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Cabaretvoorstelling in t Schienvat
van aanstormend jong talent
Hallo, ik ben Sietse van der Ree, ik ben 17 jaar en kom uit Stedum. Een aantal jaren geleden is het allemaal
begonnen. Ik zag een cabaretvoorstelling van Najib Amhali en was zo onder de indruk dat ik dacht: 'Dit wil
ik ook'! Dus ben ik zelf begonnen met het opschrijven van komische anekdotes en hersenspinsels. Dit las
ik voor aan vrienden en familie, die moedigden mij enthousiast aan om hiermee door te gaan. Ik heb shows
bezocht van verscheidene cabaretiers, waardoor ik steeds meer zin kreeg om zelf ook zoiets groots te doen.
Als er nieuwsgierigen onder jullie zijn: de woordspelingen van Herman Finkers vind ik gaaf, maar ook het
confronteren met de werkelijkheid zoals Javier Guzman dat doet vind ik echt ontzettend knap.

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

Op dit moment zit ik in het examenjaar van het vwo. Het is gebruikelijk
om een profielwerkstuk te maken
over een zelfgekozen onderwerp,
als afsluiting van deze opleiding.
En 't zal geen vraag zijn welk onderwerp ik met beide handen heb aangegrepen: cabaret!
Voordat ik de uiteindelijke voorstelling uitvoer, houd ik een paar
try-outs.

Op vrijdag 20 december om 20.00
uur heb ik mijn eerste try-out in
t Schienvat in Kantens.
Het wordt een avond met filosofische gedachtes, verweven met rake
grappen.
Ik zou het heel leuk vinden als u
komt! Het duurt ongeveer 45 minuten.
Sietse

Foto expositie
De fotoclub van J.P. Kapteijn,
die een keer per maand bij
elkaar komt in t Schienvat,
gaat v.a. 28 oktober werken
exposeren, zowel in de eetsalon als in de hal.
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Burgemeester opent pad
Stitswerd Op zaterdag 21 september opende burgemeester Marijke van
Beek een pad voor mensen met een lichamelijke beperking in Stitswerd.
Vanaf nu kan het dorpshuis zonder moeite worden bereikt, ook voor
mensen met een rollator. 'Ik ben heel blij dat het er is gekomen', zegt
bewoonster Kiki Schriever. 'Het is ontzettend handig vergeleken bij de
eerdere moeilijke weg naar binnen door de hoge stoep aan de voorkant.'
Het pad slokte zo'n 1700,00 aan
subsidiegeld op en werd gelegd
door Mijn Straatje, maar niet voordat de bewoners hoogstpersoonlijk een handje meehielpen met het
graafwerk. Per abuis werd een
gasleiding geraakt en moest de
brandweer aanrukken, wat voor een
beetje afleiding op zijn tijd zorgde.
Naast geld kwam er ook een heleboel geregel aan deze voorziening
te pas.
Bewoonster Loekie ging over de
subsidie, echtgenoot Bart zorgde
voor de afwerking aan de binnenkant van het dorpshuis en Jan Oudman regelde het graafwerk. Burgemeester Marijke van Beek benadrukte deze Groningse manier van
'zelfdoen' in een voorbereidende
speech op het doorknippen van het
lint. Na een enigszins misplaatste
opmerking ('We hopen dat veel
mensen van deze voorziening ge-
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bruik zullen maken', waarop een
niet nader te noemen dorpsbewoner reageerde: 'U gunt ons wel veel,
zeg') ging men over naar het plechtige knipwerk. Hierop kreeg Kiki
Schriever de eer om als eerste met
haar scootmobiel Stitswerds kersverse aanwinst te betreden en alle
Stitswerders werden het dorpshuis
ingeloodst met een bel.
Kokkin Birgit Flüg verzorgde pro
Deo o.a. sushi-hapjes en kefirdrankjes en er was tijd voor wat social
talk. 'Ik vind het goed dat iedereen,
zonder hulp, gebruik kan maken
van de voorzieningen en het dorpshuis voor elk toegankelijk is', zei de
burgemeester nog. En, op de vraag
naar haar mening over Stitswerd,
spontaan: 'Je ziet toch dat mijn ogen
beginnen te stralen bij het horen
van die naam?'
Antrude Oudman

Kookboekje
Dit najaar is er een klein kookboekje verschenen.
De recepten en teksten zijn van
Angela Rijnen uit Loppersum, de
vormgeving is van Rita Ottink, grafisch ontwerper uit Kantens.
Tekstschrijfster Angela Rijnen verliet Amsterdam toen ze verliefd
werd op boer Piet uit Loppersum.
Een van de eerste dingen die ze
deed op de boerderij was het aanleggen van een moestuin.
Het werd een uitdaging om te leven
met de seizoenen en te koken uit
eigen tuin.
Ze schreef daarover columns en
had een kookrubriek in het agrarisch weekblad Nieuwe Oogst.
Het kookboekje (260 pagina's) is
een bewerking daarvan en bevat
persoonlijke verhalen, verrassende foto's en heerlijke recepten.
Voor iedereen die van koken, moestuinen en kookboeken houdt.
Ook leuk als cadeautje.
Het boekje is in eigen beheer uitgegeven en de prijs is 10,00.

Het is te verkrijgen via de website:
www.kokenmetdetadseboerin.
wordpress.com
Of af te halen bij:
Rita Ottink
Middelstumerweg 12
in Kantens
Angela Rijnen
Stedumerweg 28
in Loppersum

Redactioneel
Een krant maken is een hele klus. Wij doen dit samen met u, maar de
redactie zorgt ervoor dat alles wat binnenkomt geplaatst gaat worden en
dat alles op de juiste plek komt te staan. Dit is een tijdrovende klus en erg
precies werk. De meeste keren gaat dit helemaal goed, maar soms sluipt
er onbedoeld een foutje in. Zo ook de vorige krant.
We hebben daar een verkeerde datum in gezet van de jaarvergadering van
de ijsbaanvereniging. Wij betreuren dit zeer en daarom hebben we dat in
deze krant gerectificeerd.
Verder is ons ter ore gekomen dat er een heleboel inwoners aan de 4-mijl
hebben mee gedaan. De redactie heeft van een aantal een foto gekregen
en deze foto's staan door de hele krant heen.
Over twee deelnemers wil ik graag iets extra's melden. Linda Hamming
vertelde ons dat haar twee kinderen Svenn en Kaï voor hun oom Patrick
hebben gelopen. Hun oom is op 8 oktober 2013 op 34 jarige leeftijd
overleden. Ze hadden tijdens de 4-mijl speciale T-shirts aan. Ik wil de
jongens een compliment geven voor dit prachtige eerbetoon.

1. We chatte ff met...
Danielle Blaauwwiekel, langestraat, Kantens.
2. Wat is je favoriete muziek?
De liedjes van Walk off the Earth.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Paardrijden, omdat ik het al vanaf
mijn vijfde doe.
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen.
Thuis, bij mijn opa en oma, bij Marit
Miske of twee vriendinnen in Uithuizen.

Ik wil graag op een boerderij wonen
met veel dieren.

5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Portugal.

9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Voetbal.

6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Spaghetti.

10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont, willen veranderen en waarom?
Een skatepark of zwembad, want
we hebben niet veel in het dorp voor
de oudere kinderen.

7 Op welke site ben je vaak te
vinden?
Facebook.
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?

Ik wens iedereen,
namens de hele redactie,
veel lees plezier.
Wimjan Rietdijk
Eindredacteur

11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Miriam Wassink.

