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Open Monumentendag Stitswerd
Het weekend van 10 en 11 september legt de nadruk op het verleden van Stitswerd zoals normaliter minder
sterk te zien. Met als symbool een korenschoof  uitwerking van het landelijk thema 'Iconen en Symbolen'  die
voor elk huis staat en de (voormalige) functie vertelt: bakkerij, kuiperij, noodslachter, arbeidershuisje, school
etc. De bedrijvigheid die uit deze benamingen spreekt, wordt doorgegeven in het enthousiasme waarmee een
groot deel van de Stitswerders zich inzet om het dorp van haar beste kant te laten zien.

Het lijkt haast een welkomstcomi-
té dat ons begroet: naast het kerk-
pad is een tafel neergezet waar
Egbert Bosma in eigen beheer ge-
maakte fotoboeken tentoonstelt.
'Komt u de kerk bezichtigen?' infor-

meert hij quasi-ernstig. 'Hebt u een
rondleiding nodig of komt u er zelf
wel uit?' Mijn vader, geboren en
getogen Stitswerder kan de humor
wel waarderen en slaat het aanbod
af. Binnen wacht een serie aquarel-
len van Carla Slootmaker waarvan
de heldere kleuren sterk contraste-
ren met de zwart-wit foto's van
Herman Nunnink aan de andere
kant van het gangpad. 'Stitswerd bij
nacht': beelden die ook voor ra-
sechte inwoners nieuw zijn.

In de voormalige pastorie en huidi-
ge dorpshuis geeft kok Birgit Flüg
uitleg over gezonde voeding, met
taart en soep als onderbouwing van
haar expertise, Heleen Mossel stelt
creaties van strijkkralen tentoon en
Liesbeth Haken geeft workshops
handleeskunde.

Het dorpsplein is de uitvalsbasis

voor degenen die het snuiven van
cultuur even beu zijn. Gesprekken
komen op gang over het succes
van de dag en de energie die het
kost. 'Hij is helemaal gaar,' wordt
over een exposant gezegd. 'Ja, hij
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heeft natuurlijk de hele dag in de
kerk gezeten,' zegt een bewoner
fijnzinnig wat op een lachsalvo stuit.
Frustraties en moeilijkheden over
werk kunnen ook worden gelucht.
'Het was vreselijk: táchtig huis-
vrouwen.' Wat betreft stress: daar
kan de cursus Raku een antwoord
op zijn. 'Weet je wat handig is aan
klei? Je kunt ermee smijten.'

Kunstenaarsduo Bart de Vogel en
Loekie Vorst van 'Bevlogen klei'
stellen hun atelier open in het mo-
numentale pand waar ze wonen.
Tal van prachtige schalen en va-
zen, en ook 'politieke' werken met
een knipoog naar de aardbevings-
schade. De opengestelde panden
heeft Birgit Flüg bovendien voor-
zien van een hapje. Opvallend is de
ruimte die je haast niet aan dit
kleine dorp toeschrijft. De tuin ach-
ter het huis van illustrator Pol Wijn-
berg is ontzettend diep en kan wor-

den bezichtigd in een soort route
waarbij werken aan bomen en aan
grappige waslijntjes zijn opgehan-
gen. Helemaal achterin staat een
bijenkorf die ze gekscherend 'het
goud van Stitswerd' noemt.

Wat de open sfeer in Stitswerd bij dit
evenement kenmerkt, is een gevoel
van trots. Trots op het dorp, haar
inwoners en diens kwaliteiten en de
passie die hen dreef om zo actief aan
Open Monumentendag deel te ne-
men. Het is geweldig om het dorp op
deze manier te bekijken, bijna ver-
baasd omdat je ontdekt dat je Stits-
werd nog niet geheel kent.
'Er is hier zoveel veranderd,' hoor ik
een oude man, bijna op een trieste
toon, zeggen als ik terug naar huis
loop. Ik wil me omdraaien, hem
verbaasd om uitleg vragen, maar ik
doe het niet. Hij heeft een punt  en
tegelijk niet. Het dorp is hetzelfde
gebleven in de oude, karakteristie-
ke panden, maar verandert continu
door haar inwoners die elk een
eigen draai aan hun woonomge-
ving geven. Iets van deze uitstra-
ling is al vastgelegd door dichter H.
Hofman met een nostalgisch 'As k
Stitswerd zai dink k aan t verleden.
Aan olle tieden dij allaang vergle-
den'. Of, op dito poëtische wijze, het
onderschrift van Herman Nunninks
foto's: 'In het ondermaanse schijn-
sel is Stitswerd van een andere
planeet'.

Antrude Oudman



3

1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd):
Hans Knook, wonend aan de Hoge-
weg buiten Rottum, een latrelatie
met Marjanke. Ik ben 47 jaar, boer
en directeur van Koop Landbouw
en Koop Koeling te Usquert.

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
's Zomers met de caravan op va-
kantie of een vliegreis naar zonnige
oorden en in de winter toneelspelen
bij de Kloosterspeulers, die nog
wel een paar extra spelende leden
kunnen gebruiken. Wie durft?

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Een full english breakfast, heerlijk
en gelukkig niet dagelijks beschik-
baar.

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Spijkerbroek met een t-shirt. Als
het maar makkelijk zit.

5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Je eigen gang kunnen gaan of zoals
ik het vaak noem, lekker aankeute-
len en genieten van onze mooie
omgeving.

6. Naar welke radiozender(s) luis-
ter je het liefst en waarom?
Vaak Radio Noord, voor het weer
en regionaal nieuws, in de auto bij
langere ritten Q-music, makkelijk
in 't gehoor en flitsinfo.

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Claudia de Breij, 'Mag ik dan bij jou'.

Verhuisd
Na meer dan 20 jaar in Kantens te hebben gewoond waarvan de laatste
6 jaar aan de Langestraat, is Jan verhuisd naar het Hippolytushoes in
Middelstum. Jan heeft sinds 2015 de diagnose Alzheimer en de laatste
maanden is het zo achteruit gegaan dat het niet meer verantwoord was
dat hij zelfstandig woonde, ondanks de zorg van Thuiszorg en van ons. Jan
heeft binnen Hippolytushoes een mooie kamer gekregen met uitzicht op
de tuin. Jan heeft zijn draai binnen Hippolytushoes gevonden en heeft het
enorm naar zijn zin.

Zijn adres is:
Jan Croeze
Hippolytushof 1 kamer 114
9991 AV Middelstum

Groet,
Roelf en Astrid Blaauwwiekel
_____________________________________________________________

Maak je sterk tegen MS
Collectanten gezocht in Groningen
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de
landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden
collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen
voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel
onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe
we het kunnen genezen.

8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Dineren is altijd goed, doe maar
met Isa Hoes, laatst gezien op tv, in
'de gevaarlijkste wegen van de
wereld' lijkt me een leuke vrouw
om een avondje mee te eten.

9. Wat zou je doen met € 1 miljoen?
Parkeren, om er de komende jaren
van te kunnen genieten met familie
en vrienden.

10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Alles wat op grote hoogte gebeurt,
heb hoogtevrees.

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Met het hele gezin een grotere reis
maken naar de Verenigde Staten,
Australië of
Canada. Dat gaat ook zeker gebeu-
ren.

12. Aan wie geef je de Pen door?
Ik geef de eer van de pen door aan
Yvonne Eisinga.

De collecte is de belangrijkste bron
van inkomsten voor het Nationaal
MS Fonds. We ontvangen geen
subsidies en zijn volkomen afhan-
kelijk van donaties en giften. Door
de collecte kunnen we ons werk
blijven doen en investeren in inno-
vatieve  onderzoeken  om  MS  te
genezen.

WIL JIJ JE OOK STERK MAKEN
TEGEN MS?
Om de jaarlijkse collecte nog suc-
cesvoller te maken, zijn we op zoek
naar nieuwe collectanten en coör-
dinatoren. Een avondje collecteren
kost maar 2 uur van je tijd. Hou je
van regelen en organiseren en heb

je ongeveer 10 uur over, dan kun je
al aan de slag als collecte-coördi-
nator.

Kijk op www.mscollecte.nl voor
meer informatie en meld je snel
aan. Samen maken we ons sterk
tegen MS! Kaanster ondernemers, stichtingen, verenigingen

en andere organisaties
Dit is uw laatste kans om uw bijdrage aan te leveren voor het boek Kantens
en zijn bewoners. Gratis reclame en bekendheid, wie wil dat nu niet!
Uiterste inleverdatum 15 oktober 2016! Maximaal 50 woorden mailen
naar boekcommissie@kantens.nl.

