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Ieder jaar, tijdens de laatste week van de schoolvakantie, is het groot feest in Kantens. Want dan is er
Kinderspeelweek! De Kinderspeelweek bestaat dit jaar al 40 jaar. Al deze 40 jaar organiseert een enthousiast
bestuur met de hulp van een grote groep net zo enthousiaste vrijwilligers de Kinderspeelweek in Kantens.
De activiteiten van de Speelweek richten zich vooral op kinderen van 3 tot en met 12 jaar, de jaren dat een
kind op de basisschool zit. Het thema van dit jaar was Feest! En dat was het ook, de hele week was één groot
feest.
MAANDAG 10 AUGUSTUS
In alle vroegte op de maandagmorgen druppelde het bestuur langzaam de school binnen. De koffie
werd gezet, de laatste afspraken
werden gemaakt en we hadden er
zin in! Toen later ook de vrijwilligers arriveerden, konden we los!
Tijdens de inschrijving werden er
mooie T-shirts uitgedeeld, mede
mogelijk gemaakt door Sporthuis
Winsum (bedankt!). Dit jaar hadden zich in totaal ruim 80 kinderen
ingeschreven. Sommige kinderen
kwamen 1 of 2 dagen spelen, de
anderen de hele week. Dit jaar
hebben we zelfs een aantal kinderen uit Eppenhuizen te spelen gehad, super allemaal!

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

Om half 2 werd het festivalterrein
op het schoolplein geopend, de groepen werden verdeeld en het huttenbouwen kon van start! Het huttenbouwen is elk jaar weer een groot
succes. De kinderen en ook de
vrijwilligers hebben een paar prachtige hutten neergezet. De hut van de
5-6 jarigen was dit jaar enorm hoog,
wel 3 verdiepingen! De enthou-

siaste vrijwilligers van die middag
hebben de kinderen natuurlijk goed
geholpen zodat deze (en de anderen ook) voldoende stevig waren.

Doezoo in Leens geweest en met
de oudste kinderen naar Waddenfun in Wehe-den-Hoorn.
Beide waren een groot succes!

Op het peuterplein werd vooral veel
gespeeld, de hut werd die morgen
al vakkundig in elkaar geknutseld
door een aantal bestuursleden en
vrijwilligers. Er werd gefietst, tractor gereden en mooie zandkastelen
gebouwd. Bij deze willlen wij dan
ook peuterspeelzaal Poppedijn bedanken dat wij elk jaar weer gebruik mogen maken van het lokaal
en de speelattributen op het
plein.Top!

Bij de Doezoo hebben de kinderen
een écht stinkdier geaaid, wat een
prachtig beest was dat! De neusberen mochten gevoerd en ook praten

Tussendoor werd door het bestuur
flink gepuzzeld om de rijlijsten van
de volgende dag goed rond te krijgen. Ook dit jaar is het weer gelukt,
chapeau! Ook voor alle vaders en
moeders die hebben gereden.
DINSDAG 11 AUGUSTUS
De dag van het uitje. Elk jaar is het
weer een grote verrassing waar de
reis naar toe gaat. Dit jaar zijn we
met de jongste kinderen naar de
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met ara's kon gewoon. Daarnaast
was er voor de echte bikkels de
kans om een vogelspin vast te
houden en ook een slang om je nek
was een optie. Toppers die kinderen, wij doen het ze niet na. Verder
was het springkussen en de grote
schommel ook een hit. Dat JanWillem geen lamme arm heeft gekregen van het duwen?! ;-) Kortom
een geslaagde dag voor de jongsten van de Speelweek.

zijn mooie tekeningen gemaakt en
wij voorzien een prachtige toekomst
als architect voor Bas van Vliet. “Ik
kan heel goed huizen tekenen”, vertelde hij. Geen woord gelogen, over
alles werd zorgvuldig nagedacht!
Leuk om te zien. In de gymzaal werd
vakkundig een dansvoorstelling in
elkaar gezet onder leiding van Ineke
en ook moesten de hutten nog geverfd worden. Op het peuterplein
werd weer flink gespeeld en deze
morgen hebben we ook nog leuke
balspelletjes gedaan. Kortom een
drukke ochtend. Om half één werden de kinderen weer opgehaald en
konden ze zich die middag goed
voorbereiden op de playbackshow
van die avond.
Op de playbackshow werden tien
super leuke acts uitgevoerd. De
jury had een flinke kluif aan het
kiezen van de nummers 1, 2 en 3.
Lastig want dit jurylid heeft zelf de
hele avond met een big smile gekeken, kramp in mijn wangen had ik
er van. Genoten hebben we. Top
gedaan allemaal!

Bij de Waddenfun werd er volop
geklommen en geklauterd. Hoogtevrees werd overwonnen en er
werd goed samengewerkt. Als afsluiter voor beide groepen werd er
nog een patatje gegeten in het t
Schienvat. Ook de tweede dag van
de speelweek zat er weer op. Top
dag!
WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Deze ochtend kon er weer gewerkt
worden aan de hutten. Deze konden
natuurlijk nog beter, mooier en groter! Er werd door de oudste groep
hard gewerkt aan een decor voor de
playbackshow van die avond. Heuse graffity-artists die groep, het
decor zag er super uit!
De libelles die de kinderen hebben
meegekregen bij de Doezoo werden
voorzien van prachtige kleuren. Er
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Vervolgens was er een wandeling
door het dorp voor de oudste kinderen. In kleine groepjes werden ze
op pad gestuurd. Bij het bos stond
het leger gestationeerd. We mochten het bos niet in. Het meisje in de
witte jurk was namelijk gesigna-

leerd. De kinderen wilden toch de
wandeling afmaken. Op eigen risico, aldus het leger, dit was dan ook
een enorm spannende wandeling.
De tweede groep heeft de wandeling zelfs niet volledig afgemaakt,
die zijn rechtsomkeert gegaan te-

rug naar school. Verstandig. De
Spooktocht was weer super georganiseerd en zelfs de molen draaide deze nacht. Heel bijzonder om te
zien. Alle jongens en meiden van de
Spooktocht: het was top en wij hopen dat jullie volgend jaar weer iets
moois voor ons willen neerzetten!
Enorm bedankt!
Vervolgens moest er nog geslapen
worden. Iedereen van 8 jaar of ouder
mocht die nacht logeren in de gymzaal van de school. Het bleef nog
lang onrustig op het festivalterrein
maar uiteindelijk sliep iedereen als
een roosje.
DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Na het ontbijt konden bestuur en
vrijwilligers op pad om het grote
waterfeest klaar te maken dat om
10.00 uur van start ging bij de ijsbaan. Het was een stralende dag
met prachtig weer. Beter konden
we het niet treffen. Dit waterspektakel behoeft dan ook niet veel

woorden: het was super! Er werd
gezwommen, geklommen, gegleden, geracet en gelachen. Vooral
veel gelachen. Als lunch hadden
we pannenkoeken, met liefde gebakken door een aantal moeders,
bedankt! Weer een Top dag!
VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Vrijdag, de laatste dag alweer.
Eerst nog even snel met zijn allen
op de foto in onze mooie Speelweek T-shirts en toen was het tijd
om onze speurtalenten te laten
zien! De tijd vloog voorbij. Om
12.00 uur waren de eerste ouders
al nieuwsgierig op het festivalterrein gearriveerd. De kinderen lieten trots hun hutten zien en er werd
nog even bijgepraat onder het genot van een kopje koffie of bekertje
ranja. Er vond ook nog een verloting plaats. En toen was de ochtend weer voorbij, de Kinderspeelweek Kantens was ten einde. Ik
hoop dat jullie het allemaal net zo
leuk hebben gevonden als wij. Een

