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De fillem van Willem

FOTO VAN DE MAAND

Er was het afgelopen weekend een hoop te doen in Rottum tijdens Open Monumenten weekend. Toch ga ik
op zaterdag 12 september naar Warffum, want ik ben uitgenodigd voor de première van de fillem van Willem
in het Hoogeland museum.

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

We zijn ruim op tijd voor de presentatie van Willem en drinken in het
museumcafé nog maar een kopje
koffie. Exact om drie uur begint
Willem van Wijnen met het verhaal
van het klooster Juliana in Rottum.
Samen met Ab Gramsbergen heeft
hij onderzoek gedaan naar de fundamenten van het klooster. Uit dit
onderzoek blijkt dat het klooster
veel groter is geweest dan men ooit
heeft aangenomen.
Na dit onderzoek en de reconstructie op papier is het idee ontstaan om
een 3-D animatie te maken. Dit is
een duur project en dus is er samen
met het bestuur van de VDR naar
subsidies gezocht. De gelden kwamen er en de film is uiteindelijk
gemaakt. Na de introductie van
Willem was het grote moment aangebroken en werd de film gedraaid.
Ik heb er met open mond naar zitten
kijken en met mij vele anderen. Na
10 minuten, dit is de lengte van de
film, volgde er een oorverdovend
applaus. Daarna nam wethouder

Harry Sienot het woord en prees
Willem en Ab met het behaalde
resultaat. De wethouder vertelde
verder dat dhr. Bouwe Luursema,
geïnspireerd door het werk van
Willem en Ab, het klooster gereconstrueerd had middels een
prachtige maquette. Nadat het doek
van de maquette werd gehaald werd
er wederom geapplaudiseerd.

Denkt u nu 'ik wil die film graag
hebben' dan kan dat. De film is op
dvd gezet en samen met een boekje
te koop voor  15,00, door een mail
te sturen naar Willem van Wijnen.
w.g.vanwijnen@ziggo.nl. Als u een
demo wilt zien, dan kan dat via
https://youtu.be/qXRYAqXNbtU
Wimjan
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1. We chatte ff met...
Anouk Werkman.
2. Wat is je favoriete muziek?
Best wel veel, maar vooral One
Direction, 5 Seconds of Summer,
Ed Sheeran, The Script en Kraantje
Pappie.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden?
Misschien judo of voetbal.
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen?
Bij vrienden, dat kan overal zijn.
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Londen lijkt me een hele mooie
stad.
6. Voor welk gerecht kunnen we je
's nachts wakker maken?
Lasagne en kip.

7 Op welke site ben je vaak te
vinden?
Netflix.
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Niet veel bijzonders, een klein huisje
in Groningen en een leuke baan.
9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Vrijwilliger bij speelweek en Kaanster Kermis.
10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont, willen veranderen en waarom?
Een sportschool met een grote zaal,
want naast voetbal is er geen andere sport in het dorp.
11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Kaï Hamming.

Meer bewegen voor ouderen
Bewegingslessen op muziek voor ouderen vanaf 50 jaar die hun conditie
willen verbeteren en de spieren versterken. Dat kan iedere dinsdagmorgen in t Schienvat, Kerkstraat 5 te Kantens.
Plezier in het bewegen met leeftijdsgenoten en gezelligheid staan voorop.
Iedereen doet mee op eigen inspanningsniveau. De lesduur is eerst 30
minuten van 9.45 - 10.15 uur, dan pauze en daarna van 10.30 - 11.00 uur.
Kom eens meedoen!
Voor inlichting of aanmelden kunt u bellen met:
Corrie Minck 552812 of
Lies Westerdijk 552553
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Jaarvergadering ijsvereniging

7 november 2015

Het bestuur van de ijsbaanvereniging wil u van harte uitnodigen voor de
jaarvergadering op zaterdag 7 november om 20.00 uur.
U wordt verwelkomd met een kopje koffie of thee en ze vertellen wat zij
het afgelopen jaar hebben gedaan voor de vereniging en wat hun plannen
zijn voor de toekomst. Zij laten nu al
wel weten dat er deze winter een
uitstapje naar de ijsbaan Kardinge
voor de leden wordt georganiseerd.
Meer informatie hierover kunt u
krijgen op 7 november a.s. in de
kantine van de ijsbaanvereniging/
Kanster Jeugdhonk.

Vertelcafé Kantens
Vrijdagavond 4 september is er een sfeervol vertelcafé georganiseerd in het dorpshuis. Tien vertellers uit Kantens, stad en ommeland
brachten vol enthousiasme hun verhalen voor veertig luisteraars.
De bovenzaal van t Schienvat was huiselijk ingericht met
kaarsen en lampen.
De vertellers brachten zeer verschillende verhalen. Zo vertelde Gezienus Lambers een indrukwekkend verhaal over de
perenboom van zijn opa. Niemand kon zo liefdevol die boom
snoeien als die man, maar na
zijn dood werd de boom verwaarloosd. Gerda Onnes en
Corrie Lenstra brachten een dialoog van twee vrouwen uit de
vorige eeuw, waaruit bleek hoe
vooroordelen misleidend kunnen zijn. Bert Kremer vertelde
op rijm een prachtig filosofisch
verhaal en zong en speelde daarbij op zijn gitaar. Het verhaal van
Henk Wierenga van de vertelgroep 'Kom op verhoal' ging over
een jongeman, die liever met
zijn handen werkte dan met zijn