DOEN!
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Het verhaal van een oud dorpsgenoot
Enkele weken geleden was ik bij mw. Corrie Knol-Vogel, aan de van Lenneplaan in Groningen. Mw. Knol is geboren op 22 januari 1921 in Kantens
en was tot halverwege de jaren '60 van de vorige eeuw een betrokken Kantster en een meelevend gemeentelid van de Hervormde gemeente. Die
middag vertelde mw. Knol over het wel en wee in Kantens uit een lang vervlogen tijd. Maar door de manier van vertellen leek die tijd weer tot leven
te komen, alsof het gisteren was gebeurd. De moeder van mw. Knol werkte in die vroege jaren '30 bij bakkerij Leeuw aan de Langestraat. Ze was
stoetvraauw en bracht het brood rond in het dorp. Bakker Leeuw was gehuwd, maar ook de zuster van mw. Leeuw woonde bij hen in. Leeuws vraauwlu
stonden op hun beurt dan weer achter de toonbank van de winkel. Bij de een kreeg je als kind één snoepje en bij de ander twee, aldus mw. Knol.

Stoetvraauw zijn was zwaar werk
en toen moeder het niet meer kon
opbrengen nam Corrie het nog een
tijd over. Je hoorde veel en je zag
veel, want je kwam overal. Mw.
Knol heeft altijd hard gewerkt en in
1943 kwam ze in dienst bij ds. en
mw. Van der Schoot, de toenmalige
Hervormde predikant, in de pasto-
rie aan de Pastorieweg 8. Er was
veel werk te doen in die grote pas-
torie. Je maakte dan van heel dicht-
bij het gezinsleven mee van de
dominee en zijn vrouw, die je an-
ders alleen kende van de kerk-
dienst op zondagmorgen. Er wer-

den twee kinderen geboren, Chris-
tofoor en Toya: namen die in Kan-
tens niet eerder voorgekomen wa-
ren. Na de oorlog kreeg de dominee
een beroep in Zaandam en Corrie
werd gevraagd mee te gaan. Zo zou
ze haar baan houden en ze wist bij
wie ze werkte. Toch heeft die perio-
de in Zaandam niet heel lang ge-
duurd, want het was zo'n andere
wereld, een andere mentaliteit,
andere gewoonten en andere ge-
bruiken. Daarbij waren het de
ouders waar ze in Zaandam zo ver
vandaan woonde.

Ze kwam terug en trouwde met
Hendrik Knol, die een slagerij had
in Kantens op de hoek van de Lan-
gestraat en de Bredewegstraat. Mw.
Knol vertelde over de fluitclub en
van de mandolineclub o.l.v. Appie
Sprenger, van het zangkoor en van
de toneeluitvoeringen. Van het kran-
ten rondbrengen en de post. Ook de
avondroute. Dat ging gewoon lo-
pend hoor, over Rottum en Stits-
werd als het glad was en er nie-
mand bij de weg was. Later werd de
slagerij verkocht aan de fam. Ploeg-
man en het gezin Knol verhuisde
naar Groningen. Altijd bleef het dorp

trekken en altijd bleven er beken-
den. Zelfs nu, in de zomer van 2016,
noemt mw. Knol alle inwoners op
vanaf de Middelstumerweg, het
hele dorp door, van de bewoners
van toen, de winkels, de eigenaar-
digheden, de grappige dingen. Het
is maar een klein groepje Kantsters
van toen, die nu nog in leven zijn.
Maar het verhaal is ook nu nog
sterk, over een tijd die weliswaar
voorbij is gegaan, maar nog niet
helemaal.

Martin Sprenger

Drieling geboren bij
Gradient Natuurbeheer
Zondagmorgen 11 september 2016 zijn er drie gezonde kalfjes geboren
bij Gradiënt natuurbeheer. Het is vrij uitzonderlijk dat een koe drie
kalveren krijgt, dit gebeurt gemiddeld éénmaal per jaar in Nederland en
vaak zijn er complicaties waardoor niet alle kalveren blijven leven. We
hebben daarom al wat aandacht van de media gehad, misschien heeft
u ze al voorbij zien komen op RTV Noord. Ons bedrijf is gevestigd in
Kantens op de boerderij Venheerd.

hebben daarop de veearts laten
komen die het kalf gelukkig goed
kon draaien. Tijdens het draaien
voelde hij al dat het een klein kalf
was en werd er gedacht aan een
tweeling, dan komt het vaker voor
dat een kalf niet goed ligt omdat er
weinig ruimte in de koe is. Tijdens
het afhalen van het tweede kalf

Wij zetten onze dieren in voor beg-
razing en ons vee staat dus meestal
niet op de boerderij zelf. Een paar
van onze blaarkoprunderen lopen
in Usquert. Een koe had moeite om
af te kalven. We hebben haar daar-
om uit de weide gehaald om op stal
de situatie in te kunnen schatten.
Het kalf lag er verkeerd voor, wij

werden er opeens nog meer voet-
jes gevoeld en al snel werd duide-
lijk dat het wel eens een drieling
kon zijn.
Dit was voor ons een leuke veras-
sing! Wij zijn blij dat alles goed is
gegaan met de moederkoe en de

kalveren en inmiddels staan ze weer
in de weide.

Jasper Poot
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Foto: Alex Wiersma, provincie Groningen

Na de laatste Statenvergadering in juli had ik de luxe van een zomerre-
ces. Geen vergaderingen meer! Afgezien van een werkbezoek met
Tweede Kamerlid Carla Dik was er rust wat mijn politieke bezigheden
betreft. Met Carla Dik brachten we een bezoek aan Uithuizen en Delfzijl,
waarbij het thema Zorg aan de orde was. We bezochten Stichting
Gewoon Bijzonder op de Koning Willem-Alexanderschool in Uithuizen.

Ons doel was te zien hoe zorg in de
buurt gegeven kan worden aan
meervoudig gehandicapte kinde-
ren. Zodat zij net als alle andere
kinderen niet ver hoeven te reizen,
maar gewoon in de buurt naar school
kunnen gaan. Het volgende adres
was woonzorgcentrum Hunsingo-
heerd om met de cliëntenraad te
spreken en te horen over de waarde
van een eigen omroep: Samen in
Beeld TV. Vervolgens op naar Delf-
zijl, waar we uitgebreid geïnfor-
meerd werden over de veranderin-
gen die op stapel staan. Het Delf-
zichtziekenhuis krijgt samen met
het Lucasziekenhuis Winschoten
een nieuw gebouw bij Scheemda.
Maar tegelijk blijven er ook allerlei
vormen voor gepaste zorg in de
buurt.
Tja, maar aan alles komt een eind…
De maand september staat vol met
vergaderingen. Voordat we allerlei
dingen bespreken en besluiten op
de eerste Statenvergadering op 28
september zijn er drie commissie-
vergaderingen. De commissiever-
gadering van Ruimte, Natuur en

Leefbaarheid stond het eerst op de
planning, namelijk voor woensdag
7 september om vier uur 's mid-
dags. Vanwege de onrust in Haren
over de herindeling begonnen we 's
morgens om half elf met een extra
Statenvergadering, over dat onder-
werp, die tot twee uur 's middags
duurde. Voorafgaand aan de com-
missievergadering kwam de Noor-
delijke Rekenkamer om toelich-
ting te geven op hun rapport 'Gro-
ningse bedrijven met grote risico's
voor hun omgeving'. Zo ontmoette
ik ook een buurtgenoot, de heer
Herweijer uit Rottum, die namens
de Rekenkamer uitleg gaf!
Vervolgens gingen we ijverig ver-
der met vergaderen tot de voorzitter
de hamer hanteerde om twintig
voor tien 's avonds.
Ik had mijn vuurdoop wel gehad...

Hilma Oudman-Dam
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Over wat aardappelen met
de Alpe D'Huzes te maken hebben…
Na een jaar van alles laten bezinken en overdenken willen we graag nog
een keer de Alpe d'HuZes beklimmen. En niet alleen weer die Alpe
bedwingen, maar ook weer het inzamelen van geld. De mensen weer
ontmoeten, de activiteiten verzinnen-organiseren-uitvoeren. Het gevoel
van verbondenheid herbeleven.

Laatst hoorde ik op de radio dat er
zoveel mensen genezen van kan-
ker, de aantallen zijn geweldig, maar
helaas zijn er ook nog te veel men-
sen waar we afscheid van moeten
nemen. En daarvoor, voor al die
mensen willen wij ons nóg een
keer inzetten. Zodat er weer veel
geld is voor onderzoeken naar ge-
nezing, voor therapieën, voor her-
stel, voor kwaliteit van leven voor
de kankerpatiënt.

Ons team bestaat uit een aantal oud
bekenden van het team uit 2015,
maar nu aangevuld met familiele-
den: Foppo uit Dokkum ging al met
ons mee en dit jaar neemt hij mee
zijn vrouw Afke en schoonzoon Al-
bert. Pol uit Stitswerd ging ook al
mee en nu probeert haar zoon
Mischa het te regelen met school of
hij ook mee kan. En als laatsten: Wij
(Herman en Harriët uit Kantens)
willen dit graag delen met onze
kinderen Miriam en Jannes, ook
voor hen zijn wij in gesprek met hun
school. Omdat we qua samenstel-
ling  iets  anders  zijn  hebben  we
onze naam ook iets aangepast,
nieuw en toch vertrouwd, vol trots
presenteer ik u: Team Rising Sun!