Redactioneel

topweek was het! Tot volgend jaar
lieve kinderen!
De dag was voor de vrijwilligers
echter nog niet om. Er werd opgeruimd en schoongemaakt en opgeruimd en schoongemaakt tot ze
erbij neervielen. Lieve lieve lieve
allemaal, namens het bestuur ontzettend bedankt voor jullie inzet,
enthousiasme en tijd! Zonder jullie kan er geen Speelweek plaatsvinden. Toppers stuk voor stuk!
Tot volgend jaar!
Tamara Carels
Namens het bestuur

Wij als redactie zijn weer terug van
vakantie. Nu de dagelijkse werkzaamheden weer zijn gestart zijn
wij ook weer begonnen een krant
voor u te maken.
Het september nummer ligt nu voor
u en we hopen dat het weer een leuk
gevarieerd nummer is geworden.
Helaas hebben we op de redactievergadering ontdekt dat er in het
vorige nummer een foutje is geslopen.
Ten onrechte is er bij het stuk over
Stitswerd op z'n kop vermeld dat
Paul Moonen de fotograaf was van
de foto.
Dit is niet correct en moet Herman
Wassink zijn.
Ons excuus voor deze fout en we
hopen dat het bij deze is recht gezet.
Als laatste hopen we dat u allemaal
weer gaat meewerken om zo samen er elke maand weer een mooie
krant van te maken.
Namens de hele redactie
Wimjan Rietdijk
eindredacteur

Stoetbomen
Ook dit jaar ontvingen traditiegetrouw de nieuwe 4-jarige leerlingen van
de O.B.S. “ Klinkenborg” de stoetboom. Ook twee nieuwe leerlingen van
groep 5 en 6 ontvingen een stoetboom. De takken waren weer rijkelijk
beladen met broodjes, lekkernijen en handige schoolspulletjes (met dank
aan de AR). Door een ereboog liepen de kinderen met hun stoetboom naar
buiten, waar hun ouders al trots stonden te wachten. Wij hopen dat onze
9 nieuwe leerlingen een leuke en leerzame tijd tegemoet gaan op de
“Klinkenborg”. Welkom op onze school: Melissa, Julia, Guus, Hein Tije
Ties, Laure Nick en Jesse. Het gebruik rond de stoetboom is waarschijnlijk al ontstaan aan het eind van de negentiende eeuw. Op de zolder van
de “bovenmeester” groeide een boom. De takken van deze boom waren
beladen met ronde broodjes (stoetjes) en andere lekkernijen en dienden
als beloning voor het lief en gehoorzaam zijn. Vroeger werd de stoetboom
op de eerste schooldag uitgedeeld aan de kinderen van klas 1. Vanaf de
oprichting van de basisschool wordt op veel scholen de stoetboom op 4jarige leeftijd uitgedeeld. De traditie van de stoetboom wordt op het
Hoogeland door veel basisscholen in ere gehouden.
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Jan Croeze geëerd
met Jan Croezeplein
Op zaterdag 20 juni jl. organiseerde de voetbalvereniging vv KRC in
Kantens zijn slotdag van het seizoen 2014-2015. Een dag die niet alleen
in het teken stond van tal van sportieve activiteiten voor jong en oud. Op
deze dag kwam er namelijk voor de 73-jarige Jan Croeze een einde aan
een ruim twintig jaar durende periode als terreinmeester van het
sportcomplex “De Kooi” in Kantens. Een lange periode wat de voetbalvereniging niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan Jan Croeze heeft door
de jaren heen veel voor de voetbalvereniging betekend. Zo is hij naast
zijn activiteiten als terreinmeester, klusjesman en schoonmaker van
het complex, met name aanspreekpunt voor jong en oud geweest.
Hoofdzakelijk was hij de laatste
twintig jaar terreinmeester van onze
velden. Dat is geen taak waar men
lichtzinnig over moet denken, want
dat betekende dat er vaak voor dag
en dauw over de velden gelopen
moet worden om te kijken of de
duels wel of niet konden doorgaan.
Zelfs 's morgens de dauw van de
velden halen was Jan niet te gek.
Maar deze taken begonnen Jan de
laatste tijd echter wat zwaarder te
vallen, zodat we gezamenlijk tot het
besluit zijn gekomen om er na ruim
twintig jaar een put achter te zetten.
Terwijl de leden van de vereniging
's avonds gezellig met zijn allen aan

het BBQ-en waren, nam de voorzitter Johan-Renee de Winter het
woord. Er wordt ook al een aantal
weken druk aan een nieuw terras
gewerkt en alvorens tot de naamonthulling wordt overgegaan, wordt
eerst Jan Croeze nogmaals bedankt
voor zijn inzet. Jan kreeg namens
de club een prachtige bos bloemen
en een nieuw trainingspak. Maar
dan is eindelijk het moment daar
dat de naam bekend gemaakt gaat
worden en blijkt dat de voetbalvereniging KRC ervoor gekozen heeft
om het terras de naam 'Jan Croezeplein' te geven. Een gebaar wat met
veel applaus wordt ontvangen en
ook door de oud-terreinmeester

Gast van de Staten
Sinds 29 april jl ben ik Statenlid en voor allerlei vergaderingen ga ik naar
het Provinciehuis in Groningen. Tot enkele jaren terug had ik niet kunnen
denken dat ik zou vergaderen in een ruimte waar sinds 1602 wordt
gedebatteerd over zaken die de Provincie betreffen.
Ik wist dat het Provinciehuis vlakbij
de Martinitoren stond. Een prachtig
gebouw. Maar ik was er nog nooit
binnen geweest. En Provinciale
Staten? Het was me erg onbekend.
Hoeveel mensen zouden er Statenlid zijn? Ken ik er namen van? Wat
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is hun taak eigenlijk? Waarvoor zijn
ze verantwoordelijk?
Natuurlijk zou ik er nu meer van
kunnen vertellen. En dat ga ik ook
zeker doen in een volgende Lougnijs. Maar het is ook mogelijk om
het zelf te ontdekken. Dit kan via de

duidelijk gewaardeerd wordt. ,,Dat
ik er een punt achter mijn activiteiten als terreinmeester moest zetten viel mij eerst wel even zwaar.
Maar toen we uiteindelijk gezamenlijk tot het besluit kwamen, en
er in de persoon van Henk Kruit een
andere terreinmeester was gevonden, en dat het beter was om te
stoppen was het goed. Dat de voetbalvereniging KRC vervolgens heeft
besloten om het terras naar mij te
vernoemen vind ik echt een enorme eer,” aldus Jan Croeze die door

site (www.provinciegroningen.nl)
of nog echter: als 'Gast van de
Staten'. Elke maand kun je een dag
'Gast van de Staten' zijn en een
Statenvergadering bijwonen, tijdens de lunch een Statenlid spreken en een rondleiding krijgen.
De eerstkomende Statenvergadering vindt plaats op woensdag 23
september a.s.
Opgave via de site of bellen naar
050-3164458.
Wees welkom!
Hilma Oudman-Dam,
Statenlid ChristenUnie

het bestuur van KRC als een symbool voor alle vrijwilligers binnen
het verenigingsleven werd gezien.
De oud-terreinmeester Jan Croeze
is één van de vrijwilligers waar een
vereniging niet zonder kan. In een
tijd dat de subsidies voor verenigingen afnemen, komt het steeds
meer op zelfwerkzaamheid aan.
Daar is niets mis mee, maar dan
moeten de vrijwilligers er wél zijn.
Gelukkig heeft voetbalvereniging
vv KRC die en daar moet men zuinig
op zijn.

