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Stitswerd op z'n kop
De planning is vol, de dag belooft tal van activiteiten en het herhaaldelijk checken van het weerbericht wijst
nog steeds op hetzelfde mooie weer. Er is een eersteklas kokkin ingehuurd, een koor en een heleboel attributen
voor een zogenaamd waterfestijn. Vanaf één uur 's middags zal de jaarlijkse feestdag geopend zijn met
uitnodigingen aan mensen, verspreid door het hele land. De voorwaarde? De geïnviteerden moeten ofwel op
het moment in Stitswerd wonen ofwel voormalig bewoner zijn.

30 mei 2014, 13.00 uur  Om op te
warmen wordt het zogenaamde
'Stitswerd op z'n kop' begonnen met
een gouwe ouwe: alle twaalfmin-
ners op een versierde kar achter
een trekker door het dorp. De gas-
ten zijn nog niet allemaal gearri-
veerd en hiervoor krijgen ze nog
even de tijd tijdens een inloop met
allerlei spelletjes voor de kids en
stiekem zijn adolescenten ook niet
vies van een potje mens-erger-je-
niet of blik gooien of vier-op-'n-rij.
Het aanwezige springkussen en
zwembad worden dan weer wel
(eerst) bevolkt door de jongere
doelgroep. Om drie uur worden de
blikopeners erbij gepakt, want dan
mogen alle achttienplussers aan
de alcohol. Een tweede kenmer-
kend 'Stitswerd op z'n kop' element
wordt geïntroduceerd: olifant Ro-
sie inclusief circusdirecteur en niet
al te snuggere clown. Zoals het
hoort.

Niet lang daarna wordt iedereen
verzocht zich naar de haven te be-
geven om, d.m.v. een waterspel,
ruimte te creëren voor de veelbelo-
vende avondmaaltijd. Het doel is
natuurlijk met dit waterfestijn een
zo snel mogelijke tijd te behalen en
de daaropvolgende prijs in de wacht
te slepen. Het idee is simpel: ren
over een strook plastic die over het
water is gespannen en halverwege
aan een vlot bevestigd, draai een
rondje om de paal op het vlot en ren
weer terug. De truc is evenwicht en
wie toch minder balans lijkt te heb-
ben, belandt ergens tussen wal en
schip in het water. Zoals het gaat.

De helft van het publiek blijft han-
gen bij het dorpshuis of de haven,
de andere helft begeeft zich naar het
dertiende-eeuwse kerkje waar
koor Pavane een miniconcert geeft
en een dorpsbewoner een aan Stits-
werd aangepast lied ten gehore

brengt. Waar iedereen na deze luis-
teractiviteit en voorafgaande be-
weging om zes uur naar snakt, is
een goede maaltijd en die wordt
verzorgd door Stitswerdse profkok
Birgit Flüg. Een tweede portie is
geen uitzondering. Of een derde.
We eten door tot we vol zitten en
misschien nog wel even wat meer.
En daarna ontdek je dat er nog een
overheerlijk toetje staat te wach-
ten. Zoals het gaat.

Acht uur is het begin van een avond-
vullend tja, avondprogramma. Het
lijkt haast alsof, met de volgorde
van ingebrachte stukjes, rekening
is gehouden met de tijden waarop
iedereen naar bed moet, normali-
ter, want de aftrap is een improvi-
satietoneelstuk voor veelal het aan-
wezige basisonderwijs. Volgt pu-
berend Stitswerd met een paarden-
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vleeslied. Daarop komt Stitswerds
vrouwelijke helft naar voren in de
vorm van het Valse Vrouwenkoor
wat oproept tot natuuractivisme en
vooral te blijven picknicken, wat
erop wijst dat de omgeving van een
plattelandsdorp meer is dan een
fundament voor huizen. Tussen-
door een prijsuitreiking voor het
grandioze watersucces en daarna
is het pauze. Enkele aanwezigen
gaan naar huis, maar het meren-
deel blijft zitten voor het vervolg van
het programma. Zoals het hoort.
Na enkele vrijwillige bijdragen
wordt de beurt gegeven aan plaat-
selijk cabaret Tsiard (als u de laat-
ste naam niet kent: Tsiard is de
werkelijke uitvoering van de ste-

reotype Groninger, een monnik die
ettelijke eeuwen terug, omstreeks
zevenhonderd, in Stitswerd koppig
en dwars oproer predikte en als
straf voor deze ongewenste praktij-
ken zijn laatste jaren sleet in een
donker hok onder de grond) dat het
publiek werkelijk weet te verma-
ken met allerhande droge opmer-
kingen. Tegen twaalf uur loopt het
'Stitswerd op z'n kop' ten einde en
vertaalt het alom bekende sprookje
van Assepoester zich in een stel
Noordelingen dat (een tikje aange-
schoten? wie zal het zeggen?) de
deur uitloopt. Een echt ouderwets
gezellig dorpsfeest. Zoals het hoort.

Antrude Oudman

Van de redactie
Voor u ligt al weer de laatste krant voor de zomervakantie. Velen van u
gaan er ook deze zomer weer op uit. Ver weg of dichtbij, Wij wensen u
alvast een heerlijke zomer met veel mooi weer en genoeg tijd om heerlijk
uit te rusten.
In dit zomernummer kunt u van een aantal mensen lezen wat ze in hun
koffer mee gaan nemen. We hebben ze de vraag gesteld: Ik ga op vakantie
en in mijn koffer mag zeker niet ontbreken… De één wat uitgebreider dan
de ander, maar het is zeker leuk om te lezen.
Tot slot gaan ook wij als redactie er een tijdje tussen uit om dan eind
augustus met volle moed weer een nieuwe krant voor u te maken.

Namens de voltallige redactie,
Wimjan Rietdijk
eindredacteur

Ansichtkaart
De hartelijke groeten uit mooi Drenthe!
Al giet het hier in Gieten dat het giet
En is mijn tentje lek, het deert mij niet,
Want ik besteed in eigen land mijn centen

En zit hier in mijn regenpak te hopen
Dat de recessie gauw is afgelopen.

Driek van Wissen



3

Ik weet niet hoe
onze (mijn) va-
kantieplannen er
uit zien en of we
wel op vakantie

gaan. Met mooi weer is het hier ook goed vertoeven. Maar ik weet wel
wat we andere jaren meenemen. Een goede kaart van het gebied dat we
willen bezoeken. Ja, van papier, geen TomTom, dat geeft een beter
overzicht van de wegen en de landschappen waardoor je je begeeft.

MEDEDELING ~ MEDEDELING ~ MEDEDELING

Beste mensen van Kantens, Rottum en Stitswerd,

In de week van 30 juni tot en met 5 juli is het weer zover: dan komen
wij bij u aan de deur met de vraag of u iets wilt geven voor t
Lougnijs. Deze bijdrage is geheel vrijwillig.

