
1

juli
34e  jaargang - 2013

DEZE MAAND O.A.:

LAAT VAN JE HOREN
BIJ DORPSBELANGEN

OP ROAKELDAIS

VAKWERK

NIJ IEN T LOUG

UITGEVLOGEN

SCHRIJFCLUB
ZOMERVERHALEN

VOLLEYBALCLUB CLIMAX
KAMPIOEN

JEUGDVOETBAL IN KANTENS

BOOTJES

GRUNNEGER HOUKJE

RIMPELS

AGENDA

FOTO VAN DE MAAND

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

Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

Opvangcentrum voor ecologische grazers
IN GESPREK MET … JASPER POOT VAN GRADIËNT, ECOLOGISCH BEHEER

'Die kennen we niet', hoor ik u denken. Dat kan kloppen, want Jasper woont ook niet in één van onze dorpen
maar in Ezinge, met zijn vrouw Jantina Schoonveld en hun zoontje Jesse van één jaar. Jasper is na zijn mbo+
opleiding in het slagersvak terechtgekomen. Na de verkoop van zijn eigen slagerij en het opknappen van zijn
woonhuis, was hij in 2011 toe aan iets anders. Op dat moment kwam hij door een vriend in aanraking met
'Gradiënt'. Al jarenlang was Jasper lid van de Weidevogelbescherming en dieren en natuur hadden zijn leven
lang al zijn interesse. De beslissing om Gradiënt over te nemen paste hem dus heel goed.

Gradiënt is een woord dat in ver-
schillende contexten verschillen-
de betekenissen heeft, waarbij het
woord 'overgang' de meeste raak-
vlakken heeft. Volgens hun eigen
website betekent 'Gradiënt' over-
gangsgebied, waarbij door het eco-
logisch beheer een zo groot moge-
lijke dier- en plantenvariëteit wordt
gestimuleerd, passend in het ge-
bied.

Wat is en doet Gradiënt
Ecologisch Beheer?
Ecologisch beheer bij ons bestaat
uit drie hoofdtaken, te weten: beg-
razing, gefaseerd maaien en overi-
ge, zoals zagen, vleesverkoop,
planvorming, afrasteringen en ad-
visering van flora- en faunawetge-
ving.

Begrazing: afhankelijk van de
wens en situatie van de opdracht-
gever, laten we een gebied door
dieren begrazen in huur/leasevorm.

Wij adviseren welke dieren er uit-
gezet worden, om een bepaalde
gewenste natuursituatie te verkrij-
gen of een ongewenste situatie te
voorkomen.

Gefaseerd ecologisch maaien:
hierbij maaien wij met hele lichte
machines maximaal drie maal per
jaar een gebied (als onderhoud),
waarbij we ons laten leiden door de
vegetatie van dat gebied. Zo kan het
zijn dat er delen van het gebied niet
gemaaid worden, omdat bepaalde
planten nog niet hebben kunnen
zaaien, of omdat het oude plantma-
teriaal nog belangrijk is voor de
fauna in dat gebied. Er ontstaat een
soort mozaïekpatroon.

Overige: als onderdeel van bos-
beheer zagen we delen van het bos
om of onderhouden het. Dit mag tot
15 maart, want daarna begint het
broedseizoen. Daarnaast verkopen
we het vlees van boventallige die-
ren. In overleg met de opdrachtge-

ver maken we plannen voor een
bepaald gebied of landgoed. Er wordt
geïnventariseerd, gemonitord en de
wensen van de opdrachtgever
worden bij de plannen betrokken.
Ook op het gebied van flora- en
faunawetgeving wordt vaak een
beroep op ons gedaan.

Wie zijn jullie opdrachtgevers?
In veel gevallen zijn dit gemeenten,
maar ook defensie, Strukton, Rijks-
waterstaat en particulieren/eige-
naren van landgoederen behoren
tot onze opdrachtgevers.

Wat is jullie werkgebied?
In principe heel Nederland, hoewel
we (toevallig) momenteel geen
projecten hebben in Limburg en
Zeeland.

Lees verder op pagina 2
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Hebben jullie ook projecten hier in
de buurt?
Nou, eigenlijk veel te weinig. In
Noord-Delfzijl in de oude Schrij-
versbuurt ligt wel een stuk grond
braak tussen twee wijken. Om dit
stuk netjes te houden en beide wijk-
bewoners saamhorigheid te bie-
den, wordt dit stuk grond omheind
en begraasd door dieren en lopen er
wandelpaden omheen.
Zo lopen er in het Eenrumerbos
Blaarkoppen van ons, wordt het
Johan Smitpark (Zuidhorn) be-
graasd door onze Schotse Hoog-
landers en staan er aan de Hoorn-
sedijk (ten zuiden van de stad Gro-
ningen) Galloway (runderen), land-
geiten en Shetlanders.
In de stad Groningen hebben we
langs de busbaan (naast het Stads-
park, achter Vesta) landgeitbokken
lopen. Deze bokken zijn liefheb-
bers van de (ongewenste) bere-
klauw.

Werken jullie vanuit een bepaalde
ideologie?
Ja en nee. In mijn eentje kan ik de
wereld niet veranderen, maar ik
kan het wel een beetje helpen. Wat
mij betreft mag de wereld, de na-
tuur, wel een beetje rommeliger.

Dan zul je zien dat er meer en
zeldzamere planten en dieren om
ons heen komen.

Hoeveel locaties heeft Gradiënt?
Alleen de bedrijfsgebouwen aan de
Klinkenborgerweg (boerderij Ven-
heerd). Bij overname in 2011 had-
den we de gebouwen in Appelscha
tot onze beschikking, maar de af-
stand tussen Ezinge en Appelscha
was te groot om daar dagelijks
heen te rijden. Dus toen op zoek
naar een locatie dichter bij huis.
Ons oog viel op de leegstaande
boerderij, vooraan de Klinken-
borgerweg bij Kantens en deze leek
ons erg geschikt. Nog diezelfde
avond heb ik contact gehad met de
eigenaar (Maarten Kok van de Dood-
stilsterweg bij Rottum) en kort erna
was huur van het gebouw met stuk-
je land ernaast een feit. Vanaf dat
moment is de Klinkenborgerweg
de bedrijfslocatie en wordt het ge-
bruikt voor tijdelijke plaatsing van
dieren, opslag, overslag, werk-
plaats en stalling van machines.
Het woonhuis in Ezinge is het kan-
tooradres waar Jantina bijna fullti-
me de volledige administratie ver-
zorgt.
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Als je bijna heel Nederland tot je
werkgebied rekent, kun je dat al-
leen doen?
Nee, ik heb momenteel drie perso-
neelsleden. Samen met Jantina
werken we binnen Gradiënt dus
met z'n vijven. Zo heb ik een (voor-
malig) veehouder als werknemer,
die mij vooral op het gebied van het
vee adviseert. Daarnaast een bio-
loog en een stagiair voor allerhan-
de voorkomende werkzaamheden.
Eigenlijk doen we alle werkzaam-
heden allemaal, maar acquisitie en
planvorming doe ik voornamelijk.

In het weilandje naast de boerde-
rij, zien we sinds enkele weken
weer dieren lopen. Wat voor die-
ren zijn dit?
Dit zijn Hollandse landgeitbokken
(zot op bereklauw), een zwarte
Galloway stier en een bruine Schot-
se Hooglanderstier. Daarnaast zie
je twee ezels lopen. Die zijn van ons
zelf, die vindt mijn vrouw zo leuk!

Wat voor dieren hebben jullie nog
meer om te laten grazen?
Naast de dieren die ik hierboven al
noemde, hebben wij ook wel Ex-
moorpony's, Soayschapen en Dex-
ters (rund).

De dieren zelf begrazen de lande-
rijen. Wat is hierbij jullie taak?
Wij laten de natuur zoveel mogelijk
zijn gang gaan. Binnen een bepaal-
de kudde is een bepaalde balans
tussen mannelijke en vrouwelijke
dieren. Na de geboorte van de jon-
gen (meestal in april, mei of juni)
worden deze geoormerkt. Als de
jongen zo'n negen maanden oud
zijn, is de moeder vaak al weer
drachtig en worden de jongen bij
hun moeder weggehaald. We zor-
gen voor verversing van de kudde,
of stellen nieuwe kuddes samen.
Van belang is dat er wel oudere
dieren binnen de kudde blijven,
waarvan de jonge dieren kunnen
leren. Daarnaast is het soms nodig
om wat vers bloed aan een kudde
toe te voegen en om (kans op)
inteelt te voorkomen.
Hoewel we vrij natuurlijk met onze
dieren omgaan, worden de beesten
wel één keer per jaar ontwormd.

Hoe komen jullie aan deze dieren?
De meeste dieren worden gewoon
binnen de kuddes geboren. Als een
kudde te groot wordt, of uit balans
is (oud/jong of mannelijk/vrouwe-
lijk) dan halen we dieren weg of
voegen nieuwe bloedlijnen toe. Zo'n
99% van de dieren loopt dus op de
projecten/terreinen het jaar rond.
Slecht 1% niet, deze dieren zijn

vaak ziek, moeten worden onder-
zocht of zijn even boventallig. Deze
beesten staan dan ook in de schuur
aan de Klinkenborgerweg in af-
wachting op uitzetting, of soms in
afwachting van de slachterij.

Hoe zit het met de gezondheids-
zorg van de dieren?
Goed. Bij elk project, elke locatie
wordt een dierenarts gecontrac-
teerd. Er wordt bij de start ook een
bedrijfsgezondheidsplan opge-
steld. De dierenarts komt regelma-
tig bij de kudde, of wordt gealar-
meerd door een zgn. toezichthou-
der van de kudde. Dit kunnen vrij-
willigers zijn, maar ook iemand die
door de gemeente is aangesteld. Zo
hebben we met de dierenarts te
maken wanneer er mest- of bloed-
monsters afgenomen moeten wor-
den, bij een gebroken poot en des-
tijds bij de Q-koorts.

Zo te zien wordt het woonhuis van
de boerderij niet bewoond. Ligt dat
nog in de bedoeling?
Ja, maar dit hangt af van verschil-
lende factoren, zoals de continuïteit
van het bedrijf, de aankoop en fi-
nanciering van het bedrijf met land
en vervolgens dient het nog volle-
dig opgeknapt te worden. Maar we
zijn  zeker  van  plan  om  er  in  de
toekomst te gaan wonen. Ik kan er
alleen geen termijn bij beloven.