Rectificatie!!
In t Lougnijs van oktober 2013 is een foutieve datum voor de
jaarvergadering van de IJsbaanvereniging vermeld.
De goede datum is: zaterdag 2 november 2013, om 20.00 uur in
het Jeugdhonk.
Namens de redactie van t Lougnijs, onze excuses voor de
verwarring.
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Jurist
Een stukje schrijven over m'n werk in deze leuke dorpskrant was voor
mij niet een grote opgave. Het werk bestaat namelijk sowieso al uit veel
schrijverij, dus schrijf ik vandaag gewoon nog eventjes door … om m'n
baan een keertje in de schijnwerpers te zetten, op een zo interessant
mogelijke manier natuurlijk ... want vaak wordt gedacht dat juridisch
werk nogal sáááiiii is … en dat is niet (altijd) zo... Ik vind mijn baan in
ieder geval boeiend en behoorlijk enerverend.
Vanaf 1981 heb ik jarenlang gewerkt als verpleegkundige, maar
begin jaren negentig ben ik rechten
gaan studeren aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Om nieuwe
ervaringen op te doen en de bedoeling was om me te gaan specialiseren in het Gezondheidsrecht. Na de
rechtenstudie kwam ik dan ook bij
een advocatenkantoor terecht dat
op dit gebied een specialist in huis
had. Maar al snel merkte ik dat ik
niet echt uit het, vooral zakelijke,
juridische hout gesneden was, ook
geen zin had om elke dag in een
ander mantelpakje te verschijnen…
In plaats van lange brieven met
juridische betogen gericht aan een
tegenpartij loste ik het liefst juist de
zaken snel op. Met vooral bemiddeling als uitgangspunt en met een
fijne 'psychologische touch' er gratis bij. Ik voelde me in de wereld van
de advocatuur dus niet zo thuis.
Maar wat dan? Terug naar het ziekenhuis was voor mij ook geen
optie.
Gelukkig viel het antwoord zomaar
op de mat, er kwam een brief van
een bureau waar ik nog ingeschreven stond. Er werd een sociaal
raadsvrouw gevraagd bij een welzijnsorganisatie. Ik had onmiddellijk een klik met dit woord, een goed
gevoel. En het bleek te kloppen, het
eerste gesprek dat ik had bij de
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organisatie voelde heel vertrouwd
en ik had m'n plek (nu al weer 17
jaar) gevonden. Ik geef juridisch
advies bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van een
welzijnsorganisatie in drie gemeenten. Kwesties als echtscheiding,
ontslag, uitkering en schulden zijn
veel aan de orde. Daarbij heb ik me,
vanwege steeds meer hulpvraag
ernaar, ontwikkeld als belastingadviseur voor onze doelgroepen.
En ben ik bestuurslid van een fonds
waarmee in acute en schrijnende
situaties snelle (nood)hulp geboden kan worden. En dit laatste is
wel een geluk, want schrijnende
situaties zien we tegenwoordig toch
wel vaker.
Er zijn de laatste jaren in rap tempo
veel veranderingen geweest in de
maatschappij, waardoor de hulpvraag van onze doelgroepen en
daaruit volgend de inhoud van mijn
werk ook is veranderd. Ik zie dat
schulden, armoede en psychische
problematiek behoorlijk zijn toegenomen. Dat gaat me vaak wel aan
het hart.
Een tijdje geleden heb ik een brief
geschreven naar de staatssecretaris om aan te geven dat er sprake is
van een groeiende groep mensen
die niet goed meer de weg kan
vinden in het oerwoud van ingewikkelde regelingen en formulieren.

De overheid wil dat mensen zelfstandig zijn en zelf initiatief nemen.
Zij gaat er naar mijn mening teveel
van uit dat de bevolking van Nederland voornamelijk uit ontwikkelde,
ondernemende en calculerende
burgers bestaat. Maar ik zie echter
in de praktijk daarnaast een groep
ouderen, chronisch zieken, laag
geschoolde jongeren, verslaafden,
allochtonen, analfabeten of digibeten die buiten de boot vallen.
Doordat er sprake is van steeds
meer digitalisering, versnippering,
wijzigingen, ingewikkeldheid en
samenloop in voorzieningen en regelingen zijn veel mensen in ieder
geval niet meer in staat om in onze
maatschappij mee te komen. Mede
hierdoor is er een jaarlijkse toename van meervoudige vragen naar
hulp hierbij.
Bij huisbezoeken constateer ik
vaak dat er sprake is van heel veel
papier in huis, maar niet van een
geordende administratie. Er zijn,
bijvoorbeeld door echtscheiding of
werkloosheid, allerlei veranderingen in de leef-, woon- of inkomensomstandigheden geweest en het
overzicht mist dan totaal. Vaak is er
sprake van allerlei psycho-sociale
problematiek waardoor het allemaal veel tijd en aandacht kost om
eerst alleen nog maar de precieze
hulpvragen overzichtelijk te krijgen.
Om hierbij wat meer ondersteuning te krijgen heb ik op drie locaties in het werkgebied Steunpunten
Administratie opgericht. Deze wor-

den nu bemenst door 15 vrijwilligers die bij ons geschoold en begeleid worden. Zij zoeken zaken uit,
ordenen administraties en vullen
allerlei formulieren in. Dit werkt
voor mij nu veel prettiger. Wanneer
zaken door de vrijwilligers geordend zijn kan ik veel sneller bij de
kern komen en verder met de inhoud gaan.
Het is fijn om af en toe mensen te
kunnen coachen. Er zijn soms cliënten die in negatieve patronen en
overtuigingen blijven hangen waardoor ze vaak weer terugkomen met
nieuwe misère.
In plaats van de aandacht naar
buiten te projecteren en bijvoorbeeld anderen telkens de schuld te
geven van alles wat er mis gaat in
hun leven probeer ik ze bewust te
maken dat het zinvoller is om deze
energie/aandacht te richten op eigen kracht en op de mogelijkheden
die er zijn om zaken aan te pakken
en op te lossen.
Ik merk dat mensen die wat meer
inzicht krijgen, vervolgens beter in
staat zijn om een 'shift' te maken
naar een andere manier van in het
leven staan. Ze ontwikkelen dan
ook meer moed en motivatie om
alle lastige en moeilijke dingen te
doen die nodig zijn om uit problemen, schulden of juridische strijd
te komen. En omdat er allerlei negativiteit wordt losgelaten, ontstaat
er meer rust waardoor de zaken
veel gemakkelijker gaan verlopen
of problemen zichzelf gewoon oplossen. Ik maak dit regelmatig mee

en het is mooi om een aandeeltje in
zo'n proces te kunnen leveren. Een
opleiding coaching bij instituut Orbis, een paar jaar geleden, komt me
hierbij goed van pas.
Mijn baan is af en toe best pittig,
maar het geeft ook veel vervulling
en voldoening wanneer ik zie dat
mensen weer op de rails komen en
verder kunnen gaan met hun leven.
Marjan Moesker
_____________________________________

Met de rozen
Ik heb met de rozen gewed
dat hij op tijd zou zijn
dat ze hem nog zouden zien
Ze bloeien heel lang dit jaar.
Ik heb met de kastanjes gewed
dat zijn bladeren niet zouden vallen
dat ze niet zouden vergelen
en dat ik met hem kastanjes zou
zoeken
en dat hij kwam.
Met de hei met de haag met de
bleke steeds blekere zon.
Ankie Peypers
Uit: Bloemen speciaal voor jou.

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. Wever T 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijsbaanvereniging van Kantens.

Bloaren bie haarstdag
Bloaren gluien,
bloaren bluien,
Taikens van verleden tied.
Deur heur kleuren
wil t gebeuren:
blief 'k n ogenblikje blied.
Jan Boer
Oet: Lutjekes
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Deze keer een interview met Jannie Dijk-Bolt. Ze woonde 39 jaar met
haar man Menno en hun twee zoons Nanco en Heike aan de Middelstumerweg 24. Acht jaar geleden verhuisden ze naar een bungalow aan 't
Lage Eind 14 (Halfweg) in Rottum. De beide zoons zijn ondertussen al
lang getrouwd. De oudste kleindochter is al weer 20 jaar. Jannie was en
is nog steeds een bezige bij. Altijd was ze met allerlei soorten vrijwilligerswerk en mantelzorg bezig. Op een maandagmiddag komt ze bij me
om daarover te praten. Eerst stellen we haar even voor omdat er
misschien mensen zijn die haar niet zo goed kennen.
Woar koms weg? Waar ben je
geboren?
'Ik ben een echte Winsumer en
opgegroeid in een gezin met vijf
meisjes, waarvan ik de oudste was.
Mijn vader zei altijd dat hij een
harem had.' In Winsum bezocht ze
de lagere school en daarna de ulo,
die ze niet afmaakte. 'Ik wilde werken om geld te verdienen voor als
ik ging trouwen en pakte alles aan,
werken in een slagerij, kledingverkoopster.'
Hoe zijn Menno en jij in Kantens
terecht gekomen?
'Eigenlijk was het toen Toornwerd.
De gemeentegrens liep bij de tochtsloot langs het hertenkamp. Menno
kwam uit Onderdendam en werkte
bij meubelmakerij Miske in Middelstum. Wij stonden in Winsum en
Bedum ingeschreven voor een
woning. In de jaren '60/'70 was er
woningnood en daarom besloten
we een huis te kopen. We moesten
echter nog drie jaar wachten voordat het huis leeg was. Al met al
hebben we vijf jaar verkering gehad. Mijn vader vond het niet verkeerd, konden we sparen, want er
moest ook nog verbouwd worden.'
Ik heb je gevraagd om een lijstje te
maken van alle vrijwilligerswerk
waar je je in het verleden mee
bezig hebt gehouden. Wordt het
een lange lijst?
'Voor m'n trouwen begon ik in
Winsum al met jeugdcentralewerk.
Daarna evangelisatiewerk in de
Jeugdhavens van Usquert en Eenrum. Toen we hier kwamen wonen,
vroeg men vanuit de gereformeerde
kerk of ik de jeugdclub wilde leiden.
Het was heel gezellig en al gauw
vroegen buitenkerkelijke jongeren
of ze ook lid mochten worden. Dat
moest in de kerkenraad worden
besproken, maar het ging door, anders was ik gestopt. Veel jeugd van
vroeger bewaart goede herinnerin6