U kunt zich voorstellen dat het uitgeven van een maandelijks
dorpsblad de nodige kosten met zich meebrengt en dat wij
afhankelijk zijn van gemeentesubsidie en advertentiebijdragen.
Deze bedragen zijn helaas niet toereikend en daarom doen wij
jaarlijks een beroep op uw vrijgevigheid (om een indicatie te
geven: de kostprijs van t Lougnijs is plm. � 1,00 per stuk).

Mocht u de collectant in deze week gemist hebben, maar heeft u
wel wat over voor t Lougnijs, dan kunt u altijd uw gift overmaken
op ons bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 0342 21 7933 onder vermelding van 'collecte 2014'
en uw adres.

Alvast onze hartelijke dank,

Alette de Vries-Rennen
(penningmeester)

MEDEDELING ~ MEDEDELING ~ MEDEDELING

AED cursus
Wilt u dit jaar nog een AED cursus volgen? Hulp binnen zes minuten bij
een hartstilstand redt levens. Reanimatie door omstanders verdubbelt de
kans op overleving. Schrijf u in voor een reanimatiecursus, zodat u weet
wat u moet doen. Deze cursus kunt u gratis volgen in t Schienvat.

Info: Rita Pool T 06 20839053

We gaan meestal kamperen met
een eenvoudige uitrusting zodat het
kampement in geen tijd is opgezet.
Het is altijd buiten het vakantiesei-
zoen en het zijn altijd de kleinste
campings die we zoeken, mooi uit-
zicht, niet druk. En dan wandelen,
liefst een beetje verdwalen in een
vreemd gebied. Een eenvoudig,
liefst streekgebonden, hapje ergens
eten. Een goed boek met korte ver-
halen zoals Alistair MacLeod 'De
uitgestrektheid van het duister'.
We reizen dan ongeveer 14 dagen
door een gebied en laten ons leiden
door het weer en de omgeving. Een
film- en fotocamera en een schrijf-

blok voor wat aantekeningen. Want
op reis schieten je de vreemdste
gedachten te binnen. Dus eigenlijk
zwerven we door een vreemd land-
schap met een van te voren leeg
gemaakt hoofd.

De vijf dingen die ik dus meeneem
zijn:
1) kaart van het vakantiegebied
2) goede wandelschoenen
3) goed boek met korte verhalen
4) film- en fotocamera
5) pen en aantekenblok

John van de Rijdt
Kantens
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Speelweek komt eraan
Nog een paar maanden en dan is het zover, de speelweek 2014 komt
eraan. Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt.. Voor je het weet is het
echt helemaal zomer... Het organiserend bestuur zit al weer maanden
te broeden op allemaal fantastische plannen en activiteiten.

Met kerst zijn we langs de deuren
gegaan en hebben we geld ingeza-
meld met de banketstavenactie,
rond Pasen vond u ons aan de deur
als heuse paashazen. Het geld dat
we verdiend hebben met de ver-
koop van paaseitjes en banketsta-
ven wordt gebruikt voor de speel-
week. Het doel is de kinderen van,
in en rond Kantens, weer een ge-
weldige zomerweek te laten bele-
ven. Jullie zijn er toch ook bij?!
Het belooft weer een mooie week
te worden. Goed weer is besteld,
sponsoren zijn benaderd en dona-
teurs zijn bereid gevonden een steen-
tje  bij  te  dragen.  Ook  de  eerste
vrijwilligers hebben zich reeds
gemeld voor de versie van 2014.
Want ook voor de wat ouderen (de

vrijwilligers) is het elk jaar weer
een feest om mee te maken.
In de loop van de zomer krijgt elk
huis het programmaboekje bezorgd.
Hierin vind je het thema en globaal
de plannen beschreven, maak je
borst maar nat!!
Laat je verrassen en zorg dat je erbij
bent!

DUS:
l Kinderen (en ouders): hou je
agenda vrij in de week van 11 t/m
15 augustus!
l Potentiële vrijwilligers: Meld je
aan, elke hulp is welkom!

Bert Jan
speelweekkantens@gmail.com
T 06-11757902

Een leuke vraag
van de redactie
van t Lougnijs,
waar ik even over
na moest denken.
Naast standaard-

zaken zoals kleding, zwemspullen en verzorgingsartikelen, kom ik tot de
volgende vijf dingen in willekeurige volgorde:

Mijn manicureset, omdat ik volledig kan ontspannen tijdens het verzor-
gen van mijn nagels.
Verder ben ik een type dat altijd contact wil houden met het thuisfront, dus
de mobiele telefoon gaat ook mee.
Tijdschriften en ander leesvoer, waar ik normaliter niet aan toe kom, is
zeer welkom op vakantie en gaat dus ook in de koffer.
Muziek van o.a. Venice, the Eagles en Creedence Clearwater Revival voor
in de auto, om de kilometers zingend en swingend aan te kunnen.
Flesjes ijskoud koolzuurhoudend water vind ik heerlijk en daarmee kom
je heel goed een warme dag in de auto door.

Fijne vakantie allemaal!
Hartelijke groet,
Janny Reiffers
Kantens



5

Hallo allemaal

Ik ben Monique Zwerver en ik ben geboren in 1981 in het mooie en rustige
Kantens aan de Poelestraat nr 4.

Ik herinner mij van mijn vroege
kinderjaren vooral de school waar
ik ben begonnen. Die was toen
tijdelijk gevestigd in een huurwo-
ning in de Kooistraat.  Vlakbij  de
mooie bulten grond die er toen
waren, nu staan er allemaal huizen.
Tegenover deze bulten was toen
nog het speelweekterrein waar jaar-
lijks hutten werden gebouwd en
waar een grote tent stond waar we
één nachtje mochten slapen. Dat
vond ik altijd heel spannend.
Ik heb na de basisschool gekozen
om in Uithuizen naar de mavo te
gaan, lekker op de fiets en 's win-
ters kon je makkelijk met de bus.
Na de mavo ben ik doorgegaan met
studeren in de stad. Daar heb ik
eerst spw gedaan, maar dit paste
uiteindelijk niet zo goed bij mij,
waarna ik verder ben gegaan op

een andere school. Op deze school
heb ik twee opleidingen gevolgd:
paraveterinair dierenartsassistent
en de veehouderij.
Uiteindelijk ben ik in de veehoude-
rijsector aan het werk gekomen en
woon ik nu samen in Garrelsweer
op een melkveebedrijf.
Verder weet iedereen natuurlijk dat
ik altijd bezig ben geweest met
paarden. Degenen die mij kennen,
weten dat ik 'vroeger' veel op de
manege in Middelstum was. Daar
ben ik intussen niet meer, je wordt
ouder en gaat op zoek naar wat
anders. Ik heb nu zelf twee mooie
Friezen.  Die  breng  ik  ook  uit  op
wedstrijden en daarnaast geef ik
paardrijlessen.

Bedankt voor het lezen van mijn
stukje en wie weet tot ziens!



6

Woensdag 19 maart 2014 is een dag waarop een nieuw hoofdstuk in
mijn leven is begonnen, als gemeenteraadslid en fractievoorzitter
namens de SP. Ik kreeg de vraag of ik iets over mijn (gemeenteraads)werk
wil vertellen, want 'ineens' was er nog iemand uit Kantens in de
gemeenteraad.