Hierbij het verslag van een enthousiaste
Gast van de Staten
Na een kort mailrondje wie er mee wil, gaan we met vier dames richting
Groningen als GAST van de STATEN. Vanaf 9.00 uur worden we verwacht
in het Provinciehuis. Wij zijn iets later, want vind maar eens direct de
goede ingang. In het prachtige Atrium (een binnenplaats tussen de
gebouwen met een glazen overkapping) mogen we ons zelf bedienen van
koffie of thee. Even voor half 10 worden we welkom geheten door Brunie
Batterman (PvdA). Hij vertelt ons hoe de ochtend eruit zal zien: eerst het
bijwonen van de algemene beschouwingen, een pauze waarin wij als
gasten een rondleiding krijgen, daarna weer een gedeelte algemene
beschouwingen waarna we samen met de statenleden mogen lunchen!
WAT WILLEN WE NOG MEER?!
Brunie gaat ons voor naar de publieke tribune. Daar heb je een goed
overzicht op de statenzaal: een
prachtige oude zaal waar honderden jaren geleden al werd vergaderd door stadhouders en andere
"luyden". Wonderwel gespaard
gebleven tijdens het bombardement op Groningen.
Na een kort welkom door onze
commissaris van de Koning, Max
van den Berg, krijgen alle fractievoorzitters 25 minuten de tijd om
hun verhaal te doen. Sommigen
gieten hun verhaal in een ander
verhaal, bijv. over "Roosje en Kalim" of ze maken hun punt aan de
hand van het imponerende schilderij dat in de zaal hangt. Als ze een
aandachtspunt hebben, dienen ze
een motie in. Er worden die ochtend
heel wat moties ingediend (35!),
die dan weer later in een vergadering worden besproken.

In de pauze begint de rondleiding.
Een enthousiaste mevrouw geeft
uitleg over het schilderij dat in de
statenzaal hangt. Na de pauze gaan
wij weer naar de publieke tribune
omdat wij het referaat van Stieneke
van der Graaf (CU) willen horen. (Zij
heeft hier zelfs de bokaal voor "Klare Taal" mee gewonnen!) Hierna
zoeken wij de groep van de rondleiding weer op. Na enig dwalen in het
gebouw, waarin oud en nieuw heel
mooi samenkomen, kunnen we de
rest van de rondleiding gewoon
weer meedoen.
We volgen nog de laatste betogen
op de tribune en daarna is er een
heerlijke lunch.
Als u ook eens gast wil zijn van de
Staten: van harte aanbevolen! En
neem daarna vooral ook even een
kijkje in de Prinsentuin!
Trijnie Ammeraal-Haveman
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Op 6 mei 1988 werd ik thuis geboren, dochter van Bert Lanjouw en Edith
Glerum. "Thuis geboren" is altijd een term waarop ik trots ben geweest,
en "thuis" was op het terrein van de voormalige steen- en draineerbuizenfabriek Ceres te Rottum, in het huis van de brandmeester. Mijn vader,
die daar nu nog steeds woont, kocht dit in 1978 en heeft het terrein, dat
vol lag met rode bakstenen in de loop van de jaren, bewerkt tot het
prachtige stuk land dat het nu is met de iconische pijpen en muren die
nog over zijn gebleven van de fabriek die in 1968 zijn deuren sloot.
"Ik heb een ruïne van een steenfabriek in mijn tuin" vertelde ik altijd
trots aan mijn klasgenootjes. Iedereen kwam altijd graag spelen,
maar de moeders zorgden er wel
goed voor dat hun kindertjes altijd
oude kleren, schoenen of laarzen
aandeden, want bij Lindewieke
spelen betekende meestal terugkomen met modderpoten. We
speelden verstoppertje, blikspuit
of "oorlogje" als we met veel kinderen waren en als ik alleen een
vriendinnetje op bezoek had dan
deden we bijvoorbeeld alsof we
een kruidenierswinkeltje hadden
en plukten allerlei bessen en
zaadjes die we dan zogenaamd
verkochten.
Ik ging in Stedum naar school,
maar heb wel de peuterspeelzaal en groep 1 in Kantens gedaan. Veel kan ik me daar uiteraard niet van herinneren, behalve dat ik dezelfde Bambi
sticker op m'n stoel had als een
meisje dat Barbara heette,
maar haar stoel was groter.

Op mijn 17e ben ik echt uitgevlogen. Na mijn havo op het H.N.
Werkmancollege in Groningen te
hebben afgesloten en omdat ik nog
niet precies wist wat ik zou gaan
studeren, ging ik nog maar een jaar
naar school, maar dan in Australië.
Ik met het idee: "als ik toch weg ga,
dan kan ik net zo goed heel ver
weg"; mijn ouders meer met
de gedachte van: "moet dat
nou zo ver?" Helaas voor hen
was het niet de enige keer dat
ik weg zou gaan.
Eenmaal terug uit Australië
wist ik wat ik wou studeren:
International Tourism Management. Wat ik ermee wou
gaan doen wist ik niet, maar
ik had het reizen en ontmoeten van mensen uit andere
landen en culturen helemaal
te pakken en die studie leek
me wel toepasselijk. Ik had
vaag het idee in m'n hoofd
om een duik- en/of surfschool te beginnen, het liefst
in Australië. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Na mijn
studie in Leeuwarden ver-

huisde ik naar Berlijn met mijn
toenmalige vriend. Berlijn! Daar
had ik me van m'n leven niet gedacht te gaan wonen, maar ik ben
blijven plakken, zoals dat met zovele expats daar gebeurd. Na twee
jaar begon het weer te kriebelen,
dus ben ik een half jaar in Suriname
gaan werken voor een toeristisch
ontwikkelingsbureau. Waarom Suriname? Mijn ouders die daar ooit
samen hadden rondgereisd hadden me naar één van de rivieren
vernoemd, wat mijn tweede naam
is geworden. Ik had dat reizen dus
wel ergens vandaan. Na een tijdje
in Suriname ben ik toch weer terug
gegaan naar "mijn" Berlijn en een
degelijke managementfunctie gekregen bij een tourorganisatie, wat
ik ook weer twee jaar heb gedaan
voordat het weer tijd was de vleugels te strekken. Alhoewel ik voor
mijn werk ook niet stil zat; zaken-

reisjes naar Barcelona, Londen,
Parijs en Hamburg waren niet ongewoon. Het was me blijkbaar niet
ver genoeg.
Nu u dit leest (10 jaar na mijn eerste
vertrek naar Australië), zit ik waarschijnlijk in Nieuw Zeeland waar ik
op zoek ben naar een baantje, na
eerst in Nepal vrijwilligerswerk te
hebben gedaan en via een reis door
Zuidoost-Azië naar Nieuw Zeeland
ben gevlogen. Hier ben ik van plan
in ieder geval een half jaar te blijven
en dan weer terug naar Berlijn te
gaan. Maar ja, wie weet... Hoe dan
ook, minstens eens per jaar ben ik
in Rottum te vinden, op het land
waar ik geboren ben. En hoewel het
steeds kleiner lijkt te worden, dát is
mijn echte THUIS.
Lindewieke Lanjouw

De Kroontjespen
Met ingang van het huidige nummer, hebben we er een rubriek bij: de
Kroontjespen. Deze rubriek past in het rijtje van FF chatte (jeugd 10 tot 18
jaar) en De Pen (vanaf 18 jaar). In de Kroontjespen worden een tiental
vragen gesteld aan bewoners uit onze dorpen die de leeftijd van 65 jaar
hebben bereikt en waarvan de meesten vroeger met de kroontjespen
hebben geschreven. We hopen met deze rubriek onze oudere lezer wat
vaker aan het woord te laten en zijn benieuwd naar hun antwoorden op
de vragen. Ons redactielid Aldert Ritzema bijt de spits af. Veel leesplezier!
Alette de Vries
______________________________________________________________________________________
Mijn laatste werkgever was Deloitte en Touche.