hoofd (in de taal van het Westerkwartier). Kunny Luchtenberg vertelde over haar dromenvanger.
Engbert de Leeuws verhaal ging
over een rijke molenaar en zijn
arme buurman. Spontaan sprongen nog drie mensen uit het publiek
naar voren, die allen ook leuke
verhalen vertelden.
Kantens heeft genoten van een
mooie avond. Het volgende vertelcafé zal in de komende winter weer
plaats vinden. Wilt u op de hoogte
blijven? Mail dan naar:
corriegerben@hetnet.nl
Corrie Lenstra-Boon
Oosterweg 6
9995 VJ Kantens
T 0595-552390
M 0628403163
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Het is een doordeweekse avond als de telefoon gaat.
Erik, het is met Anje van der Hoek, zou je een stukje voor t Lougnijs willen
schrijven? t Lougnijs, dat lees ik elke maand online, evenals de oudere
edities, hartstikke leuk om terug te lezen.
Maar eens terug in de tijd. We zijn
in 1974 in Kantens komen wonen
aan de Molenweg 30 (huidige Middelstumerweg 18), langs het Boterdiep.
Mijn schooltijd begon op de Christelijke school aan de Langestraat.
Eerst de kleuterschool met juf Roede, gevolgd door de lagere school
met meester Bandringa en meester de Jong. Het was een mooi
schoolgebouw, helaas is het afgebroken. Ik heb mooie herinneringen aan die tijd. De winkel van
Tiemens op de hoek van de Poelestraat, waar je een kauwgombal
kon kopen. Een brood halen bij bakker Dijk, of samen met mijn vader
de auto tanken bij Bultena, waar je
dan een stukje Stimorol kauwgom
kreeg.
De jaarlijkse speelweek met het
hutten bouwen en verven. Het
broodbakken aan een stok, de vossenjacht en als afsluiting de rommelmarkt met het kampvuur. Dat
was ook de tijd dat je je spaarpot
nog kon legen bij dhr. Geut van de
bank, destijds gevestigd in t Schienvat.
In t Schienvat bij Okke Ruiter, o.a.
de uitvoeringen van Climax, het
gymnastieken van school. Later de
jaarfeesten van de jeugdclubs en
naar de uitvoeringen van Advendo.
De jeugdclubs van de kerk onder
leiding van Marten en Zwanny Miske met de jaarlijkse clubreisjes,

later de CJV met Jan Moorlag en
Dick Holtman.
Ik heb ook gevoetbald bij de KRC,
dit bleek niet echt een succes te
zijn. Bij navraag aan mijn ouders
hoelang ik gevoetbald had, riep
mijn vader: 'drie dagen' ... dat zegt
waarschijnlijk wel genoeg.
Tijdens mijn middelbare schooltijd
de gezellige avonden/nachten in de
Posthoorn bij Otto. De wekelijkse
speelavond van de biljartvereniging in het zaaltje achter het café.
Het ontstaan van BV ROD wat uiteindelijk resulteerde in een heus
kermisweekend.
Na mijn schooltijd ben ik aan het
werk gegaan bij Oomkens Timmerfabriek, waar ik met een onderbreking van een aantal jaren nog
steeds werkzaam ben.
In 1997 hebben we het huis van
mijn ouders gekocht en na een
flinke verbouwing hebben we daar
met veel plezier gewoond. Het was
een gezellig streekje met fijne buren waarmee we menig feestje
hebben gevierd. Begin 2001 hebben we ons huis verkocht en zijn we
verhuisd naar Bedum. Dat was van
korte duur, waarna we een nieuw
huis hebben gebouwd in Uithuizen.
We hebben in 2008 ons huidige huis
gekocht aan de Trekweg 40 in Doodstil, weer aan het Boterdiep. Na een
ingrijpende verbouwing van zowel
huis als tuin, die op het moment van
dit schrijven bijna is afgerond,

wonen Simone en ik hier met de
poezen en de kippen.
In mijn vrije tijd klus ik graag aan
het huis of in de tuin, ben actief in het
verenigingsleven en rijd graag een

rondje op mijn racefiets.
Een vriendelijke groet uit Doodstil,
Erik en Simone Smith

Familie kiekje
In de krant voor de vakantie heeft u
kunnen lezen hoe het de familie
Doornbos is gegaan, uitgevlogen
naar Canada. We kregen van een
aantal lezers te horen dat het jammer was dat er geen familie foto bij
het stuk was geplaatst. Dit gaan we
met deze foto goed maken.
Greet Doornbos bedankt voor de
medewerking.
Wimjan Rietdijk

Feest Poppedijn
Zaterdag 12 september was het feest voor peuterspeelzaal Poppedijn!
Deze bestaat namelijk 35 jaar en dat moest natuurlijk gevierd worden. De
oudercommissie en de peuterleidster hadden een middag georganiseerd
voor de huidge peuters en hun ouders/broers/zussen. Er was een
ranjakoe (die het soms op dreigde te geven maar de hele middag prima
ranja heeft geproduceerd), een springkussen, je kon je laten schminken
en een suikerspin eten en er was natuurlijk een springkussen. Ook was
er een optreden van een theatergroep met 'meeleeftheater'. Een erg
geslaagde middag en de oudercommissie heeft de smaak te pakken: ze
beraadt zich op meer leuke bijeenkomsten voor ouders en/of kinderen!
Ideeën zijn altijd welkom!
De oudercommissie 'Poppedijn',
Tamara, Johanna, Lianne, Jolanda en Marieke
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Zaterdag 12 september jl was het Open Monumentendag, de mogelijkheid om in de hele provincie monumenten te zien, vergezeld door allerlei
activiteiten. Ook het Provinciehuis was geopend voor publiek. Ik mocht
als Statenlid een verhaal vertellen, het verhaal achter het schilderij
'Religie en Vrijheid' van de schilder Herman Collenius. Dit schilderij
hangt in de Statenzaal. Elke keer als ik in die Statenzaal een vergadering
heb, zie ik rechts van me dat enorme schilderij hangen. Het is een
schilderij met allerlei personen en ik wist niet eens wat het betekende!
Maar nu heb ik me er stevig in
verdiept. Ik vind het bijzonder in
deze tijd van massale vluchtelingenstromen, dat dit schilderij is
besteld toen vele Hugenoten vluchtten naar Nederland. Na de herroeping van het Edict van Nantes in
1685 waren de Franse Protestanten (Hugenoten) vogelvrij en kwamen vijftig- tot zeventigduizend
vluchtelingen naar Nederland,
waarvan er ca. 1650 naar Groningen kwamen. De stad Groningen
had toen 20.000 inwoners. Groningen hoopte dat de economie zou
worden versterkt met de komst van
deze ambachtslui zoals pruikenmakers en glasblazers.
De leden van de Provinciale Staten
bestelden in 1686 een schilderij
met als onderwerp 'Religie en Vrijheid' om hiermee uiting te geven
aan het belang dat zij hechtten aan
de vrijheid van godsdienst.
Op het schilderij staan verschillende personen die (on)deugden of
eigenschappen verbeelden en ze
vertellen samen wat er nodig is