Tot mijn 18e heb ik aan de Onnema-
weg 49 gewoond, na een tussen-
stop in Uithuizen woon ik nu al een
aantal jaren in de Meidoornstraat.
Samen met Johan Rozeboom, we
zijn 13 jaar samen en gaan dit jaar
trouwen!
Na de havo (HHC) ben ik sociaal
pedagogische hulpverlening gaan
doen.  Inmiddels  werk  ik  12  jaar
voor Elker/het Poortje, waarvan een
aantal jaren op een crisisopvang en
nu op een specialistische jeugd-
zorggroep in de 24uurs-hulp. Daar-
naast zit ik ook in de onderne-
mingsraad van Elker. Zelf vind ik
dat ik de leukste baan van de we-
reld heb, ik mag mensen helpen en
krijg er nog geld voor
ook. Bij ons op de groep
wonen acht jongeren
die om uiteenlopende
redenen niet meer thuis
kunnen wonen. We
bieden specialistische
jeugdzorg, intensieve
behandeling richting
zelfstandigheid. Het is
bijzonder werk, elke
dag is anders, je weet
nooit wat je kunt ver-
wachten. Het is onre-
gelmatig werken, ook
tijdens de feestdagen
en in het weekend. We
werken in een team met zeven
begeleiders, vier nachthoofden en
een gastvrouw. Samen dragen we
de zorg voor deze kwetsbare jonge-
ren. Jongeren komen niet zomaar
bij ons, vaak hebben ze trauma's,
verslavingsproblematiek, gedrags-
stoornissen of gesloten gezeten.

Zelf vind ik het een eer om iemand
te kunnen helpen om zichzelf ver-
der te ontwikkelen, om jongeren en
ouders te begeleiden in mooie en
moeilijke momenten. Je vraagt veel
van mensen, omdat het vaak over
essentiële zaken in het leven gaat,
je doet het echt samen. Mijn werk
maakt dat ik dagelijks met twee
benen in de maatschappij sta en
heel duidelijk zie waar gezinnen en
kinderen in de knel komen. Om te

weten waar de oplossingen liggen
voor problemen moet je bij de kern
beginnen, niet praten over, maar
met de mensen waar het om gaat.
Zo ben ik ook in contact gekomen
met de SP waarbij ik ontdekte dat
mijn overtuigingen, principes, nor-
men en waarden breder gedragen
worden. Ik ben twee jaar geleden
lid geworden en heb me er met hart
en ziel in gestort. Ik ben een kritisch
mens en moet eerst zien en dan
geloven. Ik heb veel met mensen
gepraat, scholingen gehad en me
verdiept in vele zaken. Samen met
de afdeling heb ik veel tijd op straat
doorgebracht, flyeren, in gesprek
met mensen en waar nodig actie

voeren. In het gemeenteraadswerk
kun je vanuit de politiek ook wat
betekenen voor de mensen. Het is
allemaal nieuw, veel lezen en voor-
al ontdekken en gewoon doen.
Gelukkig doen we dit samen, met
de fractie, de afdeling en de leden.
Een groep met allemaal verschil-
lende mensen die samen vol pas-
sie en enthousiasme, ieder op een
eigen manier, streven naar een
sociale maatschappij.

In alle drukte is Kantens mijn thuis,
aan de Meidoornstraat kom ik tot
rust. Johan en ik vinden het hier
heerlijk wonen! Nou, dit is dus wie
ik ben en wat ik doe, mochten er
vragen of opmerkingen zijn, spreek
me gerust aan of mail even naar
L.Visser@eemsmond.nl.

Vakantie is niets anders dan veel geld uitgeven
om armoedig uit twee koffers te leven.
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…de familie Omta
aan de molenweg in Kantens
Deze keer brengt de rubriek me bij de tuin van Niek en Gerda, die ze
helemaal zelf hebben ontworpen en ingericht. Deze omvangrijke tuin
herbergt vele verrassingen en een enorme variëteit aan bloemen, bomen
en struiken.

Ik begin bij de vijver, met de daarin
bloeiende waterlelies, welke om-
lijst wordt door hosta's en een prach-
tige tulpenboom. Trekken we ver-
volgens verder de tuin in, dan zien
we monnikskap, Perzische kruis-
jesplant en paarse korenbloem
bloeien. De hortensia's zullen zich
binnenkort hierbij aan gaan sluiten,
ze staan op het punt te gaan bloeien.

De tuin bevat een ruime kas, waarin
een perzik en een druif hun domein
hebben. Er staan ook courgette-,
tomaten-, komkommer- en aard-
beiplanten in. Voor de kas is er een
groentetuin waarin sla, tuinbonen,
worteltjes, andijvie en rode biet ge-
teeld worden. Tevens is er een aard-
beienbed en staan er grote rabarber-
planten.

In een ander deel van de tuin bevindt
zich een boomgaard met 30 jaar
oude appelbomen, na de prachtige
bloei in het voorjaar zitten die nu vol
met zedeling, goudrenet en James
Grieve appels. Om de boomgaard
heen staan prachtige borders boor-
devol met verschillende bloeiende
planten. De trosrozen springen er
met hun felrood gekleurde bloemen
uit. De babyroze pioenrozen eisen
met hun schitterende grote bloemen
tevens een hoofdrol op. Daarnaast
mag de paarse clematis honora niet
onvermeld blijven. Waar je ook kijkt,
overal staan planten te bloeien en de
een is nog mooier dan de andere. Ik
noem scabiosa, Zeeuws knoopje in
wit en paars, karmozijnbes, ezels-
oor, paarse phloxen en roze valeri-
aan. Er staan zoveel verschillende

planten in dat het ondoenlijk is ze
allemaal te benoemen.

Dan is er nog het prieel, van waaruit
je mooi zicht hebt op de tuin. Een
tuinpaadje brengt je in het rustige
boshoekje met een zitje van boom-
stammen. Verder is er dan nog de
voortuin, waar het ook een groot
bloemenfeest is. Er staan onder
meer, om maar even wat te noe-
men, witte lavatera, gele phlomis,
Zuid-Afrikaanse distel, Engels gras,
lila korenbloem en een klimroos. Er
staan zoveel planten dat je elke keer
weer wat nieuws ontdekt.

Kortom, in deze prachtige tuin, waar-
in veel tijd en moeite gestoken is én
wordt, raak je eigenlijk nooit uitge-
keken, er staan zoveel mooie en ook
bijzondere planten in, dat er in elk
seizoen wel wat moois te zien is!

Cindy Moorlag

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.

1) het nieuwe boek van Karin Slaughter
2) nestosyl, want ik word altijd lek geprikt door muggen
3) hagelslag, want dat kan je niet overal kopen
4) zaklamp, want dan kan ik 's nachts het toiletgebouw vinden
(en de juiste tent als ik terugkom)

5) t Lougnijs (als het boek van Karin Slaugther uit is)

Nelie de Vries
Rottum

Met pensioen gaan is een hele eer.
Maar let op, je hebt nooit vakantie meer!

