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Huiskamervertelfestival Kantens
's Morgens vroeg om negen uur is er al volop bedrijvigheid in het dorp Kantens. Vijftien mensen zijn op weg
naar de cursus 'Creatief schrijven' van Bianca Boxtart in t Schienvat. En zes kinderen zoeken de weg naar Erik
van Dort, die hen een cursus 'Vertellen' zal geven. De deuren gaan dicht en daarachter wordt gelachen, gepraat
en geschreven.
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De uitgave van dit blad wordt
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Noord-Groningen

De kassa wordt geopend en de
mensen stromen toe. 1
De omroeper luidt zijn bel en roept
iedereen op naar binnen te gaan. 2
Om twaalf uur komen vertellers en
bezoekers naar de zaal en opent de
burgemeester het festival. 3
Daarna treden de kinderen op en
vertellen leuke verhalen. Groot
applaus! 4
De reservering in de dagen ervoor
was overweldigend en nadat eerst
de reserve verteller, Herman Kruize 5 , was ingezet, wordt op het
laatste moment ook Kaj van der
Plas 6 erbij gehaald. Uiteindelijk
halen 108 mensen een kaartje op

ene verteller wordt ademloos geluisterd, bij de andere gelachen.
Kees Reinders 7 en Geert Zijlstra
8 (die in de molen vertelt) spreken in hun eigen dialect: Kees in de
Hogelandse variant van het Gronings en Geert in de taal van het
Westerkwartier.

en gaan die middag op weg om naar
vier van de zeven vertellers te luisteren.
Al regent het op dat moment, het is
geen punt want binnen bij de zeven
gastvrije mensen van Kantens
worden schitterende, boeiende en
grappige verhalen verteld. Bij de

Lees verder pagina 2.
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Met Erik van Dort 8 zijn twee
grappige muzikanten meegekomen
en die maken de verhalen van Toon
Telligen nog leuker, de lach gaat er
bij de mensen van 't gezicht niet
meer af.
Annemarie Onnes 9 , de jongste
van allen, maakt haar verhaal over
de schaduwen van juffrouw Ophelia nog leuker met een schimmenspel en Erik Mathlener 1 0 , in het
byzondere huis van Gerda Onnes,
weet de mensen te boeien met zijn
verhaal over de zoute zee.
Telkens als de mensen een verhaal
gehoord hebben, kunnen ze terug
naar t Schienvat om daar even wat
te drinken en naar de muziek van
het bandje 'VrijJazzy' te luisteren.
Heel enthousiast vertelt iedereen
wat ie heeft gehoord. De bezoekers
komen uit het hele land: Van Vaals
tot Den Helder, van Rotterdam en
Amsterdam tot Texel. Maar ook
bewoners van het Hogeland zijn
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ruimschoots aanwezig. Iedereen
praat gezellig met elkaar en na vier
verhalen gehoord te hebben zijn de
mensen in de groepen al helemaal
aan elkaar gewend en ontstaan er
zelfs vriendschappen. In de namiddag schijnt de zon en na vier prachtige verhalen gaat iedereen naar
het dorpshuis voor de gezamenlijke maaltijd.
De dag wordt afgesloten met een
avondprogramma, waar iedere
verteller nog een kort verhaal vertelt en op het open podium mag
iedereen die dat wil ook nog eens
een vertelling laten horen. Het was
een fantastische dag, met overweldigende belangstelling, goed georganiseerd en zeer geslaagd. Over
twee jaar zal er weer een vertelfestival zijn!
De werkgroep
Huiskamervertelfestival
Kantens.
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1. We chatte ff met...
Yentl Meijer.
2. Wat is je favoriete muziek?
Te veel! Vooral urban en hiphop…
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Basketbal, ik vind het een leuke
sport en zou er graag op willen.
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen?
Bij vrienden en ik ben graag buiten.
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Portugal.
6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Niks, als ik slaap, slaap ik!
7. Op welke site ben je vaak te
vinden?
Facebook en Instagram.
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?

Actrice worden.
9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Geen.
10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont willen veranderen en waarom?
Niks… ik wil naar de stad.
11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Minke Lalkens.

Open Monumentendag
Op zaterdag 13 september was in de kerk van Rottum de opening van
de expositie genaamd 'Samen tot het einde'. Na een welkomstwoord van
mw. A. Moreel opende dhr. H. Sienot vanaf de preekstoel de expositie.
Klaziena Knol (Jannie Dijk) sprak de vele aanwezigen in het Gronings toe
over het overlijden van een kindje in t Hoeske van Thais Joaptje.
Tot slot speelde Fleur Jansen (10
jaar) op de viool een prachtig stuk. Na
deze bijeenkomst was er voor iedereen koffie en thee met zelfgebakken
taart. Het was een heel gezellige
bijeenkomst. In de kerk is een expositie ingericht en op het kerkhof kun
je een speurtocht doen (folder in de
kerk verkrijgbaar) en t Hoeske van
Thais Joaptje is ingericht zoals dat
toentertijd was na het overlijden van

een kindje. 'Samen tot het einde' is
een project in het kader van de actie
'Kern met Pit' waar in Rottum de drie
stichtingen en de VDR samen aan
meedoen. Het gaat over de kindersterfte van begin 1900 en hoe dit toen
in zijn werk ging op de kloosterwierde Rottum.
Het is de moeite waard
om een kijkje te gaan nemen.

Licht
Nog guster schreef 'k de moane rood
van 't licht dat 't sicht op 't aal vergroot,
moar nou 'k vanoavend kiek oet 't venster
griest moan mie tou, n zak vol lood.
Simon van Wattum
Oet: Twijstried
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'Opa en oma van de kerk', zo noemt mijn zoon Daan (twee) mijn ouders
Doede en Eline Hofstede. En wat wil je anders, zo'n imposant gebouw
recht tegenover de voortuin!

Ik (Pieter Bas) ben 31 jaar geleden
aan de Kerkhofsweg in Kantens
geboren. Na de peuterspeelzaal in
'Salem' ben ik in Middelstum naar
de prof. B. Holwerdaschool gegaan.
Herinneringen uit die tijd zijn: vissen achter de molen, schaatsen op
de ijsbaan tot het bloed over de
enkels droop en de vreugdevuren
na afloop van de kinderspeelweek
aan de Stitswerderlaan.
Ik heb in Groningen aan het Gomarus College de havo afgerond. In die
tijd was ik regelmatig op het boerenbedrijf van Doornbos te vinden
en heb ik een aantal seizoenen in
het shirt van K.R.C. gespeeld. Qua
bijbaantjes heb ik het gehouden bij
de tomatenkwekerij van Van der
Ziel in Zandeweer en herberg 'In de
Valk' in Middelstum. Na de havo
ben ik hogere informatica gaan studeren aan de Hanzehogeschool in Groningen.
Blijkbaar voelde ik me
wel op mijn plek in Kantens, want een sterke
drang om op kamers te
gaan had ik destijds niet.
Na een jaar als programmeur in het UMCG te hebben gewerkt ben ik in
Roden bij het bedrijf Syntri gaan werken aan het
ontwikkelen van een
ERP-pakket.
Rond mijn 21e vond ik
het wel tijd om mijn
ouderlijk huis te verlaten
en ben ik in Assen gaan
wonen. In die periode had