gen aan de club, vooral aan het
kamperen op Schiermonnikoog.
Verder heb ik werk gedaan voor de
vrouwenvereniging 'Monica', CDAbestuur, De Twaalf Hoven, het Hippolytushoes, Buitenhof (een reisorganisatie voor verstandelijk gehandicapten, zoiets als Rode Kruisreizen), collectes lopen en bloemstukken maken voor de kerk.
En 38 jaar geleden heb ik de speelweek opgericht. We moesten een
bestuur hebben. De toenmalige
beheerder van t Schienvat, Okke
Ruiter, zei: 'Als jij de postzegels
betaalt om de verenigingen uit te
nodigen voor een vergadering, betaal ik de koffie.' Zo is er een commissie gevormd en de kinderen
genieten nog altijd van de Speelweek.'
Waaraan heb je het meeste plezier
beleefd?
'Alles wel, anders begin ik er niet
aan. Vanmorgen hebben Menno en
ik koper gepoetst bij mijn gehandicapte zuster in Winsum. Na het
werk blonk alles ons tegemoet en
dat geeft een voldaan gevoel. Mijn
zuster is 62 jaar en woont nog in het
ouderlijk huis. Als ze hulp nodig
heeft, helpen we haar.
Bloemstukken maken voor de kerk
is iedere week een feestje. Ik probeer er steeds weer iets moois van
te maken. In verschillende tuinen
mag ik groen plukken voor de basis, dan wordt het niet zo duur. Voor
35 jaar bloemschikken kreeg ik in
2012 de PKN-speld uitgereikt. Dat
was een hele verrassing.'
Vergaderen hoort er ook bij. Hoe
kijk je daar tegenaan?
Daar kan ik heel kort over zijn. Ik
ben gek op vergaderen als het 's
avonds maar om 10 uur afgelopen
is. Thuis stukken lezen komt hoofdzakelijk voor bij het CDA-bestuur.
Van de andere activiteiten heb je
niet zoveel voorwerk.

Menno en jij waren enige tijd beheerder van gebouw Salem. Jouw
groentesoep stond bekend. Waarom zijn jullie gestopt?
'Menno wordt 72 en ik 70 jaar, op
den duur komt overal een eind aan.
Er komt van alles bij kijken, zo'n
gebouw moet ook schoongemaakt
worden. Wij hebben het met veel
plezier overgenomen van Kor en
Okkelien Broekhuizen, maar nu is
de volgende generatie aan de beurt.'
Ben je op dit moment nog met iets
bezig of heb je het meeste afgebouwd?
'Ik zit nog altijd in de schaduwfractie van het CDA. Door onze buurman Jan Willem Kruizinga, die al 35
jaar horeca-werkzaamheden doet
in verpleeghuis De Twaalf Hoven in
Winsum, kwamen wij in Kantens in
aanraking met het vrijwilligerswerk
in dit huis. Eerst hielpen we iedere
woensdagavond met bedienen als
er iets georganiseerd werd voor de
bewoners. Nu doen we dit nog één
keer per maand op de dinsdagavond. Ze noemen deze avonden:
'Uit eten in eigen huis'. De zaal
wordt gezellig gemaakt, de bewoners chique in de kleren gestoken.
Met demente mensen is het moeilijk om buitenshuis te gaan eten.
Menno speelt daarnaast iedere vrijdag voor ober tijdens het borreluurtje van 16.00 18.00 uur in het
Hippolytushoes in Middelstum.
En het bloemschikken is er iedere
week weer. Ja, wij zitten nog niet
achter de geraniums.'
Je woont nu in Rottum. Neem je
daar ook actief deel aan het dorpsleven?
'Als er een beroep op ons wordt
gedaan, helpen we mee, maar geen
vaste verplichtingen. Rottumers
zijn gewend om samen de schouders ergens onder te zetten. Wie tijd
heeft, helpt mee. Samen het dorpshuis schoonmaken bijvoorbeeld
Verder zorg ik ervoor dat er in de
kerk van Rottum verse bloemstuk-

ken staan. Er zijn altijd tentoonstellingen, ieder kan de hele dag binnenlopen. In de Fraylemaeborg zag
ik prachtige boeketten. Verse boeketten zijn toch mooier dan kunstbloemen.'
Wat vond je thuisfront ervan dat je
vaak op pad was voor een ander?
'Heel gewoon, er werd/wordt nooit
een woord aan vuil gemaakt. Onze
kinderen ook niet. Het hoort erbij,
heel normaal, ze deden zelf vrolijk
mee.'
Tijdens de uitwerking van het interview belt Jannie een paar keer op.
'Dit mout ter ook nog even bie, wicht
hur. t Schoot mie vannaacht op bèr
ien t zin.'
'Voor mijn trouwen was ik in
Winsum lid van korfbalvereniging
DWA. Omdat Winsum geen dorpshuis had, gingen wij voor de wintercompetitie naar t Schienvat in Kantens. Met acht man in de taxi, want
niemand had in die tijd een auto.
Wat waren we jaloers dat ze in
Kantens zo'n mooi dorpshuis hadden. Mw. Cleveringa en haar zuster
Siet waren de beheerders. Wij kwamen op vrijdagavond, maar op die
avond konden de Kaansters daar
ook douchen (badhuis). De dames
hadden daardoor geen tijd om ons
van koffie te voorzien. We staken de
weg over naar Café Harms, waar
Abel ons koffie gaf. Wat een lol
hadden wij! En Winsum heeft nog
steeds geen dorpshuis. Het dorpshuis in Kantens moet open blijven!'
Daar kunnen we het allemaal mee
eens zijn, denk ik.
Als je terugkijkt op de achterliggende periode, wat heeft vrijwilligerswerk/mantelzorg je dan in je
persoonlijk leven gebracht?
'Heel veel vrolijkheid en heel veel
voldoening.'
Jannie, namens t Lougnijs bedankt
voor al je verhalen.
Anje van der Hoek

Hej, nytt i Hoogelandet
Als nieuwe inwoners van Stitswerd lezen wij met interesse de verhalen,
gebeurtenissen en bijzonderheden in t Lougnijs. Toen ons dan ook de
vraag gesteld werd of wij ons wilden voorstellen, lag het voor de hand
om daar met 'ja' op te antwoorden. Omdat wij, Fronica en Cor de Bode,
pas vanaf eind april van dit jaar permanent hier wonen, zijn we voor ons
gevoel nog steeds aan het uitpakken, inrichten, verbouwen, inburgeren
en wennen aan alweer een grote verandering in ons leven.
De afgelopen 10 jaar hebben wij
geleefd en gewoond in Zweden, op
Öland, een stil idyllisch eiland met
grillige rotspartijen, zand- en kiezelstranden, midden in de Oostzee.
Wij werkten en leefden daar op een
afgelegen plek in de ruige natuur,
omringd door louter zee, een 'basic'
leven.
Het is en was een inspirerende tijd.
Wonen, werken en integreren in
een nieuw land en een nieuwe cultuur is enerverend, bijzonder en
soms ook niet gemakkelijk. Je
wordt enorm teruggeworpen op
jezelf en elkaar en ervaart aan den
lijve wat het betekent om alles achter te laten en opnieuw te beginnen
in een andere taal en andere cultuur
met eigen waarden, normen en
gewoonten, ook al is het nog in
Europa. Maar nu dus weer terug
naar het land van de strakke rechte
dijken met daarachter de schilderachtige slingerweggetjes, de goudgele korenvelden en de fris groene
weilanden van het prachtige Hoogeland.
Onze werk-roots liggen oorspronkelijk vooral binnen de hulpverlening. Fronica heeft gewerkt als
psychiatrisch verpleegkundige en
later als beeldend kunstenaar en
Cor als systeemtherapeut, bestuurder van diverse gezondheidszorginstellingen en doctor in de Sociale
Wetenschappen.
De laatste vijf jaar in Zweden, en
ook deels in Brazilië, zijn wij werkzaam geweest als vrije ondernemers in onze eigen werkplaatsen
voor ontwerp en realisatie van interieurobjecten, beeldende kunst en
schrijven van literatuur en poëzie.