___________________________________________

Sinds we alles hebben, komen we veel tekort!
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We zijn maar eens weer in onze adverteerders gedoken. Er waren nog
een paar niet aan de beurt geweest voor een interview. In deze laatste
krant voor de vakantie komt kapster Anita Ruitenga bij me om iets over
haar zaak te vertellen. We hebben 's avonds om acht uur afgesproken
en met een kop koffie naast ons gaan we maar meteen van start.

pand heb. Het is eigenlijk drukker
geworden met nieuwe klanten. Ze
komen zelfs uit Bedum en Haren.

Is je werk ook een beetje je hobby?
Ja, je kent elkaar, maakt een praat-
je en als klanten tevreden weg-
gaan, geeft dat een goed gevoel. Ik
zie het als ontspanning.

Wat trekt je het meest aan in het
kappersvak?
Het is mooi afwisselend werk, je
bent niet continu met hetzelfde be-
zig, het is geen sleurwerk. Je kunt
lekker creatief zijn. Ieder hoofd en
haartype is anders, elk kapsel is
uniek!

Je hoort wel eens bij een beroep
zoals jij dat hebt, dat je er een
beetje maatschappelijk werker bij
bent.
Ja, dat klopt wel een beetje. Som-
migen moeten hun ei echt kwijt.
Hun hele levensverhaal krijg je dan
te horen. Vooral met permanenten,
als ze zo'n twee uur zitten, komt
alles er soms uit.

Wordt er nog veel gepermanent?
Bij jong en oud wordt het gedaan,
maar niet meer van dat ouderwetse
met al die schapenkrulletjes. Meer
natuurlijk en grof om wat beweging
en slag in het haar te krijgen.

Knip je ook mannen?
Door mijn flexibele openingstijden
komen die meestal 's avonds.
Mannen worden ook steeds ijdeler,
houden van een geurtje. Verven
komt een enkele keer voor, maar

Je bent een echt Kaanster. Veel
mensen kennen je wel, maar het is
misschien toch wel leuk als je iets
over jezelf vertelt.
Ik ben Anita Ruitenga-Pool, 32 jaar,
jongste dochter van Onno en Rita
Pool en ik woon aan de Poelestraat
in Kantens. Ik ben getrouwd met
Freek Ruitenga en samen hebben
we twee dochters, Iris van acht en
Kim van bijna zeven.

Kun je iets over je jeugd vertellen,
wilde je altijd al kapster worden?
Echt een meisjes-meisje was ik
niet, meer een jongens-meisje. Het
liefst buiten spelen, in bomen klim-
men en met de paarden bezig zijn,
waarvoor ik trouwens nog iedere
dag naar mijn ouders ga om onze
twee paarden te verzorgen.
Automonteur leek me leuk, maar
daar zat voor een vrouw geen toe-
komst in. Een meisje voor een bar-
biepop was ik niet. Als ik een pop
met haar had, knipte ik het af. Het
zat er dus wel in, maar ik wist het
nog niet.

Waar kreeg je je opleiding?
Het was de bedoeling om spw te
gaan doen, maar toen ik op school
was om te gaan kijken en in te
schrijven, zag ik de kappersoplei-
ding. Ik ben daar naar binnen ge-
gaan en vond het gelijk leuk en ik
heb me toen op de Streekschool
(één dag school, vier dagen wer-
ken) ingeschreven. Ik had al snel
een baan bij kapsalon Laura in Uit-
huizen, kon daar meteen in de zo-
mervakantie aan de slag, nog voor-
dat de school begon. Toen school
begon, ben ik er maar een paar
maanden naar toe geweest, want ik
kreeg last van kapperseczeem en
moest stoppen. Ik ben direct door-
gegaan met detailhandel en mana-
gement. Na die opleiding bleef mijn
aandacht toch gaan naar het kap-
persvak. Ik heb mij laten inschrij-
ven bij het Alfa-college in Gronin-
gen en ook daar was het weer één
dag school en vier dagen werken,
deze keer bij kapsalon Tabak te
Middelstum. De driejarige oplei-

ding heb ik afgerond in anderhalf
jaar. Dat is gelukt doordat ik een
goede zalf had van de dokter, daar
hield ik mijn eczeem mee onder
controle. Nu heb ik dat niet meer
nodig, omdat ik zelf alleen maar
met natuurproducten werk.

Heb je na je opleiding eerst in een
salon gewerkt?
Ja, bij kapsalon Laura in Uithuizen
en bij Tabak in Middelstum. In no-
vember 2002 ben ik voor mezelf
begonnen. Met 15 jaar als kapster
begonnen en nu al 12 jaar een eigen
zaak.

Kunnen mensen voor alle behan-
delingen bij jou terecht?
Knippen, verven, permanenten, al-
les. Wassen en watergolven,
bruidskapsels. Moeder had in t
Schienvat eens een modeshow met
bruidjes en toen heb ik het haar
verzorgd.
Al mijn producten zijn 100% plant-
aardig, verf is ook op natuurlijke
basis en ammoniakvrij. Daarom
kan ik het vak uitoefenen. Mijn
kapsalon is 'groen'.

Wanneer ben je geopend?
Ik werk met flexibele openingstij-
den. Iedereen die belt, kan een
afspraak maken voor 's morgens,
's middags of 's avonds. Mensen
die slecht ter been zijn, kunnen
thuis worden geholpen.

In een kledingzaak en bloemisterij
vertelden de eigenaren me dat er
minder besteed werd. Heb jij last
van de crisis?
Bij mij is het andersom. Mijn prij-
zen zijn lager omdat ik een eigen

het is meestal modelknippen. En
voor mannen is er het randjetarief
van � 9,50. Dat is als het hoofd
boven glad is en alleen de rand
bijgewerkt hoeft te worden.
En kinderen komen natuurlijk ook
met hun ouders. Als ze niet willen,
zitten ze bij papa of mama op schoot.
Ze wiebelen vaak en het knippen
moet een beetje spelenderwijs
gebeuren. Ik bonjour er vaak wat
omheen en als het klaar is, heb ik
mijn fitness voor die dag weer ge-
had.

'Als je haar maar goed zit'. Hoe kijk
je tegen deze uitspraak aan?
Je kunt nog zo'n mooie jurk aantrek-
ken, als je haar niet zit, klopt het
totaalplaatje niet. Haar en schoe-
nen zijn heel belangrijk. Als dat
goed is, komt de rest ook wel.

Heb je nog een goeie tip voor de
vakantie?
Mensen smeren hun huid wel in,
maar vergeten hun haar vaak. Je
kunt het haar tegen UV-stralen be-
schermen met een spray of draag
anders een petje. Eén keer per twee
weken een haarmasker is prima
voor de conditie van het haar.
Nu we het toch over vakantie heb-
ben, mijn salon is wegens vakantie
gesloten van 7 juli tot 27 juli.

Wil jezelf nog iets toevoegen?
Het is misschien aardig om te ver-
melden dat ik het tenue met mijn
naam erop van KRC2 heb gespon-
sord.
Anita, namens t Lougnijs bedankt
voor je uitgebreide informatie over
je kapsalon.
Een prettige vakantie gewenst.