Zo te horen heb je je bedrijf goed op
orde. Wat zijn jouw/jullie toe-
komstplannen?
Ik zou Gradiënt graag nóg meer
willen professionaliseren, met een
beter machinepark en beter be-
drijfsmaterieel. Daarnaast zou ik
graag  meer  projecten  hier  in  de
regio, Groningen, willen opstarten.

Naast dat ik mijn toekomstige
buurman heb leren kennen, ben ik
ook een heleboel wijzer geworden
over Ecologisch Beheer.
Ik bedank Jasper van harte voor
zijn zeldzame tijd en voor dit plezie-
rige, uitvoerige en leerzame ge-
sprek!
Ben je, net als ik, ook nieuwsgierig
geworden naar Gradiënt? Dan kun
je meer informatie vinden op de
website: www.gradiëntbv.nl

Alette de Vries

1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd):
Mijn naam is Carien Mulder, 37
jaar. Ik woon op de Bredeweg 27
samen met Arjo en onze kinderen
Marc en Bas (6 en 5 jaar)

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Paardrijden, winkelen en de zon
aanbidden! Op vakantie gaan.

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Ben niet zo'n ontbijtmens. Ik wurg
altijd een bruine boterham pinda-
kaas er in.

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Broek en uiteraard een blauw shirt
er op.

5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Paardrijden.

6. Naar welke radiozender(s) luis-
ter je het liefst en waarom?
Qmusic, altijd heerlijke muziek er
op.

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Robbie Williams met Angels.

8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Dat hoeft voor mij niet, ga liever met
mijn gezin uit eten.

9. Wat zou je doen met  1 mil-
joen? Hier thuis een prachtige pen-
sionstal maken voor paarden!

10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Ik durf zoveel niet! Bungyjumpen
zal ik nooit doen.

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Met mijn gezin naar een ver, warm
oord. Kan vast nog wel van dat 1
miljoen.

12. Aan wie geef je de Pen door?
Mirelle Zuidhof

Groetjes Carien
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Laat van je horen bij Dorpsbelangen
De Vereniging Dorpsbelangen Kantens heeft tot doel de dorpsbelangen
te behartigen en de leefbaarheid in het dorp te continueren en te
verbeteren. Ook fungeert het VDK als spreekbuis van bewoners en
verenigingen richting de gemeente. Als het VDK weet wat er leeft onder
de mensen en binnen de verenigingen kan het bestuur deze taken nog
beter uitvoeren. Om deze reden hebben wij onlangs een dorpsonderzoek
onder de inwoners laten uitvoeren, de resultaten hiervan zijn op 20 juni
gepresenteerd in t Schienvat.

Van de redactie
Het is weer zomer, ook al lijkt het er weertechnisch nog niet echt op, we
gaan met z'n allen weer met vakantie. De redactie neemt het er daarom
ook weer van, om er dan aan het eind van augustus weer met frisse moed
tegenaan te gaan.
Voor dit nummer hebben we als redactie eens naar bootjes gekeken.
Bootje varen is volgens ons een heerlijke vakantie besteding.
Ook heeft de schrijverscursus voor ons een geweldig verhaal geschreven
en dat vindt u op de middenpagina.

Namens de hele redactie wil ik u een prachtige vakantie wensen en wij
hopen dat we dan na de zomer samen weer aan een geweldige krant
kunnen werken.

Namens de hele redactie,
Wimjan Rietdijk
eindredacteur

Opbrengst collecte
De collecte voor het Longfonds (v/h Astma-fonds) heeft  136,58 opge-
bracht. Alle gevers(sters) en collectanten hartelijk dank hiervoor.
Tevens deel ik mee dat ik stop als coördinator voor het Longfonds. Als
iemand zich geroepen voelt om het van mij over te nemen, kan er contact
met mij worden opgenomen: T 552808.
Ook kan het Longfonds rechtstreeks worden gebeld: T 033-4341212.

Wilma van Zanten,
Kantens.

Ook het contact met de verenigin-
gen  stellen  wij  erg  op  prijs.  Om
deze reden is het voor ons erg
belangrijk om te weten wie de hui-
dige bestuursleden zijn. De infor-
matie hierover op www.kantens.nl
is in een aantal gevallen niet meer
up to date. Hier willen we graag iets
aan doen en we zijn erg blij dat we
Loes Huitsing bereid gevonden
hebben om deze gegevens voor
ons te actualiseren. Bent u be-
stuurslid van een vereniging of bent
u dat in het verleden geweest? Dan
is het goed mogelijk dat Loes bin-
nenkort contact met u opneemt om

hierover informatie in te winnen.
Uiteraard kunt u ook zelf het initia-
tief nemen en uw vereniging of
commissie aanmelden via onder-
staande contactgegevens.
Zijn er andere zaken waarvan u
meent dat het bestuur van de Ver-
eniging Dorpsbelangen op de hoogte
moet zijn of waar wij behulpzaam in
kunnen zijn? Neemt u dan gerust
contact met ons op, tenslotte zijn
wij er voor het welzijn van het dorp
en de bewoners. U kunt ons berei-
ken op telefoonnummer 0595 -
551938 of via het mailadres
dorpsbelangen@kantens.nl.
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Op Roakeldais
Op Roakeldais staat op het punt van beginnen. Het festival in Warffum begint dit jaar op donderdagavond 27 juni met de officiële opening en duurt
tot en met zondag 30 juni. Graag wil ik de dansgroep uit Puerto Rico alvast aan u voorstellen. Deze groep krijgt met Colombia een prominente
rol bij de nieuwe Latin Night op vrijdagavond. Puerto Rico is gelegen in het oostelijk deel van de Caribische Zee en maakt deel uit van de Grote
Antillen. Het folklore ensemble 'Elmyrba' komt uit de badplaats Aguadilla, aan de westkust van het eiland. De dansgroep is nauw verbonden aan
het opleidingsinstituut voor beeldende kunst in Puerto Rico en verzorgt jaarlijks veel optredens in zowel binnen- als buitenland.

'Elmyrba' brengt een zeer geva-
rieerd folkloristisch programma
waarin de rijke geschiedenis van
het land wordt belicht. Zo zijn de
invloeden van de Spanjaarden en
de Afrikanen uit de voormalige ko-
loniale tijd in het repertoire te zien.
Ook wordt er in de dansen aandacht
besteed aan de oorspronkelijke
bewoners, de Taino-Indianen.
Tegenwoordig worden ook de meer
hedendaagse dansvormen als de
salsa en de mambo in het program-
ma opgenomen. De groep bestaat
uit jonge mensen, studenten, maar
ook afgestudeerden die veel inte-
resse hebben in de folkloretradi-
ties. Puerto Rico zal met 32 perso-
nen naar het festival komen en is op
alle festivaldagen te bewonderen.

Op vrijdagmiddag is er van 14.00
tot 16.30 uur een matineevoorstel-
ling met extra voorzieningen voor
senioren en mindervaliden, waar
een brede selectie is van de aan-
wezige dansgroepen die hun dans
en cultuur tonen.

Op zaterdag- en zondagmiddag
kunt u extra voordelig naar het
festival. Allereerst is er zaterdag
de  parade  door  de  straten  van
Warffum.
Aansluitend gevolgd door de ma-
tineevoorstelling.
De toegangsprijs voor de mati-
neevoorstelling op zaterdag en
zondag is slechts  5,00. Naast de
dansvoorstelling kunnen jong en
oud meedoen met de verschillen-

de dans- en muziekworkshops.
Op zaterdag begint de voorstelling
om 15.00 uur en op zondag is de
aanvangstijd 14.30 uur.

Na de dansvoorstellingen kan er 's
avonds gedanst worden op de rit-
mes van verschillende bands. De
populaire coverband SW!TCH, de
band Vangrail en vele anderen zul-
len optreden.

Voor al het laatste nieuws kunt u
een kijkje nemen op onze geheel
vernieuwde website:
www.oproakeldais.nl of volg ons
via Facebook en Twitter.

Kom, geniet en 'Dans met de We-
reld'.

Tot ziens bij Op Roakeldais in
Warffum, van 27 tot en met 30
juni.

Finland
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Met foto kermis

Kaansterkermis 2013
Kaansterkermis 2013 zit er weer op. Het was een geslaagd evenement
waarbij we weer vele bezoekers hebben mogen begroeten. Bij deze
willen we graag alle vrijwilligers en anderen, die op wat voor manier dan
ook een bijdrage aan dit succes hebben geleverd, bedanken voor hun
steun en inzet. Met elkaar hebben we er weer een fantastisch kermis-
weekend van gemaakt.

Graag tot volgend jaar!

Foto's die gemaakt zijn tijdens de
Kaansterkermis kun je bekijken op
www.kaansterkermis.nl
Verloting Kaansterkermis 2013
1e prijs 150,- ............1315
2e prijs 100,- ............1567
3e prijs 75,- ............1302
4e prijs 25,- ............1874
5e prijs 25,- ............1544

6e prijs 25,- ............ 1260
7e prijs 25,- ............ 1474
8e prijs 25,- ............ 1278

De prijzen kunnen tot 1 december
2013 worden afgehaald bij:

Gert Homan,
Middelstumerweg 42 B, Kantens
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WERKEN IN EEN ASIELZOEKERSCENTRUM ALS VERPLEEGKUNDIGE,
IS DAT NIET IETS VOOR JOU?

Deze vraag werd mij voorgelegd toen ik via een uitzendbureau als
verpleegkundige aan de slag wilde gaan. Van 1974 tot 2009 heb ik als
verpleegkundige in verschillende velden van de gezondheidszorg ge-
werkt, waaronder het ziekenhuis, een kraamkliniek, als wijkverpleeg-
kundige in de thuiszorg, destijds nog gecombineerd met de zorg voor
ouder en kind en tenslotte in de ouderenzorg. Op een gegeven moment
voelde ik de behoefte om nogmaals verder te kijken, wat voor werk er
nog meer mogelijk is in de gezondheidszorg.

Wat ik in mijn werk belangrijk vind
is omgang met mensen, deskundig-
heid, bejegening van de cliënt met
respect, communicatie en samen-
werking, praktisch bezig zijn en
meedenken met de cliënt. Ik ben
geïnteresseerd in mensen en ben
nieuwsgierig hoe mensen in een
bepaalde situatie terecht komen en
naar de kracht van mensen.
Daarom hoefde ik niet  lang na te
denken om met mijn werk in een
asielzoekerscentrum te beginnen.