voor een goed bestuurde provincie.
Sinds 16 juni 1602 wordt er vergaderd in deze Statenzaal en sinds 29
april 2015 mag ik een steentje bijdragen aan de verantwoordelijke
taak om een goed bestuurder te
zijn: rechtvaardig en waarheidslievend. Het schilderij houdt me elke
keer de goede les voor!
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Waarschijnlijk kent iedereen in het verspreidingsgebied van t Lougnijs
de pijpen van de voormalige steen- en draineerbuizenfabriek Ceres. Toen
ik in 1976 naar het huis van de brandmeester van Ceres verhuisde stond
dit op een kaal en rommelig afbraakterrein, inclusief veel afval en de
schoorsteenpijpen. Tegenwoordig is dit terrein een geschikte locatie
geworden waar ik bepaalde aspecten van mijn vak bestudeer (vegetatiekunde).
Tijdens mijn universitaire studie
biologie (kennis van de levende
natuur) heb ik mij gespecialiseerd
in vegetatiekunde en geobotanie,
vakgebieden waarvoor ik ook al in
mijn tienertijd interesse had. Het
gaat over de manier waarop de
natuurlijke begroeiing van bomen,
kruiden en grassen samengroeien.

En hoe dit gerelateerd is aan vochthuishouding en voedingstoffen in
de bodem, het klimaat, lucht- en
waterkwaliteit. Vegetatiekunde gaat
ook over de interactie tussen menselijke activiteiten (zoals landbouw
en waterbeheersing) en de natuurlijke vegetatie.
In Nederland beheren we natuur en
landschap als in geen ander land

ter wereld. We regelen bijna alles,
zelfs in de natuurgebieden bepalen
we de waterstand, we maaien en
hakken of laten we dit doen door
grote grazers als koeien, paarden,
herten en exotische runderen? In
Nederland hebben we eigenlijk alleen maar cultuurland, dat deels
zeer intensief (bijvoorbeeld akkers)

dan wel zeer extensief (bijvoorbeeld moerasbos of kwelders)
wordt beheerd. Extensief beheerde
gebieden noemen we de natuur.
De laatste jaren werk ik in opdracht
van de provincie, het waterschap,
een agrarische natuurvereniging of
natuurbeherende instanties (via onderzoekbureaus) aan beschrijvingen en het in kaart brengen van de

vegetatie. Dit onderzoek zowel in
natuurlijke als in cultuurgebieden wordt gebruikt om na te gaan welke
ontwikkelingen er in de vegetatie
gaande zijn. Wat de invloed is van
beheers maatregelen om de kwaliteit van water, bodem en lucht te
verbeteren of wat de klimaatverandering teweeg
brengt in de vegetatie.
Om dit werk te kunnen doen heb je
een uitgebreide
kennis van plantensoorten nodig.
Niet alleen het op
naam brengen, het
is ook noodzakelijk om kennis te
hebben van de milieuomstandigheden waaronder afzonderlijke soorten groeien. Hierover is flink wat literatuur beschikbaar. Eigen ervaring is echter onontbeerlijk om te begrijpen waarom bepaalde plantensoorten aanof afwezig zijn op een bepaalde
plek.
En zo komt het terrein van de voormalige steenfabriek Ceres weer in
beeld. Ten opzichte van de directe
omgeving heeft het terrein veel
variatie in de bodem en ik kan zelf

verschillende typen beheer toepassen. Een ideale mogelijkheid om te
experimenteren en ervaring op te
doen. Ik kan dagelijks waarnemen
hoe de vegetatie zich ontwikkelt,
welke soorten er verdwijnen en
welke nieuwe soorten er verschijnen. En vervolgens kan ik proberen
te achterhalen wat de oorzaken van
die veranderingen zijn. Voor mij
zijn deze ontwikkelingen in de vegetatie boeiend en leerzaam.
Informatie over de voormalige
steenfabriek en het terreinbeheer:
www.steenfabriekceres.nl .
Door Bert Lanjouw

Vrouwen van Nu
Het nieuwe winterprogramma van Vrouwen van Nu ziet er weer erg
gevarieerd uit:
Het bestuur van Vrouwen van Nu
afd. Middelstum-Kantens e.o. is er
wederom in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen voor het nieuwe winterseizoen.
Nadat de eerst bijeenkomst reeds
heeft plaatsgevonden is de eerstvolgende een theemiddag en wel
op woensdagmiddag 7 oktober in t
Schienvat te Kantens. Aanvang
14.00 uur. Hiervoor is uitgenodigd
mw. J. Muurling uit Middelstum. Zij
zal vertellen over haar werk als
purser bij de KLM.
Op dinsdag 20 oktober komt dhr. K.
May uit Noordlaren een avond verzorgen in t Schienvat en de aanwezigen voor de pauze anekdotes
vertellen over zijn werk als deurwaarder. Na de pauze zal hij zijn
muzikale kwaliteiten laten horen.
De aanvang is 20.00 uur.
De jaarlijkse gezamenlijke avond
met het NUT vindt plaats op dinsdag
17 november. Hiervoor is dhr. Jos
Thomassen uit Rotterdam uitgenodigd.
Dan is het alweer december en zal
er op dinsdag 15 december een
kerstavond georganiseerd worden.
De invulling hiervan is nog een
verrassing.
De jaarvergadering wordt gehou-

den op dinsdag 29 januari. Mw. L.
Koopal uit Groningen spreekt over
haarwerken, zoals medisch, modisch en meesterlijk.
Dhr. H. Sas uit Warfhuizen komt op
23 februari naar Kantens om vele

mooie foto's te laten zien van o.a.
het Groninger en Friese wad en de
Duitse kust. Dit alles verpakt in een
mooi verhaal.
Woensdagmiddag 9 maart zal mw.
J. Povona uit Kantens vertellen over
haar centrum voor gezondheid. Ze
is gespecialiseerd in de innerlijke
hygiëne van de mens.
Voor dinsdag 22 maart is dhr. W.
Bastiaanse uit Eenrum uitgenodigd
om een avond te verzorgen in het
kader van Meertmoand Dialectmoand. Voor deze bijeenkomst is
ook de afd. Stedum van Vrouwen
van Nu uitgenodigd om naar t
Schienvat te komen.
De laatste bijeenkomst van het
seizoen is op dinsdag 29 april,
waarvoor mw. C. v.d. Wal van het
Blikmuseum in Uithuizermeeden
is gevraagd om over haar blikvoorraad te vertellen.

