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De jeugd heeft de toekomst!
We hebben het seizoen voor de jeugd met een fantastisch feestje afgesloten. Het feest was in Zandeweer
deze keer. Alle jeugdvoetballers (m/v) waren uitgenodigd om zaterdagmorgen 10 juni jl. in Zandeweer te
komen en deel te nemen aan een spellencircuit.
In Zandeweer was er door Patrick
Pieterman diverse spellen bedacht
en het parcours uitgezet. Nadat de
kinderen in groepjes werden verdeeld gingen de kinderen met veel
plezier met deze spellen beginnen.
Bij elk groepje waren er twee begeleiders, van KRC en ZEC.
Prima samenwerking, prima weer,
prima sfeer. Bij de afsluiting kregen
alle kinderen en begeleiders een
bakje patat + een snack en kon
iedereen huiswaarts keren. De
oudere jeugd kon op diezelfde dag

nog terecht voor het jaarlijkse Stratenvoetbaltoernooi in Kantens.
Vanaf 14.00 uur begonnen de wedstrijden in Kantens. Alle inwoners
van Kantens, Rottum en Stitswerd
en alle leden en donateurs van vv
KRC vanaf 13 jaar konden met een
team inschrijven.
Een team moest uit minimaal 7 personen een keeper en 6 veldspelers
- bestaan, maar een paar reservespelers bleken niet onverstandig,
gezien het moordend hoge tempo..

Er hadden zich 6 teams aangemeld
voor dit jaarlijkse sportieve voetbaltoernooi.
De organisatie was deze keer volledig in handen van Marlon Moorlag, die punten moest scoren voor
zijn opleiding. Die punten zijn meer
dan verdiend. Alles was prima geregeld. Alle teams waren lekker
fanatiek, maar er kan er maar één
de winnaar zijn en dat waren dit jaar
de 35+-ers.
Het bleef die avond nog lang gezellig bij vv KRC.

De uitgave van dit blad wordt
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Noord-Groningen
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Beste lezers van t Lougnijs,
In de week van 2 - 8 juli as. komen wij weer langs voor de jaarlijkse,
vrijwillige collecte voor t Lougnijs.
Maandelijks wordt t Lougnijs gratis bij u huis-aan-huis bezorgd. Maar het
uitgeven van een maandelijks dorpskrant brengt vanzelfsprekend wel de
nodige kosten met zich mee en wij zijn hiervoor met name afhankelijk
van gemeentesubsidie en advertentiebijdragen. Deze bedragen zijn
helaas niet toereikend en daarom doen wij jaarlijks een beroep op uw
vrijgevigheid. (Ter indicatie: de kostprijs voor het uitbrengen van t
Lougnijs is plm. € 1,00 per exemplaar)
Mocht u de collectant missen, maar heeft u wel wat over voor t Lougnijs,
dan kunt u altijd uw gift overmaken op bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 0342 21 7933 onder vermelding van 'Collecte 2017' en uw
straat en huisnummer.
Dus: tot volgende week!
Alette de Vries-Rennen
(penningmeester)