ik al een aantal jaren een relatie met
Janita, met wie ik in 2008 ben getrouwd. In 2010 hebben we een huis
in Roden gekocht waar we met veel
plezier wonen. We hebben twee
kinderen: Daan (bijna drie) en Nadine (één jaar oud), die ons beiden
door God zijn toevertrouwd.
Ondertussen werk ik anderhalf jaar
bij UNIFORM-Agri aan managementsoftware voor de melkveehouderij. Hier heb ik echt mijn draai
gevonden en vind ik het prachtig
om met mijn collega's aan goede
oplossingen voor boeren te werken.
In mijn vrije tijd beheer ik een tweetal websites, sport ik door te
squashen en leer ik veel van mensen in mijn kerkenraadswerk.
Pieter Bas
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Vrouwen van Nu afd. Middelstum Kantens e.o. heeft weer een heel
gevarieerd programma samengesteld voor het komende winterseizoen.
Nu de eerste bijeenkomst heeft plaats gevonden, is de volgende activiteit
een bezoek aan Boerma`s Antiekhoeve in Uithuizen, waar een rondleiding zal zijn.
Woensdagmiddag 8 oktober is er om 14.00 uur een theemiddag in t
Schienvat. Er komt dan een medewerker van Hospice de Ommejas uit
Uithuizen om te vertellen over de zorg en begeleiding die hier geboden
wordt tijdens de laatste levensfase.
Dinsdag 21 oktober komt Marianne Duinkerken, een schaapherder uit
Sleen naar Kantens om over haar kudde schapen en haar liefde voor dit
werk vertellen. Hier zijn ook partners welkom.
Dinsdag 18 november is de gezamenlijke avond met NUT uit Middelstum.
Deze avond vindt plaats in t Schienvat met als spreker dhr. J. Wolters, die
zal spreken over zijn taak als kamerheer van de koning.
De daarop volgende bijeenkomst is de kerstavond op 16 december in t
Schienvat. Dit zal een avond zijn in Roemeense sfeer. Mw. v.d. Heide uit
Erm vertelt over de gebruiken uit haar geboorteland.
Tijdens de jaarvergadering die gehouden wordt op 20 januari, komt mw.
Wolters vertellen over thuiszorg. Deze avond is eveneens in t Schienvat.
Op woensdag 4 februari zijn Jan en Pauline van 'Boer zoekt vrouw'
uitgenodigd om over hun belevenissen te vertellen en hoe ze de tvopnames hebben ervaren. Deze avond is in Vita Nova te Middelstum. Ook
hier zijn partners van harte welkom.
Onze dorpsgenoot mw. Pian Nonden uit Kantens spreekt op 4 maart in t
Schienvat over haar werkzaamheden in de Van Mesdagkliniek. Dit is een
theemiddag en de aanvang is 14.00 uur.
Woensdag 18 maart wordt er een bezoek gebracht aan de afd. Stedum voor
een gezamenlijke avond. Het Shantykoor de Waddenwichter zal hier
optreden.
Het seizoen wordt afgesloten op dinsdag 14 april in t Schienvat waar de
Vriendenkring van het Historische Kostuum kleding zal showen en hier
uitleg over zal geven.
Bij alle avondbijeenkomsten is de aanvangstijd 20.00 uur. Mocht u
belangstelling hebben voor één van de bijeenkomsten, dan bent u van
harte welkom.
Wilt u informatie over Vrouwen van Nu, neem dan gerust contact op met:
Klazien Hovenkamp - T 552609
Gé Hoekzema - T 551478
_________________________________________________________________________

Expositie
Prachtige handwerkkunst is te zien in t Schienvat te Kantens t/m 2
november. Iedere vrijdagen zaterdagmiddag is de
expositie van de handwerkclub van de Vrouwenraad uit Kantens te bezichtigen; het is een heel
gevarieerde expositie.
Rita Pool
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Hallo, mijn naam is Peter op 't Holt, in 1955 geboren in Noorderhogebrug,
opgegroeid in Noordwolde en ik ben na twee jaar in de stad in '77 in
Uithuizen gaan wonen en sinds '92 woon ik samen met mijn vrouw
Jantien in Stitswerd.
We hebben samen ons bureau 'Pentavisie' en ik ben werkzaam als
therapeut, coach, trainer en opleider. Het liefst zie ik mezelf als
begeleider, iemand die ondersteunend naast mensen staat en meekijkt en meeloopt in de processen
die zich aandienen.
Sinds maart dit jaar ben ik voor D66
gemeenteraadslid en fractievoorzitter in de gemeente Eemsmond.
Op de lagere school (de huidige
basisschool) waren er jongens en
meisjes die zeiden: ik word later
timmerman, slager, verpleegster,
etc. en later bleken ze dat ook te zijn
geworden. Dat had ik niet, geen
idee hoe ik mijn leven zou gaan
invullen. Mijn vader was oorlogsslachtoffer en hield mij van kinds af
aan voor: wordt kruidenier, want
mensen hebben ook in de oorlog
eten nodig of wordt ambtenaar, want
ook in de oorlog hebben ambtenaren een baan. Het mag dus geen
wonder heten dat mijn eerste baan
bij Albert Heijn was, waar ik na het
werken op de zuivelafdeling, hoofdkassier werd. Evenmin een wonder waren mijn tweede en derde
baan als ambtenaar bij de Gemeente
Groningen en bij de Arbeidsinspectie. Al begon er toen al wel iets te
knagen, omdat ik doorkreeg dat ik
niet helemaal op mijn eigen spoor
zat.
Ik was gek op motorrijden en werd
naast mijn vaste baan parttime
motorrijinstructeur. En ik ging op
zoek met de vraag: wat vind ik nu
echt leuk, volgens de manier die ik
'via negativa´ ben gaan noemen.

Dit betekende dat ik een baan nam
die me leuk leek, er een tijdje in
werkte en de bijbehorende studies
volgde, tot ik ontdekte dat dit het
toch niet helemaal was en ik een
volgende uitdaging, baan en studie,
aanging. Ik streepte af wat niet bij
mij bleek te passen en op die manier is overgebleven wat ik nu doe.
Zo heb ik heel wat banen gehad en
diploma´s gehaald. Eén lijn werd
al wel snel duidelijk: ik wilde met
mensen werken en zo heb ik vele
functies gehad in hulp-, zorg- en
dienstverlening. Het werken in een
jeugdgevangenis, op jongens- en
meidengroepen en daarna in de
kinder- en jeugdpsychiatrie, waren
voor mij 13 tropenjaren. Het was
intensief en vaak heftig werk, maar
ook prachtig omdat er voortdurend
een beroep op me werd gedaan om
in het hier en nu zaken op te pakken.
Een geweldige leerschool.
Daarna ben ik les gaan geven in het
mbo- en hbo onderwijs en ging ik
supervisie geven en intervisiegroepen begeleiden. In ´96 begon ik
thuis mensen te ontvangen voor
individuele begeleiding. Vervolgens
ging ik werken bij een projectbureau waar ik ook een prachtige tijd
heb gehad, gaf veel individuele en
teamcoaching en trainingen in verschillende bedrijven en organisaties en daarnaast initieerde ik ook
werk-leertrajecten in de provincie.
Na een paar jaar werd er gereorganiseerd en kwam ik zonder baan,
zat met mijn handen in het haar,
totdat een ´oude´ klant me belde
met de vraag: ´je gaf toch altijd die
bepaalde training, doe je dat nog´?