Kloosterwierde Rottum
Kloostermoppen en monnikenwerk,
ambachtslieden en kunstenaars
Open Monumenten dagen op 12 en 13 september 2015
De dertiende eeuw, monniken bakken uit de klei kloostermoppen en
bouwen op de reeds bestaande wierde het klooster Sint Juliana. De
kloosterlingen leggen dijken aan, bebouwen de grond, houden vee,
brouwen bier, spinnen wol en weven stoffen. Zij maken boeken, op
perkament geschreven en rijk geïllustreerd. Zij ontwikkelen kennis over
de geneeskrachtige werking van kruiden en zij doen tal van vondsten op
gebied van de natuurwetenschap, zoals het geslepen glas.

En dan: na de reformatie vervalt het
klooster. In de negentiende eeuw

verdwijnen de laatste gebouwen
en de kloosterkerk. In de muur die
het kerkhof begrenst, herkent men
nog de restanten. Op Rottum wonen arbeiders en ambachtslieden.
Zij bouwen hun huizen met wat het
klooster achterlaat. Er wordt gewerkt op boerderijen en in de steenfabrieken. Met de stenen uit steenfabriek Ceres bouwt men een nieuw
kerkje. De ambachtslieden in het
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dorp maken producten die zij zelf
nooit kunnen betalen: het kant voor
de jurk van mevrouw van stand en
de fauteuil voor de rijke boer. Kijk
maar eens in het 'hoeske van Thais
Joaptje'. Tegenwoordig is handwerk duur. Echt ambachtswerk
wordt gemaakt door kunstenaars.
We reisden door de tijd en ontmoetten het ambacht door de eeuwen
heen: kalligraferen, pottenbakken,
spinnen, stofferen, kantklossen en
meer. En zie op welke wijze er
tegenwoordig met klei wordt gewerkt en de kleur van de verf op het
doek de afbeelding wordt.
Deelnemers:
Jan Venema, kalligrafie
Theo Buikema, letterschilder en

hout- en marmerimitatie
Sien Wieringa en Truida Rijkens,
kantklossen
Hans Tuitman, houtbewerking
Anneke Tuitman, ambachtelijk quilten
Menno Dijk, stofferen
Annet Eveleens, spinnen
LoekieVorst en Bart de Vogel, keramiek
Huib van der Stelt, schilderijen
Jan en Marijke Mekel, collectie
oude gereedschappen
Mirjam Bouchier, keramiek expo
en demonstratie
Ook was op 12 september de presentatie van de 3D film van het
klooster door Willem van Wijnen in
Het Hoogeland Museum in Warffum. Op zondag was er in Rottum
een doorlopende vertoning van
deze film in de schuur van Willem.

Gerhard Wentink, (accordeon,
bothran en dudy,) Janneke Renkema (zang), Rick van Oosten (zang)
en Liewe van Welie (gitaar) hebben
de zondag muzikaal opgeluisterd
en de dag daarmee een extra feestelijk tintje gegeven.
We hebben er een paar leuke dagen
van gemaakt met veel belangstellenden.
Anneke Moreel

Beste dorpsbewoners
Eind vorig jaar is er een oproep geweest van het Kanster Jeugdhonk met
de vraag of er nieuwe vrijwilligers waren die het jeugdhonk willen helpen.
Er was toen een erg kleine opkomst, maar samen met het oude bestuur,
een nieuwe voorzitter en een handje vol nieuwe vrijwilligers hebben wij
het voor elkaar gekregen om weer twee avonden in de week open te zijn
voor de jeugd van Kantens.
Er werden weer gezellige activiteiten georganiseerd en het jeugdhonk was weer een levendige stichting. Door o.a. een nieuwe hoekbank, een voetbaltafel, wat nieuwe
verlichting en natuurlijk allemaal
leuke jeugd was het weer gezellig
in het jeugdhonk. Met de 5 mei
optocht reed de prachtig versierde
kar (derde prijs) van het jeugdhonk
zelfs voorop in de stoet en in april
kregen we van vereniging dorpsbelangen de stimuleringsprijs
2015! Kortom, het jeugdhonk deed
weer mee in het dorp.
Echter, met de huidige vrijwilligers, met name de oudere (18+),
is gebleken dat het heel erg moeilijk is om twee avonden in de week
te vullen met mensen die een bardienst kunnen draaien. Daarom zijn
we nu (weer) op zoek naar nieuwe
vrijwilligers om samen met ons het
jeugdhonk open te houden. Wat het

inhoudt om vrijwilliger te zijn? Je
draait af en toe een bardienst, waarbij jij het jeugdhonk opent en weer
afsluit na de bardienst, je houdt een
oogje in het zeil en je bent verantwoordelijk voor de kas. Samen
zorg je ervoor dat het jeugdhonk
netjes blijft.
Op vrijdag 2 oktober is er een bijeenkomst waarbij we iedereen die
zich aan wil melden als vrijwilliger
vragen om naar het jeugdhonk te
komen, om samen te kijken naar de
toekomst van het jeugdhonk en te
inventariseren wie wat wil doen
om het jeugdhonk open te houden
voor onze jeugd in de toekomst.
Graag zien we jullie vrijdag 2 oktober om 20.00 uur in het jeugdhonk,
de koffie staat klaar!
Tot dan,
voorzitter Kanster Jeugdhonk,
Laurens Groeneweg

Loek Nieuw 75 jaar
- Hoi Djela.
- Hoi Maaike..., zeg wat hoor ik,
gaat je baasje feest vieren?
- Kom op, niet zo haastig, volgend
jaar pas, dan is Loek 75. Dat wil hij
vieren met een documentaire over
zijn leven en werk. Regisseur en
editor Derk-Jan Kroon.
Destijds als zelfstandig ondernemer, is Derk-Jan als gedreven en
bedreven cameraman en editor in
diverse produkties werkzaam geweest. Zowel eigen produkties als

in opdracht van o.a. het voormalige
Grand Theater in Groningen.
Ergens in 2016 is de première en
presentatie van de documentaire
over Loek Nieuw in het dorpshuis
van Stitswerd.
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Vrouger

Tillefoon

Verhoalen oet t laand, woar de
ploug daip deur t klaailaand snidt.