Naam, woonplaats en
geboortejaar
Aldert Ritzema, in Kantens
geboren in 1942.
1. Wat was de gezinssamenstelling waarin u geboren bent?
Ouders en 4 kinderen, 3 jongens en
een meisje. Ik was het oudste kind.
2. Wat at u als kind 't vaakst?
Karnemelksepap (zoepenbrij) met
stroop of bruine suiker.
3. Wat deed u het liefst in de kinder- en tienerjaren?
Buitenspelen.
4. Wat is/was uw grootste hobby?
Muziek. Ik was lid van meerdere
verenigingen of groepen.
Ik speelde drums, speelde gitaar
en ukelele. Ook damde ik graag ,
ook in clubverband.
5. Welk beroep heeft u uitgeoefend
en heeft u hiervan ooit spijt gehad?
Na de MULO heb ik via avondstudies administratie-diploma's behaald. Met de komst van de computers heb ik middels AMBI mij in
automatisering verdiept.

6. Wat is uw grootste ergernis?
De grote chaos in deze wereld.
Veel mensen ontvluchten hun land
en waar komen ze terecht??
7. Wat mist u tegenwoordig het
meest uit uw jeugdjaren?
De onbezorgdheid.
8. Waarover maakt u zich tegenwoordig het meeste zorgen?
De toekomst van mijn kinderen en
kleinkinderen.
9. Wat zou u graag nog eens willen
doen?
Eilandhoppen. Dus per boot en fiets
alle Nederlandse waddeneilanden
aandoen.
10. Wie schrijft er de volgende
keer met de Kroontjespen?
Germ Martini.

overige bevolking van het dorp.
Echt goed om te zien hoe we de
mensen helpen met het inzamelen
van kleding en andere zaken en
hoeveel behoefte hieraan is.

Beste lezer,
Na de laatste nieuwsbrief in mei jl. hebben we al weer veel nieuws te
melden. In deze nieuwsbrief zult u o.a. een kort verslag van het
transport, een stand van zaken wat betreft de lopende projecten en over
de plannen voor volgend jaar kunnen lezen.
Veel leesplezier gewenst!
Met vriendelijke groet,
Stichting Project Oekraïne
TRANSPORT
In week 21, de week voor Pinksteren, heeft het transport plaatsgevonden. Alex Viet en Alexander Idema uit Uithuizermeeden hebben
voor ons gereden. Zij hebben dit
met erg veel plezier gedaan en een

uitgebreid verslag op de site geplaatst. Hier vertellen we in het kort
hoe het geweest is.
De eerste stop was in Debrecen,
Hongarije. Hier werden de spullen
voor Oekraïne gelost. Een Nederlands echtpaar, Jurjen en Ruth Knot,
droeg er zorg voor dat de spullen in
Oekraïne terecht zouden komen.
De spullen zijn onder andere bestemd voor kinderdagverblijven en
de armenkeuken.
De tweede stop was in Vaida, Roemenië. Hier werden de chauffeurs
hartelijk ontvangen door het predikantenechtpaar Endre en Erzsike.
Op deze plaats werden de spullen
die meekwamen met het transport
verkocht voor een gering bedrag.
Twee keer per maand is daar een
markt. Het geld van de opbrengst
wordt besteed aan de armenkeuken. Men is hier druk bezig met het
opzetten van een hygiënische keuken die ook aan de eisen van de EU
voldoen. Een mooi project; zo kunnen er nog meer mensen van een
maaltijd worden voorzien. Men
hoopt dat deze nieuwe keuken bin8

nenkort gaat draaien. Tot die tijd
moet er nog met de oude keuken
worden gewerkt.
De derde stop was in Pir, ook in
Roemenië. Ook hier werden de
gebrachte spullen verkocht op een
markt, georganiseerd door de kerk.
Het geld komt ten goede aan het
bouwen van een gebouw dat bestemd is voor het verenigingsgebeuren van de kerk, maar ook voor
huiswerkbegeleiding, armenkeuken en vakantiebijbelweken. Een
multifunctioneel gebouw, dat een
erg belangrijke rol zal krijgen in het
kerkelijk en dorpsleven.
Na deze stop was de trailer leeg en
hebben de chauffeurs pallets geladen en zijn ze aan de terugreis
begonnen. Na vijf dagen waren ze
weer terug in Nederland.
Dankzij uw giften en het beschikbaar stellen van de trailer door
Landjuweel en de truck door Mercedes en natuurlijk de twee chauffeurs, hebben we het transport kunnen uitvoeren. Hartelijk bedankt
voor uw steun! We hebben alweer
bijna een trailer volgepakt met
schoolmeubels. Tot het moment
dat deze spullen zijn weggebracht,
kunnen we helaas geen grote dingen meer inzamelen. Hiervoor hebben we onvoldoende opslagruimte. Kleding kan nog wel ingeleverd
worden.

ZOMERPROJECTEN
In juli zijn de projecten door twee
mensen bezocht om de stand van
zaken te bekijken. Hieronder een
verslag.

Pir, Roemenie: Het gebouw waar
wij ook ons steentje aan hebben
bijgedragen is nog niet af. Het ligt
even stil omdat het geld op is. Wel
is het al een stuk verder dan vorig
jaar! We lieten een bouwplaats
achter waar alleen de fundamenten
lagen, maar nu staan de muren er,
het dak zit erop en de vloeren liggen
erin.
Zelf spaart men elke week geld bij
elkaar door de verkoop van de spullen van het transport.
Ook zorgde onze stichting voor een
gift van 750,00. Verder hebben
we gezorgd dat er tweedehands
tafels en stoelen met het transport
zijn meegekomen voor dit project.
Dit jaar heeft men in Pir zelf de
Kinderbijbelweek georganiseerd.
Ze hebben een bestaand programma gebruikt dat speciaal voor Kinderbijbelweken is ontwikkeld.
Er waren iedere dag zo'n 50 kinderen die enthousiast hebben meegedaan. Ze kijken terug op een goede
week. Het programma wordt in
week 32 nogmaals gedraaid in een
buurdorp waar dominee Sándor ook
predikant is. S.P.O. heeft zorg gedragen voor de knutselmaterialen
om de bijbelweek mogelijk te kunnen maken.
Ook hebben we de markt met de
verkoop van de spullen uit het transport bezocht. De mensen staan al
voor de deur te wachten als de
dominee komt om die te openen. Er
staan tafels waarop de kleding ligt
uitgestald en er worden ook altijd
een paar dozen uitgepakt met ander
materiaal zoals glaswerk. Dit bezoek heeft echt wel indruk gemaakt!
In een mum van tijd was al het
glaswerk in tassen verdwenen en
waren er zakken vol kleding uitgezocht. Bij de uitgang wordt betaald.
25 cent per kledingstuk; kinderkleding 4 stuks voor 25 cent. Een klein
bedrag, maar weggeven van kleding geeft een hoop ellende, vandaar dat voor deze manier is gekozen. Per keer wordt er dan toch
ongeveer  150,00 verdiend. Niet
alleen de zigeunermensen komen
op deze markt af, maar ook de

In Oekraïne hebben we het kinderdagverblijf bezocht en twee ochtenden meegedraaid. Vanaf september vorig jaar wordt dit kinderdagverblijf door ongeveer 20 Romakinderen bezocht uit drie verschillende kampen. Zeven kinderen zijn zover dat ze nu naar school
kunnen. Een mooi project. We hebben ook dit project gesteund met
een bedrag van 250,00.
We hebben ook de dokterspost
bezocht. Tot onze verbazing was er
een kamer klaar en stonden er drie
ziekenhuisbedden voor korte opnames. Het blijkt dat de staat hiervoor heeft betaald en nu ook verder
zorgdraagt voor de dokterspost.
Geweldig! Onze steun was dan ook
niet meer nodig voor dit project.
Wel hebben we luiers en medische
middelen zoals verband en handschoenen gebracht. Hier is een
groot gebrek aan en dit werd dankbaar ontvangen.
Verder hebben we een gift van
1.000,00 aan de armenkeuken
kunnen geven. In de zomermaanden is de keuken dicht, maar straks
wordt er weer voor een groot aantal
mensen in de omliggende dorpen
gekookt. Vooral ook de brandstof is
erg duur. Ook deze gift werd dankbaar ontvangen.
We hebben ook wat voorbereidingen voor het volgend projectjaar
kunnen doen. Het is de bedoeling
dat we dan gaan helpen bij de renovatie van een oude kleuterschool.
In het dorp Tivadar is nu geen kinderdagverblijf (voorschool voor
kinderen van 3-6 jaar) het zou in een
grote behoefte voorzien als dit er
wel zou komen. Het is de bedoeling
dat het een christelijk kinderdagverblijf wordt waar ook bijbelonderwijs een rol gaat spelen. Dit is
dan niet alleen voor Romakinderen, maar voor alle kinderen uit drie
verschillende dorpen. Zelf is men
ook begonnen om subsidies te verkrijgen. Wij zouden hier ook veel in
kunnen betekenen, maar het project is te groot om alleen te realiseren. Het wordt een meerjarenplan