Zodra de verbouwing in Stitswerd
klaar is, hopen wij weer met enthousiasme deze werkzaamheden
voort te zetten maar dan vanuit het
Hoogeland en Brazilië, toch ook
weer een spannende combinatie.
We hebben een zoon en een dochter, elk met gezin, drie kleinkinderen en twee bonuskleinkinderen.
Onze dochter woont in Brazilië,
waardoor we ook regelmatig langere periodes in Brazilië wonen en
werken.
Hoe wij, na een lange zoektocht
langs vele provincies en plaatsen
in Nederland, in Groningen terecht
gekomen zijn, is verrassend en
zeker niet vooraf bedacht. Op een of
andere manier gaf het Hoogeland
ons een warm gevoel en in Stitswerd stond een mooi huis, zo simpel kan het soms zijn. De keuze
voelt goed. Stitswerd is een prachtig wierdedorp. We hebben in de
afgelopen maanden al veel dorpsgenoten leren kennen en voelen
ons welkom.
Vaak wordt ons de vraag gesteld:
'Waarom gingen jullie naar Zweden
en waarom nu weer terug naar
Nederland?' Tja, als verliefdheid je
hart vult en je hart je voeten laat
lopen, kom je op de meest onverwachte en interessantste plekken
in de wereld!
Slutmål okänd men idag Stitswerd,
destino final desconhecido mas
hoje Stitswerd oftewel eindbestemming onbekend, maar vandaag
Stitswerd!
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Moi Kaansters
Dit voorjaar werd ik gebeld door mw. van der Hoek, met de vraag of ik
een stukje zou willen schrijven in t Lougnijs. Nu, daar hoefde ik niet lang
over na te denken. Het is een hele eer als er mensen zijn die interesse
hebben welke kant je levenspad is op gegaan. Wel, ik ben eens even gaan
neuzen in allerlei stoffige spelonken van mijn grijze massa en tot het
volgende gekomen.
Mijn schoolcarrière ben ik, net als
heel veel Kaansters, begonnen op
het Kleuterhofje. Maar van deze tijd
kan ik mij eigenlijk niet zoveel meer
herinneren. Zeker te druk gehad in
de zandbak, met het bouwen van
zandkastelen. Na deze tijd kwam
de lagere school bij juf Hamminga
en meester Kuipers. Een leuke tijd,
we waren zeker niet altijd de makkelijksten, maar goed, dat zie je
later pas in als je ouder wordt. Toen
kwam het voortgezet onderwijs aan
de orde, na een misse start op de
mavo in Uithuizen, wat een drama,
mijn rapport was zo muzikaal, het
leek wel of het was geschreven in
walstempo: 1-2-3, 1-2-3. Dan maar
naar de lts, dit was een schot in de
roos, lekker met je handen wat
doen. Ik heb er geleerd voor automonteur, maar toen ik mijn diploma's had was er geen werk in de
garage's. En zo kon het gebeuren
dat ik in de wegenbouw belandde,
net als mijn vader. Een geweldige
tijd, dit werk heb ik tot mijn 23ste
gedaan. Toen ik destijds wel eens
bij mijn schoonvader in de schoenmakerij kwam, leek mij dat een
geweldig ambacht. Gevraagd of ik
dat ook niet kon leren en zo had mijn

8

schoonvader opeens een opvolger. Dus ik naar Zwolle naar de
vakopleiding en de praktijk geleerd
van mijn schoonvader, dus het nieuwe werken op school geleerd en de
oude werkwijze thuis. Ik moet zeggen, het is helemaal mijn ding.
Ons bedrijf bestaat straks 60 jaar
en is gevestigd in Leens. Mijn vrouw
doet de schoenenverkoop en ik doe
de reparatie. U hebt vast al wel eens
een advertentie van ons gezien in
de krant. We zitten in de Hoofdstraat
tegenover het nieuwe winkelcentrum de Marren, achter de Jumbo
en de Aldi. Dus bent u een keer in de
buurt, wip dan gerust eens binnen!!!. Dan kunnen we u laten zien
hoe veelzijdig een klein familiebedrijf kan zijn. Nu bouw je zoiets niet
zomaar op, daar moet je echt keihard voor werken van 's morgens
half zeven tot 's avonds half tien. En
pleeg je als het ware roofbouw op
je lichaam. Ik heb 20 jaar gerepareerd voor nog een aantal bedrijven
en dacht dat ik niet stuk kon.
Tot januari 2010, toen ik getroffen
werd door een hartinfarct. Het is
dankzij het alerte optreden van mijn

vrouw, het vakmanschap van het
ambulance- en ziekenhuispersoneel dat ik het na vertellen kan. En
ze hebben me in het ziekenhuis wel
goed te kennen gegeven dat ik anders moest gaan leven. Minder
stress en meer bewegen. Dus heb
ik wat werk afgestoten en heb mijn
oude hobby, het fietsen op de racefiets, weer opgepakt. En ik kan sindsdien genieten van hele kleine dingen, zoals vogels en andere dingen
in de natuur.
Ik ben sinds een jaar ook werkzaam als postbezorger bij PostNL.
Geweldig mooi werk, je krijgt beweging en je bent lekker buiten. En
er is nog geen dag geweest dat ik
met tegenzin op mijn postfiets ben
gestapt, regen, harde wind of
sneeuw. Het maakt niet uit, ik doe
mijn werk met plezier. En als ik
mijn wijk gedaan heb, ga ik weer
aan het werk in de schoenmakerij.
Mijn hobby's zijn verder muziek, ik
speel es bas, bes bas en ben nu
bezig met het studeren van trompet
en keyboard. Ik ben helemaal verzot op Egerlander blaaskapel muziek. En tegenwoordig kijk ik ook

vaak op YouTube en vind daar allerlei muziek waar ik nog nooit van
gehoord heb. Verder kijk ik graag
naar vogels en als ik dan nog tijd
over heb zit ik ook graag langs de
waterkant met een hengel.
Zo, nu weten jullie hoe het mij
vergaan is sinds ik uit Kantens
vertrokken ben. Maar denk nu niet
dat ik mijn geboortedorp ben vergeten. Want als ik eens weer de blues
heb, dan doe ik mijn ogen dicht en
maak in mijn hoofd een wandeling
door het dorp waar ik geboren en
getogen ben en doe dan steevast
mijn ogen weer open met een glimlach om mijn mond.
Want je kunt een echte Kaanster
wel uit Kantens halen, maar je haalt
Kantens niet uit een echte Kaanster!!!
Nou ik hoop dat het u allen goed
mag gaan en mocht u eens in Leens
komen, u bent van harte welkom.
Kor Zuidema
Hoofdstraat 18 A
Leens.
zuidemaschoenen@ziggo.nl