De officiële inschrijfdatum is pas 1
oktober, maar we zijn al begonnen
met de voorbereidingen. De wo-
ning is al gehuurd in juni, kunt u zich
voorstellen dat we toen al laat wa-
ren voor volgend jaar eind mei?
Met moeite is het ons toch gelukt
een huisje te bemachtigen! Dus
onderdak is er.

Collecte
Namens het KWF willen wij
alle collectanten en gulle ge-
vers hartelijk bedanken voor
hun inzet en giften. De collecte
heeft in totaal € 576,51 opge-
bracht.

Vriendelijke groet,
Herman Wassink

Ook hebben we als team overleg
gehad over de activiteiten die we
gaan doen, een aantal kan ik u al
vertellen: we gaan weer kerstkaar-
ten verkopen, Pol is illustrator van
Pols Paperpoems en zij zal de kaar-
ten ontwerpen. Ook gaan we in het
voorjaar weer een loop- en wandel-
evenement organiseren. En we zijn
al gestart met de verkoop van aard-
appelen, beschikbaar gesteld door
Van Zwol. We hebben drie soorten
aardappelen, van stevig tot kruimig
en wat daartussen zit. En nu weet u
wat aardappelen met de Alpe
d'HuZes te maken hebben.

Gerben en Corry Lenstra hebben
hun bramen- en vlierbessenjam
aan ons gegeven zodat we die ook
kunnen verkopen. Als tegenpresta-
tie hebben Herman en ik geholpen
met plukken en zo hebben we dus
een grote voorraad. Omdat wij het
belangrijk vinden dat iedereen mee
kan doen vragen wij maar € 1,50
voor een pot jam en voor de kleine-
re potjes € 1,00. Binnenkort willen
we ons assortiment uitbreiden met
eieren. Daarvoor moet u zelf een
leeg doosje meenemen, want onze
voorraad eierdoosjes is beperkt (u
mag de uwe ook bij ons inleveren,
ze zijn van harte welkom!).

Kortom: We gaan weer! En nodigen
u van harte uit om ons te volgen en
mee te doen met ons avontuur:

Opgeven is geen optie/Alpe
d'HuZes/KWF 2017.

We houden u op de hoogte via
Facebook, t Lougnijs en ons kraam-
pje voor de deur.

Tot de volgende keer:
Team Rising Sun
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Kaanster jeugdhonk gaat weer open
Zaterdag 1 oktober gaat het Kaanster jeugdhonk weer open. Zaterdag-
avond om 18.30 uur is de opening, het duurt tot ongeveer 22.30 uur. Er
is een pannakooi en een disco. Alle leeftijden zijn welkom, vrienden en
familie ook. Vanaf 1 oktober is het Kaanster jeugdhonk elke week op
zaterdag open.

Helaas is Laurens als bestuurslid
gestopt, maar er is een nieuwe
groep vrijwilligers en bestuursle-
den.
Harriët Wassink en Trees Vrieze-
ma zitten in ons nieuwe bestuur.
Vanaf 1 oktober leidt de jeugd zijn
eigen jeugdhonk met behulp van
het nieuwe bestuur, hierdoor mag

er geen drank meer worden ge-
schonken.

Afgelopen zaterdag (10 septem-
ber) hebben wij met een grote groep
het Kaanster jeugdhonk schoonge-
maakt. Hierbij zijn er ook plannen
gemaakt voor een metamorfose
van het jeugdhonk.
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In gesprek met Alie Dijksterhuis
Wie (her)kent haar niet: de dame op de scooter die ons post bezorgt. In
weer en wind, bij zon en regen, bij hittegolf of sneeuwstorm, de post moet
bezorgd worden. Binnenkort gaat ze met pensioen, en rijdt dan haar
laatste bezorgronde door de dorpen en over de buitenwegen. Reden voor
de redactie om haar te interviewen.

Dag Alie, wil je jezelf eerst eens
voorstellen?
Mijn naam is Alie Dijksterhuis-
Schipper. Ik ben geboren in 1951 in
Winschoten. In 1964 ben ik met
mijn ouders verhuisd naar Stits-
werd. Mijn jongste zus woont nog
op  de  boerderij.  In  1972  ben  ik
getrouwd met Henk Dijksterhuis
uit Bedum. Samen hebben we zes
kinderen gekregen, twee meisjes
en vier jongens.

We zien jou altijd op je scooter
rijden. Wat en voor wie bezorg je
allemaal?
Ik bezorg de post voor Sandd in
Rottum, Stitswerd en alles erom-
heen, dus alle boerderijen. Ook rijd
ik voor Ability de post op dezelfde
route, maar ook in Kantens en Toorn-
werd. Ik bezorg onder meer bank-
afschriften, papieren van de belas-
tingdienst, RDW, diverse tijdschrif-
ten en loterijen.

Wat is je werkgebied en hoeveel
tijd neemt dit in beslag?
Mijn werkgebied is van bijna Uit-
huizen tot de sluis halverwege
Onderdendam. 's Maandagsmid-
dags wordt de post gebracht. Dat
sorteer ik s'avonds uit. Afhankelijk
van het aantal poststukken ben ik er

meestal twee à drie uren mee be-
zig. Ik sorteer zo'n 250 poststukken
per uur. Op dinsdag bezorg ik het,
meestal ben ik dan bezig van 09.00
tot 12.00 uur. Op donderdag komt er
weer nieuwe post. Dit sorteer ik
weer 's avonds en loop dit op vrij-
dag.

Hoe ben je destijds aan dit werk
gekomen? En hoe lang doe je dit nu
al?
Via onze zoon André; die werkte
toendertijd voor Streekpost in Uit-
huizen. Streekpost kwam van
Sandd. Toen Streekpost werd over-
genomen door Ability ben ik bij
Sandd in dienst gekomen. Ik ben
begonnen in april 2005, dus doe het
nu 11,5 jaar.

Wat vind je zo mooi aan dit werk?
Het buiten zijn, je eigen tijd in kun-
nen delen en soms hier en daar een
praatje maken. En door het sorteren
blijft je hoofd helder met denken.

Heb je ooit wel eens een 'baaldag'?
En waarom?
Ja, als er sneeuw ligt of als het
regent. Niet omdat ík dan nat word,
maar omdat de post dan nat wordt!

Als je een keer ziek bent of afwezig,

hoe is dan de vervanging geregeld?
Ik ben zelf nog nooit ziek geweest,
gelukkig, dus ik weet niet hoe dat
geregeld is. Ik heb wel eens een
extra wijk gehad, zoals Zandeweer,
Middelstum, Kantens en de buiten-
wijk van Onderdendam omdat er
iemand ziek was of vakantie had.

Je rijdt de pakketten rond met je
scooter; hoe doe je dat met extre-
me weersomstandigheden (ijzel,
stortregens, dikke vorst)?
Met  ijzel  hoeft  het  niet,  zoals  in
januari van dit jaar. Dan mag je de
post op je volgende route meene-
men. Met vorst kleed ik me extra
goed aan. Dan draag ik een skipak,
skibril en goede, warme hand-
schoenen. En met sneeuw liep ik
vaak met de buggy in Kantens.

Je doet dit al zo lang; heb je in al die
jaren wel eens iets bijzonders
meegemaakt tijdens de bezorging?
Zoja, vertel eens…
In het begin was ik bang voor de
honden van boer Smits (Dood-
stilsterweg). Ik deed de post retour
met een sticker erop van 'hond'.
Maar ik dacht wel, dit kan niet zo
blijven. Later, en nu nog, neem ik
voor beide honden hondenkoekjes
mee.

Aan alle dingen komt een eind, zo
ook aan jouw postbezorg-carrière.
Vanwege je 'pensioen-gerechtig-
de' leeftijd stop je er binnenkort
mee. Wanneer maak je precies je
laatste rondje?
Officieel gaat op 23 november a.s.
mijn AOW in, maar aangezien ik nog
een aantal verlofdagen heb, zal dit zo
even voor of na 1 november zijn.

Denk je dat je het gaat missen?
Zoja, wát ga je precies missen?
Dat denk ik wel. Ik vind het heerlijk

om door het veld heen te rijden en
alles te zien bloeien en opkomen.
Maar ook van het oogsten en ploe-
gen kan ik genieten. Ik bid vaak
tijdens mijn route voor een goede
oogst, opdat wij er ook weer lekker
van mogen eten.

Heb je hobby's om de tijd hierna op
te vullen?
Ja, tien kleinkinderen waar ik van
kan genieten!! Verder mag ik graag
breien en misschien vind ik er nog
wel een leuke hobby bij straks.

Voor ons als inwoners een hele
belangrijke vraag: hoe en door wie
worden straks de poststukken van
Sandd bezorgd? Hoe is jouw opvol-
ging geregeld?
Mijn schoondochter, Diana, gaat
het overnemen. Ze is al een keer
meegeweest om te kijken of ze het
leuk vond. En ze woont naast me,
dus als er iets is kan ze me altijd
vragen.

Tenslotte, hoe zou je je Sandd-
periode willen omschrijven?
Ik heb het werk altijd met heel veel
plezier gedaan. Ik hield de dagen er
ook altijd voor vrij. Met je verstand
wil je nog wel langer, maar het
lichaam werkt niet altijd meer mee.