Anje van der Hoek

Ware woorden
zijn zelden mooi,
mooie woorden
zijn zelden waar.

1) Tandenborstel
2. Tandpasta
3. Kleding
4. Shampoo
5. Fototoestel

Anita Ruitenga
Kantens
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Huiskamervertelfestival 2014
De meimaand was voor ons een maand van knopen door hakken m.b.t.
het komende vertelfestival. We hebben huizen gekozen, vertellers
uitgenodigd en een leuke muziekband gevonden. Allereerst willen we u
de vertellers voorstellen. Uit de vele vertellers, die we de laatste
maanden hebben gehoord en gezien hebben we de volgende vijf vertel-
lers gekozen:

Erik van Dort, een enthousiaste en
zeer bekende verhalenverteller, die
bovendien de workshops aan de
kinderen gaat geven.
Erik Mathlener, met twinkelende
oogjes vertelt hij zijn verhalen, die
bij de luisteraars een lach op het
gezicht toveren.
Kees Reinders, een prachtige ver-
teller, die vele leerlingen aan zijn
lippen had hangen en nog altijd vele
volwassenen weet te boeien.
Geert Zijlstra, een muzikale ver-
teller, die zijn verhalen met liedjes
omlijst.
Annemarie Onnes, de jongste van
allen, die op haar jeugdige manier
ons ademloos laat luisteren.
Herman Kruize, onze reserve ver-
teller. Een krachtige verteller, die u
meeneemt in grote mythen en sa-
gen of in kleine, alledaagse verha-
len over mensen zoals u en ik.

DE HUIZEN:
We hebben weer gastvrije dorps-
bewoners gevonden, die hun hui-
zen beschikbaar willen stellen voor
ons festival.

DE MUZIEK:
Voor de omlijsting van ons festival
hebben we een hartstikke leuke
band gevonden: Vrij Jazzie, een

band  uit  Eenrum,  die  gezellige
muziek zal spelen.

Onze werkgroep heeft het program-
ma doorgenomen en de definitieve
versie op de website gezet.
Ga maar eens kijken op
www.vertelfestival.kantens.nl
Ook voor de molenaar van ons dorp
is een rol weggelegd. Verrassing!

VERTELCAFÉ
Het seizoen loopt af en ons vertel-
café is gestopt. Vanaf 1 oktober,
telkens de eerste woensdag van de
maand, kunt u weer naar verhalen
komen luisteren in ons dorpshuis
in Kantens.

FACEBOOK
De pagina's worden al aardig ge-
vuld. Wilt u ons 'liken' en 'delen'? Ga
naar Vertelfestival Kantens.
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Brazilië
Ik was zeven jaar oud
toen we op 3 oktober
2001 naar Brazilië gin-
gen. Na een lange reis,
voor ons kinderen een
groot avontuur, kwa-
men we aan op de Ne-
derlandse Colonia Bra-
solandia. We werden hartelijk verwelkomd door alle kinderen van de
basisschool. Omdat we nog geen eigen huis hadden, woonden we twee
jaar in de pastorie, op loopafstand van de school en kerk. De school was
nieuw, de taal was vreemd. Na twee jaar verhuisden we weer, maar nu
naar ons nieuwe huis.

De bedrijven bestaan uit akker-
bouw, kippen, varkens, koeien, ook
zijn er een paar die zaterdags in de
stad op de markt bloemen, eieren
en groentes verkopen. De stad Unaì
ligt op 40 km afstand, daar gaan de
meeste jongeren naar het voortge-
zet onderwijs.
Dit jaar viert de kolonie zijn 30e jaar
jubileum, elk jaar weer wordt dat
gevierd met een koloniedag, ieder-
een van jong tot oud wordt verdeeld
in groepen. Een paar weken van te
voren wordt er wat voorbereid, een
korte voorstelling, een lied, soms
kleding in verband met het thema.
Op de dag zelf worden er allerlei
spellen gedaan, 's avonds van ie-
dere groep een korte voorstelling,

er is dan een churasco (barbecue)
en in de loop van de avond wordt de
winnende groep bekend gemaakt.
Ik heb onvergetelijke kinderjaren
gehad, veel vrienden gemaakt en
de taal snel geleerd. Vorig jaar, 12
jaar later, kwam ik terug voor een
opleiding. De taal was wel even
omschakelen, de cultuur, het weer,
alles is anders. Alle twee de landen
zijn geweldig, elk met zijn voor- en
nadelen.

Beatrijs Schuiling
Geboren op de Jacob Tilbusscher-
weg 19
verhuisd naar Brazillie en nu voor
een studie wonend op de Knolweg
te Rottum

1. Een tekentang (heb een keer onder de teken gezeten na een lange
boswandeling)
2. Mijn e-reader waarop m.n. Scandinavische thrillers
3. Vakliteratuur (psychologie, spiritualiteit)
4. Informatie over de omgeving waar ik op vakantie ben
5. 5-stippen cryptogrammenbundel

Jantien Nanninga
Stitswerd
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Wedstrijd Quiltfestival
Noord-Groningen
Vrijdagavond 13 juni om 18.00 uur werden de prijzen uitgereikt ter
gelegenheid van de eerste quiltwedstijd van het Quiltfestival Noord-
Groningen. In de categorie 'art' was de eerste prijs voor Christina
Fokkema, de tweede prijs voor Willy van de Beek en de derde prijs voor
Roelie Vinke. In de categorie 'hedendaags' was de eerste prijs voor Rita
Dijkstra, de tweede prijs voor Marijke Snijders-Witte en de derde prijs
voor Simone de Haan.  De winnaars van de eerste prijs ontvingen beiden
een Bernina-naaimachine, de winnaars van de tweede en derde prijs een
verfpakket van de firma Trapsuutjies. Bovendien stelde het tijdschrift
'Handwerken zonder grenzen' één jaarabonnement ter beschikking.

Drukte in Rottum
Vrijdagmorgen,  heerlijk  weer,  zit  ik  in  de  tuin  aan  de  koffie  als  ik
verschillende fietsers en wandelaars door de straat hoor komen. Het zijn
er wel veel voor een gewone vrijdag dus ik besluit eens een rondje te gaan
lopen.
Al snel zie ik dat de Kloosterweg is afgesloten en zeer streng bewaakt door
een regelaar. Ik loop de afzetting voorbij en ga richting de kerk, want daar
zie ik iedereen heen gaan. Bij de kerk gekomen vraagt een dame of ik een
kaartje heb of er eentje wil kopen.
Een kaartje kopen om in mijn eigen kerk te komen? Pardon? Ik woon hier
en dit is míjn kerk! De vriendelijke dame begint te vertellen: 'Dit weekend
houden ze een quiltfestival in Noord Groningen. Er zullen duizenden
bezoekers komen om op allemaal prachtige plekjes in Noord Groningen
quilts te bewonderen'. Aha, dan snap ik dat u mijn kerkje gebruikt, dit is
wel het állermooiste plekje in Groningen. Ik mag even naar binnen van
de aardige dame om te zien wat er hangt. Binnen tref ik prachtige
kunstwerken en ik word er heel stil van. De hele kerk hangt vol. Ik kom

Op de foto van links naar rechts: jurylid Marjon Hoftijzer, tweede prijs
categorie art Willy van de Beek, eerste prijs categorie hedendaags Rita
Dijkstra, eerste prijs categorie art Christina Fokkema, namens hoofd-
sponsor van de wedstrijd Bernina; Rianne Nota,  juryleden Rita Berghuis
en Christa Ebert.