Zomerbloeiers
Niet alleen de tuinen staan deze
maanden vol met zomerbloeiers,
nu ook in t Lougnijs! Onze redactieleden vertellen over hun favoriete
zomerbloeier:
Wij rijden als Groningers menigmaal over de A7 of over de A28 om
de provincie (even) te verlaten en
om er later weer terug te keren.
Maar het gebied wat daartussen
ligt laten we “links liggen”. Zo ook
ondergetekende. Tot zaterdag 17
juni. Ter gelegenheid van de jaarlijkse familiedag gingen we deze
keer de hele dag met 13 personen
fietsen in deze Onlanden. Vaak iets
over gehoord maar ik had er geen
voorstelling van hoe dat gebied eruit
zou zien en hoe groot het zou zijn.
We reden een route die door Natuurmonumenten was uitgezet. We
hebben de hele dag gefietst en zo af
en toe op daarvoor bedoelde plekken even pauze gehouden om onze
broodjes en dergelijke te nuttigen.
Deze plekken hadden een mooi
uitzicht net als de gehele fietstocht.
We zijn in Roden begonnen en reden tot vlak bij de Stad naar Leek en
weer terug naar Roden. Het landschap was heel divers en mede
daardoor was de dag zo weer voorbij. Wat ik hiermee wil zeggen is dat
je bijzondere plekken ook dicht bij
huis kunt vinden en voor mij zeker
voor herhaling vatbaar zou zijn.
Zwanny
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Gladiool
(GLADIOLUS)
De gladiool, ook wel zwaardlelie
genoemd, is in mijn ogen één van
de prachtigste bolgewassen, met
haar geweldige bloemen in diverse
mogelijke kleuren. Hoewel enigszins stijf en statig, heb ik iets met
deze plant/bolgewas. Ik ben opgegroeid op een boerderij in de Noordoostpolder, en in mijn tienerjaren
teelde mijn vader gladiolen, meestal
met rode bloem. Eind van de zomer
verjaarden zowel mijn moeder als
mijn vader, en in die periode bloeiden deze gladiolen volop. Ik ging
altijd het veld in en sneed dan telkens prachtige bossen gladiolen
voor het bezoek. En het liefst maakte ik gemengde boeketten van de
mutanten in het veld.
In de maand augustus is mijn vader
overleden, en drie maal raden wat
ik jaarlijks bij zijn graf zet….
De naam komt van het Latijnse
gladius, wat zwaard betekent. De
bloem staat voor kracht, overwinning en trots.
Alette

Speelweek 2017
Zoals de meesten van jullie weten, wordt er in Kantens tijdens de laatste
week van de zomervakantie altijd een super gave speelweek georganiseerd. Dit jaar is dat van maandag 28 augustus t/m vrijdag 1 september.
De speelweek is voor kinderen van 3 t/m 12 jaar.

Wandel vierdaagse Kantens 2017
Code geel verkondigde het KNMI. En ook de KNWB (Koninklijke Nederlandse Wandel Bond) adviseerde de organisatoren van Wandelvierdaagsen om het evenement af te gelasten, vanwege dreigende hoosbuien met
harde windstoten, hagel en vooral onweer. Een groot aantal organisaties
wilden het risico echter niet nemen en gelastten de vierdaagse af.
De CSCW in Kantens echter (en gelukkig) niet!
Op maandag 29 mei stond een
enthousiast gezelschap van kinderen en ouders klaar om de eerste
route te bewandelen. Deze dag ging
de route naar Rottum. Op het Hogeland hadden we geen last van hoosbuien en onweer; integendeel, het
was fantastisch wandelweer met
een zonnetje en een heerlijk verfrissend briesje.
In Rottum werd er gestempeld en
van een natje en droogje voorzien.
Genoeg gerust en energie opgedaan voor de terugweg. Even na
19.00 uur druppelden de eerste
wandelaars binnen.
Zó, die zat er weer op!
Dinsdag 30 mei voer de route langs
de Antoniuskerk, Stitswerderlaan,
voetbalveld, Doorderpad naar
Toornwerd. Daar stond de stempelpost met een gezonde traktatie.
De terugweg liep langs de Ossengang en de Toornwerderweg, via
het fietspad langs de Molenweg
(gem. Loppersum) en Middelstumerweg (gem. Eemsmond) weer
terug naar t Schienvat. Vandaag
hadden er nog een paar meer kinderen zich aangemeld en stond de
teller op 50 officieel geregistreerde
deelnemers.
De derde dag liepen we via de
Usquerderweg en Klinkenborgerweg naar Maatschap BijsterveldGeerds. Hier stond een chocomel