Wat mij direct opviel was de grote
verscheidenheid aan nationaliteiten
die toch met elkaar in vrede in een
centrum kunnen leven. De woon-
units zijn geschikt voor acht perso-
nen. Dat betekent verschillende
mensen met verschillende nationa-
liteiten en geloof samen in een unit.
Als alleenstaande asielzoeker deel
je een kamer met een onbekende.

Er zijn asielzoekers uit de Arabisch
sprekende landen, zoals Libië, Egyp-
te, Syrië, Irak, Iran en Afghanistan, in
deze laatste landen wordt er ook
Farsi en Dari gesproken.
Dan is er de groep asielzoekers uit
het voormalige Oostblok. Bijvoor-
beeld Georgië, Azerbeidzjan, Arme-
nië, Wit Rusland en Rusland. In deze
landen spreekt men naast de eigen
taal ook Russisch.
De asielzoekers uit Afrika komen uit
landen als Kongo, Guinee, Mali,
Siërra Leone, Ivoorkust, Nigeria en
Somalië. Veel mensen spreken
Frans of Engels, maar er zijn heel
veel talen die stamgebonden zijn,
zoals Pular en Woloff.
De asielzoekers uit Azië zijn in de
minderheid, maar er komen toch
mondjesmaat mensen uit China,
Mongolië, Nepal en Sri Lanka.

Veel asielzoekers komen uit oor-
logsgebieden, hebben veel geweld
meegemaakt en zoeken veiligheid
in Nederland.
Andere mensen geven aan te wor-
den gediscrimineerd om hun poli-

tieke overtuiging, geloof, geaard-
heid of horende bij een bepaalde
bevolkingsgroep. Denk bij dit laat-
ste dan aan de Koerden, de Yezidi's
en de Roma's.
Deze mensen hebben de stap gezet
om hun leven positief te beïnvloe-
den, door ergens anders een nieuw
leven proberen op te bouwen en een
veilige toekomst voor hun kinderen
te creëren. Het vergt moed om naar
een land te gaan, waar je de cultuur
niet van kent en je niet weet of je
welkom bent en/of mag blijven.
Op de IND rust de zware taak om het
waarheidsgehalte te toetsen van
deze verhalen en hier een beslis-
sing over te nemen.

Als de asielzoekers zich hebben
aangemeld krijgen ze een aantal
dagen rust, daarna worden ze voor-
bereid op het gehoor bij de IND, door
middel van een gesprek bij Vluchte-
lingenwerk, een medisch onderzoek
en contact met hun advocaat. De
asielzoekers moeten zich dagelijks
melden om te stempelen.

Mijn werkzaamheden op het AZC:
Sinds 2009 heb ik op alle centra in
de provincie Groningen gewerkt,
momenteel werk ik voornamelijk in
Ter Apel. In eerste instantie heb ik
gewerkt als praktijkverpleegkundi-

ge en mijn taken bestonden uit:
het houden van spreekuren, ver-

richten van lichamelijk onderzoek,
waarbij goed luisteren en observa-
tie erg belangrijk is. Soms zeggen
mensen iets, maar geeft hun
lichaamstaal een ander signaal af.
Vaak geven cliënten, ook Neder-
landse cliënten, een antwoord waar-
van zij denken dat dit zo gewenst is.

doorverwijzing naar de huisarts
of een andere instantie.

het geven van voorlichting en
adviezen over medicijngebruik en
leefstijl.

coördineren van zorg.
als er sprake is van een com-

plexe medische situatie wordt er
een medische intake afgenomen en
de zorg hierop afgesteld.

Sinds november vorig jaar zijn mijn
taken gewijzigd en beoordeel ik of er
wel/geen beperkingen bestaan op
medisch gebied bij de asielzoeker
om gehoord te kunnen worden door
de IND, let ik onder andere op litte-

kens en vermeld dit zonder conclu-
sies te trekken in het advies. Dit kan
het verhaal dat de asielzoeker ver-
telt bij de IND ondersteunen.
Of is er bijvoorbeeld sprake van een
ontregelde diabetes en is dit van
invloed op het gedrag van de asiel-
zoeker?

Tijdens het onderzoek maken we
gebruik van zowel telefonische tol-
ken als live tolken.

Dirkje Voskuil
Rottum

INTERESSANTE WEBSITES:
www.ind.nl
www.coa.nl
www.gcasielzoekers.nl
www.medi-first.nl
www.vluchtelingenwerk.nl
www.rvr.org

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.
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Graag stellen wij ons even voor

Wij zijn Mitchel en Anneke Pas-
toor. Nadat we een heerlijke trouw-
dag hebben mogen vieren, in okto-
ber vorig jaar, zijn we aan de Pas-
torieweg 21 in Kantens komen
wonen. Mitchel woonde hiervoor
in Middelstum, Anneke in Bedum.

Mitchel is erg handig in klussen in
en  om  het  huis  en  werkt  op  dit
moment als technical engineer in
Marum. Hij moet dus best wel een
poosje rijden van en naar zijn werk.
Hij kan goed orgel en piano spelen,
maar is meestal achter die laatste
te vinden.
Voordat hij in Marum kwam te wer-
ken, was hij vrachtwagenchauffeur
in het zwaar transport. Hij mist de
vrachtwagen nog steeds, maar is
wel blij dat hij nu weer veel thuis
kan zijn. Anneke heeft vorig jaar
haar studie hbo-rechten afgerond.
Helaas is het haar nog niet gelukt
een passende baan te vinden. Des-
ondanks werkt zij met veel plezier
als woonassistente/schoonmaak-
ster bij onder meer een verzorgings-
tehuis in Bedum. Ze geniet erg van
het werken met (oudere) mensen.
Daarnaast geeft ze Nederlandse
les bij Vluchtelingenwerk Noord
Nederland. Verder is zij van plan
binnenkort een nieuwe studie te

beginnen en wil daarmee graag
wat meer richting de sociaal-maat-
schappelijke dienstverlening.
We hebben ook enkele gezamenlij-
ke activiteiten. In de kerk waar wij
samen naar toe gaan zijn we op
diverse terreinen actief. We vinden
het fijn om ons in te zetten voor
mensen en ook om iets terug te
doen voor de kerk. Verder zijn we
regelmatig op zaterdag lekker aan
het soppen in huis of gaan we er
samen lekker op uit. We hebben het
naar onze zin in Kantens. We genie-
ten erg van de rust en van de ge-
moedelijke sfeer die wij ervaren.
Hoelang we hier blijven is nog on-
bekend.

Oud papier
rooster
Voor het komende schooljaar zijn dit de
data voor het ophalen van het oud pa-
pier in Kantens, Rottum en Stitswerd.
Op zaterdag het papier om 09.00 uur
aan de weg zetten en op woensdag om
18.00 uur. Het papier graag netjes en

gebundeld bij de weg, eventuele rommel er uithalen. Voor informatie
kunt u onderstaande contactpersonen bellen. Hartelijk dank voor uw
medewerking!

Woensdag 28 augustus OBS Klinkenborg ................. 0595-551788
Zaterdag 12 oktober Peuterspeelzaal Poppedijn ........ 06-24745610
Zaterdag 30 november OBS Klinkenborg .................. 0595-551788
2014
Zaterdag 18 januari Peuterspeelzaal Poppedijn ......... 06-24745610
Zaterdag 8 maart OBS Klinkenborg .......................... 0595-551788
Woensdag 16 april Peuterspeelzaal Poppedijn .......... 06-24745610
Woensdag 28 mei OBS Klinkenborg ......................... 0595-551788
Woensdag 2 juli Peuterspeelzaal Poppedijn .............. 06-24745610
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Een bericht per mail met het verzoek of ik iets wilde schrijven voor
'Uitgevlogen'. Voor mij dus letterlijk, want op dit moment woon ik al
vijftien jaar in Ontario in Canada.

Maar eerst iets over mijn herinne-
ringen aan het mooie Groninger dorp
Kantens, waar ik veel goede herin-
neringen aan bewaar.
Ik ben op 2 maart 1961 geboren aan
de Oosterweg 8 in Kantens (waar nu
de familie Evenhuis woont, red.), als
jongste dochter in een zelfstandig
boerengezin. Opgroeien op een boer-
derij betekent veel vrijheid en ruim-
te om te spelen. Er staat tegenover
dat je niet altijd met je vrienden en
vriendinnen uit het dorp kunt spelen.
Ik herinner mij het op de fiets naar
school gaan door weer en wind. Ik
herinner mij m'n gebroken arm be-
gin  mei  en  toch  mee  mogen  op
schoolreis. Ik herinner mij de Wan-
delvierdaagse en het oneindig zin-
gen: '1-2-3-4-5-6-7, zo gaat het goed,
zo gaat het beter, al weer een kilo-
meter'! Ik herinner mij de gymvere-
niging Climax en de jaarlijkse uit-
voering. En ik herinner mij hoe be-
sloten mijn leven was en dat de
afstand naar Uithuizen al een we-
reldreis leek als we als gezin daar
eens boodschappen deden.
En de ene reis naar Zeeland waar
een schoolvriend van mijn broer
Geert was gaan wonen. De wereld
was wel erg groot toen in mijn kinder-
ogen.

Maar je wordt ouder en je leven gaat
door. Ik ben vijf jaar naar de mavo in
Uithuizen geweest. Blijkbaar moest
ik een jaar overdoen omdat ik het de
eerste keer te leuk vond om ook
andere dingen leuk te vinden.
Daarna nog drie jaar mbo-cd in Gro-
ningen. Ik heb altijd graag politie-
agente of boer willen worden, man-
nenberoepen, wat in de tijd waarin ik
opgroeide niet echt paste. En ik had
ook wel de onzekerheid of ik het wel
echt zou kunnen. Dus vandaar een
opleiding huishoudkundige. Daar
zou wel werk in zijn... Nou dat was
inderdaad zo, want ik heb mijn sol-
licitatiebrief geschreven aan mijn
huidige echtgenoot Henk en ben dus
in ons gezin hoofd van de huishou-
ding. Ik heb in 1981 mijn diploma
gehaald en ben ook in 1981 ge-
trouwd.

Mijn man had al een veehouderijbe-
drijf in Ezinge. Daar hebben we 17
jaar gewoond totdat we in 1998
emigreerden naar Canada. We heb-
ben vier dochters gekregen. De
oudste was veertien en de jongste
vijf toen we uitvlogen. Een hele be-
slissing om met je gezin iets nieuws
te starten. Iets wat zeer zeker nooit
ten volle is te overzien. Het ging zeer
zeker gepaard met heimwee, een-
zaamheid en missen van gezellig-
heid. Toch hebben we ons als gezin
er goed doorheen geslagen. In 1998
was communicatie heel anders als
nu met de computer en skype.