Beste Alie, in eerste instantie be-
dankt voor dit interview. Het geeft
een andere blik op het werk wat je
jarenlang hebt gedaan. Voor ons is
het altijd zo vanzelfsprekend dat
de post bezorgd wordt, maar er zit
een dame met toewijding achter,
weten we nu. Dus ook bedankt
voor je jarenlange trouwe dienst in
en om onze dorpen. We wensen je
nog vele gezonde jaren toe met je
man en kleinkinderen!

Alette de Vries
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Expositie Maria Wentink
in Rottum
Digital art artist en striptekenaar Maria Wentink exposeert van 18
september tot 13 november in het kerkje van Rottum. De expositie laat
onder meer zien hoe zij vanuit een schets met potlood met behulp van
de computer een volledig werk maakt. Een aantal van de werken zijn in
print te zien.

Noord-Groningers nog steeds tevreden
over het leerlingenvervoer
Gebruikers zijn positief over het leerlingenvervoer in Noord-Groningen, over de chauffeur en over veiligheid. Ook de opstapplaatsen waar in 2015
mee begonnen is, krijgen in het algemeen een positieve beoordeling. Dat blijkt uit een enquête die gehouden is onder ouders en leerlingen.

ONDERZOEK
Het leerlingenvervoer in Noord-
Groningen wordt jaarlijks onder-
zocht. Ook dit jaar zijn de gebrui-
kers tevreden. Het aantal ouders en
leerlingen dat de enquête heeft in-
gevuld, is ten opzichte van 2015
gedaald. Dit is een bekend ver-
schijnsel: als de kwaliteit van het
vervoer goed is, vinden ouders het
minder noodzakelijk om een en-
quête in te vullen.

In 2016 hebben de gemeenten meer
werk gemaakt van het handboekje,

waarin extra informatie opgeno-
men is. Dat was direct terug te zien
in de enquête: ouders zijn tevreden
over de informatievoorziening door
de gemeente. De duur van de rit
blijft voor veel ouders en leerlingen
te lang. In een uitgestrekt landelijk
gebied waarbij praktisch al het
schoolvervoer gericht is op de stad
Groningen, is dit onvermijdelijk.

COMPLIMENT
Harald Bouman, wethouder van de
gemeente Eemsmond en voorzitter
van het bestuurlijk overleg collec-

tief personenvervoer Noord-Gro-
ningen, is blij met de constante
kwaliteit van het leerlingenvervoer
en complimenteert de vervoerders
UVO en Van Dijk. 'Maar ook is er
een compliment op zijn plaats voor

de ouders en leerlingen die hebben
meegewerkt aan het reizen vanaf
een opstapplaats. Dit was een in-
grijpende verandering die zonder
de actieve betrokkenheid van de
ouders niet mogelijk was geweest'.

Elke afbeelding is altijd een onder-
deel van een groter verhaal. Som-
mige van deze verhalen zijn als
strip uitgewerkt en gepubliceerd op
de website deviantart.com. Veel
verhalen bestaan vooralsnog al-
leen in het hoofd van Maria. Een
paar strippagina's zijn op de ten-
toonstelling te zien.

Maria Wentink heeft eerder suc-
cesvol geëxposeerd in café de Kna-
rie in Groningen en in de Kleine Stal
in Losdorp. Een aantal van haar
werken is verkocht.

Het kerkje van Rottum, is dagelijks
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
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Hallo bewoners van Kantens,
Rottum en Stitswerd
Ik kreeg de mogelijkheid om een stukje te schrijven voor t Lougnijs over
mijn tijd in Stitswerd, waar ik begin jaren '90 ben vertrokken. Ik zal mij
eerst even aan jullie voorstellen. Ik ben Gert Alles, alweer 21 jaar
getrouwd met Berinda Kiewiet en we hebben een dochter van 19. We
wonen sinds 1994 in Appingedam en ik ben werkzaam als procesope-
rator bij Draka Comteq in Delfzijl.

In het begin van 1989 was het tijd
om mijn ouderlijk huis in Hoogkerk
te verlaten en te verhuizen naar het
dorpje Stitswerd. Mijn broer woon-
de er al een tijd en omdat hij ging
verhuizen naar Drenthe kon ik de
pastorie (naast het dorpshuis) aan
de Stiel gaan bewonen. Iedereen
verklaarde mij toen voor gek omdat
het dorpje toch vrij afgelegen ligt en
voorzieningen waren er niet aan-
wezig. Bovendien was mijn enige
vervoer de fiets en deed ik mijn
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Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.

boodschappen gewoon in Bedum
zonder er bij na te denken. Ik kreeg
al vrij snel contact met een aantal
bewoners van het dorp die toch
eerst wat sceptisch waren.
Als ik mezelf zou moeten omschrij-
ven in die tijd, lang haar, toch wel
een voorliefde voor heavy metal
bands en mijn levensmotto was
toen toch wel Rock n Roll. Na een
tijdje kreeg ik contact met Henk en
Lies die aan de Akkemaweg woon-
den. Ik heb heel wat uurtjes doorge-
bracht bij deze mensen en wat ik
me nog goed kan herinneren van
Lies is dat ze me vaak een bord
warm eten of ontbijt kwam bren-
gen. Daar vroeg je niet om, dat deed
ze gewoon, want ik bracht in die tijd
niet  veel  tijd  door  in  de  keuken
zullen we maar zeggen.
Met Henk tot in de late uurtjes in de
tuin zitten was een feest, biertje
erbij, muziekje en genieten maar.
Ben deze mensen nooit vergeten.
Ook  de  rust  in  Stitswerd  kon  ik
waarderen, zat vaak met een bak-
kie troost op het trappetje voor het
huis en genoot van de stilte, het was
mijn favoriete plekje in de tuin.
Na een tijdje kwam er ook contact
met de jeugd van het dorp. Er werd
vrijwel ieder weekend wel iets
georganiseerd in het dorpshuis en
ik weet nog dat ik zeer verbaasd
was over de inrichting. Het was
donker en er hingen oude platen-
spelers aan het plafond die dienden

'Mussen
ergens hoor ik leven

met mijn hoofd geheven

kijk ik rond

gescharrel op de grond

twee mussen
het lijkt of ze kussen…'

als discolampen. De muziekinstal-
latie was primitief en het geluid van
de gedraaide platen was niet om
aan te horen. Maar het was gezellig
en ik was er vrijwel ieder weekend
te vinden. Een flesje bier voor een
gulden, de sfeer was altijd gemoe-

delijk, dat kwam je ook in die tijd
niet overal meer tegen.
Dit zijn toch wel een van die herin-
neringen die na al die jaren zijn
blijven hangen.

Na anderhalfjaar in Stitswerd ge-
woond te hebben ben ik uiteindelijk
terug gegaan naar Groningen.
Omstandigheden lieten toen niet
toe dat ik er kon blijven wonen en na
ruim 26 jaar ben ik er onlangs terug
geweest.
De eerste bekende die ik weer
mocht treffen was mijn oude huur-
baas Alfred en na het nuttigen van
een bakkie koffie en een goed ge-
sprek ben ik de Stiel ingelopen.

Daar was na al die jaren mijn trap-
petje waar ik als 19 jarige heel wat
uurtjes had gezeten en nu als 45-
jarige (zie foto) was daar het huis
met mijn mooie jeugdherinnerin-
gen. Natuurlijk zijn er veel mensen
van toen in de afgelopen jaren ver-
trokken en ik hoop iedereen ooit
nog eens weer te treffen in Stits-
werd. De sfeer van vroeger was er
voor mijn gevoel nog steeds aan-
wezig.

Het gevoel van jeugdsentiment.

Gert Alles
19-08-2016
g.alles@outlook.com
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Brief van Jarka Povova
(deel 2)
Lieve dames. Zoals ik had beloofd in het vorige deel (red. Lougnijs
september 2016) dat over Detoxicatie en Lymfomloop ging, wilde ik
deze keer iets specifieker ingaan op een ander onderdeel van mijn werk,
en wel het begrip Regeneratie en wat daarmee bedoeld wordt.

Regeneratie is een genezingsproces en daaronder verstaan wij: genezen,
herstellen, revalideren, ontspannen van lichaam en geest, relaxen, maar
ook fysiotherapie en lymftherapie. Het belangrijkste onderdeel voor
genezing is (het woord dat hierboven staat) Detoxicatie; het ontgiften van
het lichaam ofwel de innerlijke hygiëne. Denk nog maar aan het voorbeeld
van de wasmachine (zie vorig nummer).

MAAR WAT IS NU REGENERATIE?
Zoals u wel weet is ons lichaam opgebouwd uit een skelet en spieren, die
daaraan verbonden zijn. In een gezonde situatie, met een gezonde
stofwisseling  een ander woord hiervoor is metabolisme werkt die
stofwisseling zo:

U ziet dus het bloed door ons lichaam stromen en voedingsstoffen +
zuurstof naar alle plekken in ons lichaam brengen. En naar onze gezonde
spieren. Daarna worden de afvalstoffen uit ons lichaam afgevoerd. Dat
is een normaal proces.