of fristi klaar, konden de kalfjes
geaaid en bewonderd worden en
werd er gestempeld. De route liep
vervolgens over het kavelpad naar
de Krakenborg en via de 'ree' (oprit)
van de familie Kuiper-Koopmans,
naar de Oosterweg. Het was wederom een zonnige avond en geweldig wandelweer.
De laatste dag van de wandelvierdaagse mochten de kinderen verkleed gaan. Er waren heel wat prinsessen, spidermans en ridders op
pad deze avond. De tocht voerde
via de Langestraat, Bredeweg, bospad om Kantens heen, via het Kanster Jeugdhonk en Molenweg naar t
Schienvat. Hier was de stempelpost opgesteld. De tweede helft van
de route was de omgekeerde weg.
Ongeveer een uur ná de start werden de eerste wandelaars al binnengehaald door familie en bekenden met bloemen en snoepgoed.
Na het ophalen van de welverdiende medaille, werden de sportievelingen getrakteerd door de organisatie op een bakje patat.
Het weer werkte dit jaar geweldig
mee en de organisatie verliep vlekkeloos!
CSCW, bedankt!
Een wandelaar
Fred Reiffers

Het belooft dit jaar weer een fantastische week te worden. Denk om
oude kleding en goede stevige
schoenen, want er worden beestachtig goede knutselwerken gefabriceerd en natuurlijk worden er
weer keigave hutten gebouwd. Het
uitje op dinsdag 29 augustus is
fantastisch en de woensdagavond
wordt weer angstaanjagend!
De inschrijving vindt plaats op
maandag 28 augustus 2017 van
10.00 tot 11.30 uur op het schoolplein bij de ingang van de peuterspeelzaal.
Prijzen donateurs:
Per kind per dag € 3,50
1e kind per week € 12,50
2e en volgende kind
per week € 10,00

Prijzen niet donateurs:
Per kind per dag € 4,00
Per kind per week € 17,50
Voor de dinsdag wordt er van zowel
donateurs als niet donateurs een
extra bijdrage gevraagd van € 2,50
per kind.
Het bestuur is al druk bezig met de
voorbereidingen en het thema voor
dit jaar is nog strikt geheim!! Alle
bestuursleden hebben dan ook een
geheimhoudingsclausule ondertekend.
Wel nog één tip! Zorg er voor dat je
de inentingen tegen mond- en
klauwzeer en hondsdolheid op tijd
hebt gehad!
Tot ziens bij de speelweek!
Speelse groet,
Het Bestuur

Oproep vrijwilligers Speelweek
De voorbereidingen voor de komende speelweek zijn alweer in volle
gang! De speelweek kan ook dit jaar echter niet draaien zonder
vrijwilligers! We zijn daarom ook dit jaar weer hard op zoek naar
creatieve, sterke, slimme, sportieve, handige, grappige en bovenal
enthousiaste vrijwilligers!
Wil je niet de hele week helpen, maar wil je alleen een (aantal)
dag(en) of dagdelen helpen, dan kan dit natuurlijk ook! Alle hulp is
welkom.
Wanneer je liever niet wilt helpen met het begeleiden van de kinderen
maar je wilt wel graag iets doen? Ook dan kunnen wij jouw hulp goed
gebruiken! Er moeten in de week zelf ook weer de nodige voorbereidingen worden getroffen waar we flinke spierballen voor nodig
hebben. En als schoonmaken je hobby is, ben je ook meer dan
welkom! Toppers in de horeca voor het verzorgen van de nodige
versnaperingen in die week kunnen we eigenlijk ook niet missen!
De speelweek wordt dit jaar gehouden in de week van 28 augustus
t/m 1 september 2017. Enthousiast geworden? Geef je dan op bij
Willemien M 06-23288578 (Pastorieweg 15), of meld je op maandagmorgen 28 augustus op het schoolplein.
Zien we je dan?
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Wie geen hoge berg klimt kent de vlakte niet...
gelukkig navertellen!
Met andere woorden, het was alle
hens aan dek om het evenement
stop te zetten en alle mensen die
nog op de berg waren in veiligheid
te brengen. De opvang bij de medische post was geweldig.
Ikzelf en andere gestrande fietsers
en lopers werden voorzien van
dekens en warme bouillon... totdat
de berg om 20.30 uur weer werd
vrijgegeven en teamlid Foppo mij
en mijn fiets kwam halen…. waar
hij mij helemaal niet herkende in
mijn deken en in handdoek gewikkelde lijf....