Het thema voor de wedstrijd was
'Denken'
Mensen bestaan niet zonder te den-
ken. Denken kan veel vormen aan-
nemen: positief denken, piekeren,
gedenken of herdenken. We kun-
nen het zo gek niet bedenken of er
komt denken aan te pas. Voor de
wedstrijd van 2014 was het thema
'Denken' gekozen.
Creatief denken hoort bij quilters en
kunstenaars. Daarom past het the-
ma 'Denken' zo goed bij een wed-
strijd waarbij de deelnemers op
een kunstzinnige manier met tex-
tiel bezig zijn. Ieder kan het thema

op zijn eigen manier invullen, want
elk mens denkt op zijn eigen wijze.
Juist de creatieve kant van het den-
ken en in het bijzonder iets nieuws
scheppen van textiel maakt quil-
ters en kunstenaars zo bijzonder.

Er is gekozen voor veel vrijheid wat
betreft de technische uitvoering van
de werken. Zo is de maatvoering
maar zeer globaal aangegeven. Ook
de indeling in categorieën draagt bij
aan een open wedstrijdkarakter: er
zal werk van traditionele quilters
zijn en werk van deelnemers die
quilten op een hedendaagse ma-

nier interpreteren en ook de catego-
rie art is vertegenwoordigd met
werk van kunstenaars.

Om deelname voor vrijwel ieder-
een  mogelijk  te  maken,  zijn  de
inschrijvingskosten zo laag moge-
lijk gehouden. De prijzen zijn voor
elke categorie gelijk: de beste drie
winnen in hun categorie. Zo zullen
er zes winnaars zijn. Deze win-

naars mogen op het volgende Quilt
Festival Noord Groningen elk drie
werken exposeren. Met deze prij-
zen willen we de prijswinnaars sti-
muleren in hun creatieve denken
en vormgeven met textiel.

De juryleden waren Rita Berghuis,
Christa Ebert en Marjon Hoftijzer.

al snel in gesprek met een zeer aardige dame, Marjon Hoftijzer de
kunstenares, die me heel boeiend vertelt over de verhalen achter de
schitterende doeken. Diep onder de indruk verlaat ik mijn kerkje weer en
loop verder. Buiten het dorpshuis zie ik een terras en daar moet ik
natuurlijk het mijne van weten. Ik zie onze burgemeester, Piet, staan en
vraag wat hier nu weer de bedoeling van is. Hij vertelt me dat er drie dagen
een festival is en dat het dorpshuis open zal zijn als pleisterplaats. Gasten
kunnen hier een heerlijk kopje koffie of thee kopen. Ik doe een bakkie met
mijn burgemeester en ga dan weer naar huis. Samen met mijn vrouw
bezoek ik ook nog andere plekjes en genieten wij van prachtige quilts. Ik
ga zeker over twee jaar weer kijken.

Groet Uw ReRo
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Redieskes
Ien rediezetied luzzen wie soa-
vends bie t broodeten geern n poar
redieskes. Ien boskes mit n rekker-
tje om t loof, verpakt ien n deurkiek-
puutje, liggen ze ien supermaart. En
ze kosten hoast niks, sums twij
veur n euro. Mor woar is t  felle,
schaarpe bleven van de leutje rooie
knoljes? As k eerlek bin zit ter gain
lap of smak aan, t is net n wodder-
smoak.
Zo kwam proaterij onder t eten over
rediezen. Hou was dat vrouger?
Pa zaaide achter ien toen op n
houkje de Maaikeunegin en de
Swaart Duutsen, zee mien weder-
helft. Kiek, dat binnen nog ais noa-
men!
As ze kloar wazzen, werden ze ien
plakjes mit n beetje zolt op n snee
roggebrood legd.
Sums zat ter n goatje ien t redieske.
Den zat ter voak n wirmke ien. Dij
kon ie wel vòtsmieten. Noa t eten
wollen rediezen joe geern n beetje
omhoogkomen.
Op ons puutje ien koelkaast ston
gain noam, allenneg 'Radijs'.
Mor hou kin dat den, zee k. k Her-
inner mie van vrouger dat dij bload-
jes gries/gruin wazzen en dij kon-
nen zo prikken en dit blad is zo glad
en zo gruin.
k Wer gaauw te dreum oethulpen.
Bie dij redieskes gruide voak n
brannekkeltje en dij konnen òfge-
noageld steken. t Was net of dij der
bie t zoad aal ienzaten, woar zollen
ze aans vòtkomen? Woar ie onder
t eten aal nait over rezenaaiern
kinnen?
Mor wie wazzen nijsgiereg worden
en dou wie weer noar Plus gingen,
hemmen wie bie zoadstander op de
puutjes mit rediezezoad keken. Der
stonden twij mit vremde noamen:
de Saxa, Ronde Helderrode en de
Goudry, Ronde Rode witpunt.
Ienainen schoot mie dat olle vers-
ke ien t zin:
k Heb witte en rooie radijs
Geen voze maar mooie radijs
Loop ik langs de grachten en stra-
ten
Heeft ieder me zo in de gaten.

Widde komkommers wait k wel,
mor widde rediezen heb k nooit
zain.
'Wols nog n pakje zoad mithem-
men?', zee mien man. ' Nee, loat
mor, loaten wie ons mor gain waark
op haals hoalen'.

Anje van der Hoek

Van Dou en Nou op t Hogelaand
(5 EN SLOT)

Van boer en knecht, vraauw en maaid
EMOLEMINTEN
Behaalven heur loon haren boden vrij kost en ienwonen. Ien haile
noaberschop was bekend woar of kost goud was en woar of t zuneg
aan ging. Vraauw kon nait te zuneg weden omreden  boden en
hannekemaaiers wizzen woar of zai t goud haren en woar nait.
Boetendes haren boden voak emoleminten, zoas wollen zokken en
onnergoud, wassen, stoppen en naaien van heur goud, n schoaps-
of lamswaaide en veur maaiden wol dat zai zulf spinnen konnen.
Maaiden haren bersteden ien keuken of kaarnhoes, knechten slaipen
ien kooien aan kougaang.

TERDIETSIES
Mit sunnerkloas  wer klomp opzet. Der wer traktaaierd op verjoar-
doagen, bie t slachten en as leste korenschoof onner dak brocht was.
As ter kermis was ien t loug kregen boden n poar buussinten mit. Om
Nijjoar ging zulver branwienskop rond.