Maar als wij in een ongezonde situatie terechtkomen, zoals in een
stresssituatie die veroorzaakt kan worden door pijn, spanning in onze
leefsituatie van thuis of op het werk, emoties op negatief gebied of door
een ongeval, dan blokkeert dat de stofwisseling. Denk bij stress ook aan
kouvatten, zoals tocht en gure periodes. Het effect van stress op de
stofwisseling is als volgt uitgebeeld:

Door de stress worden de spieren zwakker met als gevolg spanning in
de spieren, kramp, zwellingen en ontstekingen. Dat kán ontstaan. Hier-
door kunnen de bloedvaten zich vernauwen en neemt de stofwisseling af.
Het gevolg is dat de gifstoffen achterblijven in de spieren. Dit resulteert
dan in klachten, die zich in diversiteit gaan voordoen.
De diverse klachten kunnen zijn: het stijgen van de bloeddruk, maar ook
de cholesterol. Of klachten zoals hoofdpijn (migraine), nekpijn, rugpijn
etc.. Maar ook zoiets onaangenaams als obstipatie, de stoelgang, waar-
door de afvalstoffen vastgehouden worden en niet automatisch het
lichaam verlaten.

Maar waar wij, dames, ook vaak de strijd mee aangaan is Obesitas, het
gevecht tegen overgewicht. In het lichaamsvet blijven ook weer afvalstof-
fen achter; het wordt in het vet opgeslagen. Het resultaat bij dit alles is

dat onze energie achteruit gaat, de activiteit neemt af, de vermoeidheid
neemt toe en men kan depressief worden. Hierdoor nemen de klachten
alleen maar toe. In sommige gevallen kan ons dan antidepressiva worden
voorgeschreven. Heel vaak beginnen de bovengenoemde klachten in de
tijd van of ná de overgang bij ons vrouwen.

Maar er is nog een andere bijkomstigheid die ik zou willen aanstippen;
wanneer iemand vele jaren anticonceptie-medicijnen heeft gebruikt, kan
het probleem zich voordoen om moeilijk zwanger te worden. Eerst zullen
de afvalstoffen van deze anticonceptiemiddelen het lichaam moeten
verlaten, wil de zwangerschap lukken; ook dit geeft natuurlijk een zekere
stress.

HOE WERK IK NU OM DEZE KLACHTEN OP TE LOSSEN?
Door het lichaam diep te verwarmen via infrarode matten. Hierdoor
worden de weefsels en spieren beter doorbloed, omdat de bloedvaten
zich door de warmte beter openen. Zo krijgen de weefsels en spieren een
betere voeding en worden de afvalstoffen weer beter afgevoerd. Detoxi-
catie dus. Het is een nieuwe methode die uit Zuid-Korea komt en in Europa
post heeft gevat. Een nieuwe manier om het lichaam op een natuurlijke
manier te genezen.

Mijn slogan is: 'Het zou goed zijn om uw lichaam geen overvolle afvalbak
te laten zijn.'

De volgende keer vertel ik over ontstekingen en de werking van de
infrarode matten.

Tot dan!
Groeten van Jarka Povova
Centrum van Gezondheid
__________________________________________________________________

Ook dit jaar ontvingen traditiegetrouw, de tweede week na de zomerva-
kantie, de nieuwe  leerlingen van de O.B.S. “Klinkenborg” de stoetboom.
De takken waren weer rijkelijk beladen met broodjes, lekkernijen en
handige schoolspulletjes (met dank aan de AR).
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 Willem Jan Knot

Huiskamervertel-
festival 2016
Gerad, de omroeper, heeft geluid met zijn bel 'Komt het zien, komt het
horen!' Het huiskamervertelfestival begint. Er klinkt overal muziek in de
straten, ongeveer honderd mensen, verspreid over het hele dorp, ont-
moeten elkaar en maken een praatje: 'Hoe was jouw verteller?' Enthou-
siast vertellen ze waar ze geweest zijn en wat ze hebben gehoord en
gezien.

In acht huiskamers van het kleine
dorp Kantens is het muisstil, als de
vertellers hun verhaal vertellen.
Iedereen luistert ademloos, leeft
mee in het verhaal en is even met
al zijn gedachten daar, waar de
verteller je mee naar toe neemt. Bij
Reijnaert de Vos, bij Anansi de
spin, of bij de Groningse baron.
Iedereen geniet van de verhalen en
waant zich ontspannen en met veel
fantasie in een andere wereld. In
een van de huiskamers is zelfs een
nieuw, klein theatertje gebouwd!
Sharon Doelwijt geniet er duidelijk
van. Een andere huiskamer lijkt
wel een mini-concertzaal met een
vleugel, waar het Grieg Piano Duo
hun verhaal met schitterende mu-
ziek omlijst. De gastgezinnen van
de huiskamers heten je hartelijk
welkom en zijn heel gastvrij. Ook
Nelle Raaphorst, Anneke Schoots-
tra, Patricia Blesing, Greet Vrijen-
hoek, Annie Mekel en Vamba She-
rif vertellen prachtig.

Na het verhaal, weer buiten op
straat, speelt het Dweilorkest van
Usquert. Miriam Wassink zit op een
andere hoek van de straat, speelt
gitaar en zingt erbij. Het Duo BenK
speelt gezellige muziek met accor-
deon en gitaar. Als het gaat rege-
nen, duiken ze snel een openstaan-
de garage in.

Af en toe valt er regen, maar dat is
geen punt, overal kun je schuilen.
Dan even plots schijnt de zon weer
en loopt iedereen weer vol van
verhalen door het dorp.

Een schitterende dag, voorafge-
gaan door een leuke workshop 'Ver-
tellen' van Herman Kruize en een
wandeling langs 'Quotes' van de
kinderen van de basisschool, die
zij samen met schrijfdocent Bianca
Boxtart hadden gemaakt. Meindert
Schollema opende het festival met
een prachtig, persoonlijk verhaal.
De dag werd afgesloten met een
mooie avond, waarbij iedere ver-
teller nog even een kort verhaaltje
liet horen. Daarna een open podium
met nog eens drie optredens.
Kortom: een onvergetelijke dag!

Wie er meer van wil zien:
kijk binnenkort op
www.vertelfestival.kantens.nl

Namens de Werkgroep Vertellen,
Corrie Lenstra-Boon
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Plofblik
Een ongelooflijke stank kwam ons tegemoet in de bij-bijkeuken.
Naast onze keuken zit een bijkeuken. Daarnaast is nog een redelijke
ruimte, die 's zomers en 's winters op een goede temperatuur blijft.
Vandaar de naam bij-bijkeuken. Je zou het kunnen vergelijken met een
kelder, maar die hebben we niet. Om die ruimte kelder te noemen, vind
ik, dat je toch minstens één treetje naar beneden moet. Proviandkamer
klinkt zo deftig en voldoet niet geheel aan de functie. We bewaren daar
proviand, lege flessen, tuinmateriaal en dierbenodigdheden voor onze
katten en kippen.
Een ongelooflijke stank dus.
We konden de stank niet helemaal thuisbrengen. Een dood dier, rottend
fruit, stank vanonder de vloer vandaan? We wisten het niet. Het werd
iedere dag erger. Dit kon zo niet langer. We besloten alles eruit te halen
en aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen. Als een ware speur-
hond drukte ik mijn neus op iedere artikel dat van de bij-bijkeuken naar
de bijkeuken verhuisde. Onder een zak kattenbrokjes lag een plasje.
Hebbes! Niet te harden. Bedorven kattenbrokjes? Na een grondige
schoonmaakbeurt was de stank niet verdwenen. Niet de brokjes dus.
Waar kwam dat plasje vandaan. We konden er geen antwoord op geven.
De lege bij-bijkeuken bleek wel vervuild achter de stellingen en schap-
pen, maar de schuldige werd niet gevonden, geen dode dieren, geen
rottende zaken.
De deur werd opengezet, het raampje open, maar de stank bleef. We
wisten dat de oplossing ergens te vinden zou zijn, maar wat en waar?
Op zekere dag om vijf uur, kattenetenstijd, pakte ik een kattenblikje,
zachte vleesmaaltijd met wild en lever. Van de opschriften van die blikjes
loopt mij het water altijd in de mond. Dan moet ik nog even vertellen dat
onze katten, we hebben er drie, 's ochtends brokjes krijgen en om vijf uur
een blikje, de 'warme' maaltijd zeg maar. Ik trok aan het lipje om het blikje
te openen. Een luide plof klonk gevolgd door een explosieve uitbraak van
de inhoud van het blikje. En een ongelooflijke stank. Dé stank. Een blikje
vol rottende inhoud, waarvan de helft door de keuken was geslingerd en
de andere helft op mijn bril en op mijn kleding. Ik heb niet geprobeerd de
restanten aan de katten voor te zetten. Ze zouden zeker weigeren. De
oorzaak was gevonden. Waarschijnlijk zat er een gaatje in het blikje. De
inhoud was gaan gisten en rotten. Vloeistof was eruit gaan lekken. Het
blikje stond precies boven de zak brokjes, waaronder wij het stinkende
plasje vonden. Na een tijdje was misschien het gaatje weer verstopt om
het blikje langzaam bol te laten staan van de gistende druk, met het gevolg
dat ik een wel zeer troebele blik op de wereld kreeg door de restanten op
mijn bril. Een grote schoonmaak volgde en al mijn kleren zijn de
wasmachine in gegaan. Het nog steeds vreselijk stinkende blikje werd
afgevoerd naar de vuilniscontainer. Ongeduldig wachtten de katten op
hun uitgestelde maaltijd, zachte hapjes in gelei met kalkoen en konijn dit
keer. Blikjes en soorten genoeg. We kopen altijd een tray, een luxe
benaming voor een kartonnetje met 20 blikjes.
Nu doet de inhoud vermoeden dat onze katten de meest luxueuze
maaltijden krijgen. Nee. Sinds jaar en dag krijgen onze katten Alexis
brokken en blikken van de Aldi. Ik heb wel eens wat anders geprobeerd,
maar onze oudste kat, achttien jaar, weigert ieder ander merk te eten. We
zitten dus aan de Aldi vast. Niet duur, maar wel € 0,44 voor in de vuilnisbak.
Dat kan ik niet over mijn kant laten gaan.