Transformatiehuisje Uithuizen
getransformeerd
Leerlingen van Het Hogeland College hebben begin dit jaar samen met
Clemstudio hard gewerkt aan het bijzondere kunstproject Trafo Mozaïek
Uithuizen. Transformatorhuisje 1818, het elektriciteitshuisje op de
parkeerplaats achter Albert Heijn in Uithuizen, is voorzien van een
kunstwerk van mozaïeksteentjes.
Ruim tachtig leerlingen zijn onder
leiding van Clemstudio aan de slag
gegaan om het transformatiehuisje
om te toveren tot een blikvanger. De
leerlingen zijn vanaf het begin betrokken bij het project: van ontwerp
tot en met de uitvoering. Het centrale
thema hangjongeren is door hen zelf
bepaald, ook het aanbrengen van
het mozaïek hebben de leerlingen
met veel enthousiasme gedaan. Het
project Trafo Mozaïek Uithuizen is

een samenwerking tussen Het Hogeland College, Clemstudio Roodeschool, Enexis en de gemeente Eemsmond. Wethouder Sienot heeft op
maandag 14 oktober in het bijzijn
van leerlingen en docenten het transformatiehuisje geopend. 'Door dit
bijzondere project is Uithuizen weer
een beetje mooier geworden. De
leerlingen kunnen trots zijn op wat
zij met elkaar gemaakt hebben', aldus de wethouder.
9

Film
avond
CinéStiel
Zaterdagavond 16 november
20.00 uur
Dorpshuis Stitswerd
Stiel 6
Stitswerd
Toegang 3,00
(inclusief één consumptie)
In verband met vertoningsrechten
mogen we wel de aankondiging
doen, maar niet de titel noemen.
Net als alle andere keren vertonen
wij een meesterwerk uit de filmgeschiedenis. Wilt u weten welke film
op de rol staat mail of bel.
Informatie:
E dedaeric@hotmail.com
T 551766
______________________________________

Nieuws van de
IJsbaanvereniging
De zomer loopt ten einde. De R
komt in de maand. Het wordt weer
kouder. Tijd voor nieuws van de
ijsbaan. Het bestuur heeft niet stilgezeten. Er is de afgelopen zomer
druk aan de baan gewerkt en we
hopen dat we er in de winter klaar
voor zijn.
OPROEP:
Wie heeft er nog 30 x 30 cm. betontegels liggen? Wij hebben nog 250
stuks nodig voor de ijsbaan. Wie
kan ons hier aan helpen? U kunt
bellen naar J.R. Wever, Kooistraat
36 te Kantens. T 552757
Wij komen in oktober as. weer
langs voor de jaarlijkse contributie.
Leg alvast wat geld klaar voor als
de mensen langskomen. Niet-leden kunnen zich aanmelden bij Bert
Bultena, Langestraat 6 te Kantens.
T 551892
ZET VAST IN UW AGENDA:
Jaarvergadering: dinsdag 2 november om 20.00 uur in het Jeugdhonk,
Pastorieweg te Kantens.
Het bestuur van de
IJsbaanvereniging

Eemsmond verkoopt kunstwerken
voormalige kuntsuitleen
De gemeente Eemsmond verkoopt in november haar kunstcollectie. De kunst is afkomstig uit de voormalige
kunstuitleen Eemsmond. De ongeveer zeshonderd kunstwerken worden via een online veiling verkocht. Het
gaat om tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken, grafiek, glas en keramiek van onder anderen Eddy Roos,
Heleen van der Tuin, Francien Schrikkema, Willem Bouter en Anke Sloof.
De raad heeft in december 2012
besloten dat de kunstuitleen gestopt wordt. Alle kunstwerken worden daarom nu geveild.
De opbrengst daarvan komt in de
algemene reserve van de gemeente. Het gaat om diverse soorten
kunst: van litho's tot houtskooltekeningen, van bronzen beelden tot
olieverfschilderijen. Wethouder
Harrie Sienot: 'fijn dat op deze wijze
een groot aantal mooie kunstwerken daar terecht komen waar ze
voor bedoeld zijn: bij de mensen

KIJKEN EN MEEBIEDEN
Geïnteresseerden kunnen de
kunstwerken bekijken via
www.kunstuitleeneemsmond.nl.
Op zaterdag 9 en zondag 10 november vinden er kijkdagen plaats. Op
beide dagen zijn geïnteresseerden
van harte welkom tussen 13.00 en
17.00 uur in De Rank aan de Hoofdstraat-Oost 1 in Uithuizen. Tijdens
deze twee kijkdagen zijn catalogi
beschikbaar. De verkoop van de

kunstwerken gaat woensdagmorgen 6 november om 10.00 uur van
start. Vanaf dat moment kunnen
mensen via www.veilinghuisomnia.nl inloggen en bieden. De
veiling loopt tot en met woensdag
13 november 21.00 uur. Meer informatie over de veiling(voorwaarden)
is te vinden op de website van
Veilinghuis Omnia.

Nieuwe openingstijden jeugdhonk
Het jeugdhonk heeft andere openingstijden en dat willen we graag aan iedereen laten weten. Op donderdag zijn
we niet meer geopend, maar op vrijdag en zaterdag wel. Kom gerust eens langs voor een drankje.
Openingstijden:
Vrijdag van 19.00 01.00 uur
Zaterdag van 19.00 00.30 uur
Met vriendelijke groeten,
Yasmin de Boer
Kantster jeugdhonk

10

thuis, om er van te genieten!'

Dag van de regio
Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013 is voor het tiende achtereenvolgende jaar de Dag van de Regio gehouden. Ruim zestig verschillende
deelnemers in Nederland en Duitsland hebben er voor gezorgd dat het
ook dit jaar weer een groot succes was. Er waren weer duizenden mensen
op pad om een Dag van de Regio activiteit te bezoeken.
Het weekend begon op vrijdag 4
oktober met een feestelijke opening bij Gasterij Natuurlijk Smeerling in Onstwedde. Zaterdag 5 en
zondag 6 oktober boden volop mogelijkheden voor een verrassende
ontdekkingstocht door Groningen,
zuidoost Drenthe en de Duitse
grensregio's. Een bezoek aan een
zelfkazende boer in het kader van
het thema 'boerengoed' of een workshop Djembé op het Hoogeland, er
was veel mogelijk.
Dit jaar vond de eerste grensoverschrijdende Dag van de Regio
plaats. Een uniek evenement dat
nieuwe perspectieven opent voor
toeristisch-recreatieve en culturele ontwikkelingen en samenwerking. Op zondag 6 oktober kwam
ook nog een groep van veertig Duitse Tag der Regionen-deelnemers
naar de Dag van de Regio. Zij hebben die dag een aantal activiteiten
bezocht, waaronder Boerderijwin-

kel Molema, Zuivelboerderij Den
Hartogh en activiteiten in Den Andel.
Dit was een tegenbezoek voor het
bezoek van Nederlandse Dag van
de Regio-deelnemers op 21 en 22
september aan de Duitse Tag der
Regionen in Norden. Zij bezochten
daar een markt met o.a. streekproducten, cadeauartikelen en live
muziek.
Dit (samenwerkings)project is onder andere mogelijk dankzij een
INTEREG IVa-subsidie van de EDR,
een subsidie van de Provincie Groningen en de gemeenten Haren,
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Bellingwedde, Emmen, Oldambt en Vlagtwedde. Daarnaast
is er een hechte samenwerking
tussen Stichting Dag van de Regio
en de Regional Bewegung, die de
Duitse Tag der Regionen organiseert.

Kerstwandeling in Kantens
Op 14 december 2013 staat het weer gepland, de altijd gezellige kerstwandeling
van Kantens! Om ook dit jaar de kerstwandeling te kunnen laten slagen, zijn we wederom op zoek naar enthousiaste dorpsgenoten die daaraan een bijdrage leveren: dat
kan in velerlei vorm, zoals iets verkopen,
muziek maken of een workshop organiseren. Daarnaast worden dit jaar ook versierde en verlichte tuinen in kerstsfeer opgenomen in de route. De drie mooiste tuinen
zullen we dan belonen met een prijsje.
Wilt u meedoen middels een activiteit en/
of tuin in kerstsfeer, geef u dan op voor 30
november a.s. De kerstwandeling gaat alleen door bij voldoende deelnemers. Voor
vragen en opgave kunt u terecht bij:
Cindy Moorlag
T 572390
E moorlag.c6@gmail.com
Regina Mosselaar
T 423274
E h.mosselaar@hetnet.nl
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Nieuws van t Schienvat
Met kerst 1 2 3
MAAK UW EIGEN BLOEM(KERST)STUK
Op 18 december geven wij een bloemenworkshop in t Schienvat te
Kantens, van 10.00 12.00 uur met als thema kerst (keuze uit drie stukken).
Onder professionele begeleiding van Magda Mooiman maakt u een mooi
werkstuk.
De prijs is 25,00 p.p., dit is inclusief alle materiaal en koffie.
Opgave vóór 9 december: M 06-20839053.
Indien mogelijk snoeischaar of mesje zelf meenemen.
Kan alleen doorgaan bij voldoende deelname (min. zes personen).
Bij opgave vermelden welk bloemstuk u kiest om te maken (zie foto's).