Dat was de aftrap om voor mezelf
te beginnen en de jaren die volgden
werden verdeeld in twee dagen per
week cliënten ontvangen in de eigen praktijk en de overige dagen
trainingen of coaching geven. Dat
maakte dat ik jaarlijks 60.00080.000 km door Nederland reisde.
Voortdurend was ik me aan het
bekwamen d.m.v. opleidingen,
cursussen, workshops, etc. Vanaf
het moment dat ik van de middelbare school ging tot drie jaar geleden,
ben ik geen jaar zonder studie geweest. Ondertussen was ik ook
nog bezig ons huis te verbouwen.
Met elkaar nogal veel en het kon
dus ook niet uitblijven dat ik in 2009
omviel en een open hart operatie
onderging. Het herstel en vooral het
vinden van een voor mij gezonde

leefmodus nam enige jaren in beslag. Dit veranderde mij, mijn leven, maar ook mijn werk. Ik kan nu
erkennen dat ik in mijn begeleidersrol als coach en therapeut op
mijn plek ben en dat ik er ook best
goed in ben (wat heel wat voor een
Groninger is om te zeggen). En het
is ook wel wat paradoxaal, want
door deze ervaring heb ik ook mijn
oude manier van werken grotendeels losgelaten. Al neem ik mijn
jarenlange levens-, werk- en opleidingservaring natuurlijk mee, ik
werk minder vanuit theorie of methodiek, maar meer vanuit en met
mijzelf, als waarnemer, als ondersteuner, als ´doorgeefluik´. Daarmee sta ik dicht bij de cliënt en dat
maakt het werk bijzonder, boeiend
en effectief. In de loop van de jaren
heb ik me gespecialiseerd in vroegkinderlijke trauma's waar mensen
later in hun leven last van krijgen.
Mijn cliëntenbestand bestaat uit
jongens/meisjes en mannen/vrouwen van 12-85 jaar. Ik ga ervan uit
dat ik nog jaren door mag en kan
gaan met dit werk en ben benieuwd
welke ontwikkelingen er nog komen en in welke richting.
Peter op 't Holt

Speurtocht
Zaterdag 11 oktober 2014, vanuit het jeugdhonk bij de ijsbaan om 19.00
uur. Voor kinderen en de wat grote(re) mensen! Zorg voor goede
wandelschoenen, zaklamp en een pen. Na afloop is er een kop snert of
een pannenkoek. Kosten 4,00 voor een volwassene en 2,00 voor
kinderen tot 15 jaar.
Opgave kan d.m.v. opgave naam,
aantal en leeftijd in een enveloppe
met gepast geld, uiterlijk woens-

dag 8 oktober in te leveren bij:
Martin Miske
Langestraat 13 - Kantens
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Drukte op de bult
Na een heerlijke vakantie in het prachtige zonovergoten zuiden van het
Franse land reden we op een zaterdag weer als vanouds onze prachtige
wierde op. We genoten van de ons bekende omgeving en zwaaiden weer
naar bekenden die heerlijk wandelden in de zon.
Op de hoek zag ik een auto van RTV
Noord staan, maar ik sloeg er verder geen acht op. We ruimden snel
de vakantierommel op en genoten
de rest van deze dag van de zonovergoten prachtige wierde.
Na de eerste avondmaaltijd thuis,
besloten mijn lieftallige vrouw en ik
toch maar eens een rondje te maken over mijn 'bult'. We genoten van
die prachtige oudste wierde van
Nederland, ons plekje, en kwamen
al snel wat bekenden tegen. Na het
uitwisselen van wederzijdse vakantieervaringen, ging het gesprek
over op de aardbevingen. Op mijn
vraag of het nog getrild had tijdens
mijn afwezigheid zei de man: 'nee,
maar sinds half juli beven we elke
donderdag op RTV Noord'.
'Dit snap ik niet', zei ik hem en hij
legde uit dat er elke week, 10 weken lang, mensen van onze prachtige wierde werden geportretteerd.
Deze portretten worden elke donderdag rond 18.00 uur uitgezonden
in Noord Vandaag. 'Kan ik dat ook
terug zien?' was mijn volgende
vraag. 'Ja hoor, op de website van
Rottum staat een link'.
Na nog wat heen en weer gepraat
liepen we met z'n tweeën verder het
rondje af. Thuisgekomen uiteraard
snel naar www.rottum.org en op de
link geklikt. Ik kwam op de pagina
van 'Beven op de bult' terecht en zag
al zeven portretten staan. Eén voor
één klikte ik ze aan en genoot van
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mijn dorpsgenoten. Werkelijk
prachtige documentjes van al die
lieve, aardige en interessante vrienden.
Een dag later stond weer de auto
van RTV Noord op de hoek van de
Kloosterweg en zag ik een cameraman met een joekel van een camera lopen. Ik stelde me voor en de
man bleek Martin Drent te zijn. Ik
vroeg hem of de interviewer er niet
was en hij vertelde dat hij alles
alleen deed op locatie. 'Vandaag ga
ik Wimjan Rietdijk opnemen en we
beginnen in de kerk'.
Drie uur later loop ik doodvermoeid
weer naar huis en op de vraag van
mijn lieftallige echtgenote waar ik
al die tijd gebleven was, vertelde ik
haar dat ik getuige was geweest
van de opnames van Wimjan. Die
donderdag zaten we met z'n tweeën
voor de buis en genoten wederom
van de drie minuten in 'Beven op de
bult'.
Op de dag dat deze krant uitkomt,
25 september 2014 om 18.00 uur, is
er een live uitzending vanuit de
studio en de kerk in Rottum over
deze cyclus. Ook die zal via de
website van Rottum terug te zien
zijn.
Groet,
Uw ReRo

Donar traint komend
seizoen in Uithuizen
Het professionele basketbalteam van Donar - voorheen GasTerra Flames - traint het aankomende seizoen op de dinsdag en de donderdag in
Sporthal de Mencke in Uithuizen. Het bestuur van de club besloot daartoe
na een positief oordeel over de faciliteiten van de sporthal. Daarnaast
zullen trainers én spelers diverse clinics in de gemeente Eemsmond
geven.
De trainingen duren van 15.00 17.00 uur en zijn openbaar voor
publiek. Zowel de Gemeente Eemsmond als Donar zijn erg blij met
deze samenwerking. Wethouder
Bouman: 'Het is natuurlijk fantastisch dat de landskampioen basketbal bij ons gaat trainen. Een
compliment voor onze sportvoorzieningen. Dat spelers en trainers
zich bovendien ook gaan inzetten
bij promotionele activiteiten van
Eemsmond is een prachtig uithangbord'. Gert-Jan Swaving van Donar: 'Wij zijn erg blij met de enthousiaste medewerking van de Gemeente Eemsmond en de uitste-

kende accommodatie in Uithuizen.
Bovendien is het voor ons heel
prettig om ook op deze manier zichtbaar te zijn als club'.