Tillefoon gaait. k Kiek ien n vlucht
op t schaarmke. n Nummer mit
27 op t ènd. t Zel bruier wel wezen
dij mörn ons geuten wassen wil,
denk k.
'Mit Anje?', heur k n vraauwlustem.
Wel is dat?
Eefkes wachten, k mout der even
bie zitten goan, zeg k.
'Mit Anje van der Hoek'? Joa, mit
wel? 'Mit Hannie B, k zaag dien
noam ien kraant mit Eiers en Beiers
en k docht, k perbaaier t, as t nait
goud is, heur k t wel'.
k Stoa versteld. Dochter van mènsen woar k vrouger ien kost west
bin. Zai woonde toun mit heur gezin
ien Azzen en n enkel moal haar k
heur troffen as zai n dag bie heur
moeke op verziede kwam. En op
cremoatsie van heur olders, wieder haren wie mekoar nooit weer
zain. En nou was ze doar ienainen.
Wie kwamen aan de proat, meer as
n haalf uur laank. Mien tillefoonnummer haar ze aaltied bewoard.
Zotterdoags kochte ze n Telegraaf
en bie de recepten van Felix haar ze
mien noam stoan zain, zee ze.
t Klopte haildaal. k Mag geern over
eterij lezen en op n zotterdag ging t
over krudoorns.
Op TV-Noord ston Harma Boer mit
t weerbericht bie n boer midden ien
n krudoornveld, wie zaten zulf ien
de krudoorns en t schoot mie ien t
zin dat k nog n recept van Eiers en

Eiers en Beiers
500 gr kruisbessen
3 grote eieren
0,5 dl water
100 gr suiker
beetje kaneel
Kook de gewassen kruisbessen in
circa 10 minuten gaar. Wrijf de
vruchten door een plastic zeef.
Klop de eieren met suiker en kaneel zó schuimig dat de massa als
een lint van de garde loopt.
Verhit de kruisbessenmassa nog
eens en spatel deze voorzichtig
door het eiermengsel.
Verdeel deze 'eiers en beiers' over
vier coupeglazen en laat een uur in
de koelkast staan.
Het lijkt op Haagse bluf.
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Beiers haar en dat haar k eefkes
noar kraant maild. k Heurde niks
mor twij week loater ging t weer
over krudoorns en haar Felix mien
recept derbie zet. En dat haar Hannie ien Huizen ook lezen. Hou roar
n baalje rollen kin!
Mit heur man was ze drij joar leden
verhoesd noar t Gooi, dochter achternoa dij ien Blaricum woonde.
Schaande genog was heur man
twij joar leden oet tied komen en
nou woonde ze allinneg ien n appartement.
Koms nog wel ais ien t Noorden,
vroug k. 'Nait voak, mor op n haile
mooie zunnege dag heb k mit mien
zeun en dochter en aanhang ien
Westeremmen aask van mien man

oetstreud bie t graf van zien ollen.
Wie binnen toun ook eefkes bie t
hoes van mien ollen laangs reden.'
Doe haars laive olders, zee k. Zai
moggen geern lezen en k mos aaltied laggen as heur pa t over zien
gehaime biebeltheekje haar. Wat
der ien ston, bin k nooit gewoar
worden. Zo prouten wie haile femilie bie laangs.
Hou old bist nou, vroug k. 'Aankomend joar ien april word k tachteg',
zee ze.
Dat mout k even onthollen, docht k.
Doar mot n koartje hèn.
Hou n stukje ien kraant over n
krudoorn joe noa 52 joar zoon biezundere ervoaren bringen kin!
Anje van der Hoek

Verzonken jeugd
Mit die kom ik steeën bie laans
woar ver veur die mien voutstap klonk,
en vien verzonken, as ien traance,
wat daiber, nooit te t zicht oet zonk.
n Mens zigt om op zien bestoan.
Ien t veuren zain is hom nait geven
en tied van nou, votdoalk zo even,
liekt zo aan hom verbie te goan.
O kon hai t doagelks doun beleven
of haar t ien tied ter aal tou doan.
Peter Visser
Oet: t Zwaart van ogen

Eerabbels haren ze vrouger bie ons
thoes, bie n boer op t laand, net aans
n hailbult aandern oet dörp dij dat
ook haren. Je kon toun per rou
eerabbellaand huren. Zulf mos je
zörgen veur poten,schoon hollen
en reuden. Aaneerden en kunstmis
zörgde boer veur, gruien deden
eerabbels zulf, teminzent as t goud
ging.
Ik wait nog best van n joar dat t nait
zo goud ging. Het was n natte zummer, wat was dat n klaaitroep. Eerabbels mozzen ain veur ain oet de
klaai knepen worren en din goud
bekieken of e geef was. Mainsstied
was e aal verröt. Toun wie kloar
wazzen mit reuden stonnen hier en
doar n zak op t laand, hail wied oet
mekoar. Dat was moager joar.
Gelukkeg waren er ook vette joaren.
Aans het de dag van eerabbels
reuden was, ging haile hoeshollens er op öf. Haanden oet buus en
tamtaaiern. Twij man spitten en de
rest mos zuiken. Goud deurkraben
din de laste eerabbel mos ook mit.
Om tien uur mog ik noar dörp fietsen om kovvie op te hoalen, dij
buurvraauw veur ons zet haar. Zai
haar n ketel mit kovvie moakt, n
propke pepier in toet en n loag
kraanten der om tou en doar zat din
nog weer n blaauwblokte haanddouk omtou. Ook werden de sukkerklonjes nait vergeten.
As ik din weer op t laand kwam, hiel
elk votdoadlek op mit waarken en
aten wie ons brug mit waarme kovvie. Nog eefkes mit rug tegen n
volle zak eerabbels zitten en din
mor weer wieder.
Smirregs tegen tied dat wie der zat
van waren en mit kloetjes begonnen te pikken, kwam t end al mooi
ien zicht. Loater ging er n boerenwoagen vol eerabbels noar hoes en
kregen wie aans kiender elk n kogelfleske priklimenoade.
Eerabbels kwamen onder bèr, ien
bedstee. Aigenhaimer en Bevelanders veuraan en Roodestaars achteraan .
Weer n zörg minder: eerabbels
onder bèr, winterbraand ien hoes,
weck ien kelder, sniebounen onder
flint ien t vat, zo kommen wie de
winter wel deur…
Aldert B. Ritzema