6 NOVEMBER

Er even tussen uit?
Laat u verrassen op woensdag 6 november met een stamppottenbuffet.
We beginnen om 18.00 uur in eetsalon Leutje Lanteern.

Dieverdoatsiemarkt

Het buffet bestaat uit:
Voorgerecht
Stamppot (keuze uit drie soorten)
Nagerecht
Kopje koffie

Woensdag 19 maart 2014 zijn er weer verkiezingen.
Wij houden dan weer een markt in het t Schienvat, bewaar/maak alvast
leuke spulletjes (voor Pasen) en geef u tijdig hiervoor op.
De standplaats is gratis (eigen consumpties niet toegestaan).
M 06-20839053

De kosten voor dit eetfestijn zijn 14,50.
Als u dat wilt, kunt u aansluitend naar het vertelcafé.
Opgave voor 4 november M 06-20839053

Suntermeerten

Vertelcafé
Het wordt al weer kouder en we kruipen langzaam maar zeker onze huizen
weer in. Tijd voor fijne lange avonden, tijd voor een verhaal. Tijd om bij
elkaar te komen in het vertelcafé.
Op woensdag 6 november start het eerste vertelcafé van dit seizoen weer.
Een paar mensen (amateurs, zoals wij allemaal zijn) hebben een verhaal
voorbereid en zullen beginnen. Dit ene verhaal doet je denken aan dat
andere verhaal.
Gezellig rondom de tafel komen zo allerlei verhalen naar boven. Vanzelf
gaat iedereen vertellen, zonder drempel, zonder dat iets moet. Het is fijn
om naar verhalen te luisteren, het is ook leuk om zelf iets te vertellen.
Doe wat je wilt en kom bij ons aan de tafel van het vertelcafé.

Zun, moan steern
k Loop hier mit mien lanteern,
Over stroaten, over wegen,
Kom k aal mien vrundjes tegen
t Is ja aalpmoal licht
Wat n mooi gezicht!
Fré Schreiber

Datum: woensdag 6 november
Plaats: t Schienvat
Tijd:
20.00 uur

Eetsalon t Schienvat
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 verwarmen.
Kosten warme maaltijd 5,25
Kunt u zelf niet komen bel even en we komen bij u thuis.
Inlichtingen: M 06-20839053
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Koffie
Ik ben geen koffieleut. Om een uur of half elf 's ochtends en na het eten
's avonds lust ik wel een klein sterk bakje espresso. Expresso zeggen veel
mensen.
Hoe je het ook zegt maakt niet uit, als het maar lekker is. Je moet een goed
apparaat hebben, goede koffie en een voorverwarmd
kopje. Zelf bonen malen is vele malen lekkerder dan
kant-en-klaar gemalen koffie. Als je zelf bonen maalt,
ruikt het iedere keer hetzelfde, als wanneer je een
nieuw pak, gemalen koffie openmaakt.
Bonen malen is weer helemaal in. Vroeger mocht ik
van mijn moeder al aan de D.E.-wandkoffiemolen
draaien. In iedere keuken hing wel zo'n ding,
gespaard met de D.E.-punten. De inhoud van het
glazen opvangbakje van de molen ging in het
bovenste gedeelte van de aardenwerken filterpot.
Dan kwam er een schepje Buisman op en een snufje
zout. Het werd aangestampt met een klein rond wit
stampertje, niet te hard, want dan liep het water niet
door. Vervolgens kwam er een water-verdeeldekseltje op. Kokend water uit de fluitketel in kleine scheutjes opgieten. Heel
langzaam zakte het kokende water door de koffie in het onderste gedeelte
van de pot. Dat kon je zo niet drinken, het was extract. Al naar gelang je
smaak goot je meer of minder extract in een kopje en daar bovenop heet
water of gekookte melk.
Het voordeel van het extract was dat je het kon bewaren.
Het verloor wel een beetje zijn
smaak, maar het was na uren nog
goed drinkbaar.
Gemak deed z'n intrede. Een glazen
pot, een plastic houder met een
papieren filter, snelfilterkoffie erin
en gieten maar.
Weer later een koffiezetapparaat.
Werkte precies hetzelfde, maar je
hoefde het water niet zelf te koken
en op te gieten. Bovendien bleef de
koffie warm. Melk koken deed je

ook niet meer, gewoon koffiemelk of poeder erin. Het werd
er niet lekkerder op.
Tegenwoordig is het bon ton
om speciale koffie en je eigen
koffiezetmethode te hebben.
Op vakantie stond eens naast
onze caravan een stel met kind
in een tent. Op een avond ging
het gesprek over koffie. Nu bleken zijn ouders importeurs te zijn van een
wel heel bijzondere soort koffie uit Indonesië. Kopi loewak. Een civetkatsoort, de loewak, eet de koffiebessen op de plantage. De resten, de bonen,
fermenteren in zijn maag en darmen en vervolgens poept hij ze uit. De
ontlasting van deze dieren wordt verzameld, de bonen worden er uitgehaald, goed gewassen (wie had dat gedacht) en even geroosterd. Dan
wordt de koffie gezet, kopi in het Indonesisch.
De volgende ochtend beloofden de kampeerders, zouden wij worden
gewekt met een kopje kopi loewak. Inderdaad kregen we 's ochtends deze uitgepoepte koffie en ik heb nog nooit, ik
herhaal nooit, zulke lekkere koffie gehad.
Als ik het zou moeten omschrijven
zou ik zeggen dat het nog koffieder
smaakte dan espresso. Het kon nog
lekkerder, zeiden de buren, maar op
vakantie is het wat lastig zetten. Zij
gebruikten, evenals wij, een percolator. Een apparaat dat dichtbij espresso
komt en gemakkelijk te gebruiken is
op een gasbrandertje.
Wanneer u nu besluit uitsluitend nog
kopi loewak te drinken, moet ik u
waarschuwen. Op internet wordt het
aangeboden voor ongeveer 20,00
per ons (!) en is daarmee de duurste koffie van de wereld, beslist geen
kópie.
Wij houden ons, na een lange zoektocht, waarbij prijs en kwaliteit de
belangrijkste criteria waren, aan de koffie van de Aldi. De bonen voor het
espressoapparaat en het roodmerk voor de percolator.
Waarom vertel ik u dit allemaal. Ik zou het niet weten. Ik moest het even
kwijt.
Een mooie aanleiding om het de volgende keer over thee te hebben.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com

Muzieksessie voor KiKa
Op 22 februari 2014 wordt een muzikale sessie in t Schienvat gegeven
ten bate van Kinderen met Kanker (KiKa). Er wordt dan geld ingezameld
voor deze organisatie. De bedoeling is om muzikanten uit Kantens en
omstreken te laten optreden. Sessie-muzikanten spelen uiteraard pro
Deo voor deze actie.
De bedoeling is om dit op de zaterdagmiddag/-avond te organiseren.
Er is al redelijke belangstelling
vanuit de muzikanten om gratis te
komen spelen.
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Het publiek wordt gevraagd om
een bijdrage in een melkbus o.i.d.
te deponeren en dit gaat naar KiKa.
Wij zullen zelf natuurlijk met KiKa
contact opnemen dat we dit evenement voor hen gaan organiseren.
Alles valt en staat natuurlijk met
o.a. sponsoring.
Muzikanten nemen hun eigen
instrumenten mee.
Iedere muzikale inbreng, van wat
voor aard dan ook, is natuurlijk
welkom.

Er zal een aantal basismuzikanten staan om de gastmuzikanten
te begeleiden, dit moet toch geen
probleem zijn met zoveel muzikaal talent in en rondom Kantens.
In principe is het niet de bedoeling om daar met een complete
bestaande band te gaan optreden, maar met verschillende
muzikanten, die Kantens en
omgeving rijk is, een aantal
(bestaande) nummers te gaan
spelen die over het algemeen tot
muzikale uitkomsten kunnen
leiden.