dat te vergelijken is met de renovatie van de dokterspost. Afhankelijk
van hoeveel geld er beschikbaar is
kunnen we ieder jaar een bijdrage
leveren aan dit project zodat dit stap
voor stap gerealiseerd kan worden. Ook wil de dominee proberen
Oekraïense jeugd enthousiast te
maken om volgend jaar samen met
ons de handen uit de mouwen te
steken.
PERIODIEKE GIFTEN
Om in de toekomst ook garant te
kunnen blijven staan voor de voortgang van deze projecten hebben
we een formulier gemaakt waarmee u een periodieke gift kunt toezeggen. Zo weten we wat we kunnen verwachten en kunnen we hulp
toezeggen. Bij uw bank kunt u dit
automatisch laten verwerken. U
moet dat wel zelf invoeren bij uw
automatische incasso's.
U vindt het formulier op de website
www.projectoekraine.nl.
U kunt natuurlijk ook altijd een vrijblijvende, spontane gift overma-

ken. Via de nieuwsbrieven houden
we u op de hoogte van onze activiteiten.
ACTIES
Op dit moment loopt alleen de flessenactie in Kantens en omstreken.
BESTUUR
We zijn op zoek naar versterking
voor ons bestuur, met name naar
iemand die zich bezig wil houden
met de coördinatie van het transport. We vergaderen een paar keer
per jaar. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de stichting, T 552424.
DEELNAME PROJECTEN
Lijkt het je leuk om volgend jaar
mee te gaan naar Roemenië en
Oekraïne? Dan kun je je aanmelden bij een van de projectleden of
via de site. Je wordt dan uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te
komen wonen.
Op www.projectoekraine.nl kun je
de voorwaarden voor deelname
vinden.

Mijn dorp
Mijn dorp gekrompen in de tijd
brengt mijn geschiedenis in kaart
en kleurt mijn spel op schaal
in school en thuis
De bomen vol met pruimen
een zwaluw in de schaduw van de schuur
en op het land knikt als vanouds
een paard en staart naar kerk en kroeg
Mijn dorp, gekrompen in de tijd
een herberg van geluk
Atze van der Wijk
Uit: Heimwee van later.
Drenthe in aquarel en gedicht

Kaboutervoetbal bij VV KRC en VV ZEC
De beide voetbalverenigingen willen de allerkleinste voetballertjes van
onze dorpen de kans bieden om met hun leeftijdsgenootjes te komen
voetballen. We willen de vier- en vijfjarigen een mogelijkheid bieden om
te sporten. Samen plezier maken staat hierbij centraal. Daarom organiseren onze verenigingen het kaboutervoetbal.
Het kaboutervoetbalis bestemd
voor alle jongens en meisjes van
vier en vijf jaar. De kabouters worden eens in de twee weken op een
nader te bepalen dag en tijdstip
“getraind”. De kosten worden door
de verenigingen zo laag mogelijk
gehouden.

Als u geïnteresseerd bent en denkt
dat kaboutervoetbal past bij uw
kind(eren), dan kunt u informatie
inwinnen en / of uw kind(eren)
aanmelden bij één van de bestuursleden van VV KRC en / of VV ZEC.
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Tochtjes

Vekaanzie

Ien de korde tied dat t soavends aan haalf elf tou licht is, vienden wie
t hail schier om noa t broodeten n stukje over t Hogelaand te rieden.
“Zeg doe mor woar wie hèn goan”. Doar zit k din overdaag aal wat over
te prakkezaaiern. Mainsttied begunnen wie mit n ritje deur polder hèn.
Bie Oskerd achteroet tot aan Nijlaand tou en din weerom. k Kiek geern
om mie tou of der wat aans is as veureg joar. Zo zagen wie ien houk bie
weg noar Polderziel de nije kunstbaank van gemainte Eemsmond.
t Onderstel is van beton en as rugleunen n liggend persoon. Hail apaart!

Mit sleurhut noar Zuudloadermeer,
t was gain vekaanzieweer,
vieftien groaden werd mor zuneg hoald,
smörgenvroug vroor t sums alens haildaal wit,
dus, ook gain weer veur n sportieve fietsrit.

Wie kieken ook noar de gewazzen,
aalhouwel wie doar nait veul verstaand van hemmen. Eerabbels
stoan der goud bie en baiten hemmen t laand hoast vol, t koren schut
aal mooi tou grond oet. Zo reudeln
wie wat over wat wie onnerwegens
veurbie komen.
Kiek, doar is ploats van boer Brands
dij vrouger ien Röppen woonde.
Eefkes wieder veegt Bert Berghuis
zien haim aan, de man dij voak noar
t Belprogram van Radio Noord belt
en woar Harma Boer zo nou en din
touholdt veur t weerbericht.
n Aander oavend rieden wie ien
Onderndaam richten Westerdiekshörn. Lösstoande widde toren staait
prachteg ien oavendzun te blinken.
Wat ons opvil was de dichte onderbegruien aan baaide kaanten van
weg. Net wat veur fietsers, dij hemmen doar minder last van wiend.
Op n duur komen wie ien Noorderhogebrug bie Stad oet. Joa, ie binnen gaauw n endje vot as ie mit auto
bie pad binnen.
“Rie mor over Noordwolderweg
weerom,” zeg k. t Veurend van de
boerderijen en sums de toenen binnen n kiekje weerd.
Ale houken van ons omgeven mouten wie n beetje hemmen, din noa
21 juni worden oavends weer korder.
Loppersom, Ainem, bie Motie veur
t hoes laangs, ie waiten wel, dij
zanger dij aal joaren ien Stad meziek moakt, laangs Daiftil noar
Oosterwiewerd. Kroug Veldzicht
aan t wotter is weer open en even
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verderop zain wie dat der mor zo n
nije eterij biekomen is: Eetcafé “De
Boerderij”. n Haile grode boerderij,
terras bie schuur laangs, rondvoartboot ien t wotter, hou kin t alpmoal?
Kraiwerd staait ienainen op haandwiezer. k Herinner mie dat wie doar
vrouger mit Kerkepad t kamnetörgel ien kerk bekeken hemmen.
Kerken binnen soavends dicht, mor
t binnen jewailtjes ien t laandschop,
net as aal dij dörpkes op t Grunneger Hogelaand, woar wie geern
deurhèn rieden.
Din goan wie weer op hoes aan.
t Kovviemesien is veurtied aal ien
bedrief steld. n Druk op knop en
eefkes noatied is der kovvie.