Advendo Kantens start
een jeugdtoneelgroep
Al een paar jaar krijgen wij bij Advendo de vraag of we niet iets voor de
jeugd kunnen doen, omdat er best een aantal jongeren is, die graag toneel
willen spelen. Na wat wikken en wegen hebben we de stoute schoenen
aangetrokken en hebben we een oproep geplaatst voor jongeren om zich
aan te melden voor een jeugdtoneelgroep binnen Advendo. De aanmeldingen liepen storm! Wij zijn dan ook heel erg blij om te kunnen vertellen
dat er zich maar liefst 17 jongeren hebben aangemeld! Door het enorme
aantal hebben we besloten om met maar liefst twee jeugdgroepen van
start te gaan: een groep van 12+ (12-13-14 jaar) en een groep van 15+.
Helemaal super!
De repetities zijn al begonnen en er
wordt door de jeugd met heel veel
plezier gewerkt aan hun eigen zelfgeschreven stuk! De 15+ groep
heeft zelf de verhaallijnen bedacht
en gaat het stuk verder vorm geven
tijdens de repetities. Voor de 12+
groep is door Frouwke Doornbos
een prachtig jeugdstuk geschreven.
De uitvoering van de beide jeugdgroepen van Advendo zal al in het
laatste weekend van november
plaatsvinden! Beide groepen zullen
hun stuk op dezelfde avond ten
tonele brengen. Deze eerste voorstellingen van onze jeugdtoneel-

groep zijn uniek en beslist de moeite waard! Dus noteer het alvast in
uw agenda. De jongeren zullen het
heel erg prijs stellen wanneer u
komt kijken. Nadere informatie volgt
in de volgende editie van t Lougnijs
en op www.advendokantens.nl
Advendo wil met haar jeugdtoneelgroep de jongeren een podium bieden waar ze hun creativiteit kwijt
kunnen en we hopen dat ze er vooral heel veel plezier aan zullen beleven.
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Ooit

Een weergaloze start van het
seizoen voor KRC 35+
Vrijdag 11 september jl. begon de
najaarscompetitie voor KRC 35+.
Om 19.00 uur begonnen de
eerste wedstrijden. KRC
moest tegen HS'88 beginnen. Al vrij snel kwam
KRC op voorsprong.
Deze voorsprong gaf
ons team vleugels. De
mannen, allemaal 35
jaar of ouder, speelden alsof ze begin twintigers waren. Ze sprintten over het
veld, de ene na de andere
voorzet werd loepzuiver gegeven
en fantastisch aangenomen.

Dit resulteerde na 30 minuten voetballen in de stand 5 2, in het voordeel van KRC. De twee daaropvolgende wedstrijden tegen FVV en
Engelbert werden beide met 1- 1
gelijk gespeeld. Al met al een fantastische avond voor 'onze jongens'
en wat een geweldig begin van
deze competitie.
Theo Zwerver en Jullian Ammeraal werden heel hartelijk bedankt voor het fluiten van deze wedstrijden.
Anneke Oosting

Passage Middelstum Rondom

Programma 2015-2016
14 oktober
lezing door medewerkers van Elisabeth, (voorheen de Elisabethbode)

10 februari
mw. N. Hamersma-Sluis uit Stedum vertelt over haar werk als
katholiek pastor

11 november
Jan en Pauline van 'Boer zoekt
Vrouw' geven ons een kijkje achter
de schermen van dit programma.
We beginnen om 19.30 uur

16 maart
hospice de Schutse Appingedam.
Mw. Hermine Hooyer.

16 december
adventsviering. We beginnen om
18.30 uur met een broodmaaltijd.
Muzikale medewerking van het
damesduo Toalschatten uit Bedum
5 januari
nieuwjaarsvisite in het Herv. gebouw bij de Hippolytuskerk. Dinsdagmorgen om 9.30 uur.
13 januari
verslag rondreis door Indonesië
door Gerrit en Martha Littel uit Middelstum
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13 april
een koffer vol herinneringen. Dhr.
v.d. Klei uit Loppersum.
jaarvergadering
? mei
reisje
We komen bijeen op de tweede
woensdag van de maand, in Op t
Houkje, Burchtstraat 23 bij de Hoeksteenkerk in Middelstum en beginnen om 19.45 uur, tenzij anders
aangegeven. Zoals altijd zijn gasten hartelijk welkom.
Namens het bestuur,
Elly Buist