Marten Dijkstra zal het muzikale
gedeelte gaan regelen en natuurlijk ook zelf meespelen.
U kunt zich opgeven bij:
Marten Dijkstra:
mmdijkstra@home.nl
M 06-51870901
Rita Pool:
o.pool1@kpnplanet.nl
M 06-20839053
Graag opgeven
voor 1 februari 2014

Jeu-de-boulesclub Numéro Six
te Stitswerd
Het seizoen is ten einde. De competitie is gespeeld. Het slottoernooi is
geweest. Wat rest zijn vriendschappelijke partijtjes, zolang het weer
goed is. Na een regenachtig voorjaar kwam een zonovergoten zomer.
Iedere dag was er wel iemand op de baan. De wedstrijden werden keurig
op tijd gespeeld. Iedereen bleek tegen iedereen te kunnen verliezen. Uitgezonderd
één team, dat van de
veertien spellen er
slechts twee verloor.
Het team bestond uit
een doorgewinterde
speelster en een nieuweling, maar wel een
die dag en nacht oefende.
Er waren nog drie nieuwelingen. Die slaan hun slag de
komende jaren wel.
Opvallend is de tactiek en regelkennis. In het verleden hield niemand zich daar mee bezig. Nu hoor
je regelmatig: volgens de regels…
Het slottoernooi is ook gespeeld.
En zoals dat gaat bij ons, wordt er
slecht weer voorspeld en spelen
we in de zon. Het bleek een familiefeestje te zijn.
De kersverse kampioen had de
hele familie uitgenodigd. Zoals Stitswerders zijn, werden ze onmiddellijk opgenomen in de strijd met alle
kwinkslagen die daarbij horen.
Nu ik het erover heb zijn Stitswerders, in ieder geval dat deel dat jeude-boult, behoorlijk verbaal onderlegd. Een spel met ballen leent zich
natuurlijk behoorlijk voor flauwiteiten, die steeds leuker worden.
Volgend jaar beginnen we weer op
1 april. De transfermarkt is weer
geopend. Nieuwe partners kunnen
weer geregeld worden.

DE COMPETITIE:
1
Deda, Evert
2
Anneke, Jantien
3
Merlijne, Derwin
4
Loekie, Bart
5
Jack, Rob
6
Appie, Eric
7
Fronica, Cor
8
Birgit, Alfred
HET SLOTTOERNOOI:
1.
Eric
2.
Cor
3.
Alfred
4.
Anneke
5
Rob
Evert
7
Birgit
8
Jack
9
Bart
10
Pauline
11
Marjolein
12
Fronica
13
Marja
14
Loekie
15
Piet

Wat rest zijn de uitslagen.
ERIC DE KLERK
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n Ollerwetse oavend

Saars

Wanneer overkomt joe dat ien dizze tied dat ie haile oavend noar radio
luustern? Mainsttied zet ie tillevizie aan en den is t radioluustern doan.
n Week of wat leden op vrijdag 13 september hemmen wie van vaaier
uur smirregs tot twaalf uur soavends noar Radio Noord luusterd.

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.

Zit veur roam
en kiek ien boeten
Seupel zundje beschient
òmkleurde bloadern
ook al gounent op weg
dij wirreln wat
ien waaierge wiend
vlaigen rompslomps
hoog lucht ien
siddeln wat rond
worden din deur
wiendvloag tegen
rooie pannendak kwakt
glieden oetteld
gestoadeg deel
dakgeut ien.
Nane van der Molen
30-9-2012

Wat was der te doun, zellen ie
denken.
Henk Binnendijk nam noa hail wat
joaren òfschaaid van zien pergram
'Aaltied wat aans', ook wel 'Belpergram' nuimt. Hai wol wat aans doun
en Henk haar oetfigelaaierd om nait
zo as aans om zes uur oet te schaaiden, mor snaachts om twaalf uur.
Wie moggen soavends net veur t
broodeten aaltied geern even
luustern wat mènsken aalpmoal te
zeggen haren. Henk mos hail wat
aanheuren, ook voak wat gemekker. Mor hai haar aaltied n weerwoord. Mit zien mooie radiostem
wis e lu vaast te hollen. As e der nait
was, vonden wie der niks aan. t
Jonkvolk van Noord wis nait zo
goud wat ze weerom zeggen mozzen.
Kritiek op RTV-Noord kon Henk nait
best verdroagen, mor den vonden
wie t net schier worden. 'Henk wordt
kwoad', zeden wie den 'even goud

luustern'. Noa zien knijoperoatsie
wer e war makkelder, mor dat hemmen ale mènsken as ze older worden. Leste joaren haar hai n haile
rieg vaaste klaanten. Dij konden
hom dizze oavend goidag zeggen.
Katja Swabedissen ( 'Swabie' )
zörgde der veur dat er elk haalf uur
n kollegoa biezat, dij n proatonderwaarp ienbrocht. Bie zetten n stukje
meziek der maank. Wie haren der
veurtied nait veul kiek op, mor t was
hail genouglek.
Op n duur wollen wie wel op bèr.
Gain nood, radio staait noast bèr,
den wie wollen t oetheuren. Leste
gast was Piet van Dijken. As dij
lösbraandt, kinnen ie wel wakker
blieven. Dij holdt wel van babbeleguuchies.
Oetze Eilander dut nou t pergram.
As de vaaste klaanten mor gain
wènst van Henk kriegen!
Anje van der Hoek

Van Dou en Nou op t Hogelaand
JACOB TILBUSSCHER K.J.ZN. 1876-1958 (DEEL 5)

Ter Verpoozing
Van 1921 ofaan kregen veul meer Grunnegers t waark van Tilbusker onner
ogen, benoam lu dij ainks nait zo veul belang haren bie geschiedenis. Van
dat joar ofaan tot aan 1942 tou schreef hai meer as 800 artikels veur t
bieblad, dat bie zodderdoagse kraan ien zat en “Ter Verpoozing”haitte. t
Is sikkom nait veur te stellen, veur n man dij aan 1936 tou voltieds
schoulmeester was en as siktoares van “commissie tot wering van
schoolverzuim”, wat hai drijendaarteg joar volhollen het, n bult schrieverij haar. Wegens aal onnerzuik dat doartou neudig was, wer hai vaste
klant van biebeltailk van Rieksakkedemie. Boetendes was hai geregeld
bie pad en weg noar steden doar hai over schrieven wol en dee hai noazuik
ien archieven.
Ien aal dij joaren was Tilbusker vernoamste
Grunneger geschiedenisleroar en stoaregaan
kregen aal meer lu heur oareghaid aan dörpshistorie en as zodderdoags kraant ien deur
gooid wer, din was t veurblad van “Ter verpoozing” t eerste dat opsloagen wer. As kraan
oet was, wer t stuk van Tilbusker oetknipt en
opbewoard. Zo het hai n nuver paart had aan
aanpeerdjen van belangstellen veur Grnneger
kultuur. Hai vertelde minsken woar of ons
terdietsies heer kommen en wat ter zo biezunner is aan Grunneger toal. Mit kennes van
achtergronnen keken lu mit aner ogen noar heur loug en aal t geen dat oet
t verleden tot ons kommen is.
Knelis ter Loan schreef ien “Riekdom van Grunneger Toal”(1924):”Artikel
as Tilbusscher n joar of wat leden schreven het ien t Noorden, fien en mooi
waark, doar mos n boukje van moakt worden; honderden hemmen hom
mit aandacht volgt; en dat is nou nog veul meer zo”. Ter Loan kon t waiten;
Tilbusker haar n paart leverd veur zien “Nij Grunneger Woordenbouk” en
veur “Grunneger Overleveringen”.
Veur t leste bouk schreef Tilbusker over Widde Juvvers: ”t Bennen lang gain
lelke vremmenschen en zai bennen spierwit aankled. Op 't Ol Hof bie Röttum
lopen 's nachts om twaalf uur twij. Ain mit n körfke ien aarm. Zai bennen
stoalelgek op keerls en as der ain lòpt, lòkken ze hom noar heur tou.”
Leste dail volgt
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS
Zondag 3 november
11.00 uur ds. G. Timmermans, Groningen
14.30 uur ds. P.A. Slager
Woensdag 6 november
Dankdag
19.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 10 november
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. L.G. Boonstra, Slochteren
Zondag 17 november
11.00 uur ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 24 november
09.30 uur ds. A.A. Kramer, Assen
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 1 december
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. S.M. Alserda, Hoogkerk
____________________________________________

Brood, vis en
nog veel meer!
DANKDAG 2013
Wat?
Kindgerichte dankdagdienst
Wanneer?
6 november 2013 om 15.00 uur
Waar?
In de GKV Pastorieweg 21 te Kantens

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

We zijn blij dat we veel hebben
gekregen en willen graag delen!