We zijn in 1998 begonnen met een
kippenbedrijf voor opfok van moe-
derdieren. We moesten deze tak van
boeren helemaal leren. Het grote
voordeel van deze bedrijfstak was
dat we er altijd waren als onze kin-
deren naar en van school kwamen.
Toch bleef onze droom koeien mel-
ken en in 2004 hebben we toch nog
een poging gedaan om weer in de
melkveehouderij te komen, maar
dat is niet volledig gelukt. Door stij-
gende quotumprijzen in een half jaar
tijd moesten we overgaan naar gei-
ten melken. Met veel plezier hebben
we dat vijf jaar gedaan. Helaas kreeg
ik toen steeds meer rugklachten en
ben daarvoor in een privékliniek
behandeld. Dat was wel de oorzaak

dat we ons bedrijf moesten veran-
deren. We hebben ons bedrijf gelei-
delijk afgebouwd en vorig jaar ver-
kocht.
We wonen nu op een kleinere farm
met een zeer comfortabel huis. Er is
rondom ons  huis  ruimte  voor  de
paarden van onze jongste dochter
en er is plaats voor de hobby-dwerg-
geiten. We wonen vlakbij Lake Hu-
ron en het landschap doet me den-
ken aan het Groninger land.
Eén van onze dochters is vijf jaar
geleden getrouwd met een 'Grunne-

ger' en woont met haar gezin in
Warffum. Daar waar ik ook veel
jeugdherinneringen heb, nl. zwem-
les in de Breede. Als kind ging ik er
op de fiets naar toe en nu zwem ik er
weer als we in de zomer hier op
bezoek zijn. Het liedje 'Vrouger' van
Ede Staal' is toepasselijk in mijn
persoonlijke beleving: 'pas as je
older worden, ja din komt ales te-
rug'!

Hartelijke groeten van
Jansje Oudshoorn-Luursema
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Schrijfclub zomerverhalen
De schrijfclub komt om de week bij elkaar. Aan de hand van uiteenlopen-
de schrijfopdrachten maken we elke keer verrassende verhalen en
gedichten. Voor het zomernummer van t Lougnijs hebben we er een
aantal geselecteerd.
Als eerste 'Geintje', een verhaal van Gerda. De opdracht was: In de
bossen is een Woeste Wolde Witte gesignaleerd. Wat is een Woeste
Wolde Witte? Wat eet hij? Hoe ziet hij eruit? Wat wil hij? En komt het
goed? Laat je fantasie spreken in maximaal één A4.

stoppen. Een kind, hoe haalde hij
het in zijn hoofd.
Vanuit zijn stoel ziet hij het pak
hangen, denkt aan de stugge dorpe-
lingen en de plezierige spanning.
Nog één keer, besluit hij, daarna
doe ik het pak weg.

Klaas, Geert en Peter sporten sa-
men bij het plaatselijke honkbal-
team. Samen verkennen zij het bos,
bewapend met hun honkbalknup-
pels.  De  Woeste  Wolde  Witte  is
sinds Janneman niet meer gezien.
Ze lopen hun ronde, bespreken de
laatste wedstrijd, tot Klaas zacht
zegt: stil, stil nou, kijk daar.
Een witte harige gedaante staat
met de rug naar ze toe, ze sluipen
dichterbij. Hij heeft hen gehoord,
rode ogen kijken hen aan, loopt dan
hard weg. Ze rennen er achteraan,
halen in, slaan hem met de knup-
pels, kwaad om Janneman, jutten
elkaar op: pak hem Klaas, sla dan,
harder, Peter dat kan harder!
De Woeste Wolde Witte struikelt,
zijn vacht blijft haken aan een tak en
scheurt open. Zij slaan door in blin-
de woede. Schreeuwen: klotebeest.
Stop, stop in hemelsnaam stop,
roept Peter boven ze uit. Dat is hoe
heet hij, die rare, woont net buiten
het dorp. Maakt gekke beelden van
steen, hoofden met armen, benen
met handen in plaats van voeten.
Hoe heet hij toch?
Dan worden ze stil heel stil, staan
te kijken, zoveel bloed.

De dorpelingen zitten beduusd rond
de stamtafel. Onvoorstelbaar dat
een groot zwaar beeld zomaar is
gevallen. Dirk was een rare, maar
dit gun je toch niemand. Volgens de
laatste berichten heeft hij nog een
tijdje geleefd, maar kon niet onder
het beeld wegkomen.

Janneman ligt in bed, het dekbed
over zijn gezicht getrokken, hij kan
niet slapen. Zijn vader heeft gezegd
dat de Woeste Wolde Witte echt is
verdwenen. Toch heeft hij zijn raam
dicht gedaan en een kastje voor de
deur geschoven.
Papa zegt dat nu wel, maar hij heeft
het heus wel gehoord dat de Woes-
te Wolde Witte weer is gezien.

Gerda

Tijdens een andere les kregen
de cursisten een aantal plaat-
jes, foto's, tekeningen te zien
waardoor ze zich hebben laten
inspireren. Wil schreef n.a.v.
een afbeelding van oranje pion-
nen:

De F-jes
De F-jes stonden in een lange rij,
klaar om met de training te begin-
nen. Ze waren gebracht door een
ouder waarvan de meesten met-
een weer snel naar huis waren
gegaan, blij dat ze naar de warme
kachel konden. Het was koud en al
vroeg donker. Een enkele ouder
stond kleumend aan de kant, de
jongetjes stampten hun voeten
warm.

Pieter stond achteraan, was als
laatste aan de beurt om al zigzag-
gend om pionnen te rennen, met de
bal aan de voet. Zijn moeder had
hem gebracht en ook zij was snel
weer naar huis gereden. Ze had
hem voorgehouden dat het stoer
was om in het donker te trainen en
dat hij een grote jongen moest zijn.
'Veel plezier en doe je best!' Geluk-
kig waren de meeste jongens er al
en tegen elkaar zeiden ze flink dat
de kou helemaal zo erg niet was.
Pieter was aan de beurt. Voorzich-
tig probeerde hij de eerste pion te
ontwijken, daarna de tweede. 't Ging
goed, hij kón het. De trainer prees
hem: 'Goed zo Pieter, je gaat goed!'
Daarna was het tijd voor een wed-
strijdje. De helft van de jongens
kreeg een reflecterend hesje over
het hoofd getrokken, de keepers
werden in hun doel gezet en het spel
kon beginnen.
Als snel zaten ze in het vuur van het
spel  en  waren  ze  de  kou  en  de
duisternis vergeten. De ouders aan
de kant schreeuwden hen toe en de
trainer riep enthousiast: 'Dit gaat
goed jongens! Als jullie zaterdag
ook zo spelen gaan we zeker win-
nen!'
De jongetjes deden nog meer hun
best en juichten bij elk doelpunt nog
harder. Ook Pieter rende zo hard hij
kon en kon twee keer scoren.
'Was mama hier nu maar om me te
zien…' dacht hij. Even was zijn
concentratie weg, even lette hij niet
op en voelde opeens een schop.
'Au!' Hij wreef met zijn hand over
zijn scheenbeen. 'Ik heb bloed..'
'Ga maar even aan de kant, Pieter,'
zei de trainer en samen liepen ze
naar het bankje, 'en doe je jasje
aan.' Pieter ging zitten en keek naar
zijn been. Terwijl hij zijn jasje aan-
deed keek hij naar het spel op het
veld.
Hij zag duizenden mensen in een
volgepakt stadion. Iedereen
schreeuwde en juichte: 'Pieter, Pie-
ter!' Ze stonden bovenop hun stoe-
len terwijl ze riepen: 'We want Pie-
ter! We want Pieter!'
Hij zag spandoeken met zijn naam

Geintje
Tijdens hun dagelijkse wandeling
door het bos ziet hij het, hij kijkt zijn
vrouw aan, merkt aan haar blik dat
zij het ook heeft gezien. Hij trekt
haar mee achter een dikke boom.
Daar staan ze een tijd, komen dan
voorzichtig tevoorschijn, kijken
goed rond, maar het is verdwenen.
Verder wandelen durven ze niet, ze
gaan naar het dorp om op verhaal te
komen in de dorpskroeg.

De plaatselijke kroeg is de ont-
moetingsplaats voor mensen uit
het  dorp.  Nieuwtjes,  roddels  en
verhalen worden daar uitgewis-
seld.
Iedereen luistert geboeid naar het
echtpaar Wikkens. Zij vertellen over
een harige witte verschijning in het
Woldebos. Dat ze zijn geschrok-
ken, zich hadden verstopt. De dor-
pelingen kijken ze vol ongeloof aan.
Later zeggen ze tegen elkaar: die
twee oudjes beginnen een beetje
door te draaien.
In de maanden erna komen de ver-
halen van verschillende mensen.
Echt ik heb hem gezien bij het kron-
kelpad of ik zag hem bij de water-
plas tussen de bomen verdwijnen.
In hun verhalen wordt hij de Wolde
Witte genoemd.

Janneman mag van zijn moeder
niet meer naar het Woldebos. Onzin
vindt hij dat, alsof hij niet groot en
sterk genoeg is om voor zichzelf te
zorgen. Janneman is een hut aan
het bouwen, die wil hij afmaken. Hij
heeft hem zo goed gebouwd dat het
binnen droog blijft als het regent.
Hij heeft takken gezocht, een goede
boom gevonden om de hut omheen
te bouwen. Als je niet weet dat de
hut er is, zie je hem niet.
Janneman heeft tegen zijn moeder
gezegd dat hij naar zijn vriend Bart
gaat, maar is naar het bos gegaan.
Hij heeft een mooie tak gevonden.
Terwijl hij hem richting hut sleept,
hoort hij iets, blijft staan en luistert.
Niets dan gewone bosgeluiden:
wind door de bladeren, een afbre-
kende tak, afbrekende tak, nog een

tak, krak nog één?
Janneman kijkt om, waar het ge-
luid vandaan lijkt te komen. Een
grote witte harige gedaante komt
met wilde sprongen in zijn richting.
Hij ziet rode oplichtende ogen. Jan-
neman schreeuwt het uit, rent zo
snel hij kan naar zijn hut, verstopt
zich daar met zijn hoofd tussen zijn
armen.
Uren zit hij hier nu al, zijn ogen stijf
gesloten, hoort vreemde geluiden,
heeft zelfs in zijn broek geplast.
Janneman, Janneman, hoort hij zijn
naam? Voorzichtig kijkt hij door
een spleet, ziet zijn moeder en alle-
maal mensen uit het dorp.