Ik weet wel, het is al bijna oktober, maar ik kijk nog even terug op de
vakantie, ook al om niet bezig te zijn met de dagelijkse beslommeringen.
Afgelopen zomer reden we naar Frankrijk. Wij zijn niet van het type, dat in
één dag op de bestemming moet zijn. We sukkelen rustig naar ZuidNederland en dan door naar België. Nog voor Luik rijden we door Tongeren,
een prachtig stadje met ooit een camping gelegen achter een park met een
bron, de zogenaamde Pliniusbron. Plinius de Oudere, een oude Romein
schreef hierover: 'Bij de Tungri is een opmerkelijke bron die tintelt met veel
waterbelletjes en naar roest smaakt, wat men overigens pas gewaar wordt
wanneer men ervan heeft gedronken. Het water reinigt het lichaam en
geneest de derdedaagse koorts en de pijn van nierstenen.' Zelfs Napoleon
schijnt er uit gedronken te hebben. De camping heette Camping Plinius Bron
en had het toepasselijke adres Fonteindreef 3. Aan deze camping zit een
geschiedenis vast.
Ooit (1967) was ik zo gek om op een brommer in m'n eentje naar Italië te
gaan. Ik deed daar zes dagen over. De eerste dag belandde ik in Tongeren.
Tentje op de camping en de volgende dag verder. Wat ik mij herinner was
de mooie Tongerse toren. Verder geen bijzondere herinneringen.
Af en toe kijk ik nostalgisch terug op mijn heroïsche tocht. Zo ook in 2003.
Ik wilde een deel van mijn route herbeleven en dus gingen we kamperen
in Tongeren. Max, onze hond (hij rust in vrede), had er zin in die dag. Al voor
het vertrek ontsnapte hij en joeg op een immense haan, die ook in Stitswerd
woonde. Door schreeuwen kreeg ik hem tot staan met een bek vol kleurige
veren. In Tongeren had hij de geur van verse haan (of kip) nog in zijn neus.
Het autoportier ging open en weg was Max. Kippen op de camping! Ik rende
voor de tweede keer die dag schreeuwend: 'hier!' achter hem aan. Iedereen
keek. Eerst een stel kippen, dan een hond en daarachter een gekke
Hollander. Aan het eind van de camping draaiden de kippen een rondje en
de hele stoet: kippen, Max, gekke Hollander verscheen weer rennend voor
de geamuseerde campinggasten. Uiteindelijk wipten de kippen boven op
een hek, onbereikbaar voor de hond.
De rust keerde weer. Inschrijven
gebeurde bij een klein gebouwtje
met het bordje 'BUREEL'. 's Avonds
heerlijk gegeten op een terras onderaan de toren.
Een jaar later waren we de kippen vergeten, maar niet de camping en het
restaurant. De bordjes, die richting camping verwezen waren onvindbaar.
Op geheugen kwamen we op een plek met doorgeschoten gras en onkruid
waar het jaar daarvoor nog een camping was. Navraag leerde ons dat de
camping moest wijken voor het Land van Ooit, een attractiepark voor
kinderen.
Verdwaasd liepen we door het hoge gras. Oh ja, hier stonden we vorig jaar
en daar liepen die kippen. Max begreep het ook niet meer. Het gebouwtje
voor de inschrijving stond er vervallen bij. De deur hing uit zijn scharnier.
Het gehavende bordje 'BUREEL' zat er nog op. Niet voor lang meer. Wij
vonden dat wij een historisch recht hadden op dat bordje. Met wat gewrik
en getrek kwam het los. Het bordje prijkt op de deur van onze kamer waar
de computer staat. Het vertrek is omgedoopt van computerkamer tot bureel,
wat veel interessanter klinkt.
Met het Land van Ooit is het niet goed gekomen. De Nederlandse vestiging
in Drunen wilde ooit in Tongeren uitbreiden: Tongeren Ooit. Het duurde nog
tot 16 juni 2007, voordat het themapark werd
geopend. Op 28 augustus 2007 werd het
faillissement aangevraagd. Tezamen met het
Nederlandse park ging het ten onder.
Voor die twee maanden mislukking missen
wij sindsdien een toren, een camping, een
restaurant en Max (tot 2012) zijn kippen.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl

Renovatie dierenparkje Kantens
Het dierenparkje stond door slechte afwatering na regenval langdurig
onder water. Ook was het schuurgedeelte nodig toe aan een nieuwe
verflaag. Volgens Klaziena Werkman was het verblijf toe aan een
renovatie. Ze heeft hiervoor Vereniging Dorpsbelangen Kantens ingeschakeld.
Het dierenparkje is een waardevol
onderdeel in ons dorp. Ondersteund
met vele klachten over de slechte
huisvesting bij nat weer, is er meer
dan genoeg draagvlak om te renoveren. De VDK heeft een aanvraag
ingediend bij Loket Leefbaarheid
en de gemeente Eemsmond. De
werkzaamheden werden gegund
aan Ability. Om het afwateringsprobleem op te lossen moest er
250m2 gras verlaagd worden, ± 10
cm. De vrijgekomen grond is ter
plaatse verwerkt. Het terrein is na
het frezen en egaliseren opnieuw
ingezaaid. Een afvoerbuis bij de
greppel is aangepast. Daarnaast

zijn er twee eenden/ganzentrappen
aangebracht. Tevens is het dierenverblijf opnieuw geschilderd. Door
deze werkzaamheden is ons dierenparkje weer piekfijn in orde.
De totale kosten van deze renovatie, uitgevoerd door Ability, waren
2984,58. Door Loket Leefbaarheid is een bedrag bijgedragen van
2400,- en het resterende bedrag
à 584,58 door gemeente Eemsmond. De VDK dankt de subsidiegevers voor hun bijdrage zodat de
dieren in ons dierenparkje in Kantens weer een goed verblijf hebben.
Geert Doornbos
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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. 25 en za. 26 september
Stamppotje van het huis
Vr. 2 en za. 3 oktober
Mexicaanse wraps met gehakt
Vr. 9 en za. 10 oktober
Stamppotje
Vr. 16 en za. 17 oktober
Spaghetti
Vr. 23 en za. 24 oktober
Chiliconcarne
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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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 entree
________________________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
___________________________________________
Woensdag 7 oktober
t Schienvat
v.a. 14.00 uur
Vrouwen van Nu
Dinsdag 20 oktober
t Schienvat
v.a. 20.00 uur
Vrouwen van Nu

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.