Op de website van de Aldi ontdekte ik dat je alles mag terugbrengen in
originele verpakking als het niet voldoet. Dit wilde ik de winkel niet
aandoen. Waarschijnlijk had dat tot gevolg dat de winkel volledige
ontruimd moest worden wegens verpeste atmosfeer. Via het zogenaam-
de contactformulier legde ik de situatie uit. Ik vertelde van mijn oude kat,
die andere merken weigert en dat we zo van haar houden. Ik vertelde dat
we al jaren daardoor alleen Alexis gebruiken en dat we op zich tevreden
waren en dat we best € 0,44 konden missen, maar dat het om het principe
ging.
Twee dagen later kreeg ik de volgende mail:

Geachte heer De Klerk,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw contactformulier d.d. 29-08-
2016 omtrent uw klacht met betrekking tot de Alexis kattenblikjes.
De afdeling Inkoop, verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze produc-
ten, neemt contact met u op om uw vraag te kunnen onderzoeken en te
beantwoorden.
Vertrouwende op een correcte afhandeling gaan wij er van uit u hiermee
voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Aldi Drachten B.V.
Klantencontact
Baukje Minkes

Zou Baukje gelachen hebben om mijn mail, zou ze haar collega's bij
klantencontact hebben laten meedelen. In ieder geval heeft ze er voor
gekozen zakelijk te blijven.
Enkele dagen later kreeg ik weer een mail, waarin ze uitlegden dat alle
producten aan hoge kwaliteitseisen voldoen en het vervelend vinden dat
ik een andere ervaring had. Ze gingen er van uit dat het een incident betrof,
maar bespreken het met de leverancier. Ter compensatie van het
ongemak kreeg ik twee artikelen uit het dierenvoeding-schap bij het
overhandigen van de geprinte mail.
Hetgeen geschiedde. Zaak gesloten.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl
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Hallo, mijn naam is Erik Spriensma, Klinkenborgerweg 1 te Kantens, en
ik ben BIM-tekenaar bij EuroProvyl, een fabrikant van kunststof kozijnen
in Augustinusga, Friesland.

BIM staat voor Building Informa-
tion Model, wat inhoudt dat een
gebouw geheel in 3D opgezet wordt.
Tot in het kleinste detail worden
gevels, daken, installaties als elek-
tra en waterleidingen, riool en af-
voeren en alle toebehoren tegen-
woordig in 3D getekend en voor-
zien van informatie zoals van wel-
ke fabrikant de dakpannen zijn,
welke stroomkabels waar liggen,
welk type waterkraan geplaatst
wordt.

In 2012 ben ik daar begonnen met
het zogeheten BIM-men. Samen
met een extern bureau heb ik het
3D-tekenen van de kozijnen opge-
zet met als doel om de werkvoorbe-

reidingstijd (van controle tot defini-
tief tekenwerk) te verkorten, bouw-
fouten te voorkomen (qua bema-
ting van kozijnen, draairichtingen
van deuren en ramen) en de op-
drachtgevers beter en makkelijker
te voorzien van informatie over de
kunststof kozijnen.

Zo teken ik de kunststof kozijnen en
vaak ook de houten stelkozijnen in
3D. Dit doe ik in een tekenprogram-
ma van AutoDesk, namelijk Revit
Architecture. De detaillering van de
kozijnen tekenen we vaak nog 2D in
AutoCAD.

Van de opdrachtgever krijgen we
een 3D-model van een gebouw of
een woningblok en dan is het de
bedoeling dat daar de stelkozijnen

en/of de kozijnen in getekend wor-
den, dit heet modelleren. Als alle
(stel)kozijnen in het 3D-model van
de opdrachtgever gemodelleerd
zijn, worden deze modellen met de
kozijnen en eventueel de stelkozij-
nen verstuurd naar de werkvoorbe-
reiding van de opdrachtgever.
Ook leveranciers van de elektri-
sche installaties, loodgieters, be-
toncasco, fundering en daken ma-
ken een 3D-model van hun product.
Bij de opdrachtgever worden alle
deelmodellen met speciale soft-
ware bij elkaar gevoegd en deze
software checkt of alles goed op
elkaar aansluit of dat er modellen
elkaar ergens doorkruisen. Dit noe-
men we clashen.
Van zo'n clashcontrole wordt een
rapport gemaakt voor iedere disci-
pline en die wordt retour gezonden
naar de desbetreffende leverancier,
die dan de eventuele clashes kan
aanpassen, zodat bij de volgende
clashcontrole er geen fouten meer
in het model zitten.

Daarna haal ik kozijnoverzichten
uit het kozijnmodel voor onze werk-

voorbereider en die zorgt dan voor
de bestellingen van de kozijnpro-
fielen en beglazing etc. en maakt de
kozijnen klaar voor productie.

Groet,
Erik Spriensma
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GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van Kannes Rottum en Stitswerd is hier
welkom om n stukje ien t Grunnings  te schrieven ,

zoaans:
 riemkes, stukjes, recept, etc.

börg, is veur vremden biezunder
om te bekieken.
As ie oetkeken binnen, nuigt t ter-
raske joe om wat te drinken. t Was
hoast slutenstied, mor Patricia
Keizer, dij doar over t eten en drin-
ken gaait, zee dat ze nog eefkes
bleef en wie zollen mor zitten goan.
Ien zun op n baankje bie regenput
dronken wie n kopvol kovvie. Aan-
der toen aan daipskaant dij der
aaltied aal was, hemmen wie nait
èns zain, doar was gain tied meer
veur. Dat mout loater as wie der mit
ons twijbaaident ais weer hìn goan.
Ienainen zagen wie dat ter bie ien-
gaang stekken te koop waren. Dat
was ja net wat. t Zeeuws Knoopje
en n aander stek gingen mit noar
Oostenriek.
Binnen ien t gebaauw is aaltied n
tentoonstellen.
En hemmen ie gain onderdak veur
joen gasten, din is der n gedailte te
huur as B&B.
De goie dingen liggen sums dicht
bie hoes.

Anje van der Hoek

Ewsum
As ie ais wat vervelend ien hoed
binnen en denken woar kin k ais hìn
goan, goa din n moal noar Ewsum.
t Is stoef bie en ie lopen of fietsen
der zo hìn. Aaltied as ie noar Mid-
delsom rieden lopen der gonnent te
kuiern of hond wordt oetloaten. t Is
n laange oprieloan om òf te lopen,
mor as der gain Streekmarkt is, kin
ie mit auto aan t gebaauw tou rieden
woar op zied van schuur n perkeer-
ploats is. As ie goud ter bain binnen
is n loopke over de singels muite
weerd.
Begun juni waren wie der mit ons
Oostenriekse gasten. Eerst noar
Henk Helmantel en  omraais noar
Ewsum. Ie mouten joen gasten ja
wat zain loaten.
Schilderijen van Helmantel was
nait zo'n goie greep. Onder abbel-
bomen zitten te theedrinken en toen
bekieken vil meer ien smoak.
Doarom was Ewsum n succes, den
ons vrunden binnen gek op blou-
men en kruden en vruchten ienmo-
aken.
Zulf waren wie der n zet nait west,
mor aan Kanneskaant was n nije
bloumtoen aanlegd dij wie nog nait
zain haren. Mènsken dij doar over-
dag waarken haren der wat moois
van moakt.
De donjon, overbliefsel van d'olle

Licht
Nog guster schreef 'k de moane rood
van 't licht dat 't sicht op 't aal vergroot,
moar nou 'k vanoavend kiek oet 't venster
griest moan mie tou, n zak vol lood.