Nieuws van de Vereniging Dorpsbelangen Kantens
De afgelopen maanden heeft het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Kantens (VDK) niet stilgezeten. Hieronder vindt u een overzicht van
de activiteiten die hebben plaatsgevonden:
n Verkeersveiligheid Oosterweg/
Kantsterweg en Bredeweg
Jolanda en Geert hebben gesproken met wethouder Harald Bouwman, Andrew Piso (beleidsregisseur Infrastructuur & Milieu) en
Corrie Smits (teamleider Groen &
Afvalinzameling) van de gemeente
Eemsmond. Tijdens dit gesprek
hebben we aandacht gevraagd voor
de verkeersveiligheid van de Oosterweg, Kantsterweg en Bredeweg.
De VDK is blij met de extra passeerstroken die een aantal jaren geleden zijn aangelegd. Toch wordt hier
niet altijd gebruik van gemaakt,
waardoor de bermen van deze
wegen vaak kapot gereden worden. Bovendien zijn de Oosterweg
en Kantsterweg door opschietend
struikgewas en de maaifrequentie
een groot deel van het jaar onoverzichtelijk. Dit draagt bij aan onveilige situaties. Wethouder Bouman
heeft ons laten weten dat de fundering van de wegen dusdanig is, dat
het plaatsen van grastegels geen
optie is. Wel is er toegezegd dat de
bermen vaker en breder gemaaid
zullen worden, het opschietend
struikgewas drastisch gesnoeid zal
worden en de gaten naast de bermen opgevuld zullen worden. Het
bestuur van de VDK is verheugd de
dorpsbewoners van Kantens te
kunnen melden dat alle toezeggingen inmiddels zijn uitgevoerd.
n Urnenmuur begraafplaats Kan-

tens
Zowel bij de Vereniging Dorpsbelangen Kantens als ook bij de Uitvaartvereniging Kantens is gebleken dat er in Kantens behoefte bestaat aan een urnenmuur op de
begraafplaats. Beide verenigingen
hebben daarom besloten dit traject
gezamenlijk op te pakken en de
mogelijkheden te onderzoeken. Na
een oriënterende fase waarin verschillende opties zijn bekeken heeft
hierover een gesprek plaatsgevonden met wethouder Harald Bouman en Andrew Piso, beiden van de
gemeente Eemsmond. De Uitvaartvereniging werd vertegenwoordigd
door Trees Vriezema en Jan van der
Laan, de VDK door Jolanda en Geert.
De wethouder heeft toegezegd de
mogelijkheid van een urnenmuur
op de begraafplaats te zullen onderzoeken, maar wil dit in een breder
verband trekken en hier ook de
overige begraafplaatsen zonder

urnenmuur in de gemeente Eemsmond bij betrekken. De wethouder
heeft aangegeven dat een dergelijke muur zeker niet in 2014 gerealiseerd gaat worden, maar wel zal er
bekeken worden of er financiële
middelen gereserveerd kunnen
worden voor 2015. Medio november 2014 zal de wethouder hier bij
de genoemde verenigingen op terugkomen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
n Dorpenronde 2014

De dorpenronde is een jaarlijks
terugkerend gesprek met de gemeente Eemsmond over allerhande zaken. In de dorpenronde 2014 is
door Geert en John met de dorpencoördinator van de gemeente gesproken over de volgende onderwerpen:
l Verkeer en veiligheid:
Het zware verkeer (vrachtverkeer
en landbouwvoertuigen) in ons dorp
blijft voor de VDK een pijnpunt.
Daarnaast wordt de 30 km zone
door de politie niet gehandhaafd.
Eerdere gesprekken hierover met
de provincie Groningen (de provincie is eigenaar van de Middelstumerweg en de Langestraat) hebben geen structurele oplossing
opgeleverd. Het bestuur van de VDK
heeft daarom de hulp van de gemeente ingeroepen. Eind september vindt er opnieuw een gesprek
met de Provincie plaats over de
verkeersveiligheid en intensiteit.
Bij dit gesprek zal ook de beleidsregisseur Infrastructuur & Milieu
van de gemeente Eemsmond aanwezig zijn.
l Onderhoud begraafplaats:
De paden op de begraafplaats worden onvoldoende gespoten. Ook
het groenonderhoud verdient meer
aandacht.
l Groen algemeen:
Het bestuur vraag aandacht voor
het groenonderhoud in het algemeen. Er zijn veel plaatsen waar
het groenonderhoud (inclusief
maaien) veel te wensen overlaat.
l Staatsbosbeheer heeft de plannen m.b.t. de verkoop van bossen
teruggedraaid. Het onderhoud aan
het bos wordt uitgevoerd door de
bosvriendenclub in Kantens in combinatie met Staatsbosbeheer.
n Buurtschouw

Maar liefst 20 dorpsbewoners hebben op 10 september de buurt-

schouw door de gemeente Eemsmond in t Schienvat bezocht. Ook
Jolanda en Geert waren hier, namens de VDK, bij aanwezig. De
aanwezigen brachten ruim 35 onderwerpen aan de orde, die allen te
hadden maken met 'groen en grijs'.
De gemeente heeft al deze opmerkingen genoteerd en zal deze verwerken in een actielijst. Wat de
gemeente aan deze onderwerpen
gaat doen wordt ook vermeld in de
lijst, evenals de termijn waarop. De
lijst zal worden toegezonden aan
alle aanwezigen en zal worden
geplaatst op de gemeentelijke website. Was u niet aanwezig bij deze
buurtschouw maar wilt u nog wel
iets melden? Stuur dan een mail
naar buurtschouw@eemsmond.nl.
Tevens stelt de gemeente het op
prijs als u problemen meldt via
www.verbeterdebuurt.nl, waarmee het probleem voor iedereen
inzichtelijk wordt.
n Onderwijsprogramma 'Diepe

Ondergrond en Aardbeving
Op 16 september heeft Erik, op
uitnodiging van de Hanzehogeschool en namens het VDK, een
bijdrage geleverd aan een les voor
30 studenten bouwkunde & civiele

techniek van de Hanzehogeschool.
Hij is hierbij ingegaan op de sociaalmaatschappelijke gevolgen
van de aardbevingen voor de bewoners in ons leefgebied.
Hebt u vragen over één van bovengenoemde onderwerpen of wilt u
iets met ons delen?
Stuur dan een mailtje naar
dorpsbelangen@kantens.nl of
neem contact op met één van de
bestuursleden:
Jolanda Stallaert
(voorzitter) T 55 23 03
Geert Doornbos
(secretaris) T 55 72 50
John van de Rijdt
(penningmeester) T 55 13 95
Erik Kuiper
(bestuurslid) M 06 21 21 66 67
De Vereniging Dorpsbelangen Kantens zet zich in voor het behoud van
de leefbaarheid, het bevorderen van
het welzijn en het behartigen van de
belangen van de inwoners. Wilt u
ons werk steunen? Meldt u dan aan
als lid bij één van bovengenoemde
bestuursleden. 'Mit mekoar en veur
mekoar.'

Tijd voor nieuws van de ijsbaan
De zomer is bijna voorbij, herfst en winter komen er weer aan.
De laatste tijd worden onze mollenklemmen weggenomen. Wil degene
die dat doet, ook zo vriendelijk zijn om ze weer terug te leggen?
Wie wil ons helpen om de contributie op te halen? We gaan in oktober
weer langs de deuren. U kunt zich
aanmelden bij Bert Bultena, Langestraat 6 te Kantens.
Op zaterdag 1 november 2014 wordt
onze jaarvergadering gehouden in
het ijsbaangebouw aan de Pastorieweg. Aanvang: 20.00 uur.

men het bij u ophalen. Kijk voor
telefoonnummers in t Lougnijs!
We hopen dat we weer een mooie
winter tegemoet gaan met veel
schaatsplezier.