Ja, t was veul te kòld!
Mor ook veul te nat!
De regen goot kletternd op tìnt en dak,
regen drupte van elke stroek en tak,
op fietszoadel kregen je n natte gat.
Ook waaide t veul te veul!
Op fiets was t gain plezaaier, mor n gebeul,
Veur zaailen- of plaankzaailen bin k veul te stief
En t is te kold en nat aan t waarme lief.
Mor kaggel braande ien veurtìnt lekker hait,
ook n klókje vergaten wie nait.
Loater ien zummer wer t waarmer en beter weer
Doarom tot de volgende keer.
Aldert Ritzema
______________________________________________________________________

Anje van der Hoek

Weerum
Ik bin weerum
zuuk noar de plek
waoras mien schoeltien stun
het plein, de boom het hek
het baankien vaker in de zun

Open Monumentendag
in de Antoniuskerk

ik was nog klein
de gang was groot
met zoveul klompies op een rij

Dit jaar valt Open Monumentendag op zaterdag 12 september. De
Antoniuskerk is zoals elk jaar geopend, maar dit jaar is het bijzonder
omdat kunstenaar-schilder Abel Groenewold in de kerk zal exposeren
met tekeningen van het Groninger landschap. Abel is al eerder in Kantens
geweest en ook de kerken van Rottum en Stitswerd zijn hem niet
onbekend. Hieronder treft u informatie aan van de kunstenaar zelf.

en stark ruuk ik de locht
weer van het old lekaol
van schriften en van gum…..

Kunst in de kerk van Kantens, Open
Monumentendag 12 september
2015.

Janny Alberts-Hofman
Oet: Van de Riest tot an de Punt

Abel Groenewold, tekeningen van
dorpen op het Hogeland:
Voor deze monumentendag heb ik
o.a. tekeningen geselecteerd van
dorpen en kerken rond Kantens.
Sinds mijn vroege jeugd heb ik
altijd intensief getekend, en vanaf
mijn tienertijd ook veel buiten, en
dan meestal rond Stad en in de
provincie.
De schilderachtigheid van het platteland, met de onverwachte plekjes heeft me altijd getrokken.
Het is fijn om door middel van een
tekening een stukje omgeving mee
te kunnen nemen, en het tekenen is
daarbij ook nog veel indringender
dan 'even' een foto maken. Het
verwerken van een plekje dat je
aanspreekt in vorm en licht en don-

ker is een korte maar intensieve
bezigheid.
Sinds ik ben afgestudeerd aan de
Klassieke Academie in Groningen
in 2010, heeft het tekenen nog een
andere betekenis gekregen: naast
de tekeningen als op zichzelf staande werken zijn ze ook een hulpmiddel geworden als voorloper van
een schilderij.
Ik werk voornamelijk met potlood
en siberisch krijt.
Met het laatste - een geperst houtskool - kun je een intens zwart, maar
ook een zacht grijs verkrijgen.
Dus samengevat is in deze expositie het 'ambachtelijke' platteland
weergegeven met 'ambachtelijke'
materialen.
Abel Groenewold
Groningen
050-5252072 / 06-10715098
www.abelgroenewold.nl

Expositie Triade van Loekie Vorst, Bart de Vogel en Huib van der Stelt
In het kerkje van Rottum, van 5 september tot 1 januari 2016.
De expositie Triade toont bijzondere objecten van keramiek en kleurrijke schilderijen. Het ceramische
werk is van de hand van Loekie
Vorst en Bart de Vogel, beide woonachtig in Stitswerd en de schilderijen zijn van Huib van der Stelt uit
Toornwerd.

Loekie Vorst vormt van klei kastjes, tempeltjes, doosjes en vazen
met kantstructuren. Haar kunstwerken krijgen door vormgeving en
decoraties een haast intiem karakter. Zij gebruikt daarbij verschillende technieken zoals steengoed
gestookt en raku gestookt.
In de handgedraaide beelden, schalen, vazen van Bart de Vogel her-

kent men duidelijk Japanse invloeden.
In het gezamelijk werk, ziet men de
handgedraaide delen gemaakt door
Bart en handgevormde decoraties
van Loekie terug.
De schilderijen van Huib van der
Stelt zijn geïnspireerd door de directe omgeving. De kijker wordt
meegenomen in vergezichten, maar
kan ook ineens met zijn neus in het
gras geduwd worden! Het gaat om
de beleving van het 'land' in de
algemene zin. Verf is het medium,
het onderwerp wordt daarmee uitgediept.

De opening is 5 september as. om
15.30 uur met muzikale omlijsting
door het koor Pavane.
Dagelijks geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Op 31 december gesloten.

De Schilderworkshop
is weer begonnen
Ieder derde zaterdag van de maand is er weer een geheel verzorgde
schiderworkshop in t Schienvat onder leiding van Gerda Onnes. De
workshop begint om 10.00 uur en eindigt rond 16.00 uur.
Heeft u belangstelling of bent u nieuwsgierig, kom dan even langs U kunt
zowel een hele dag als een ochtend of een middag meedoen.
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Zwemmen
De vakantie is weer geweest, dus ik heb gezwommen. Het woordje 'dus'
geeft een logisch verband aan, maar uit het vervolg zal blijken dat het
een wonder is dat ik überhaupt nog ooit met een been in het water ben
gestapt.
Het begon allemaal in de tweede klas van de lagere school. Schoolreisje.
In Amsterdam betekende dat naar Artis of een grote reis naar het strand
in Zandvoort of Bloemendaal. Dat laatste was aan de orde.
Nu was ik de jongste van drie zonen en dat kwam erop neer dat ik de laatste
in lijn was om een kledingstuk te
dragen. In dit geval een zwembroek.
Mijn oudste broer was negen jaar
eerder op de wereld dan ik en de
mode was in die tijd toch wat veranderd. Zwembroek is dan ook geen
juiste weergave, het was meer een
zwempakje. Een gebreid gevalletje
met twee bandjes over de schoudertjes, die het afzakken moesten tegengaan. Geen overbodige luxe, want
als zo'n pakje nat was nam het gewicht vele malen toe. Op de foto ben
ik het jongetje in het midden voor de
juf.
Als kind leefde ik in een kuise tijd. Op
het strand omkleden hoorde niet. Ik
had mijn pakje al thuis aan onder
mijn gewone kleren. Op het strand aangekomen verwijderden wij onze
bovenkleren om in zwemkledij te eindigen. Op dat moment werd het
veranderde modebeeld in een klap duidelijk. De zwembroek had bij
iedere jongen reeds zijn intrede gedaan. Alleen de meisjes hadden een
vergelijkbaar voorstukje. Pesterig werd ik uitgemaakt voor meisje. Mijn
dag was bedorven. Ik ben wel in het water geweest. Daarbij kwam nog
een ongemak aan het licht. Gebreide wollen zwempakjes drogen bijna
niet. Aan het eind van de dag trok iedereen zijn kleren over de inmiddels
droge zwembroek aan en ik bleef met een nat pakje zitten. In de bus naar
huis was mijn overbroek nat en zelfs de zitting van de busstoel. Thuisgekomen had mijn moeder door dat er iets mis was. Ik kreeg een echte
zwembroek.
Als Nederlands kind hoor je te kunnen zwemmen. Schoolzwemmen
kreeg je pas in de vijfde en zesde klas. Te laat voor dit waterland. Ik kreeg
zwemles. Voor schooltijd (vierde klas) moest ik met de tram naar het
zwembad. Alleen door de grote stad. Ik had een hekel aan koud water. Na
aankomst in het bad glipte ik onder de warme douche en bleef daar
stiekem tot aan het einde van de les. Dit kwam aan het licht toen mijn
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moeder mijn vorderingen wilde aanschouwen en de badmeester mij niet
kende. Er zat niets anders op. Tegen wil en dank leerde ik zwemmen. Tot
een diploma kwam het niet. Na de zwemles stond ik te bibberen op de
tramhalte. Op school bibberde ik nog de halve ochtend na, ondanks de
warme douche.
Bij het schoolzwemmen hanteerde ik een gelijksoortige methode. Dit
zwembad beschikte over een prachtige waterval. Buiten de openingstijden, tijdens schoolzwemmen, hing er een groot zeil over de waterval en
was het mogelijk achter het zeil, achter het vallend water je te verschuilen.
Je kon droog zitten. Ik werd vergezeld door mede-zwemhaters. Spannend.
Af en toe werden we door een razzia gesnapt en moesten we ons alsnog
onderwerpen aan een dictatoriale zwemmeester. Weer geen diploma.
Jaren later, ik was veertien, mocht ik op zeilles. Veertien was de minimum
leeftijd voor zeilen en een zwemdiploma een vereiste. Ik had een
probleem. Wederom op zwemles in alweer een ander bad. Zo snel als ik
kon ging ik voor mijn A-diploma. Ik mocht snel, misschien gezien mijn
leeftijd, afzwemmen. Geflankeerd
door kindertjes, die minstens een
halve meter kleiner waren, dook ik
het water in. Schoolslag beheerste ik
inmiddels goed. Ik haalde mijn medeexaminanten een baantje in. Rugslag beheerste ik nauwelijks: al die
kleine etters staken me weer voorbij. Na deze vernedering kreeg ik
mijn diploma en nam mij plechtig
voor nooit meer in een zwembad te
komen. Ik heb me redelijk aan mijn
belofte gehouden. Zeilles bleek geen
succes. Alles tevergeefs. Ik heb mijn
diploma nooit meer nodig gehad.
Nu ben ik groot. Ik heb mijn kinderen
zien lijden voor hun diploma. Een
buitenbad, nog veel erger. Ik bibberde invoelend met hen mee. Toch haalden ze beiden vlot hun diploma.
Op vakantie met zeer hete temperaturen in een behaaglijke rivier leerde
ik het genot van water kennen. Zwemmen kan je het niet noemen. Meer
afkoelen. Doorkomen duurt een eeuwigheid. Eerst m'n tenen, dan m'n
knieën, dan langzaam verder, waarbij de overgang van mijn benen naar
mijn lichaam het meest moeilijke gedeelte is. Zodra de kruisstreek
gepasseerd is laat ik mij vallen. Ik ben door! Vijftig meter heen en vijftig
meter terug en mijn zwembeurt is weer voorbij. De handdoek is het
lekkerste deel van het gebeuren. Ik heb een half uur gezwommen. Vijftien
minuten doorkomen, vijf minuten spartelen en tien minuten afdrogen: tijd
voor een drankje.
Nota bene: vóór deze vakantie had ik mij een nieuwe, moderne zwembroek aangeschaft.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl

Lezing over boderieders bij
de Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu afd. Middelstum-Kantens e.o. start het nieuwe winterseizoen met een lezing over Boderieders en Beurtschippers door dhr.
S.W. Mollema uit Leens.
Hij zal deze avond vertellen over
het ontstaan van de beurtdiensten,
die later overgingen in bodediensten, en van hondenkar tot vrachtauto. Vele anekdotes met ondersteuning van een schat aan foto`s
zullen deze avond de revue passeren. Uiteraard zal aandacht besteed
worden aan de boderijders Moorlag en Tuitman en beurtschipper
Linstra uit Middelstum. Deze lezing
vindt plaats in t Schienvat te Kantens op dinsdag 22 september.
Aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

MEDEDELING VOOR DE ZWEMMERS
Vanaf vrijdag 4 september wordt er weer gezwommen in De Beemden
in Bedum. Vertrek 12.00 uur.
Er wordt een half uur gezwommen van 12.30 tot 13.00 uur.
Kosten 4,00. Vervoer wordt geregeld.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Ook mensen die nieuw in
Kantens, Rottum of Stitswerd zijn komen wonen; weet dat u welkom bent.
Info bij mw. Groenhof 551228
______________________________________________________________________

Vertelcafé Kantens
Op vrijdag 4 september, op deze nazomerse avond organiseren we weer
een gezellig vertelcafé. Wanneer in de schemer de vleermuizen overvliegen luisteren we in de tuin van Gerda Onnes naar verhalen. Bij een
knapperend houtvuur en een lekker wijntje horen we vertellingen over
verre werelden, spannende avonturen en legendes van ons Hoogeland.
U kunt luisteren, maar u mag natuurlijk zelf ook een verhaal vertellen
(graag zelfs!)
Komt allen naar deze fantastische
nazomeravond in Kantens!
datum: vrijdag 4 september
tijd:
20.00 uur
plaats: Langestraat 5 Kantens
551526
entree:
5,00 (incl. 1 koffie/thee
en twee glazen bier/wijn)

ons een paar dagen van te voren
meedeelt, als u ook een verhaal
wilt vertellen.
corriegerben@hetnet.nl
552390/ 0628403163

Neem bij koel weer een plaid mee!
Bij slecht weer wijken we uit naar
Dorpshuis t Schienvat.
I.v.m. het samenstellen van het
programma is het gewenst dat u
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Agenda
Rottum
GEOPEND:
Vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur
(ook voor afhalen)
Zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur
of op afspraak v.a. 6 personen
Diverse Menu's
Soep v/d Dag .................  2,50
Zalmschotel ...................  7,50
Karbonade .....................  6,50
Schnitzel .......................  7,50
Shoarmaschotel ............  6,50
Visfilet ............................  5,50
Kippenwings .................  5,50
Macaroni .......................  5,50
Bami ..............................  5,50
Gevulde Tortilla's ...........  5,50
(met gehakt/groente +salade)
Poffert ............................  5,50
Toetje Leutje Lanteern ...  3,75
(Poffert met ijs, vruchten en slagroom) ...

Kleine sorbet ..................  1,75
Grote sorbet ...................  2,75
Schotels worden geserveerd met
Gebakken aardappelen of frites
en salade of groente van de dag
Vlees geserveerd met
gebakken ui/champignons/
paprika - extra ................  0,75
Menu's (ook voor de afhaal)
Buffetten (warm/koud)
evt. met BBQ v.a. .  12.50 p.p.
Lunch v.a ............  7,50 p.p.
Diner 4 gan. v.a ..  17,50 p.p.

WEEKEND MENU'S  5,50
Vr 4 en za 5 september
Gebakken aardappelen met preischotel
Vr 11 en za 12 september
Lasagne
Vr 18 en za 19 september
Pasta schotel
Vr 25 en za 26 september
Stamppotje van het Huis
Ook uw adres voor frites (Maxpatat) en snacks v.a.  1,30
U kunt bij ons ook terecht op
afspraak.
Ook voor uw catering het adres!
Tot ziens bij Jeanet & Rita
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20 juni - 2 september
Kerk Rottum
10.00 - 17.00 uur
artquilts van Marjan Ruitenberg
gratis entree
5 september tot 1 januari 2016
Kerk Rottum
10.00 uur - 17.00 uur
expositie Triade van Loekie Vorst,
Bart de Vogel en Huib van der Stelt
gratis entrée
Zaterdag 12 september
Steenfabriek Ceres
13.00 - 14.00 - 15.00 16.00 - 17.00
uur
Theather Ithaka 'silhouetten van
licht'
________________________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
___________________________________________
Zaterdag 12 september
t Schienvat
10.00 uur - 16.00 uur
schilderworkshop (o.l.v. Gerda
Onnes)
Antoniuskerk
Open Monumentendag
Maandag 14 september
t Schienvat
20.00 uur
VDK vergadering

Dinsdag 15 september
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Fotoclub
Donderdag 17 september
t Schienvat
13.30 - 16.30 uur
TSN Thuiszorg
Maandag 21 september
t Schienvat
10.00 - 11.30 uur
Vervoerdienst (Vrouwenraad)
Dinsdag 22 september
t Schienvat
20.00 - 22.30 uur
Vrouwen van Nu
Lezing over Boderijders
Zaterdag 27 september
t Schienvat
v.a. 10.00 uur
Accordeon- en harmonicafestival
VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT
Dinsdag
9.30 - 12.00 uur
schildercursus
9.45 - 11.00 uur
volksdansen
13.30 - 16.00 uur
schildercursus
20.00 - 21.30 uur
tai chi
Woensdag
19.00 - 20.15 uur
Toneelclub Advendo (jeugd 12 t/m
14 jaar)
v.a. 2 september
20.30 - 21.45 uur
Toneelclub Advendo (jeugd 15+)
v.a. 2 september
Donderdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek v.a. 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
20.00 - 22.30 uur
damclub (t leert vanzulf)
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
+ stamtafel in de familiekamer
20.00 - 23.00 uur
biljartclub