Boden wazzen ien 18e aiw paart van boerenhoeshollen. Boer was op
t laand mit ien schrip,  vraauw regelde bodder moaken. 's Oavends
zat  haile hoeshollen ien kring om heerd ien binhoes, wichter zatten
te spinnen.  Der werren volksverhoalen verteld. En t was vro
bergoanstied, omreden doagen wazzen laank, benoam ook bie
winterdaag mit dörsen en schonen van koren, wat aan kaant weden
mos as t veujoarswaark begunde .  Van boden was grootknecht
hoogste ien rang, onneraan ston lutje maaid. Grootknecht regelde t
wark en zien wil was wet.

Bodenrecht.Ien 1702 en 1703 het pervinzie van Stad & Lande
bodenrecht regeld. Boden stonnen tegenover heur waarkgever nait
staark. Ien 1781 is regelmint vernijd, veur

Zummerdag
Ik lig ien toene, laai en loom
Vandoage  wil  k  gain  stap  meer
lopen,
dou eefkes bloots ain oge open
en kiek ons lapkeskatte oet de
boom.

Jantje Betuun
Oet: Toal en Taiken

1. We chatte ff met:
Carmen Frankruijter.

2. Wat is je favoriete muziek?
De muziek van Taylor Swift.

3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Hockey, omdat ik er op school goed
in ben.

4. Waar kunnen we je in het week-
end (overdag of 's avonds) tegen-
komen.
In onze tuin of bij mijn vriendin.

5. Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming?
Zuid-Frankrijk, in de buurt van de
Drôme.

6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Tiramisu met bosvruchten.

7 Op welke site ben je vaak te
vinden?
Facebook.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Kinderarts zijn.

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

10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont, willen veranderen en waar-
om?
Meer activiteiten voor meiden van
mijn leeftijd.

11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Yentl Meyer.
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Oud papier ophalen
Beste lezer, knip dit uit en hang het op, want hier zijn de 6 oud papier
data voor het schooljaar 2014-2015

woensdag 27 augustus 2014 - 18.00 uur
OBS Klinkenborg - T 551788
zaterdag 25 oktober 2014 - 09.00 uur
Poppedijn - M 06-24745610
zaterdag 13 december 2014 - 09.00 uur
OBS Klinkenborg - T 551788
zaterdag 14 februari 2015 - 09.00 uur
Poppedijn - M 06-24745610
woensdag 15 april 2015 - 18.00 uur
OBS Klinkenborg - T 551788
woensdag 17 juni 2015 - 18.00 uur
Poppedijn - M 06-24745610

Let op:
Op de woensdag uw oud papier uiterlijk om 18.00 uur bij de weg
zetten en op de zaterdag om 09.00 uur. Het papier graag netjes
bundelen en eventuele rommel er uithalen! Voor informatie belt
u naar bovenstaande nummers. Hartelijk dank voor uw mede-
werking!

Tsja, daar ben
ik nog niet echt
mee bezig ge-
weest, dus wel
zinnig om eens
over na te gaan
denken. Aange-

zien wij met een heel oud kampeerbusje op vakantie gaan, zijn heel veel
spullen standaard al aanwezig, inclusief de wegenkaarten, gezellig-
heidsspelletjes, puzzelboekjes en heel veel anti-mug en après-mug (en
tegenwoordig zijn wij ook erg anti-teek). En wat mag er absoluut niet
ontbreken, behalve natuurlijk de standaarddingen als kleding, toiletspul-
len en een heel klein noodvoorraadje eten en drinken voor de eerste dag?
Dat wordt dan toch het volgende rijtje en in willekeurige volgorde:

1) mijn tablet met onder andere heel veel boeken er op
2) mijn woordenboeken voor in het gastland
3) de senseo en heel veel koffiepads (in het gastland nog niet overal
verkrijgbaar)
4) de gps voor het geocachen
5) Knorrie, ons knuffelvarkentje dat voor de achterruit zit en lief veront-
schuldigend kijkt naar onze volgers als wij met ons 36 jaar oude busje
weer eens voorop rijden in de file.

En zo tuffen wij van camping naar camping, het liefst de kleine boeren-
campings die overal in Europa (en verder) te vinden zijn en waar het goed
toeven is.

Iedereen een fijne vakantie toegewenst!
Paulien Ros
Rottum

Als we ooit terug in de tijd kunnen reizen,
waarom worden we dan nog niet bezocht

door mensen uit de toekomst?
__________________________________________

Alles is relatief: één haar op je hoofd is weinig,
één haar in je soep veel te veel!
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Geopend
vrijdag van 17.00 - 19.00 uur
zaterdag van 17.00 - 20.00 uur
In salon 'Leutje Lanteern ' kunt u
ook aanschuiven bij de stamtafel
in de kleine huiskamer!

Weekend menu's v.a. ..  5,25
Vr. 4 en za. 5 juli
Kapucijnerschotel met sla, ge-
hakt en spekjes
Vr. 11 en za. 12 juli
Vakantie
Vr. 18 en za. 19 juli
Bamischotel met sla en
gebakken ei
Vr. 25 en za. 26 juli
Gebakken aardappelen met an-
dijvie en vlees
Vr. 1 en za. 2 augustus
Macaroni
Vr. 8 en za. 9 augustus
Gebakken aardappelen met sla en
vlees
Vr. 15 en za. 16 augustus
Bamischotel met sla en
gebakken ei
Vr. 22 en za. 23 augustus
Nasischotel
Vr. 22 en za. 23 augustus
Gebakken aardappelen met
sperzieboontjes en vlees

Diverse menu's
Soep v.d. dag ...............  2,25
Spareribschotel .............  7,25
Zalmschotel ..................  7,25
Karbonade ....................  6,25
Schnitzel ......................  7,25
Shoarmaschotel ...........  6,25
Visfilet ...........................  5,25
Macaroni ......................  5,25
Bami .............................  5,25
Gevulde tortilla's (met gehakt/
groente en salade) ........  5,25
Toetje Leutje Lanteern (poffert,
ijs, vruchten, slagroom)  3,50
(poffert,  ijs,  vruchten,  slagroom)
Schotels worden geserveerd met
gebakken aardappels of frites/sa-
lade of groente v/d dag. Menu's
ook voor afhaal.

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.