Die avond gaat het in de kroeg over
niets anders dan de Wolde Witte.
Die woester is dan in eerdere ver-
halen. Aan het eind van de avond
wordt er afgesproken dat er elke
dag een groepje sterke mannen,
bewapend met stokken, op zoek
gaat naar de Woeste Wolde Witte.

Dirk zit in zijn stoel, denkt erover
om weer te verhuizen. Hij woont
hier prachtig, net buiten het dorp,
aan de rand van het bos, maar hij
voelt zich niet geaccepteerd. De
meeste mensen groeten wel terug,
maar hij raakt nooit met ze in ge-
sprek. De keren dat hij het heeft
geprobeerd waren de antwoorden
kort en stug. Ja, ja moet aan het
werk, doeg!
Hij heeft het opgegeven en zich op
zijn werk gestort. Daarmee heeft hij
succes, tentoonstellingen in het hele
land, zijn beelden verkopen goed.
Dirk mist de gesprekken met men-
sen, daarom hij heeft op een andere
manier vertier gezocht. Op een dag,
tijdens het opruimen van zijn kast,
vond hij het pak terug. Dirk denkt
met veel plezier terug aan het feest
waarvoor hij dit pak had gemaakt,
de complimenten die hij kreeg: wat
goed, ik schrok van je, net echt.
Hij kreeg een ingeving, trok het pak
aan en ging op pad.

In de dorpsbode stond een artikel
over hem, waardoor hij nog meer
plezier in zijn geintje kreeg. Na de
laatste keer besloot hij ermee te
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erop en overal vlaggen met de club-
kleuren! Bekende voetballers kwa-
men naar hem toe en gaven hem
een high five, supporters wilden
zijn handtekening en hoge heren
onderhandelden: wie bood het hoog-
ste bedrag?

En toen was daar zijn moeder die
hem over het hoofd aaide…

Wil

En Gerda zag een plaatje
van een koe:

Zachte ogen nodigen uit.
Zeggen dat ik aan mag raken.
Mijn hand streelt haar snuit.
Die is zoals ik had verwacht,
warm, zacht, verend zacht.
Oren draaien naar mij toe,
richten zich op een zucht.
Zacht gebrom, de oren mee.
Haar staart beweegt snel,
doet de vlieg verdwijnen,
hij krijgt een zwiepje mee.
Mijn hand streelt haar kop,
harig en ik voel botten.
Stop dan even bovenop,
waar ooit horens waren.
Neem afstand en kijk toe.
Zij pakt een pluk gras,
slikt, zo gaat ze door.
Uitgegraasd gaat zij liggen,
herkauwt en nodigt mij uit.
Zeshonderd kilo, zie geen gevaar,
vlij tegen haar warme lichaam aan.
Voel de buik bewegen,
zachtjes wieg ik heen en weer.
Mijn gedachten zijn verdwenen,
haar uitademing neemt ze mee.

Gerda

We schreven naar aanleiding
van muziek. Jans kwam met
een prachtig gedicht:

Ochtend symfonie
De trompetten zetten hun zachte,
doch dwingende wijs in
Half ontluikende violen volgen dit
ritueel
Fluitend fluit de ketel naar de thee
Het orkest speelt traag en zoet
De vlooienmars een tel te laat inge-
zet
De dirigent zwaait hoge tonen
Belletjes van vreugde tinkelen door
de gang
De doedelzakjes op de rug
Zingend naar de trommels
Het gloren tegemoet

Jans

Eigen inbreng is natuurlijk al-
tijd welkom. Zo schreef Jans
nog een mooi gedicht:

Vrij
Rustig wandel ik door de wei,
eerder voelde ik me hier vrij
maar de laatste paar dagen,
ga ik me steeds meer afvragen:
Waarom wandel ik hier rond?
Staan er palen met draden
om mij heen in de grond?
Ik zit opgesloten
binnen een hek
maar ik wil eens verder kijken,
dat is toch niet zo gek?

Vandaag trek ik me
van niemand meer iets aan
Ik breek uit
en houd mijn eigen koers aan
Het strand, dat wil ik wel eens zien
De zee, zand en een bal misschien
Ik zal de bus wel moeten nemen
Die afstand red ik nooit
op vier benen.

Eerst hier uit de struiken
proberen te komen
Ik heb wel het draad
en twee palen meegenomen
Die palen slingeren achter mij aan
en het draad snijdt in mijn nek
Het was ook echt een rotklap:
zo vol in galop door dat hek

Mmm, dat blad hier aan de boom
smaakt lang niet mis
Het gras is hier ook lekker fris
Dit vraagt toch om meer onderzoek
Het strand moet maar wachten
op een later bezoek.

Lastig, dat draad.
Het snijdt zo in mijn huid
Mijn benen en hoeven zijn rood,
er komt behoorlijk wat bloed uit.

Wat is het hier mooi en groot en fijn
Waarom zou ik hier nou niet
mogen zijn?
Ik bok en spring en als ik wil rennen,
sta ik ineens vast
Die vervelende palen zitten klem
achter een bast.

Ach, nou ja,
dan kijk ik hier wel wat rond,
ik ga maar eens liggen
en plof op de grond
Ik lig niet zo fijn, dat draad zit zo rot
Zou veel meer willen grazen,
maar krijg het moeilijk
door mijn strot

Ik geloof dat ik languit
beter liggen zou
Ik ben ook zo duizelig en suf,
hoe kan dat nou?
Misschien moet ik
even gaan slapen,
alvast dromen over het strand
Met m'n hoeven vol galop
door het zand
Is dit nou een droom?
Of zie ik echt de blauwe zee
Ze nodigt me uit
en neemt me op haar golven mee…

Jans

Neem een zin uit het verhaal
van een ander en schrijf daar-
mee een nieuw, eigen verhaal.
Anneke liet zich inspireren
door de zin: 'ze was zo moe.'

Begin
Of zou zij nog EEN keer de wind door
haar heen voelen, nog eenmaal
naar de opkomende zon kijken…
Ze dacht terug aan hoe het allemaal
begon: de eerste kleuren, de eerste
vorm en dan die kleine handen die
haar gemaakt hadden. Terwijl de
vingers en handen groeiden, groei-
de zij mee. Er kwamen versierin-
gen, uitbreidingen, ze werd groter
en groter. Bij iedere groeifase kwam
ze buiten en kwam ze hoger en
hoger en werd het touw dikker en
dikker. Toen uiteindelijk de handen
volwassen waren, had ook zij haar
laatste stadium bereikt: ze kwam
het hoogste van allemaal. Ze kon
over alles en iedereen heen kijken
en voelde hoe de wind met haar
speelde en zij met de wind. Haar
bouwer bezong in prachtige en vro-
lijke liederen haar kunsten en de
mensen om hem heen begonnen
mee te zingen. Hij en zij werden
samen beroemd. Hij kreeg kinde-
ren en die leerde hij op zijn beurt ook
te bouwen met mooie vormen en
kleuren. Maar toen sloeg het nood-
lot toe: er kwamen mannen met
lange jassen, ronde mutsen en volle
baarden, die allerlei geboden uit-
spraken. Eerst moesten de liede-
ren verdwijnen, daarna de mooie
kleuren en vormen en tenslotte
mocht zij er helemaal niet meer
zijn.
Haar eigenaar gaf niet toe en bleef
haar omhoog brengen, maar op een
dag kwamen de geweren en werd
hij vermoord. Zij kreeg ook kogels
door haar lijf, werd opeens losge-
sneden van haar touw en steeg
stuurloos omhoog, verdween uit
haar vaderland.

Nu zwierf zij verweesd rond en ze
was zo moe…

Anneke

Ook hebben we regelmatig een
ZKV geschreven. Een ZKV is
een Zeer Kort Verhaal. Van
tevoren kun je afspreken: hoog-
stens 50 woorden. Het leert je
om overbodige inleidingen en
teveel aan informatie weg te
schrappen. Tot er een heel
heldere beschrijving van een
moment overblijft:

Ze staat naast me op een stoel en
'helpt' met de afwas. Ze kan er net
bij en als we klaar zijn, mag ze nog
verder met het vuile afwaswater
spelen. Verzaligd sabbelt ze op het
viezige vaatdoekje en zegt: 'Lekker
oma.'

Anneke

Schrijven vanuit een voorwerp
kan een vreemd, puzzelachtig
resultaat geven:

Zomer
Schoongemaakt ben ik niet, voor ik
op zolder in een hoek word gezet.
Hoogstens iets uitgeklopt. De strijd
was vol vuur en de geur van ver-
branding niet te negeren. Mijn taak
was duidelijk: beschermen op vol
vermogen.
Lijken liggen verspreid op de grond
en ook mijn tralies hangen vol.
Prachtig. Het was genadeloos.
Na een poosje zal iedereen tot stof
zijn vergaan en mij rest niks dan
wachten. Wachten tot het volgende
gevecht, welke zeker zal komen.
Nu rust ik uit. De vijand is gaan
slapen.

Jans

In september begint er weer een
nieuwe cursus 'Korte verhalen en
gedichten schrijven.'
Informatie en opgave bij:
Bianca Boxtart
Poelestraat 2, Kantens of
E. schrijfles@gmail.com

___________________________________

Hai wol dat t aaltied zummer
en zunschien was
En dat eten en drinken
zien ambacht was.
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Volleybalclub Climax Kampioen
In de laatste wedstrijd van het volleybalseizoen is Climax uit Kantens
kampioen geworden. Tegen Artharpe uit Adorp werd het 3-0. Climax
promoveert hierdoor naar de A poule van de Noordelijke Volleybal
Competitie (NVC).

Het voetbalseizoen 2012-2013 is in de afgelopen junimaand ten einde
gekomen en het was weer een boeiend jaar. De vereniging startte in
september met een F-, E-, D- en B-team. De drie jongste teams boekten
mooie resultaten: de F-jes pakten in het eerste deel van de competitie
een mooie tweede plaats en het tweede deel werd er een derde plek
geclaimd.

Na een lang seizoen is het Climax
eindelijk weer gelukt om kampioen
te worden. De laatste keer dat ze de
felicitaties mochten ontvangen van
de wethouder van de gemeente
Eemsmond is al weer zeven jaar
geleden.