Graag willen we alle mensen bedanken die de ijsbaan een warm
hart toedragen, vooral voor alle
steun d.m.v. oud ijzer geven. U kunt
dit blijven doen door Bert Bultena of
Jacob Wever te bellen en we ko7

Terug in Nederland
Als SPO-groep zijn wij inmiddels alweer een aantal weken terug in
Nederland. Dat is toch wel weer even wennen: geen snurkgeluiden meer
die ons wakker houden, minder mensen met wie we ontbijten, geen
kinderen meer om ons heen die in een vreemde taal tegen ons praten,
een normale douche in plaats van een tuinslang en een rivier. In vele
opzichten is ons leven hier toch anders dan het leven met de groep in
Roemenië en Oekraïne. Nu hebben we het normale leven langzaamaan
weer opgepakt.
DE PROJECTEN
In juni van dit jaar is er een transport naar Roemenië geweest. Doordat we een retourvracht van pallets
en manden hadden, en door sponsoring, was het transport dit jaar
kostendekkend. De trailer is weer
leeg en we zijn weer begonnen met
het inzamelen van spullen. Kleding, meubels, medische spullen, speelgoed alles is van harte welkom.
Tijdens de eerste projectweek
zijn we in Pír, Roemenië, geweest. Hier sliepen we in
schoollokalen. Het eten werd
voor ons verzorgd. Elke dag
kwamen er vrouwen van de kerkelijke gemeente die 's ochtends, 's
middags en 's avonds heerlijke
maaltijden voor ons bereidden.
In Roemenië hebben we een bouwproject kunnen doen. We hielpen
mee aan de bouw van een gebouw
bij de kerk dat onder andere gaat
dienen als catechisatiegebouw.
Helaas heeft de vele regenval ertoe
geleid dat het project wat stil kwam
te liggen tijdens de laatste dagen.
Maar gelukkig was er genoeg te
doen bij de kinderbijbelweek en
hoefden we ons niet te vervelen. We
hebben een bedrag van 1.000,00
voor de bouw gegeven.
Voor een grote groep kinderen uit
Pír en de omgeving hebben we een
kinderbijbelweek georganiseerd.
Elke ochtend begon in de kerk met
zingen, een Bijbelverhaal en gebed. Vervolgens was er tijd voor
creativiteit. Na een pauze in het
begin van de middag konden we
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dan aan het einde van de middag
weer met frisse moed beginnen
aan de sport- en spelactiviteiten.
De dag werd afgesloten met een
dramastukje met een boodschap
die paste bij het Bijbelverhaal. De
kosten van de kinderbijbelweek
waren 500,00.

In de laatste twee weken hadden
we een onderkomen in Tivadar,
Oekraïne. We sliepen in een huis
van een Nederlandse familie die er
gewoond heeft. Hier moesten we
onszelf voorzien van eten. Ook hier
hebben we een kinderbijbelweek
georganiseerd. In dit geval ging het
om zigeunerkinderen uit twee kampen in het dorp. Dezelfde onderdelen kwamen aan bod als in Roemenië. De middagactiviteiten die direct zouden volgen op het creatieve
gedeelte konden echter niet altijd
doorgaan in verband met de warmte. De kinderbijbelweek werd goed
bezocht door de kinderen en hoewel het veel energie kostte, hebben
wij samen met de kinderen een erg
mooie tijd gehad.
Daarnaast hebben we speeltoestellen in elkaar gezet en in de tuin
van het zigeunerkinderdagverblijf
geplaatst. Tot slot hebben we
hier ook het 'schoolplein' versierd door met betonverf cijfers, letters, bloemen en een
hinkelspel te schilderen. Voor
de bouw en de kinderbijbelweek
hadden we ongeveer 1.700,00
te besteden. We hebben hiervan 500,00 overgehouden.
Dit bedrag hebben we bestemd
voor het klaarmaken van de

lijke gemeente heeft een collecte gehouden om mee te kunnen
betalen aan het renoveren van
de dokterspost. Een heel mooie
ontwikkeling!

peuterspeelzaal voor de zigeunerkinderen die vanaf september van
start gaat.
Ook de dokterspost in Tivadar hebben we weer gesteund dit jaar. Zij
hebben een totaal van 1.350,00
gekregen.

Door de onrust in Oekraïne is
het geld erg weinig waard geworden en zijn de bouwmaterialen erg duur geworden. Sipos
József van de gemeente in Tiszaujlak heeft ons om financiële steun
gevraagd voor de bouw van een
verenigingsgebouw.
Zij hadden de begroting rond, maar
om bovenstaande redenen konden
ze niet meer verder met de bouw.
Wij hebben hun een gift van 500,00
gedaan.
Voor foto's en dagverslagen die
tijdens de projectweken zijn gemaakt, kunt u terecht op onze
website:
www.projectoekraïne.nl

In de zomervakantie hebben we
gezien dat er twee binnentoiletten
klaar zijn. Ook wil men graag nog
een aantal kozijnen vervangen van
dit geld. Verder zijn er kleine klusjes gedaan. De plaatselijke kerke-

ONRUST IN OEKRAÏNE
Velen vragen zich af of wij iets
gemerkt hebben van de onrust in
Oekraïne. Hoewel we dicht bij de
grens met Hongarije zaten en het
geweld niet daar plaatsvond, is de
onrust inderdaad niet aan ons voorbijgegaan. De dag voordat wij vertrokken naar Roemenië is het Nederlandse vliegtuig neergeschoten boven Oekraïens grondgebied. Hoewel het niet te wijten
was aan de mensen die wij
hebben ontmoet in Oekraïne,
hebben velen van hen zich hiervoor tegenover ons verontschuldigd. Ze willen laten weten dat
ze meeleven met Nederland en
alle nabestaanden van de slachtoffers.
Het gebied waarin wij zaten behoorde vroeger tot Hongarije.
Tot op de dag van vandaag is dat
nog in alle opzichten te merken:
de mensen spreken er nog
steeds Hongaars, hebben de
Hongaarse cultuur en voelen

zich dus ook echt Hongaars. Nu er
van bovenaf een bepaald aantal
jonge mannen uitgekozen moet
worden om mee te vechten in de
oorlog in het oosten van het land,
zijn de mensen boos en is er nog
meer onrust onder hen. Ze zeggen:
'Het is niet onze oorlog; het is de
oorlog van Oekraïne.' Voor hen voelt
het alsof ze moeten vechten voor
een land waarbij zij niet horen. Ze

vallen wettelijk onder de Oekraïense staat, maar ze voelen zich Hongaar. Dit gevoel wordt nog eens
versterkt doordat de staat minder
voor hen doet, dan voor de echte
Oekraïners. In het oosten van Oekraïne zijn de wegen beter, zijn de
pensioenen hoger, enzovoort. Het
is dus niet hun oorlog, maar die van
de Oekraïners. Toch moeten zij hun
zonen en broers naar het oosten
laten gaan om mee te vechten.
Hierom waren er protesten in een
stad die ongeveer 30 kilometer ten
noorden van Tivadar ligt. Ook in de
kerk is hierover gesproken: de oorlog, de protesten, de doden die al
gevallen zijn. Op
de zondag voor
ons vertrek is er
in de middag een
gebedsbijeenkomst geweest.
Ook op de maandag-, dinsdag- en
woensdagavond
zouden er gebedsbijeenkomsten zijn. Er werd
niet alleen gebeden voor de oor-

log in Oekraïne, maar ook in Israël
en voor alle oorlogen. 's Zondags
hebben ook wij deze bijeenkomst
bijgewoond. Het maakte ons stil.
Hoe bijzonder is het dat we bij God
kunnen komen met onze boosheid,
zorgen en angsten. Hoe bijzonder
was het om mee te maken dat er in
verschillende talen gebeden werd.
Hoe bijzonder is het om te zien
hoeveel kracht en hoop God kan
geven door gebed. Dát is ook
wat nodig is in tijden van onrust:
hoop. Gelukkig dat we een God
hebben die dat kan en wil geven.
DE DEELNEMERS
Dit jaar zijn 13 mensen drie
weken mee geweest, twee
chauffeurs hebben één week
uitgetrokken voor het transport.
Iedereen heeft een startbedrag
van 250,00 betaald waarvan de
reiskosten, het eten en onderdak
zijn betaald. Drie mensen hebben
hun auto beschikbaar gesteld. Alle
mensen hebben zich met heel veel
enthousiasme ingezet voor hun
medemensen.
VOLGEND JAAR
Op dit moment is nog niet duidelijk
hoe de projecten van volgend jaar
eruit komen te zien. In het najaar
houden we een vergadering waar
plannen besproken kunnen worden. Actuele informatie hierover
komt op de website.
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Van de redactie,
Wij hebben vernomen, en zijn er heel blij mee, dat in dit nummer de
50ste Rimpels staat.
Namens de hele redactie, en ik denk ook namens veel lezers, van
harte met dit heuglijke feit.
We hopen dat er nog heel veel zullen volgen.
Eric bedankt!
Namens de hele redactie,
Wimjan Rietdijk
eindredacteur