Geen kopij ontvangen
____________________________________________

Hoe?
Je kunt iets meenemen voor de
voedselbank: een pot pindakaas,
een pak hagelslag, een pak koffie of
blik- en potgroenten.
_______________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
Zondag 3 november
10.00 uur ds. J.W. Bassie, Groningen
In Salem
Zondag 10 november
10.00 uur dhr. M. van Heijeningen,
Dorkwerd
In Salem
Zondag 17 november
10.00 uur da. N.C. Meihuizen
In Salem
Zondag 24 november
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
In Salem.
Eeuwigheidszondag herdenking
gestorvenen.
Na afloop koffie en thee.
19.00 uur Taizéviering in de kerk
van Stitswerd
____________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 10 november
19.00 uur ds. H. Poot
Zondag 24 november
19.00 uur ds. A.J. Fraanje

Taizé-viering in
kerk van Stitswerd
Op zondagavond 24 november
wordt er in de Georgiuskerk van
Stitswerd een Taizé viering gehouden. Janny Prins, kerkelijk werker
van de Protestantse gemeente,
gaat voor en Martin Sprenger zal
voor de begeleiding zorgen van de
Taizé-liederen. Zoals gebruikelijk
bij Taizé-vieringen hebben rust en
stiltes, naast teksten en muziek,
een belangrijke plaats in de viering. Waxinelichtjes zullen de oude
kerkruimte extra luister bijzetten.
De aanvang is 19.00 uur. Parkeren
kan weer het beste bij boerderij
Wibbens en boerderij Oudman.
Welkom!
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Geopend:
vrijdag 17.00 - 19.00 uur
zaterdag 17.00 - 20.00 uur
(ook afhaal)
Menu's
Menu's (ook voor afhaal)
Soep v/d Dag ........... 2,00
Keuze uit diverse schotels
Spareribschotel ....... 7,25
Zalmschotel ............ 7,25
Karbonade ............... 6,25
Schnitzel met
champignonroomsaus 7,25
Shoarmaschotel ....... 6,25
Visfilet .................... 5,25
Macaroni ................. 5,25
Bami ....................... 5,25
Gevulde Tortilla's ..... 5,25
(met gehakt & groente +salade)

Schotels worden geserveerd
met gebakken aardappelen of
frites/salade of groente v/d dag
Pannenkoek v.a. ..... 2,25
Maaltijdpannenkoek . 5,25
(gevuld met groente en vlees)

Toetje v/d Dag ......... 1,75
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 uitsluitend
in plantaardige oliën
gebakken.
Gastdames
Jeanet en Rita

Weekenddiensten

Agenda

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

Rottum

Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.
2 en 3 november
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 57 28 18
9 en 10 november
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 43 17 16
16 en 17 november
C.J. Conradie
Bedum - T 050 3012337
23 en 24 november
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 57 28 18
30 november en 1 december
J.D. Buwalda
Bedum - T 050 3013994
__________________________________________________
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. Inloopspreekuren in Uithuizen en Warffum - T 0595 - 437555
_____________________________________

Collecte
De collecte van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft in Stitswerd en omgeving 150,00 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank hiervoor.
H.T. Wibbens-Iwema, Stitswerd
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21 september - 30 november
Kerk Rottum
09.00 - 17.00 uur
Expositie
Groninger kerken toen en nu.
Gratis entree
21 september - 1 december
Kleine huisje Rottum
09.00 - 17.00 uur
Expositie
Het ondergeschoven kind
Gratis entree
_______________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane
Zaterdag 2 november
In het dorpshuis.
18.00 - 21.00 uur
Pompoenwedstrijd
Zaterdag 16 november
Dorpshuis Stitswerd
20.00 uur
filmavond, entree 3,00
(inclusief één consumptie)
Zondag 24 november
Georgiuskerk
19.00 uur
Taizé-viering
_______________________________

Kantens
V.a. maandag 28 oktober
t Schienvat
Foto expositie van de fotoclub
Zaterdag 2 november
Jeugdhonk
20.00 uur
Jaarvergadering IJsvereniging
Woensdag 6 november
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
15.00 uur
Dankdag
Woensdag 6 november
t Schienvat
18.00 uur
Stamppotbufet
t Schienvat
20.00 uur
Vertelcafé

Zaterdag 23 november
Molen de Groote Geert
14.00 uur
Intocht Sinterklaas
Woensdag 18 december
t Schienvat
10.00 - 12.00 uur
Bloemenworkshop
Opgave zie elders in de krant
Vrijdag 20 december
t Schienvat
20.00 uur
Cabaretvoorstelling
door Sietse van der Ree
Zaterdag 21 december
Antoniuskerk
10.30 uur
Ingebruikname Antoniuskerk
(onder voorbehoud)
_______________________________________
OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
_______________________________________
Vaste activiteiten t Schienvat
Maandag
19.30 - 22.30 uur
Advendo
Dinsdag
09.30 11.30 uur
Bewegen op muziek
19.30 21.30 uur
Volleybal
20.00 22.00 uur
Tai Chi
Woensdag
19.30 20.30 uur
Body Shape
Donderdag
19.30 20.30 uur
Damclub
Vrijdag
17.00 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub
Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 20.00 uur
Vlinthippers

Ingebruikname
Antoniuskerk
Nu de afronding van de restauratie van de Antoniuskerk de laatste fase
is ingegaan, is de officiële datum van de feestelijke ingebruikname
vastgesteld op zaterdag 21 december, om 10.30 uur.
In het decembernummer van t Lougnijs treft u het programma aan, met
alle details. Maar u kunt de datum nu alvast noteren in uw agenda, want
hier moet u bij zijn!

Vader en zoon Wever hebben de kerk
weer van een nieuwe verflaag voorzien.
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Cindy Moorlag
Hilma Oudman-Dam
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________
December nummer
uiterste inleverdatum
15 november 2013
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
Per mail
info@tlougnijs.nl

Foto van de maand

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

't Lage Eind op een vroege herfstdag

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

Annet Eveleens
_________________________________________________________________________________________

Giften
We hebben afgelopen maanden de
volgende giften mogen ontvangen:

Hallo lieve kinderen
Dit jaar wil sinterklaas ook Kantens weer bezoeken,
en wel op 23 november.
Ik verwacht rond 14.00 uur aan te meren bij de molen De Grote Geert.
Na mijn rondje door het dorp, wil ik samen feest vieren met jullie
in t Schienvat.
Zijn er nog kinderen die willen optreden voor sinterklaas, dat kan.
Ze kunnen zich opgeven t/m woensdag 20 november 18.00 uur
bij Miranda Blaauwwiekel T. 552265.
Tot Zaterdag 23 november
Sinterklaas
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St. Oude Gron. kerken 15,00
Uitvaartvereniging
25,00
SchoolbestuurL&E
15,00
CSCW
25,00
Dep. Nut v/h Algemeen
Middelstum-Kantens
25,00
Orgelrestauratie NH kerk 25,00
Stichting Speelweek
Kantens
25,00
Kaanster Vlinthippers
15,00
Chr. Gereformeerde kerk 35,00
Bernleftheather
35,00
Stichting Project Oekraïne10,00
N.B.v.P. Vrouwen van Nu 10,00
Toneelvereniging Advendo25,00
Speeltuin t Spruddernust 25,00
Ver. Dorpsbelangen
Kantens
50,00
Kaanster Kermis
25,00
Damclub t leert vanzulf 25,00
Ver. Dorpsbelangen
Rottum
25,00
Wij willen u hierbij heel hartelijk
danken voor uw gift!

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.
__________________________________________________

Oud papier
zaterdag
30 november
T 0595 - 551788