Het was een spannende competitie
die pas op de laatste speeldag werd
beslist. Vorige week werd er na-
melijk door Climax verloren van
Unitas uit Usquert. Daardoor moest
er in de thuiswedstrijd in t Schien-

vat wel gewonnen worden. Na een
zenuwachtig begin kreeg Climax
de smaak te pakken en werden de
nodige punten voor het kampioen-
schap binnen geslagen. Een klein
uur later was het zover en konden
de heren de bloemen in ontvangst
nemen.
Het kampioenschap werd in t
Schienvat met een hapje en een
drankje nog tot in de late uurtjes
gevierd.

Rita

De E-pupillen waren in beide sei-
zoenshelften onovertrefbaar en
werden dus twee keer kampioen!
Het grote D-elftal (achttien kinde-
ren!) werd ook knap tweede: in de
kampioenswedstrijd in Woltersum
had de thuisploeg het meeste geluk
aan de zijde. Na de winterstop is dit
team geëindigd op een vierde plaats:
er had nog een laatste wedstrijd
gespeeld moeten worden en bij
winst had dit zelfs een mooie twee-
de plaats opgeleverd. Alleen het B-
elftal was geen lang leven bescho-
ren en moest zich vanwege perso-
nele problemen noodgedwongen
uit de competitie laten nemen. Na
de winterstop is geprobeerd dit een
herkansing te geven, maar halver-
wege kampte het team met nage-
noeg dezelfde problemen.

Heel bijzonder was dat na de win-
terstop werd besloten om niet al-
leen een D-elftal de wei in te sturen,
maar daarnaast ook nog een D-
zevental op te geven bij de KNVB. In
die leeftijdscategorie waren op dat
moment liefst eenentwintig kinde-
ren die graag actief wilden voetbal-
len. Op een later moment is beslo-
ten dat dit team louter uit meisjes
zou bestaan en zo had KRC een
primeur in de bestaande geschie-
denis: een meisjesjeugdteam in
een dito competitie! De resultaten
in de eerste vier wedstrijden wer-
den ruim, maar geflatteerd in het
voordeel van de tegenstander be-
slist, maar hierna veranderde het
tij: nadat in Groningen het eerste
puntje werd gepakt in een 2-2 ge-
lijkspel tegen de meisjes van Help-
man, werd van de overige vijf wed-
strijden er eentje verloren en de
rest gewonnen!

Afgezien van enkele toernooien,
werd het seizoen op 8 juni 2013 op
Sportpark de Kooi aan de Brede-
weg afgesloten en mede dankzij
het mooie weer en natuurlijk de
massale opkomst van de kinderen
mag ook dit een groot succes ge-
noemd worden.

Kortom, het jeugdvoetbal in Kan-
tens leeft! KRC biedt de kinderen in
Kantens, Rottum, Stitswerd en allen
in de nabije omgeving de kans om
sportief te zijn in teamverband met
leeftijdsgenootjes. Dit alles vindt
plaats onder begeleiding van vele
gedreven vrijwilligers, waaronder
vele ouders. De meeste jeugdlei-
ders zijn ruim ervaren, als speler
en/of als leider. Een aantal is als
zodanig ook officieel gecertificeerd.
Verder streven zij een kindvriende-
lijke omgeving na, die voor allen
veilig is en waarin respect voor een
ieder voorop staat.

Spreekt bovenstaande u aan, kom
dan eens kijken op ons voetbalveld
of neem een virtuele blik op
www.krckantens.nl . Een kleine
vereniging als KRC is blijvend in
beweging en we zoeken daarom
ook nieuwe leden voor alle teams.
Ook  vrijwilligers  in  de  vorm van
begeleiders, jeugdleiders, grens-
rechters en scheidsrechters zijn
van harte welkom. Dus schroom
niet, pak die kans en scoor ... bij
voetbalvereniging Kantens-de Rob-
ben Combinatie!

Jeugdcommissie v.v. K.R.C.

Jeugdvoetbal in Kantens e.o.

Stephan peddelt het Boterdiep op en neer of is op zijn vlot
te vinden deze zomer!
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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.

Aan zee
Aan zee wol k wonen
in slakke zien huus
en loaten mie spuilen
mit ebbe en vloud.

Den lag ik te zunnen
in 't spierwitte zaand
en leefde gelukkeg
mit zee en miezulf.

Aan zee wol ik wonen
in slakke zien huus

den huf k nooit te schonen
dis kleune vol pluus.

*kleune  woning

Simon van Wattum
Oet: Twijstried
_______________________________________

Wel ien t bootje zit mout mitvoaren.

Vekaanziekriewels
t Is net of wie mit vekaanzie goan,
zeg k op Eemshoavenweg as wie
ien auto noar Stad tou rieden. Hem-
men ie dat gevuil ook wel ais?
Op tied op pad smörns, mooi zun-
neg zichteg weer, je vuilen joezulf
oardeg nuver en kieken onnerwe-
gens om joe tou noar omgeven.
En din ienainen is t net of haile
wereld joe niks meer verschelen
kin, der komt n oard vekaanziege-
vuil over joe. Vòt van hoes, vòt van
Kaanster toren woar k volgens mien
man nait zunder kin, vòt van t waark
veur Vraauwenroad en t Lougnijs.
Wie hemmen ter non zulf veursto-
an! Tuf mor noar de Veluwe!
Mor wie mouten eerst nog eefkes
noar t Groot Zaikenhoes. As wie
doar kloar binnen, besluten wie nait
vòt weerom noar hoes tou te goan,
mor noar Drent te rieden. Wie hem-
men smoak nou te pakken en t weer
nuigt joe om der op oet te goan.
Over Hereweg mit zien schiere
hoezen en toenen mit bluiende ro-
dodendrons en azalea's. Doar kin-
nen ze mie ien distied van t joar nait
voak genòg laangs rieden. Dwaars
deur Hoaren hìn en eefkes plaaistern
op n terraske. t Verkeer snittert bie
joe  laangs  en  wat  binnen  der  n
soorten mìnsen.
Ien Glimmen over olle weg noar
Zuudloaren tou. Ien n kroug aan de
Brink eten wie n stoetje.
Noatied over Annen, Anloo noar
Schipbörg en Zeegse, boslucht
opsnoeven.
Laangs t fietspad lopen wie noar de
Drentse A en genottern van t Drent-
se laandschop. Zo wil mirreg wel
om, mor der komt n tied dat ie weer
op hoes aan mouten. Mor nait veur-
dat we Potterwollermeer zain hem-
men. k Bin gek op wodder en boot-
jes. Bie t grieze oetkiektorentje van
De Twij Provinciën kin ie op t terras
onner t waarmeten over t wodder
kieken mit ien de wiedte de lienen
van de gebaauwen van Stad.
Mor hier staait gain bèr veur ons
kloar en wie mouten van nood wel
weer op Kannes aan.
Aal van verren zain wie Kaanster
toren opdoeken.
As t schier weer is, mor weer zoon
dag!

Anje van der Hoek
_______________________________________

Der is gain dag zo nat
Zun schient aaltied nog wel wat.

Van Dou en Nou op t Hogelaand
JACOB TILBUSSCHER K.J. ZN. 1876  1958. (DEEL 2)

Radioale wier ligt doar stil bezieden t grode verkeer en het n rieke
geschiedenis. Eerste boeren en viskerlu dij der wonen gingen, tussen
Helwerd en Eelswerd, zochden hoge kwellerwaal op aan westkaant van
Fivelmond. Dou paart van wier tussen 1907 en 1909 ofgroaven wer,
Jcwam der de wereld goud vandaag, dat herinnert aan aal generoatsies
dij der meer as doezend joar woond haren en beur sporen achter laiten:
spinklöskes, bonken riw, diggelwaark, bronzen beeldjes van Romaainen
en allerdeegs n fluit. Van Vraize missionoares van t Ommelaand Liudger
Tiadgrimszn. is bekind dat hai ien Oskerd en Helwerd west het, doar
vandoan het hai Röpmer wier minstens zain kind.

Boven op wier wer n Benediktiener
abdij sticht, mit n veurwaark op
Bethlehem. Abt was n vemoam
heer,  dij  ook  proost  van  Oskerd
was en twijdaarde paart van t aai-
land Röpmeroog beurde tou t kloos-
ter. Aan aal groothaid kwam n ind
dou ien 1594 pervinzie t klooster-
goud overnam en kepèl overdroa-
gen wer aan Nederduuts  Geriffer-
meerde Kerk. Negentiende abt en
zien vieftien muoneken kwammen
dou op pinzioun. Stuk van klooster-
gebaanwen kwam ien gebruukas
pasterij, schoul en kösterij en bleef
stoan tot  ien 1855 dat ook sleupt
wer. Op taiken van meester D.E.
Zuudhof is te zain, hou of t der ien
1854 nog bie ston.Van kerkepadjes
dij deur t laand hin noar t Ioug laipen
is noa ruilverkoaveln mor ain over-
bleven, dij van Oskederweg noar
kop van wier tou lopt, bielaans
staaile raand, dij herinnert aan t
Ofgroaven van wier.

Vemuimd was eertiects Röppmer
kermes, doar lu van aal zieden op
of kwammen. Allerdeegs n sirkus
zette zien tint op aan kaant van wier.

Kermisdoagen wazzen aibels drok-
ke tied veur krongholster laantje
Tilbusker, koamer werd bie jacht-
waaid trokken van Jokkob kreeg dij
doagen niks te veul sloap omreden
hai lag ien koamer ien bèrstee.
Ien Jokkob zien kienerjoaren was
ter ien Röppen nog n timmerman-
aannemer, n koeber, n wever, n
smid, n bakker, n schoumoaker,
der stormen nog twij ploatsen op
wier en der wazzen twij kroden-
ierswinkels en n kroug.
Ien 1854 was nije schoul opleverd,
mit ain lokoal veur 60 tot 70 kiener.
Ien 1882 ging lutje Jokkob veur
teerst noar schoul tou en dou hai op
hoogste klas zat, ien 1888, mos
voar Ti1busker schoul vergroten
mit twijde lokoal. Dou hai te schoul-
joaren oet was, kwam hai bie voar
ien t bedrief, mor dat voldee hom
nait. Hai koos veur Normoalschoul,
dij sund 1876 ien Waarvum ston en
wer kwekeling op zien olle schoul
onner pemoders van hoofdmees-
ter Willem Wolthoes. Schoulge-
baauw is nö dörpshoes.
_______________________________________
Ik kin beter zummern as wintern.