Oe-ah-ah
Het was vijf mei 1960. Vijftien jaar nadat de vrede werd getekend.
Bevrijdingsdag wordt in Nederland maar een beetje gevierd. Bij een
lustrum zijn er, behalve scholen en ambtenaren, wat meer mensen vrij
en vieren we wat meer. Dit was het derde lustrum. Dus een wat
uitgebreider feest.
Bij ons op het pleintje werd overdag een podium gebouwd. Ik had geen
idee wat er ging gebeuren.
- Het pleintje (op z'n Amsterdams uitgesproken), is geen plein. Het is een
breed stuk van de Woestduinstraat in toenmalig Amsterdam West,
tegenwoordig Oud-Zuid. Je kon er prima spelen op het betegelde middenstuk. Plein past beter dan straat. Voor ons 'het pleintje'.
Vol verwachting verzamelden de kinderen en mensen uit de buurt zich om
een uur of zeven 's avonds voor het podium.
En ja hoor, heuse artiesten. Een man achter een piano, een man met een
contrabas, die steeds gekke gezichten trok, en een man met een gitaar
en een grote baard. Zij zongen vrolijke Hollandse liedjes. Een genre waar
ik nú niet echt warm voor loop, maar dit was mijn eerste live concert. Veel
mensen zongen de teksten mee. Ik hoorde ze voor het eerst. De refreintjes
waren niet moeilijk en na twee keer zong ook ik mee: 'Alley-oop oop oop
oop-oop' en 'Oe-ah-ah'. Het eerste liedje, leerde ik later, bleek toepasselijk 'Alley-oop' te heten, het tweede 'Grote Beer'. De kenners weten het al.
Bij ons op het pleintje trad het Cocktail Trio op.
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In het februarinummer 2010 van t
Lougnijs mocht ik schrijven dat
mijn eerste singeltje, gekregen op
mijn elfde verjaardag in 1959, 'Zeg
niet nee' was. Na deze gebeurtenis
op Bevrijdingsdag 1960 (ongeveer
een half jaar later) kreeg mijn muzikale ontwikkeling een belangrijk
vervolg. Ik werd fan van het Cocktail Trio. Ik kocht plaatjes. Behalve
de twee eerder genoemde:
'Kangeroe'(eiland), 'Spookhuis',
'Batje vier' (De uitvinder van het bier) en 'Geen bier geen borrel geen wijn'.
Misschien zat er ook wel een ep'tje bij, daar stonden vier nummers op,
dat weet ik niet meer. Ik zong ze allemaal mee. Het Cocktail Trio heb ik
nooit meer live (levend) gezien. Televisie hadden we nog niet. Ze waren
wel vaak op de radio te horen.
Niet veel later verloor ik mijn belangstelling. Klassiek en jazz en later
beatmuziek vond ik interessanter. Het is toch nog goed gekomen.
Op 28 augustus jl. (Groningse Bevrijdingsdag!) is het laatst levende lid
van het Cocktail Trio overleden. Ad van de Gein, de man achter de piano,
werd 92 jaar oud.
Op YouTube heb ik nog even oude
nummers meegezongen. Ik kende
ze nog.
Hij bleek in dezelfde week nog in
het televisieprogramma 'Krasse
Knarren' acte de présence te geven. Ik heb het niet gezien. Ik wist
niet eens dat er nog eentje leefde.
Het pleintje is er nog. Ik zocht een
oude foto op internet. Niets uit die
tijd. In eigen archieven. Jawel, vanuit mijn geboortehuis met zicht op
het pleintje. Op de foto is het 1969.
En winter. Negen jaar daarvóór, 54
jaar geleden, stonden ze daar……..
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl
P.S. Na zorgvuldige telling en hertelling kwam ik tot de conclusie dat dit
mijn 50e Rimpels voor t Lougnijs is. 'Is' klinkt wat raar, maar Rimpels is
in dit geval enkelvoud. Eén aflevering heet Rimpels, dus één Rimpels en
niet één Rimpel. Een jubileum dus!
_____________________________________________________________________

Theatervoorstelling WVLA door en voor
inwoners bevingsgebied Groningen
Regisseur Toke van Oorsouw start in oktober met de repetities van
Water en Vuur, Lucht en Aarde. Een voorstelling waarin de gevolgen van
de aardbevingen op het dagelijks leven van inwoners centraal staan.
WVLA wordt vanaf april 2015 gespeeld in dorpshuizen in de provincie.
OPROEP
Inwoners die belangstelling hebben om mee te
werken als speler, muzikant of achter de schermen, kunnen reageren voor 1 oktober:
lawayarts@hotmail.com.
Meer informatie over de vorm en inhoud van
de voorstelling is te vinden op de website
www.lawayarts.com onder WVLA.
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Mien
mooiste
stee
Van t zummer konden ie op TVNoord zain wat mìnsen heur mooiste stee was. n Stuk of drij lu kwamen der ien n oetzenden aan bod en
mainstied gingen ze weerom noar
t geboortestee.
k Zat ter over te prakkezaaiern wat
mien mooiste stee was en kon t
aiglieks nait zo gaauw opbedenken. Wodder trekt mie aaltied wel.
t Botterdaip lopt hail mooi deur
Kannes hèn en achter oven en bie
meulen viend k n schier stee, mor
mooiste stee…..
Eefkes bie Delfziel of bie Eemshoaven over t wodder kieken, joa, mor
mooiste stee….
Veul lu, veuraal oet Oskerd vlaigen
aalgedureg op fiets of mit auto noar
Pollerziel tou, even op diek stoan,
kop leeg moaken, heurde k lest ain
zeggen. Mit n man dij oet Oskerd
komt, zollen ie denken dat wie voak
boven op diek stoan om over t wad
te kieken. Mor mien man is gain
wodderman. Om mie n plezaaier te
doun, ridt e ain moal ien zummer
mit mie noar Lauwersoog tou. Verrekieker mit en kuren of je de aailaanden zain kinnen en of boot ter
aal aankomt. Noatied n viske eten
ien n kroug en weer noar hoes tou.
Mor mooiste stee…
Echte zee, de Noordzee, het broezen van de zee, mooi man. Strand
en dunen, mor wie binnen gain
strandliggers. n Dag noar n waddenaailaand, joa veur n dag, mor
mooiste stee….

NOOT VAN DE REDACTIE
Helaas is in het vakantienummer een deel van het stuk Van Dou en Nou
op t Hogelaand weggevallen.
Wij betreuren dit en daarom plaatsen we het slot nogmaals.