Simon van Wattum
Oet: Twijstried

Van Dou en Nou op t Hogelaand
(Oet de Grunneger lessen van Kees Reinders)

Aan raais mit snik,
traain of bus(2)
VERVOER
Dou lu der stoaregaan achter kwammen dat tied geld weerd is, zatten
benoam steden der achter heer dat vervoer verbeterd worren mos en dus
gaauwer goan zol. Doartou mozzen der veur t eerst ien ons historie
openboare vervoersbedrieven kommen en dij voarden mit snik, dij dee
zeuven kilomeder  ien t uur. Loader kwam barge derbie, dij kon nog
haarder, legde nait zo voak aan, der kwam voaker n vris peerd veur en
kon wel viefteg man mitnemen. Zai gingen en kwammen op vaaste tieden.
Dainstregeln ston ien aalmenak, dij ieder joar oetgeven wer. Sikkom
overaal mos t voarwodder aanpaast worren en der werren trekpoaden
aanlegd. Rond 1660 voarde eerste snik van Waarvum noar Stad tou. Dat
het dik twijhonderd joar zo goan, tot ien 1893 spoor van Saauwerd noar
Roschoul ien bedrief kwam.

LOPEN
Vrouger ging ain dij aarmswoar weden mos, der lopens hìn. Op ol koarten
binnen òfstannen aandud  ien uren lopen. Ain uur ston veur vief kilomeder.
t Hogelaand lag vol kerkepoaden en aner voutpoaden mit omtreden,
vonners  en baalkjes om over korste pad van hier noar doar te kommen.
Kerkvoogden keken tou op onnerhold.                                                       Lopen
van Waarvum noar Stad was goudkober as voaren mit snik, mor ook nait
vergees, wegens tol bie Zuudwol en Onnerndaam, doar ieder dij der laans
wol n haalf stuver kwiet was. Ain dij gaauwer op stee weden mos, ging
mit peerd en kwam ien n uur aacht kilomeder  veuroet.

VOAREN
Eerste snik ien haile  Verainegde Republiek ging van Stad noar Zuudbroek,
dat was 1628. Ien 1651 voarde eerste snik van Stad noar Delfsiel.

Ien 1659 kwam besloet van Depeteerden van Stad & Ommelaand om
Hunzego open te leggen veur trekschepen. Daip van Stad over Zuudwol
en Beem noar Onnerndaam mos braider moakt en oetdaipt worren.
Winzemer- en Schebaster Zielvest en pervinzie zollen der tou betoalen.
Bie Beem en Onnerndaam zatten nog zielen, dij te smaal wazzen veur
snik, dij mozzen vothoald worren, der kwammen verloaten veur ien stee
bie Vruttende Mol aan en van  Beem en bie Menkeweer.

Ien 1664 wer Bodderdaip deurtrokken noar Waarvum, doartou mos t
Waarvumer moar oetdaipt worren. Plakkoaten raipen aannemers op om
ien te schrieven veur ìnden van 100 rou (378 meder).

Tillen wazzen lasteg, as snik bie til aankwam, wer lien lösgooid, snik en
trekpeerd gingen wieder en as zai til verbie wazzen, wer lien weer
aanhoakt. n Klap kon omhoog en doartou mos snikjong op tied op hoorn
bloazen, zodat snik deurvoaren kon. Bochten ien trekdaip werren as t kon
recht trokken en doar dat nait meugelk was, wer der n rolpoal zet, doar
treklien achterlaans sloagen wer, zodat snik nait tegen waal aan trokken
wer.Tussen trekdaip en trekpad mog gain stroekerij stoan,  opslag van
goud op waal was verboden, schepen moggen nait aanleggen aan
waalskaant doar snik laans mos.Trekpad wer goud onnerhollen en was
verboden veur vij en verkeer dat schoa doun kon.

Hier en doar ston n tolhek op trekpad; bielaans t Bodderdaip bie Zuudwol
en Onnerndaam. Tolmeesters beurden geld en hillen  touzicht op trekweg.
Tolhekken werren aan hoogste baider verhuurd. Pervinzie was din wis
van ienkomsten en tolmeester mos mor zörgen dat hai der zulf goud bie
weg kwam en haar dus belang bie dat ieder passant betoul.

Loater meer.

Aldert Ritzema
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Burendag Stitswerd
Zoals het ons hulpvaardige Stitswerders betaamt, komen de arbeiders
in de grote getale opdagen voor de schoonmaak op Burendag. Niet alleen
het dorpshuis kan van binnen en buiten onder handen worden genomen,
maar ook het Kwintplein.

Als een echtpaar de taak de goten
schoon te maken zich toe-eigent,
wordt gekscherend geroepen: 'Is
dat wel goed: een relatie aan de
goot hangen?' Het lijstje karweitjes
wordt verder verdeeld. 'Ik heb nog
een stok waaraan je een tuinslang
kunt bevestigen,' zegt een Stits-
werder tegen degene die de ramen
moet lappen. Ze fronst een beetje.
'Maar die gebruiken we niet zo vaak
dus ik moet even zoeken.' 'Ligt mis-
schien nog bij het laatste raam,'
zegt een ander quasi-behulpzaam.
Weer een ander is minder positief:
'Of het eerste.' Er is bijna nog een
tekort aan klusjes als last-minute
nog een paar man aan komt lopen.
Maar dan is er buiten de creativiteit
van Stitswerders gerekend. 'De
kerk moet nog roze geschilderd
worden, hè?'
Ik heb met een paar anderen de taak
toebedeeld gekregen het zitje op
het Kwintplein toonbaar te maken.
Het bankje zit in een metalen fra-
mewerk en is omhuld met rozen-
takken en vijf appelbomen. De
jungle van takken schept een be-
paald  exotische  sfeer  in  dit  oer-
Groningse landschap. Het aantal
arbeidskrachten is wel nodig om
orde te scheppen in de chaos. Het
pad ernaartoe is bovendien dicht-
gegroeid met gras. Ik waan me een
ontdekkingsreiziger die al puffend,
trekkend en rukkend dit verborgen
stukje infrastructuur tevoorschijn
haalt.
's Avonds is er een maaltijd die door
het Oranjefonds is gesubsidieerd.
De schoonmaak van 's ochtends
biedt meteen gespreksstof: 'En wat
heb jij gedaan?' De barbecue is
aanleiding voor heel wat commotie
als de organisator zegt: 'Voor ieder-
een is van elke soort vlees één stuk

en je kunt onderling dealen.' 'Laten
we beginnen met één ding,' zegt
een praktische geest. 'Dan doen we
eerst de worstjes,' neemt een an-
der dat idee over. Vanuit de man-
nenhoek een protesterend: 'Ah, nee!'
De zorg waarmee een stuk vlees
wordt omringd doet haast aan alsof
het een patiënt betreft, inclusief
bezorgde vragen als: 'Hoe gaat het
ermee?' Waarop een lolbroek zegt:
'Hij is verbrand.' Maar zo snel laat
de eigenaresse de hoop niet varen
en loopt met een gedecideerd 'néé'
naar de man  natuurlijk een man  die
naast de barbecue verantwoorde-
lijke speelt. Er is een continue wis-
sel van stoelen en als iemand niet
snel genoeg terug is, wordt zijn
bord weggezet met een laconiek:
'We serveren hem af.' Het gesprek
gaat van hot naar her, allerhande
onderwerpen passeren de revue.
Performances van de kunstenaar
Marina Abramovic worden leven-
dig beschreven zoals toen ze met
volle vaart tegen iemand aan botste.
Als iemand fronst bij een dergelijke
manier om brood op de plank te
krijgen, zegt de verteller verdedi-
gend: 'Ze is wereldberoemd.' Nu ja,
daar heeft een andere Stitswerder
geen boodschap aan. 'Ja, maar jij
weet niet wat we hier in Stitswerd
doen,' zegt ze wat neerbuigend, en
met een grinnik: 'Wij botsen ook.'

Antrude Oudman
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
zondag 2 oktober
09.30  ds. H.W. v. Egmond, Ten Boer
16.30  ds. G. Timmermans, Gronin-
gen
zondag 9 oktober
09.30  ds. P.A. Slager
16.30  ds. C. van der Leest, Gronin-
gen
zondag 16 oktober
11.00  ds. L.S.K. Hoogendoorn, Uit-
huizermeeden
14.30  Leesdienst
zondag 23 oktober
09.30  Leesdienst
14.30  ds. P.A. Slager
zondag 30 oktober
09.30  ds. P.A. Slager
14.30  ds. H.G. Gunnink, Ten Boer

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 2 oktober
10.00 uur  drs. J.W. Bassie, Gronin-
gen
Zondag 9 oktober
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk, Ha-
ren. Bediening Heilige Doop (kof-
fie/thee in Salem)
Zondag 16 oktober
10.00 uur  J. Venema
Zondag 23 oktober
10.00 uur  dhr. H.J. Dijkstra, Gas-
selternijveenschemond
Zondag 30 oktober
19.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk, Ha-
ren. Reformatie viering gezamen-
lijke kerken (koffie/thee in Salem)

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 25 september
19.00 uur  ds. P. Ravensberg
Zondag 9 oktober
19.00 uur  ds. H. Poot
Zondag 23 oktober
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje

Agenda
Rottum
Tot  13 november
Kerk Rottum
dagelijks geopend 10.00 - 17.00 uur
Expositie Meinke Maria Wentink
entree gratis
zie ook elders in deze krant

Tot  6 november
koetshuis Borg Ewsum
woensdag  zondag open
13.00 - 17.00 uur
Expositie Mirjam Bouchier geza-
menlijke met Truus Boer-Hoiting
zie ook elders in deze krant
__________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane________________________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur

Vaste activiteiten t Schienvat
(onder voorbehoud)

Maandag
19.00 - 22.00 uur
Toneelclub Advendo

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
Volksdansen
v.a. 10.00 uur
inloopochtend
20.00 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Woensdag
v.a. 18.00 uur
Jeugdtoneel Advendo

Donderdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
20.00 - 22.30 uur
damclub
20.00 - 23.00 uur
biljartclub

Vrijdag
17.00 - 20.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend
(geen afhaal van snacks)

vaste menu's:
visfilet, gehaktbal, kippenpoot, pof-
fert € 6,50
shoarma wraps, Turks brood of
patat € 7,50
schnitzel, zalm € 8,50
toetje v.a € 2,00

Zaterdag
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Extra activiteiten oktober

Zondag 2 oktober
t Schienvat
v.a. 11.00 uur
accordeonfestival o.v.b.