28 en 29 juni
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595  413684
5 en 6 juli
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
12 en 13 juli
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
19 en 20 juli
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595  402015
26 en 27 juli
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050  3022720
2 en 3 augustus
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050  3015462
9 en 10 augustus
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595  441740
16 en 17 augustus
J.D. Buwalda
Bedum - T 050  3013994
23 en 24 augustus
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818__________________________________________________

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__________________________________________________

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

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Vanaf 6 juli t/m 17 augustus
gezamenlijke diensten met Mid-
delstum, 's morgens in Middelstum
en 's middags in Kantens
Zondag 6 juli
09.30 uur  ds. J. Oosterhuis, Winsum
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 13 juli
09.30 uur dienst
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 20 juli
09.30 uur - dienst
14.30 uur  br. H.B. Hofsink
Zondag 27 juli
9.30 uur - dienst
14.30 uur  br. O. Spriensma
Zondag 3 augustus
09.30 uur - dienst
14.30 uur  br. K. Plas
Zondag 10 augustus
09.30 uur  ds. P.A. Slager
14.30 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
Zondag 17 augustus
09.30 uur  ds. P.A. Slager
14.30 uur  ds. J.M. Beute, Leens
Zondag 24 augustus
09.30 uur  ds. W. Wierenga, Midla-
ren
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 31 augustus
09.30 uur  ds. P.A. Slager
16.00 uur  ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
____________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM

Zondag 6 juli, Georgiuskerk
11.00 uur  dhr. H.C. Perdok, Appin-
gedam
(gez. dienst met Geref. Kerk Onder-
dendam)
Zondag 13 juli, Antoniuskerk
10.00 uur  drs. H.J. van der Wal,
Groningen

Zondag 20 juli, Geref. kerk Onder-
dendam
14.30 uur  dhr. H.C. Perdok, Appin-
gedam;
jubileumdienst 100-jarig bestaan,
gez. dienst
Zondag 27 juli, Georgiuskerk
09.30 uur  ds. S. Alblas, Bedum
(gez. dienst met Geref. Kerk Onder-
dendam)

Zondag 3 augustus, Antoniuskerk
10.00 uur  drs. J.W. Bassie, Gronin-
gen
Zondag 10 augustus, Antoniuskerk
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk, Ha-
ren, koffie/thee in Salem (gez. dienst
met Geref. Kerk Onderdendam en
PKN gemeente Westeremden)
Zondag 17 augustus, Georgius-
kerk
11.00 uur  ds. M.H. Langenburg,
Middelstum
(gez. dienst met Geref. Kerk Onder-
dendam)
Zondag 24 augustus, Geref. Kerk
Onderdendam
19.00 uur  ds. J.T. Oldenhuis, Em-
lichheim, Grunneger Dainst
(gez. dienst)
Zondag 31 augustus, Antoniuskerk
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
koffie/thee in Salem
____________________________________

KERKDIENSTEN CHRISTELIJK
GEREFORMEERDE KERK KANTENS
(Wijzigingen voorbehouden)

Zondag 6 juli
09.30 uur  leesdienst
19.00 uur  leesdienst
Zondag 13 juli
09.30 uur  ds. H. Fahner
14.30 uur  ds. H. Fahner
Zondag 20 juli
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  kandidaat J. Rozema
Zondag 27 juli
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. J. Sijtsma
Zondag 3 augustus
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  leesdienst
Zondag 10 augustus
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  leesdienst
Zondag 17 augustus
09.30 uur  prof. dr. G.C. den Hertog
14.30 uur  ds. R.G. den Hertog
Zondag 24 augustus
09.30 uur  ds. G. Bijkerk
14.30 uur  ds. G. Bijkerk
Zondag 31 augustus
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  bevestiging en intrede
ds. J. Oosterbroek
____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 29 juni
19.00 uur  ds. H. Poot
Zondag 13 juli
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 27 juli
19.00 uur  br. P. Ketting
Zondag 10 augustus
19.00 uur  ds. A. Lagendijk
Zondag 17 augustus
19.00 uur  ds. H. Poot
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Agenda
Kantens
Zaterdag 28 juni
Sportpark de kooi
09.00 uur
Jeugddag KRC

Donderdag 3 juli
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop

Vrijdag 11 en zaterdag 12 juli
t Schienvat
Gesloten

Donderdag 17 juli
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop

Donderdag 7 augustus
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop

Zaterdag 9 augustus
t Schienvat
10.00 - 11.00 uur
wandelclinics beginners
voorbereiding op Tocht om de
Noord

t Schienvat
10.30 - 12.30 uur
wandelclinics gevorderden
voorbereiding op Tocht om de
Noord

Maandag 11 augustus
Kantens
Speelweek

Di. 12 t/m vr. 15 augustus
Kantens
Speelweek

Zaterdag 16 augustus
t Schienvat
10.00 - 11.00 uur
wandelclinics beginners voorbe-
reiding op Tocht om de Noord
t Schienvat
10.30 - 12.30 uur
wandelclinics gevorderden voor-
bereiding op Tocht om de Noord

Speeltuin t Sprutternust
Speeltuinfeest

Donderdag 21 augustus
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop

Zaterdag 23 augustus
t Schienvat
10.00 - 11.00 uur
wandelclinics beginners
voorbereiding op Tocht om de
Noord

Zaterdag 23 augustus
t Schienvat
10.30 - 12.30 uur
wandelclinics gevorderden
voorbereiding op Tocht om de
Noord

Zondag 31 augustus
Kantens
Vertelfestival

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Woensdag
19.30  20.30 uur
BodyShape

Vrijdag
17.00  19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend

1) Een spannende detec-
tive.
2) Zwemarmbandjes voor
de kleintjes.
3) Yahtzee (spelen we

thuis nooit, op vakantie elke dag).
4) Prikweg (muggen…ze moeten ons altijd hebben!).
5) Heel veel kleren (ik wil niet wassen op vakantie!).

Martha Krijgsheld
Kantens

De zon droogt
zonder voorkeur,

het hemd van arm en rijk.



16

Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Cindy Moorlag
Hilma Oudman-Dam
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen

Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________

September nummer
 uiterste inleverdatum
15 augustus 2014

Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens

Per mail
info@tlougnijs.nl

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

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

www.tlougnijs.nl

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost

 22,50 per jaar (per 1-1-2014).
___________________________________________________

Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T  434206
___________________________________

Redigeerwerk:
Paulien Ros - Rottum.

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum

Foto van de maand
Goaaaaaaaaaalllll!!!
Een klein deel van de 16 miljoen Nederlandse coaches juichen om de prestatie van onze jongens tegen Chili.
Waar anders, dan in een afgeladen kantine van onze eigen v.v. KRC, kun je de overwinning beter vieren?
Samen met kleurrijke gasten uit Benin, die voor een optreden op "Op Roakeldais" in Kantens zijn neergestreken,
werd op de goede afloop gedronken.
Dat Nederland als poulewinnaar in de achtste finale ronde zou komen, was door weinigen verwacht en door
nog minder voorspeld. En nu op naar de finale... of is dit te optimistisch?

Fred Reiffers
_________________________________________________________________________________________

Waarheen u ook met vakantie gaat, u vindt er nooit de meisjes die u in de folder toelachen.

Wees niet bang dat vandaag de wereld vergaat, het is in Australië al morgen.

We maken grote reizen om dingen te zien waarop wij in onze woonplaats geen acht slaan.

1) Belangrijke papieren
2) Medicijnen
3) Toiletartikelen
4) Kleding voor warm en koud
5) Geld

Mw. Groenhof
Kantens

1) Een aquarelblok met verf
2) Een pakje shag
3) Zonnebrand
4) Een dagboekje
5) Zwemkleding

Loekie Vorst
Stitswerd

1) e-reader
2) smartphone
3) wandelschoenen
4) wandelstokken
5) regenpak

Henriëtte Broekhuizen
Kantens

Oud papier
Woensdag 2 juli
T 06 - 24745610