Van Dou en Nou op t Hogelaand (5 en slot)
n Meer, k mag geern n tiedje bie t
Potterwollermeer zitten te kieken
noar de zaailboten. Wie waren der
n zetje nait west, Meerweg was n
haile zet òfsloten. Dou wie der van
t zummer weer kwamen, wizzen
wie nait wat wie zagen. Grode parkeerploats bie Twij Provinciën was
vòt. n Aander iengaang, meer wodder veur boten om aan te leggen,
nije ploatsen veur auto's.
Wie konden t sikkom nait oetfigelaaiern hou t veurtied west was,
mor t zaag der hail nuver oet. Bie
Meerweg laangs waren grode Pploatsen komen om over t meer te
kieken. Goa der mor ais kieken, zol
k zeggen!
Mor mooiste stee….Nee, k kom
der nait oet, k kin nait kaizen!
Dou k der n naacht over sloapen
haar, wis k t ien ainen: t Hogelaand.
k Mag geern eefkes over t Hogelaand hèn rieden, dut niks ien wat
tied van t joar. Der is aaltied wel wat
te zain en der binnen veul mooie
plekken. Joa, dat is mien stee!
As ain van joe n mooiste stee het en
doar wel n stukje ien t Grunnings
over schrieven wil veur t Grunneger Houkje, nuigen wie joe van
haarten om mit te doun. Gain computer? t Geft niks, wie willen t wel
veur joe typen. Joe kinnen gain
Grunnings schrieven? Ien t Nederlands mag ook. Aldert en ik goan t
wel veur joe omtoalen.
Anje van der Hoek

Padje
elk veegt
zien aigen padje schoon
in winter snij
bie haarstdag blad
en as ter wieder
niks meer vaalt
din waiten wie zölf
wel wat.
Annie Mekel
Oet: Toal en Taiken

12

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.

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 verjoardoagen, 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 boden wer t der
minner op, benoam wat ontslagrecht aanbelangt.
Ien loop van 19e aiw werren goie
olle regels stoaregaan lösloaten. Op
grode ploatsen kwam zo veul op
dainst, dat ter ien keuken en binhoes

nait genog stee was. Boer en vraauw
kwammen aal minner aan t echte
waark tou, zai haren genogt te doun
mit opzicht hollen.
Boer zien kiener konnen as zai kloar
wazzen mit grondschoul wieder leren, aarbaiderskienen werren opgeven bie bodenbesteder. Paardie
kiener konnen niks schieders opbedinken as aal doag ien boeten te
weden mit peerden en koien, mit te
goan ien tieden van t joar. Veur n bult
lu was t boerenwaark ainegste
meugelkhaid om aan kost te kommen.
Op n bult ploatsen bleef t nog laank
bie t olle. Dou lonen ien 19e aiw
omhoog gingen, werren hier en doar
emoleminten ofschaft en dat ging
krekt zo mit traktoatsies. Doar kwam
onvree van, sums vrij aalgemain
ien twijde haalfschaid van 19e aiw.
Paardie lu zochten nije toukomst en
vervoarden noar Amerikoa, dat kon
oplopen tot wel 10% van t lougsvolk.
TIED GAAIT VEURBIE
Op t leste van 19e aiw begunde
gewoonte om ienwonende knecht of
maaid teworren op n ìnd te lopen.Dou
fiets kwam wer t n stuk makkelker
om aal doag van t loug noar ploats te
kommen.Dou dörsmesienen opkwammen was der benoam op grode
ploatsen nait genogt winterwaark
meer veur knechten.Dou melk noar
t febriek ging was ter ook minner
waark veur maaiden. Stoaregaan
kwammen der minner boden en rond
1900 wazzen zai n zeldzoamhaid
worren.
Ien tied dou wereld nog luddek was,
mit genogt gemainschopszin en mit
regels en terdietsies doar zowat elk
en ain tevree mit was haar t bodensysteem goud waarkt.Dou wereld
veranerde kwam der stoaregaan n
ìnd aan. Ien overgangstied wazzen t
mainsttied boden dij aan t korste ìnd
trokken. Doarover binnen nog aait
volksverhoalen ien omloop, doar
oetzunners ien tot regel verheven
binnen.
Aldert B.Ritzema

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 28 september
10.00 uur - ds. J.M.A. Groenveld,
Assen
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 5 oktober
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. H.W. van Egmond,
Ten Boer
Zondag 12 oktober
11.00 uur- ds. J.M. Beute, Leens
14.30 uur - leesdienst br. H. Hofsink
Zondag 19 oktober
09.30 uur - leesdienst br. M.A.
Doornbos
14.30 uur - leesdienst br. K. Plas
Zondag 26 oktober
09.30 uur - ds. T. Groenveld, Roodeschool
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 2 november
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. R. IJbema, Groningen
____________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 28 september
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Viering heilig avondmaal
Zondag 5 oktober
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
m.m.v. Sound of Joy, Winsum
Koffie, thee en maaltijd in Salem
Zondag 12 oktober
10.00 uur - drs. J.W. Bassie, Groningen
Zondag 19 oktober
10.00 uur - drs. H.J. Wal, Groningen
Zondag 26 oktober
19.30 uur - ds. P.A. Slager
Reformatieviering gezamenlijke
kerken, m.m.v. vocaal ensemble
Het Hoogeland o.l.v. Mirna Westra

Koffie en thee in Salem met bijbelquizwerkgroep Ned. bijbelgenootschap
____________________________________
KERKDIENSTEN CHRISTELIJK
GEREFORMEERDEKERK KANTENS
(Wijzigingen voorbehouden)
Zondag 28 september
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur - ds. J. Oosterbroek
Zondag 5 oktober
09.30 uur - ds. J. Sijtsma
14.30 uur - ds. J. Sijtsma
Zondag 12 oktober
09.30 uur - stud. J. Hoefnagel
14.30 uur - stud. J. Hoefnagel
Zondag 19 oktober
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur - ds. J. Oosterbroek
Zondag 26 oktober
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur - ds. J. Oosterbroek
____________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 28 september
19.00 uur - ds. A.J. Fraanje
Zondag 12 oktober
19.00 uur - ds. J. den Admirant
Zondag 26 oktober
19.00 uur - ds. F. Stalman
___________________________________

Collecte
De KWF collecte heeft in Kantens,
Rottum en Stitswerd  752,45 opgebracht.
Iedereen bedankt voor de medewerking.
A. Van der Hoek
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Agenda
Rottum
Geopend
vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur
(ook afhaal)
Zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur
Diverse menu's
Spareribschotel ............
Zalmschotel .................
Karbonade ...................
Schnitzel .....................
Shoarmaschotel ..........
Visfilet ..........................
Kippenwings ...............
Macaroni .....................
Bami ............................
Gevulde tortilla's
(met gehakt/groente
en salade) .......................

Poffert ..........................
Weekendmenu v.a. ......
Soep v.d. dag ..............
Toetje Leutje Lanteern
(poffert, ijs, vruchten,
slagroom) ....................

7,25
7,25
6,25
7,25
6,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
2,25
3,50

Vr. 3 & za. 4 oktober
Lasagne en sla
Vr. 10 & za. 11 oktober
Stamppot boerenkool met speklap of worst
Vr. 17 & za. 18 oktober
Gebakken aardappelen met rode
kool
Vr. 24 & za. 25 oktober
Bamischotel met gebakken ei
Vr. 31 oktober &
za. 1 november
Verrassingsstamppot
Schotels worden geserveerd met
gebakken aardappelen of frites/
salade of groente v.d. dag.
Menu's ook voor de afhaal.
Ook uw adres voor frites, snacks
en Max patat v.a. ......... 1,25
Ook voor Buffetten: warm of koud
Lunch: v.a ...................
7,50
p.p.
en catering uw adres!