Woensdag 5 oktober
t Schienvat
14.00 - 17.00 uur
Vrouwen van nu (theemiddag, kaar-
sen maken)

Zaterdag 8 oktober
t Schienvat
opening expositie schilderwork-
shop (o.l.v. Gerda Onnes)

Dinsdag 25 oktober
t Schienvat
v.a. 18.00 uur
bijeenkomst gemeente

Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met:
t Schienvat:  0595 - 55 12 80
b.g.g. Jeanet  06 - 24 88 38 07
___________________________________________

Nieuw seizoen
t Schienvat
Op vrijdag 30 september start eet-
salon Leutje Lanteern (t Schien-
vat) weer met serveren van haar
menu's.

Elke week is er een extra menu,
hiervoor graag reserveren want
op=op. Vast menu zie agenda
t Schienvat.
Reserveren  06 24883807.
Let op! Geen afhaal meer van patat
en snacks.
Bij voldoende aanmeldingen star-
ten wij iedere dinsdag v.a 10.00 uur
met een gezellige ochtend. U kunt
onder het genot van een kopje koffie
of thee gezellig babbelen, breien,
kaarten, sjoelen enz. Eventueel na
afloop met z'n allen een broodmaal-
tijd of warme maaltijd nuttigen. Niks
moet, alles mag. Eigen inbreng voor
activiteiten is welkom.

Groet en tot ziens,
Jeanet Kooman

Accordeon-
festival in
t Schienvat
Zondag 2 oktober van 11.00 - 17.00
uur is het weer een gezellige boel in
t Schienvat. Ieder jaar komen de
accordeonisten graag naar Kan-
tens om ons te vermaken met hun
muziek. Entree gratis

___________________________________________

OPROEP
Al jaren wordt tegen de kerstperio-
de bij t Schienvat een kerstboom
geplaatst. Ook dit jaar zou een grote
kerstboom een welkome aanvul-
ling van de kerstsfeer zijn. De vraag
is: 'Wie kan ons dorp Kantens hel-
pen aan een grote kerstboom en
wie kan meehelpen om die te plaat-
sen?'
Reacties naar John van de Rijdt:
jsvanderijdt@home.nl.
Alvast bedankt.

Cscw/Feestcomité
___________________________________________

Opbrengst
De collecte voor prinses Beatrix
Spierfonds  heeft  € 297,45  en  6
knoopjes opgebracht. Iedereen die
hieraan heeft meegewerkt wordt
hartelijk bedankt!!
En we zien elkaar volgend jaar
graag weer.

Harriët Wassink, coördinator Prin-
ses Beatrix Spierfonds Kantens,
Stitswerd, Rottum

Wilt u in t Lougnijs adverteren, dat kan!
Neem contact op met onze redactie: info@tlougnijs.nl
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Weekenddiensten
TANDARTSEN:
1 en 2 oktober
Tandartspraktijk Booij
Winsum   0595  441545
8 en 9 oktober
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum    0595  441740
14 oktober
A.M. van Waes
Uithuizermeeden    0595  41368
15 en 16 oktober
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen    0595  431716
17 en 18 oktober
Tandartspraktijk Conradie
Bedum    050  3012337
19 en 20 oktober
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum    0595  442244
22 en 23 oktober
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum    0596  572818
29 en 30 oktober
G.J. Heuvink
Ulrum    0595  402015

Patiënten van de aangesloten prak-
tijken binnen de Vereniging Tand-
artsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raad-
plegen voor informatie over de
dienstdoende tandarts/praktijk.
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.
__________________________________________

DOKTERSDIENST:
 0900-9229

__________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum:  050 - 3014260
__________________________________________
__________________________________________
PSYCHOTHERAPIE
EN LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum  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

__________________________________________

Reformatieviering in Antoniuskerk
Op zondag 30 oktober is er, zoals ieder jaar rond die tijd, een viering in
de Antoniuskerk die in het teken van de reformatie zal staan. Alle kerken
in Kantens doen eraan mee.

In 2017 is het 500 jaar geleden dat
Luther zijn legendarische 95 stel-
lingen op de deur van de slotkerk
van Wittenberg spijkerde. Op de
aanstaande Hervormingsdag be-
gint daarom een bijzonder Luther-
jaar dat op 31 oktober 2017 eindigt.
Met Luthers stellingen begon de
Reformatie. Hervormingsdag mo-
gen we vieren, maar we moeten
ons ook bewust zijn van de verloren
gegane eenheid. Vandaar dat 'be-
rouw' het thema is van deze viering.

De Reformatie zullen we op 30
oktober gedenken. Medewerking

verlenen leden van de verschillen-
de, plaatselijke kerken, Sietze de
Vries bespeelt het monumentale
orgel, ds. Rudolf Oosterdijk, con-
sulent van de Protestantse gemeen-
te, is de voorganger en het Vocaal
Ensemble Het Hoogeland o.l.v.
Mirna Westra zet de viering luister
bij.

De aanvang is 19.00 uur. Na afloop
wordt er koffie/thee geschonken in
gebouw Salem. Om de eenheid van
de kerken te accentueren luiden
vooraf en nadien beide klokken van
de Antoniuskerk.
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Oud Papier
zaterdag 29 oktober

vanaf 09.00 uur

T 0595 - 439907

Foto van de maand
De vakantie is er voor om uit te rusten, te reizen en nieuwe dingen te ontdekken en te zien. Dat auto's en natuur
toch samengaan ontdekten wij in Zweden. Daar vonden we een autokerkhof in een bos met ongeveer 1.000
old-timers uit de jaren 40, 50, 60 en 70. Wil je er meer van weten, kijk dan op Youtube naar het filmpje:
Bröderna Ivanssons bilskrot Båstnäs.

    Fred Reiffers
_____________________________________________________________________________________________

Programma Passage Middelstum-rondom
Voor het komend seizoen hebben we weer een afwisselend programma te bieden. De eerste avond was op
14 september over het zeehondencentrum in Pieterburen door dhr. Niek Kuizenga.

29 september
Excursie naar de Zorgboerderij
Golden Raand in Noordwolde.
12 oktober
De verdrukte vluchteling. Daarover
vertelt dhr. Wilco Middel uit Delfzijl.
9 november
Een lezing door mw. Ynskje Pen-
ning over haar boek: Emo's laby-
rint.
14 december
Broodmaaltijd en mw. F. Van der
Heide uit Erm over kersttradities in
Roemenië.
10 januari
Nieuwjaarsvisite.
11 januari
Piet Tinus en Willy van de Wal uit
Middelstum over hun reis door Peru,
Ecuador en de Galapagos eilanden.
8 februari
De Fraeylemaborg door de eeuwen
heen. Door mw. H. van Harten uit
Slochteren.
15 maart
De Russische Tsarenfamilie Ro-
manov. Door dhr. P. Bijster uit Ha-
ren.

12 april
Op weg naar Pasen. Met mw. Jan-
ny Prins-Pestoor uit Winsum.

Aan het eind van het seizoen gaan
we vaak nog een dagreisje maken.
Verder zijn er weer allerlei groepen
actief, o.a. de leeskring, de film-
club, kunst en cultuur groep en een
handwerkgroepje. We hopen er een

VROUWEN van Nu afd.
MIDDELSTUM-KANTENS e.o.
In oktober staan er twee activiteiten gepland. Ten eerste: op woensdag-
middag 5 oktober worden er kaarsen gemaakt. Dhr. R. v.d. Lans uit
Nieuwolda gaat tijdens deze theemiddag met de aanwezigen van kaars-
restanten mooie nieuwe kaarsen maken. Dit vindt plaats in t Schienvat
te Kantens en de aanvang is 14.00 uur.

Op dinsdag 25 oktober gaan de leden van Vrouwen van Nu gezamenlijk
uit eten in de Hotelschool te Groningen.

Gé Hoekzema

gezellig en leerzaam seizoen van te
maken, nieuwe leden zijn van harte
welkom. De avonden worden ge-
houden in Op 't Houkje bij de Hoek-
steenkerk in Middelstum.