Woensdag 28 oktober
t Schienvat
v.a. 20.00 uur
NUT
VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT
Maandag
19.30 - 22.30 uur
toneelclub Advendo
Dinsdag
9.30 - 12.00 uur
schildercursus
(o.l.v. Gerda Onnes)
9.45 - 11.00 uur
volksdansen
13.30 - 16.00 uur
schildercursus
(o.l.v. Gerda Onnes)
20.00 - 21.30 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Woensdag
19.00 - 20.15 uur
Toneelclub Advendo (jeugd 12 t/m
14 jaar)
20.30 - 21.45 uur
Toneelclub Advendo (jeugd 15+)
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
(ook afhaal)
20.00 - 23.00 uur
biljartclub
Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
(ook afhaal)
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.
3 en 4 oktober
G.J. Heuvink
Ulrum - 0595 402015
10 en 11 oktober
C.H. de Lange
Leens - 0595 571427
16, 17 en 18 oktober
Tandartspraktijk Booij
Winsum - 0595 441545
19 en 20 oktober
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - 0595 431716
21 en 22 oktober
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - 0595 431716
24 en 25 oktober
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum - 0595 441740
________________________________________
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

Collecte SN

Kerkdiensten

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

Sinterklaas komt ook dit jaar weer
naar Kantens. Op 21 november
komt de Goedheiligman per boot
aan bij de molen. Om het Sinterklaas mogelijk te maken zijn feest
met de kinderen te vieren, wordt er
zoals elk jaar een huis-aan-huiscollecte gehouden.

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 27 september
19.00 uur ds. F. Stalman
Zondag 11 oktober
19.00 uur ds. H. Poot
Zondag 25 oktober
19.00 uur br. Th. Huisman

Bibliotheek Middelstum
Coendersweg 22
9991 CD Middelstum
0596 55 26 16
middelstum@mijneigenbibliotheek.nl

Handwerkclub
Op donderdag 1 oktober start de
handwerkclub o.l.v. Hanny de Vries
bij haar aan huis, Bredeweg 20 te
Kantens. Dit seizoen gaan we haken. Allerlei steken worden eerst
geoefend en dan kan er gekozen
worden om er een werkstuk van te
maken. Dat kan van alles zijn, bv.
een kussenovertrek, werkmandje,
tas of tasje, etuitje of wat u leuk lijkt.
Mochten er vrouwen zijn die graag
willen leren haken, dan bent u van
harte welkom.
We beginnen om 15.00 uur en komen één keer per 14 dagen bijelkaar. Kosten  1,00 voor koffie of
thee.
Eerste keer graag meenemen: bolletje katoen en bijpassende haaknaald.
Info: Hanny de Vries
T 431749

Deze zal plaatsvinden in week 43,
van maandag 19 oktober t/m zaterdag 24 oktober. De bedrijven/sponsors krijgen ook de mogelijkheid
een duit in het zakje te doen. Dan zal
op de website van Kantens ruimte
vrijgemaakt worden voor die bedrijven om hun naam en logo te
presenteren.
De sinterklaascommissie
dankt allen bij voorbaat hartelijk
voor de gulle gaven.
_________________________________________________

Collecte KWF
De KWF-collecte heeft in Kantens
Rottum en Stitswerd 616,63 opgebracht.
Alle medewerkers en gevers hartelijk dank.
Familie v.d. Hoek

GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 27 september
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. S. de Vries, Helpman
zondag 4 oktober
09.30 - ds. H.G. Gunnink, Ten Boer
14.30 - ds. P.A. Slager
zondag 11 oktober
09.30 - ds. P.A. Slager
16.30 - ds. G. Meijer, Assen
zondag 18 oktober
09.30 dhr. K. Plas (leesdienst)
16.30 ds. H. Wijnalda, Roodeschool
zondag 25 oktober
09.30 - ds. P.A. Slager
14.30 - dhr. M.A. Doornbos (leesdienst)
zondag 01 november
09.30 ds. J.M.A. Groeneveld, Assen
14.30 - ds. P.A. Slager
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 27 september
10.00 uur - ds. G.W. van Wingerden, Stedum
Zondag 4 oktober
10.00 uur drs. S.J. Prins
koffie en thee in Salem
Zondag 11 oktober
10.00 uur ds. H. van Wingerden,
Bedum

Zondag 18 oktober
10.00 uur ds. R.P. Oosterdijk
viering Heilig Avondmaal
Zondag 25 oktober
10.00 uur drs. J.W. Bassie, Groningen
Koffie en thee gezamenlijke kerken
19.00 uur ds. J. Oosterbroek
Reformatieviering gezamenlijke
kerken m.m.v. Sietze de Vries, orgel
CHR. GEREF. KERK KANTENS
(Wijzigingen voorbehouden)
Zondag 27 september
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
19.00 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 4 oktober
09.30 uur ds. J. Westerink
14.30 uur ds. J. Westerink
Zondag 11 oktober
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. H. Fahner
Zondag 18 oktober
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. van Dijken
Zondag 25 oktober
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
19.00 uur ds. J. Oosterbroek
________________________________

Levenslied
er klinkt in mij 'n levenslied
ik kan het duid'lijk horen
maar als ik het in woorden giet
heeft het zijn kracht verloren
Toon Hermans
Uit: Liggen in 't gras
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Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
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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
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Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros - Rottum.

Foto van de maand
De Open Monumentendagen in Rottum waren een groot succes. De film over het klooster Juliana, de prachtige
expositie, de ambachtsmensen, broeder Jan en de prachtig geklede mensen van de organisatie. Je waande
je werkelijk in vervlogen tijden.
Annet Eveleens - Rottum
_________________________________________________________________________________________________________

Mededeling
Er rijdt weer een rijdende winkel
door Kantens: Versmarkt Het Hoogeland Van Roy Walhof uit Spijk.
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Allerlei producten van zuivel tot en
met schoonmaakmiddelen, aardappelen, groente, fruit en brood kunt
u in de wagen aantreffen.
Eénmaal per week, op vrijdagmorgen, begint hij met de route door het

dorp. Wilt u graag dat hij bij u stopt,
dan kunt u hem bereiken op:
06-20354248
Op vrijdag tussen 11.00 en 12.00
uur kunt u hem tegenkomen.

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

Oud papier
Zaterdag 24 oktober
vanaf 9.00 uur

T 0595 - 439907