Tot ziens bij Jeanet en Rita

13 september tot 30 november
Kerk van Rottum
09.00 uur - 17.00 uur
Samen tot het einde
Gratis entree
1 en 2 november
Allerlei activiteiten in Rottum
Met muziek, lezingen en een begrafenismaal, meer in het volgende
nummer
_________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane
4 oktober
14.00 uur
jeu de boulestoernooi
opgeven voor 3 oktober bij
Eric de Klerk
T. 551766
E. dedaeric@hotmail.com
maximaal 20 (vol is vol)
_________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
_____________________________________
Zaterdag 27 september
Antoniuskerk
20.00 uur
Avondconcert Vocaal Ensemble Het
Hoogeland
Zondag 28 september
t Schienvat
v.a. 11.00 uur
accordeon en harmonica festival
gratis entree
Donderdag 2 oktober
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop
Dinsdag 7 oktober
t Schienvat
11.00 - 12.00 uur
consultatiebureau
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Woensdag 8 oktober
t Schienvat
14.00 uur
Vrouwen van Nu
Maandag 13 oktober
t Schienvat
20.00 uur
VDK vergadering
t Schienvat
20.00 22.00 uur
fotoworkshop
Donderdag 16 oktober
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop
Vrijdag 17 oktober
t Schienvat
20.00 uur
sterrenkijken
Zaterdag 18 oktober
t Schienvat
20.00 uur
sterrenkijken
Dinsdag 21 oktober
t Schienvat
20.00 uur
Vrouwen van Nu
t Schienvat
20.00 uur
vergadering uitvaartvereniging
Woensdag 22 oktober
t Schienvat
19.30 uur
handwerkclub
Woensdag 29 oktober
t Schienvat
20.00 uur
jaarvergadering t Schienvat
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Dinsdag
9.30 12.00 uur
schildercursus
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
20.00 - 21.30 uur
Tai Chi
Woensdag
13.30 - 16.00 uur
bridge cursus (vanaf 24-09)
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
19.30 - 21.30 uur
handwerkclub (één keer per twee
weken)
Donderdag
V.a. 19.30 uur
damclub

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
______________________________________

Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 ( 0,10 p.min)
__________________________________________________
TANDARTSEN
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.
27 en 28 september
A.M. van Waes
Uithuizermeeden T 0595 413684
4 en 5 oktober
G.J. Heuvink
Ulrum T 0595 402015
10, 11 en 12 oktober
Fledderus & Commies
Winsum T 0595 441545
13 en 14 oktober
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen T 0595 431716
15 en 16 oktober
C.H. de Lange
Leens T 0595 571427
18 en 19 oktober
Tandartsenpraktijk Aan de Meeden
Winsum T 0595 442244
25 en 26 oktober
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer T 050 3022720
__________________________________________________
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
__________________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084 / M 06-14611173
__________________________________________________

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
__________________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173
__________________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260
__________________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
__________________________________________________

Sterren kijken
Op 18 en 19 oktober is er een minicursus astronomie voor beginners,
theorie en praktijk. Wat gebeurt daar precies?
Je leert alle sterrenbeelden herkennen die op dat moment te zien
zijn: Vissen, Ram, Stier, Pegasus,
Draak, Grote Beer, Kleine Beer enz.
aan de hand van een PowerPoint
presentatie.
Met onze telescopen/verrekijker
zie je prachtige objecten: Dubbelcluster (Pegasus), M92 (Hercules),
sterrenstelsel M33 (driehoek),
Andromedanevel(m31), Hyaden
(stier), ET en veel meer.
De meeste bovengenoemde ob-

jecten kun je al zien met een gewone verrekijker die bijna iedereen
thuis heeft, dus als je zo'n ding hebt,
neem hem mee. Je moet alleen
weten waar je hem moet richten en
dat leer je die avond.
Belangrijk: Warme kleren!!! Voornamelijk de voeten.

Bruisend programma tijdens
Dag van de Regio
Op zaterdag 4 en zondag 5 oktober wordt voor de elfde keer de Dag van
de Regio gehouden, dit jaar opnieuw in samenwerking met de Duitse Tag
der Regionen. Voor het eerst worden aantrekkelijke arrangementen
aangeboden zodat comfortabel het programma kan worden gevolgd.

Marco Silvani uit Toornwerd zal je
die avond leren waar je moet kijken.
PLAATS: t Schienvat
Aanvang: 20.00 uur theorie
Praktijk 21.00 uur tot
...later(met mooi weer)
KOSTEN:
2,50 p.p.
(koffie/thee, hapje)
Opgave bij Marten Miske
E m.miske@hetnet.nl
C.S.C.W / Feestcommissie
heet iedereen welkom!

Op zo'n 50 verschillende locaties in
Groningen en Drenthe kunnen activiteiten worden bezocht onder het
thema: Buur en Cultuur. Ook in
Duitsland worden activiteiten georganiseerd. Tijdens de festiviteiten staat de regio centraal, waardoor inwoners en bezoekers de
onontdekte pareltjes en mogelijkheden in de regio leren kennen.

werk zien, een workshop of rondleiding volgen en het herstel van de
Runde zien. Ook voor kinderen zijn
er aantrekkelijke activiteiten zoals
appels plukken, een caviarace,
popcorn maken of breien met plastic. Dus ga op pad en laat u inspireren door deze bruisende regio!
De deelnemers van de Dag van de
Regio staan vermeld in een magazine dat vanaf eind september verkrijgbaar is bij diverse folderpunten zoals VVV's en bibliotheken.
Alle actuele informatie staat op
www.dagvanderegio.nl.

Zo kunt u bijvoorbeeld exposities
bezoeken, kunstenaars live aan het
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Ik las een boek.

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).
___________________________________________________

Ergens zoemde en gonsde het heel zachtjes, op de gebruikelijke verre achtergrond was het dit keer niet
volledig stil. Luisterend en turend hield ik halt op plaats delict: de wilde pruimenboom, om precies te zijn
de bodem eronder…. Allerlei insectjes wurmelden op, zochten naar, zoemden boven, zwierven gezellig
zacht langs de gebutste gistende gevallenen. Sommigen gaaf, anderen inmiddels vaal, gevlekt en hier en
daar aangevreten.

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

Geen mens wilde ze rapen, proeven, deze wilde kleine matblauwe ovaaltjes….. Vlinders, bromvliegen,
wespen wel. Ze zochten zoet, draaiden rondjes, vlogen op en daalden dronken neer.
De geur van de opstijgende alcoholdamp deed ze lokken, landen, lummelen en uiteindelijk versuffen aan
dat heerlijke maal.

Redigeerwerk:
Paulien Ros - Rottum.

Foto van de maand
Een kleine 1 m2

Wat een zalig gezoem. Wat een mooi staaltje natuur. Ik pakte mijn boek en vervolgde mijn bezigheid.
Paul Moonen
______________________________________________________________________________________

Vet Goed
Er komt bij de kantine van KRC een
gele container te staan. De voetbalvereniging zorgt er voor dat de container weer wordt geleegd.
Geef oud frituurvet een nieuw le16

ven! Gebruikt frituurvet verdwijnt
helaas nog vaak in het riool. Dit is
slecht voor het milieu, zorgt voor
verstoppingen en dit kost de gemeenschap jaarlijks veel geld.
Wist je dat we met gebruikt frituurvet hele mooie dingen kunnen
doen? VET GOED - wat je er mee
doet biedt een oplossing voor dit

probleem. Je kunt het gebruikte
frituurvet namelijk gemakkelijk
kwijt bij één van onze inzamelpunten. Op deze manier lever je een
bijdrage aan een beter milieu en
krijgt het gebruikte frituurvet een
tweede leven.
Daarom VET GOED - wat je er mee
doet.

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum

Oud papier
zaterdag 25 oktober
vanaf 9.00 uur
T 06 - 24745610