Op mijn verjaardag, dit jaar in Portugal, kan ik het niet nalaten om voor t Lougnijs bootjes te
fotograferen. Uiteraard is dat niet een enorm moeilijke klus als je aan de kust zit. Deze bootjes
lagen in Altura aan een strandje en konden zo de oceaan opgeduwd worden om te gaan vissen.

Wimjan
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Baggerrace
Het team van Stichting Project Oekraïne heeft op zaterdag 22 juni een
ludieke actie gehouden. Een zogenaamde "Baggerrace".
Op het terrein van familie Doornbos uit Kantens legden zo'n 30 mensen
een parcours af dat bestond uit 5 hindernissen, waaronder een flink aantal
meters door een baggersloot.
Het verdiende geld wordt besteed aan projecten die in de zomervakantie
worden uitgevoerd in Roemenië en Oekraïne.
Meer informatie over de projecten en andere acties is te vinden op
www.projectoekraine.nl

Sinds bijna acht jaar heb ik samen met een compagnon
het zeilcharterschip “Jantje”. We proberen alle onder-
houd zelf te doen, tot aan het naaien van de zeilen aan toe.
Leuk werk om te doen, maar het kost enorm veel tijd. De
voldoening is dan ook groot als we zomers met een blije
groep mensen op pad zijn, of complimenten van toe-

schouwers krijgen.

Groeten Erik
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Op
Er zijn momenten in het leven die zich onderscheiden van andere. Een
van die momenten is 'op'.
Ik ervaar altijd een gelukzalig moment als iets op is en ik iets nieuws
mag openen.
Laat ik een voorbeeld geven.
De koffie. De laatste bonen gaan, in ons geval, in de koffiemolen. Het
pak is leeg. Ik maak er een prop van, gooi die in de vuilnisbak en krijg
een bevredigend, afgerond gevoel. Daarna het openen van een nieuw
pak, de geur, een nieuw begin, een verse start.
Tot zover voorstelbaar.
Maar wat is 'op'? Bij koffie is het duidelijk. Wat je ook doet met een
leeg pak, er komt geen boon meer uit.
Tandpasta. Tegenwoordig zet je een tube op de dop, zodat de aanwe-
zige substantie naar beneden zakt. Vroeger rolde je de tube aan de
achterkant net zo lang op, totdat het opgerolde de dop bereikte. Nog
een keer goed knijpen en de tube was leeg. Hoe gaat dat nu? Op een
gegeven moment kost het moeite nog wat pasta op je borstel te krijgen.
Op het eerstvolgende boodschappenlijstje staat: tandpasta. Om mijn
geluksmoment te bereiken moet ik echter nog dagen wachten. De
nieuwe tube staat te pronken in de badkamer. Steeds als ik poets weet
ik weer wat uit de oude tube te krijgen. Morgen dan de nieuwe tube?
Nee, alweer is het mogelijk een klein slangetje pasta op mijn
tandenborstel te leggen. De gedachten om de tube met het restant
gewoon weg te gooien en lekker aan een nieuwe tube te beginnen,
spoken door mijn hoofd. Dat is maar kort. Mijn ouders hebben de
oorlog meegemaakt en je gooit niet iets weg, wat je nog kan gebruiken.
Verder persen maar weer. De laatste fase bestaat hieruit, dat ik de
borstel op de wastafel neerleg om met beide handen en met alle
kracht, die in mij zit, weer wat uit de tube weet te krijgen. De nieuwe
tube? Nee, ook dit weet ik nog dagen vol te houden. Uiteindelijk kan
ik alleen de borstelharen van de tandenborstel nog in de opening van
de tube stoppen om enige moleculen op de borstel te krijgen. Het
moment is gekomen. Nog even overweeg ik de tube open te knippen
om absoluut zeker te zijn, dat er niets meer in zit. Maar dat wordt zelfs
mij te gortig. Met enig ceremonieel sluit ik voor de laatste maal de tube
en gooi hem in de pedaalemmer. Wij hebben lang samen een innige
band gehad. De nieuwe tube wordt aangebroken. Het afsluitende
zilveren rondje, onder de dop, wordt met moeite verwijderd en een
nieuwe relatie begint. Eerst zakelijk: bij iedere knijp komt er immers
moeiteloos pasta op de borstel, maar gaandeweg intiemer om te
eindigen op bovenbeschreven wijze.
Zo zit het leven vol met afsluitende en vernieuwende momenten.
Naast de tandpasta overkomt me dit ook bij: shampoo (op het laatst
een beetje water in de fles om het restant eruit te krijgen); afwasmiddel
(idem); allerlei crèmes (het is ongelooflijk hoe je uit de randen van het
potje nog wat kan peuteren) en zeep.
Zeep is een speciaal geval. Niet de zeep, die je met een pompje op je
handen laat lopen uit zogenaamde dispensers, die behoren tot de
categorie shampoo en afwasmiddel, maar een stuk zeep. Na lang
gebruik is het stuk zeep zo dun geworden, dat het door het metalen
zeepbakje in de douche op de grond valt. Einde zeep? Nee, bij zeep doet
zich iets bijzonders voor. Het is namelijk mogelijk om het oude stukje
zeep op het nieuwe stuk te plakken. De eerste keren laat het nog
weleens los, maar na enig gebruik is het één stuk geworden. Het oude
en het nieuwe zijn verenigd. Het afscheid en het begin smelten als het
ware samen. Het oude blijft ook zichtbaar. Soms is het stukje zeep van
de keer dáár voor nog zichtbaar.
Op is op soms absoluut, maar vaak relatief.

Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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In het Boterdiep liggen langs de kant, al of niet aan een steiger, een paar
boten. Meestal zijn het kleine boten voorzien van een motor aan de
achterkant. Achter elk van de boten zit een verhaal. Al van af mijn jonge
jaren had ik een bootje willen hebben.

De boot waar dit
verhaal over gaat
is heel oud. Hij is
meer dan veertig
jaar oud en van
hout. Al die jaren

was hij in mijn bezit. Op wat oudere
leeftijd werd er een bootje aange-
boden met een motor en een trailer.
Het bleek dat de motor te zwak was
om redelijk mee te kunnen varen.
En bij nader inzien was de boot niet
waterdicht. Aan de achterkant was
een beschadiging die bij aankoop
niet gezien is. Bij het uit het water

halen ging er een wieltje van de
trailer door de bodem van de boot.
De animo om te varen stagneerde
ernstig.
Zo is het gekomen dat er tientallen
jaren niet gevaren is. Tot er meer
tijd kwam om de boot eens nader te
bekijken en of herstel mogelijk was.
Een andere boot was niet direct een
optie. De vorm van het vaartuig had
iets van een speedboot met een
sierlijke boeg. De boot wordt be-
stuurd door een stuurrad dat in het
midden is geplaatst en verbonden
met de motor, die als roer dient.

Besloten werd om hem te renove-
ren. De bodem en de zijwanden
werden versterkt door er triplexpla-
ten tegen aan te plakken. De boot is
er wel zwaarder van geworden. Het
was afwachten hoe de proefvaart
goed zou verlopen. Alleen, de be-
staande motor had nog meer moei-
te  om  de  vaart  er  redelijk  in  te
houden. Het geheel lag stabiel in
het water en vertoonde geen verde-
re afwijkingen. Daarom werd er
een nieuwe motor geplaatst. De
boot is nu goed bestuurbaar en
heeft voldoende snelheid om door
de Groninger kanalen en maren te
varen.
Vanaf het water is weinig van de
omgeving te zien vanwege de hoge
rietkragen. Hier en daar zijn aan-
leg gelegenheden gerealiseerd. De
motor gestopt en maar genieten
van de stilte. En van de boeren die
op het land bezig zijn. Tijdens het
varen is er op het water veel  te
zien, van een vis die opspringt uit
het water tot de vele watervogels
die we op het water kunnen waar-
nemen, waaronder veel eenden
en de vele waterkoeten, die zo
lijkt, de baas zijn op het water. Zij
maken voortdurend ruzie. Zeker
om hun territorium te verdedigen.
De futen met hun jongen die bij het
naderen van de boot weg duiken
en achter de boot verder zwem-
men. En dan de aalscholvers, de
echte duikers die wel heel lang
onder water kunnen blijven. We

komen bruggen tegen met soms
erg weinig ruimte tussen het water
en de onderkant van de brug. Op-
passen voor achterop komend en
tegemoet komende vaartuigen om
aanvaringen of overvaren te wor-
den te voorkomen. In de nabijheid
van kano's langzamer varen en
langs bootjes die aangemeerd lig-
gen. Verder zijn er de sluizen, te
bedienen door opvarenden van de
boot. Het kan gebeuren, wanneer
de sluisdeuren allebei gesloten
zijn, dat er een storing optreedt.
Een telefoonnummer, vermeld op
een aanplakbord, dat gebeld kan
worden. Een stem spreekt dan dat
de storing morgen zal zijn opgehe-
ven.
Er zijn veel bestemmingen om heen
te varen. Er zijn sluizen bij Onder-
dendam, bij Helwerdermaar, bij
Ten Boer en Mensingerweer. Het
is goed vertoeven op het water,
wanneer de zon schijnt en blikkert
in het golvende water met telkens
weer andere schitteringen. Langs
de blauwe lucht de strepen van de
vliegtuigen die zichtbaar zijn. De
onzichtbare rietzanger in het riet
zingt. De zwaluwen over het water
scheren. Langs de kant fluiten-
kruid en hageldoornstruiken. Bij
het naderen van een brug in een
dorp met soms bomen die zich
over het water buigen, een buiten-
gewoon indrukwekkend gezicht.

Jan Schuiling

Kunst in Kantens
In eetsalon Leutje Lanteern, gevestigd in t Schienvat, wordt een expositie
gehouden van 'kunstenaars' die mee hebben gedaan aan een workshop
schilderen in t Schienvat, er zijn werken van portretten tot dieren en
landschappen. Deze werken zijn ieder weekend te bewonderen tijdens
de openingsuren van de eetsalon.

