdag 25 november
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

Zaterdag 26 november
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Jeugdhonk open

27 november 2011
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
19.30 uur
SING-IN
in de Gereformeerde Kantens
Pastorieweg 21a

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Maandag
09.30 - 10.30 uur
Bodyshape
19.30 - 22.30 uur
Toneelclub Advendo

Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Volksdansen
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi
20.00 - 21.45 uur
Volleybal

Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugd gym (Climax)
19.30 - 20.30 uur
Body Shape
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub (1 x per 2 weken)

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

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

Weekendmenu
Rita's Eetsalon
Vrijdag 4 november
Boerenkool met speklap of
worst
Zaterdag 5 november
Gebakken aardappelen met
prei en vlees*

Vrijdag 11 november
Erwtensoep
Zaterdag 12 november
Gebakken aardappelen met
wortels en vlees*

Vrijdag 18 november
Hutspot met speklap of worst
Zaterdag 19 november
Gebakken aardappelen met
rode kool en vlees*

Vrijdag 25 november
Bamischotel met gebakken ei
Zaterdag 26 november
Gebakken aardappelen met
boontjes 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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Anje van der Hoek-Linstra
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December nummer
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Anje van der Hoek
Bredeweg 1
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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.
_____________________________________________

Giften:
Advendo &
Kaanster Vlinthippers .... 15,00
Voetbalvereniging K.R.C. 50,00
J. D-C .......................... 20,00

Foto van de maand
Waan je een dag in het leven van de familie Alberda, van de Menkemaborg. Laat je verleiden door de geuren
van kaneel en foelie. Hoe leefden ze toen? Wat aten ze vroeger! Loopt het water je al in de mond?
In het archief van de familie Alberda is een bijzonder handgeschreven kookboek bewaard gebleven, met 350
recepten. Voor liefhebbers van (h)eerlijk eten wordt er door kok Marcella Gerretsen een workshop ‘historisch
koken’ gegeven. Ze maakt daarbij gebruik van recepten uit het 18de-eeuwse kookboekje. Zo kan men zelf
bereiden en proeven wat er toen gegeten werd. Lees meer over deze workshop op www.dekookschuur.nl
Dat dit iets bijzonders is blijkt wel uit de media-aandacht die er momenteel voor dit uniek project en Marcella
Gerretsen is. Zo was er het een en ander te lezen in het Dagblad van het Noorden, de Ommelander Courant
en dus t Lougnijs en binnenkort ook in 'Welkom' een vakblad voor de horeca. Laten wij trots zijn op alles wat
wij hier hebben te bieden.

Fred Reiffers
______________________________________________________________________________________________

Voedselinzamelactie op zondag 6 november
Ook dit jaar willen wij, de Protestantse Gemeente, weer mee doen met de voedselinzamelactie die
georganiseerd wordt vanuit de evangelisatiecommissie van de PKN te Uithuizermeeden. De instelling waar
de goederen naar toe gaan is: het Leger des Heils in Nieuw Amsterdam. Deze welbekende instelling, waar
onze minder bedeelde medemens op terug kan vallen, kan met onze gaven een steuntje in de rug geven aan
mensen die amper rond kunnen komen. U wordt van harte uitgenodigd producten mee te nemen naar de kerk
en wij zorgen dan dat deze op de goede plaats terecht komen.

Het gaat niet om extra dure produc-
ten, maar deze mensen die het zo
hard nodig hebben, worden er bij-
zonder mee geholpen. Te denken
valt aan: koffie/thee, koekjes, houd-
baar broodbeleg, voedsel in blik,
meel, rijst, pasta met mixen en

andere houdbare levensmiddelen.
Hygiëne artikelen als shampoo,
zeep, tandenborstels en tandpasta,
luiers en waspoeder.
U kunt uw spullen meenemen naar
de Antonius kerk op zondag 6 no-
vember. Ook kunt u uw spullen

inleveren bij mw. H. Broekhuizen
op dinsdag 8 november van 19.00
- 20.00 uur (Middelstumerweg 8).

De diaconie van de
Protestantse gemeente
hoopt dat u allemaal mee doet!