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
+ stamtafel in de familiekamer
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
___________________________________

Weekenddiensten
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.
5 en 6 september
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
12 en 13 september
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - 050 3022720
18 september
C.H. de Lange
Leens - 0595 571427
19 en 20 september
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum - 0595 441740
26 en 27 september
Tandartspraktijk Booij
Winsum - 0595 441545
________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 3014260
________________________________________
PSYCHOTHERAPIE EN
LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk:
Groensingel 38 in Middelstum.
06 51255926
W binnenwerk-psychotherapie.nl
________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum - 0595 437555
________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
050 3140211
________________________________________

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
0597 412613
________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
0595 551084 - 06 14611173
________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
0595 551084 - 06 14611173
________________________________________
Openingstijden bibliotheek
Middelstum
Klanten van de Bibliobus uit Kantens, kunnen voor boeken, dvd's en
tijdschriften behalve in Uithuizen
(waar wegens verbouwing tijdelijk
een bus staat) ook in Middelstum
terecht!
Na de zomeropening (basisschool
vakantie) zijn de volgende openingstijden van kracht:
Dinsdag 14.30 17.30 uur
Vrijdag 14.30 20.00 uur
Bibliotheek Middelstum
Coendersweg 22
9991 CD Middelstum
0596 55 26 16
middelstum@mijneigenbibliotheek.nl
______________________________________________________________

Kerkdiensten
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 30 augustus
19.00 uur ds. A. Lagendijk
Zondag 13 september
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
Zondag 27 september
19.00 uur ds. F. Stalman

GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 30 augustus
09.30 uur - ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 6 september
09.30 uur - ds. L.G. Boonstra, Slochteren
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 13 september
09.30 uur ds. P.A. Slager (H.A.)
14.30 uur ds. R. IJbema, Groningen
Zondag 20 september
11.00 uur - ds. T. Groenveld, Roodeschool
16.30 uur - ds. H. Wijnalda, Roodeschool
Zondag 27 september
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. S. de Vries, Helpman
______________________________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 30 augustus
10.00 uur drs. H.J. van der Wal,
Groningen
Zondag 6 september
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
startdienst m.m.v. Chr. Gemengd
koor 't Korenbloempje uit Bedum
o.l.v. Annedore Meng (koffie/thee
in Salem)
Zondag 13 september
10.00 uur dhr. H.J. Dijkstra, Gasselternijveenschemond
Zondag 20 september
10.00 uur - ds. G.A. Segger, Uithuizen
Zondag 27 september
10.00 uur - ds. G.W. van Wingerden, Stedum

CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 30 augustus
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. van Mullingen
Zondag 6 september
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 13 september
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 20 september
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 27 september
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
19.00 uur ds. J. Oosterbroek

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.

'Silhouetten van licht'
Op zaterdagmiddag 12 september spelen Baukje Fennema van Theater
Ithaka en Baukje van der Meer van Ameland vijfmaal de voorstelling
'Silhouetten van licht', op het idyllische terrein van de voormalige
steenfabriek Ceres te Rottum (Usquerderweg 10).
De karakteristieke pijpen vertellen
hun verhaal en de 2 Baukjes mogen
het doorvertellen.
De voorstelling van 30 minuten
brengt soms stil, dan weer beweeglijk, licht en troost en gaat
over verbinden en loslaten.
Een mooie, sfeervolle tocht door de
tuin met vertellingen en liedjes....én
met koffie toe.
Van harte welkom!

Entree: 5,00
De voorstellingen vangen aan om:
13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 en
17.00 uur.
www.ithaka-theater.nl:
06-23931868
www.steenfabriekceres.nl:
0595-551753
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Foto van de maand
Het laatste stro is van het land en de boeren hebben de eerste velden alweer geploegd. De zomer loopt op haar
laatste benen en de herfst klopt aan de deur...
Fred Reiffers - Kantens
_________________________________________________________________________________________________________

Op stap
Regen, regen, regen. Wat zullen we
eens doen?
Ineens schiet ons te binnen dat we
wel eens naar Rottum kunnen gaan
om de tentoonstelling in de kerk te
bekijken. We draaien de auto op
een oprit en parkeren langs de kant
van de weg. Ik loop alvast naar het
mooie zwart geverfde hek en tref
daar een meneer die er juist uit wil.
We raken even aan de praat en ik
vertel hem dat we de tentoonstelling gaan bekijken.
“Kun je dan in de kerk,” zegt hij.
“De deur is altijd open,” zeg ik.
“Kan dat dan in deze tijd?”
We zullen hem dat in de kerk nog
een paar maal horen zeggen.
Ik moet u bekennen dat ik het kerkje
van Rottum nog nooit vanbinnen
heb bekeken. Over het nieuw aangelegde pad lopen we naar de deur.
De sfeer van vroeger komt je tegemoet. Authentieke kleuren op de
banken, een ouderwetse kachel (op
gas) en heel bijzonder: twee Sinterklaasstoelen in het gangpad. Op
een verhoging aan de oostmuur de
preekstoel en ervoor een tafel met
spullen van Marjan Ruitenberg,
want we kwamen immers voor de
expositie. In één woord geweldig!
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Het thema is “kloosters” en het
werk komt hier uitstekend tot zijn
recht. Ik stap in één van de banken
om het werk van dichtbij te bekijken. Hoe komt ze toch aan al die
mooie stoffen?
Is het machinaal gemaakt of met de
hand?
Op de tafel liggen pakjes kaarten
van de quilts. Het geld kun je in een
houten doosje doen. De meneer uit
Bellingwolde verbaast zich nogmaals en vraagt zich af of het geld
niet gestolen wordt.
Wij kijken liever uit het raam met
uitzicht op de Usquerderweg. Vanaf
de wierde kijk je over de landerijen.
Dat kan je niet afgenomen worden.
Voor we de kerk verlaten kijken we
nog even in de hokjes aan beide
zijden in het halletje. Een consistoriekamertje met weer een oude
kachel en langs de wanden uitleg
over het klooster dat hier eens stond.
Achter de deur aan de andere kant
bevindt zich de trap die naar de
toren leidt. “O, kijk, daar gaan ze
natuurlijk naar boven om het uurwerk op te winden,” zeg ik.
We verlaten de kerk. Het is ondertussen droog geworden en we kijken naar de graven op het kerkhof.
Ik blijf liever op het straatje en zie
een graf met rondom hoge stokrozen. Dat is bijzonder! Op weg naar
de auto bewonderen we de prach-

tige bloemen langs de muur van het
kerkhof. Het “Kleinste huisje” slaan
we deze keer over. Als we Rottum
uitrijden, zien we dat er bij veel
huizen stokrozen staan. Is dat afgesproken? Het geeft een vrolijke
aanblik.
Zou ReRo dan toch gelijk hebben
als hij het over zijn mooiste dorpje
op het Hogeland heeft?
Tentoonstelling nog tot 2 september te bezichtigen van 10.00 uur tot
17.00 uur.
www.marjanruitenberg.nl
Anje van der Hoek
___________________________________

Bewegen
is gezond
WE GAAN WEER LOS!
Vanaf 20 augustus is er iedere donderdagavond gym op muziek voor
55-plussers van 18.45 tot 19.15
uur, onder leiding van Gerda Onnes
in t Schienvat.
Ook Bodyshape gaat weer van
start; ook op de donderdagavond
(i.p.v. woensdag!)
van 19.30 tot 20.30 uur.

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________
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Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
551924
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:
434206
___________________________________
Redigeerwerk:
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Vormgeving:
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Drukwerk:
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Oud papier
Zaterdag 24 oktober
vanaf 9.00 uur

T 0595 - 439907