Roeiboot
Waarom moet ik blijven kijken
naar die ansichtkaart - een roeiboot

hij ligt op de rimpelende spiegel
van een avondhemel
verankerd met een dunne lijn
aan iets in de diepte

het is een foto maar je ziet hoe
de boot schommelt en
rukt aan zijn anker

zo moet het altijd te zien zijn geweest
een boot wachtend op zijn roeier

er is gedacht dat wij ooit zouden worden
gehaald en worden gevaren
naar een verre overkant

daarom

Rutger Kopland
Uit: Verzamelde gedichten

Oud papier
woensdag

03 juli
T 06 - 24745610
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS

Zondag 30 juni
09.30 uur - ds. P.A. Slager, geza-
menlijk koffiedrinken bij de CGK
14.30 uur - ds. L.G. Boonstra, Sloch-
teren

Vanaf 7 juli t/m 18 augustus
gezamenlijke diensten met
Middelstum,  's  morgens  in
Middelstum en 's middags in
Kantens

Zondag 7 juli
09.30 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 14 juli
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - leesdienst
Zondag 21 juli
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - ds. M.A. de Niet, Gronin-
gen
Zondag 28 juli
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - leesdienst
Zondag 4 augustus
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. S. Heij, Harkstede
Zondag 11 augustus
09.30 uur - ds. J.W. Roosenbrand,
Groningen
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 18 augustus
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
Zondag 25 augustus
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. M.A. de Niet, Gronin-
gen
Zondag 1 september
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - ds. P.A. Slager
____________________________________________

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

Zondag 7 juli
09.30 uur  leesdienst
16.30 uur  stud. J. Hoefnagel
Zondag 14 juli
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. M. Bergsma
Zondag 21 juli
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. M. Bergsma
Zondag 28 juli
09.30 uur  ds. P.C. de Lange
16.30 uur  stud. J. Hoefnagel
Zondag 4 augustus
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. J. Sijtsma

Zondag 11 augustus
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  leesdienst
Zondag 18 augustus
09.30 uur  ds. J. D. van 't Zand
16.30 uur  ds. G. vd Groep
Zondag 25 augustus
09.30 uur  ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur  ds. H.J.Th. Velema
____________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 7 juli
Gebouw Salem
11.00 uur  ds. M.H. Langenburg,
Middelstum
Zondag 14 juli
Gebouw Salem
10.00 uur  ds. E.J. Struif, Oosterwol-
de
21 juli
Georgiuskerk Stitswerd
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk
gezamenlijke dienst met Onder-
dendam (na afloop koffie/thee in 't
Dorpshuis)
28 juli
Gereformeerde kerk Onderdendam
09.30 uur  zangdienst - gezamenlij-
ke dienst met Onderdendam
04 augustus
Georgiuskerk Stitswerd
09.30 uur  dhr. H.C. Perdok, Onder-
dendam- gezamenlijke dienst met
Onderdendam
11 augustus
Gebouw Salem
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
(na afloop koffie/thee)
18 augustus
Gebouw Salem
10.00 uur  da. N.C. Meihuizen
25 augustus
Gebouw Salem
11.00 uur  dhr. M. van Heijningen,
Dorkwerd

____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 30 juni
19.00 uur  ds. A. Lagendijk
Zondag 14 juli
19.00 uur  br. R.H. Schripsema
Zondag 28 juli
Heilig Avondmaal
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 11 augustus
19.00 uur  ds. J. den Admirant
Zondag 25 augustus
Genezingsdienst
19.00 uur  ds. H. Post
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Agenda
Rottum
Tot 31 augustus
Kerk Rottum
09.00 - 17.00 uur
Expositie 'Kerkramen'
Gratis entree
_______________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane
_______________________________

Kantens
Donderdag 4 juli
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

Vrijdag 19 juli
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

Donderdag 1 augustus
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

Van maandag 12 tot
vrijdag 16 augustus
Speelweek

Vrijdag 16 augustus
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Woensdag
19.30 - 20.30 uur
Body Shape

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
_______________________________________

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK

Donderdag
19.00 - 21.30 uur

Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur
_______________________________

OPROEP!
In de nacht van zaterdag 25 mei op
zondag 26 mei om 3.30 uur, kwa-
men drie jongens uit Kantens, na
een avond stappen, speciaal langs
Rottum gefietst om vernielingen
aan te richten.
Ze hebben de spiegel van onze auto
getrapt! Een buurman heeft ze be-
trapt en is achter ze aan gereden, ze
zijn dus gezien.
Willen deze jongens, hun ouders, of
mensen die hier meer van weten
contact opnemen met de redactie
van t Lougnijs of mailen naar:
mirjambouchier@gmail.com zodat
de schade vergoed kan worden?

Wij stonden op het punt zondag-
morgen vroeg af te reizen naar
Frankrijk en moesten dit daardoor
uitstellen.

Dank u.
Mirjam Bouchier
________________________________________________

Te koop:
Antieke Friese staartklok

 400,00
T 551538

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 en 30 juni
Fledderus & Commies
Winsum - T 0595  441545
06 en 07 juli
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595  402015
13 en 14 juli
C.J. Conradi
Bedum - T 050  3012337
20 en 21 juli
C.H. de Lange
Leens - T 0595  551427
27 en 28 juli
M.J. den Engelse-Boelkes
Ezinge - T 0594  622121
03 en 04 augustus
C.H. de Lange
Leens - T 0595  551427
10 en 11 augustus
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595  413684
17 en 18 augustus
J.F. Perdok
Baflo - T 0595  422723
24 en 25 augustus
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818__________________________________________________

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

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

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613__________________________________________________

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__________________________________________________

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD:
www.mjd.nl/eemsmond. Inloop-
spreekuren in Uithuizen en Warf-
fum - T 0595 - 437555

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.

Geopend:
vrijdag 17.00 - 19.00 uur
zaterdag 17.00 - 20.00 uur

Menu's (ook voor afhaal)
Soep v/d Dag ...........  2,00
Keuze uit div. schotels
Spareribschotel .......  7,25
Zalmschotel ............  7,25
Shoarmaschotel .......  6,25
Macaroni .................  5,25
Bami .......................  5,25
Gevulde Tortilla's .....  5,25
(met gehakt & groente +salade)
Pannenkoek  v.a. .....  2,25
Maaltijdpannenkoek .  5,25
(gevuld met groente en vlees)

Schotels zijn met:
gebakken aardappels of fri-
tes/salade of groente v/d dag
Vleeskeuze:
gehaktbal/karbonade/visfilet/
kippenpoot/zalm of spare rib

Ook verzorgen wij:

Buffetten: warm/koud (evt.
met BBQ) v.a.  19.50 p.p.

Diner: driegangen v.a.  17,50,
p.p.

Lunch: v.a.  7,50 p.p.

Kinderpartijtjes:
min. 8 pers.  7,50 p.p.
Cake versieren, patat, snacks,
appelmoes of Pannenkoeken
onbeperkt ranja, incl. koffie
voor 2 begeleiders.  10,00
extra voor gebruik grote zaal
(om te spelen)

Al onze producten worden uit-
sluitend in plantaardige oliën
gebakken.

Gastdames Jeanet en Rita
T 551280 b.g.g. M 06-20839053

Oud papier
woensdag

3  juli
T 06 - 24745610
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'Kerkramen'
EEN KUNSTPROJECT VAN WIANDA KEIZER
VAN 9 JUNI TOT EN MET 31 AUGUSTUS IN HET KERKJE VAN ROTTUM

In de kerk van Rottum is tot en met 31 augustus een installatie te zien van
Wianda Keizer uit Den Ham. Zij heeft dit werk gemaakt naar aanleiding
van de ruimte en de ramen van de kerk. Ruimte, sfeer, licht en lijnen tracht
zij te vertalen in haar ruimtelijk werk. De speling van het licht door de
ramen wordt weerspiegeld door twaalf papieren doeken die vanaf de
zoldering van het kerkje van Rottum naar beneden hangen. In eenvoud
van lijnen, structuur en herhaling van het ramenpatroon in verschillende
schakeringen wit wordt de sobere, transparante en serene sfeer van de
dorpskerk versterkt. De kerk is dagelijks geopend en de toegang is gratis.

Hallo allemaal,
Het is al weer even terug dat ik op het 83e Noordelijk Pinkster Kamp een
lintje kreeg. Nog steeds loop ik met de borst vooruit van trots op iets wat
ik nooit verwacht had. Nadat ik van het NPK was bijgekomen, zijn Paulien
en ik voor een korte vakantie naar Portugal geweest om mijn 50e
verjaardag te vieren. Nu weer thuis, is het tijd om nog één maal stil te
staan bij Het Lintje.

Via deze, wat onpersoonlijke, weg
wil ik iedereen die, op welke ma-
nier dan ook, heeft bijgedragen en
meegeholpen om mij in het zonne-
tje te zetten heel erg bedanken.
Je wordt als ridder stil als je hoort
welke moeite mensen hebben ge-
nomen om het zover te krijgen.

Zonder anderen te kort te doen wil
ik toch graag drie mensen even met
naam noemen: Willemien Giet-
hoorn, Danielle Voorma en Paulien
Ros. Deze drie vormden het hoofd-
comité en hebben vele uren be-
steed aan dit succes. Dames, voor
jullie alle drie een hele dikke kus!
Voor iedereen die bij dit geweldige
feest aanwezig is geweest heel
veel dank. Jullie aanwezigheid heeft
veel voor mij betekend, maakte het
feest helemaal compleet en het
voelt heel goed zoveel vrienden om
je heen te hebben op een voor mij

zo belangrijke plek, het NPK, dat
prachtige scoutingkamp in de Mar-
newaard.
Verder wil ik iedereen die in de tijd
erna heeft gereageerd op deze ge-
beurtenis ook bedanken. Uw kaar-
ten, mails, briefjes en cadeaus
vormen een prachtige aanvulling.

Tot slot vraag ik iedereen die foto's
heeft gemaakt, goed of slecht, of ik
die zou mogen hebben. Ik probeer
zo een mooi verslag te maken. Laat
het maar horen.

Allemaal nogmaals DANK!

Wimjan Rietdijk
Lid in de Orde van Oranje Nassau
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Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
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E info@tlougnijs.nl

www.tlougnijs.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

 18,- per jaar (per 1-1-2013).
___________________________________________________

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.
__________________________________________________

VAN DE PENNINGMEESTER

Om nog even uw geheugen op te
frissen: in de week van 1 juli - 6
juli komen we bij u aan de deur
voor een vrijwillige bijdrage.
Doen!!

Alette de Vries-Rennen
Penningmeester

Foto van de maand
Meidoorn of junidoorn?

Annet Eveleens
_________________________________________________________________________________________

Ik heb niet zo veel met bootjes, maar als ik dan toch een bootje moest bevaren zou deze
wel aan mijn wensen voldoen. Dit kleine stulpje kwam ik in Zuid Spanje tegen, tijdens
mijn laatste vakantie.

Wimjan