Deze keer een verslag van Team
Rising Sun-lid Pol uit Stitswerd, zij
vertelt over haar belevenissen op
dé dag van de beklimming.
In de AD6 (red. Alp d'Huzes)-week
in Frankrijk richt ik mij op de tourdag van donderdag 1 juni, want
behalve geld inzamelen is het fietsen een belangrijk kerndoel van het
evenement.
Zonder fietsers geen AD6, zeggen
ze wel eens. Dit jaar zien we steeds
meer lopers op de berg. Ook prachtig om te doen, maar ik ben nou
eenmaal een fietser en dus heb ik
in de dagen vooraf in de omgeving
met collega-Alp d'HuZesser Foppo
twee trainingsrondes gemaakt.
Daarin worden we eraan herinnerd
dat een berg op fietsen toch heel
wat anders is dan 'op het vlak tegen
de wind in buffelen'. Met andere
woorden: best pittig die bergen en
natuurlijk moeten we aan de warmte en het hoogteverschil wennen.
Op donderdag 1 juni gaat de wekker
na een onrustige nacht om 02.00
uur. Auch..
Maar ik weet inmiddels hoe opgetogen iedereen aan de start staat
om 04.00 uur, dus ik zet mijzelf vol
verwachting aan een groot bord
pap met daar doorheen witte pasta
(ughm ughm).
Eten is een opdracht die dag, dus
'geen zin in' telt niet mee. Net als
'doorzetten' die dag een opdracht is;
het genieten komt dan vanzelf!
Na de start om 04.30 uur gaat de
eerste klim onverwachts snel,
mede door het frisse weer, maar de
afdaling was koud! Nadat ik beneden ben opgewarmd door koffie in
de Motards tent, ben ik meteen
weer omhoog gegaan. Om 09.15
uur stond ik voor de tweede keer
boven op de Alp... geweldig!

4

De honderden lichtjes op de fietsen
als een slang naar boven zien kruipen, De zon zien opkomen op de
besneeuwde bergtoppen en de mist
beneden in het dal.
Alle kaarsen in de bochten. De
eerste fietsers en lopers zien ploeteren en de eerste super-sporters
met een noodgang zien afdalen. De
eerste lekke band, de praatjes onderweg en ook de stilte op de berg,
de stilte van al die zwoegende lijven die om 05.00 uur 's ochtends
omhoog kruipen.....
Nu er twee keer de top gehaald is,
mag ik het verder rustig aan doen
van mijzelf. Sparend fietsen zoals
dat heet en dat is gelukt! Op mijn
gemak heb ik de derde klim volbracht.
Ik heb fietsers, fietsen en lopers in
alle soorten en maten en leeftijden
gezien. Ik heb zelfs iemand omhoog zien rolschaatsen! Verhalen
gehoord en van de vergezichten
genoten....en mijn zoon Misja (21)
in bocht negen zien vlaggen, dat
was geweldig!

Tijdens de vierde klim werd ik met
een aantal andere fietsers en lopers overvallen door het onweer.
Natuurlijk zagen we wel wat aankomen, maar de Alp d'Huez bleef in
de zon tot opeens de hemel openbrak, koude regen, hagel, wind en
vooral veel donder en bliksem. De
berg liet zich horen!
Schuilen werd te koud, dus heb ik
besloten door te fietsen om het lijf
warm te houden, maar dat was
moeilijk in een onweersbui als
deze... de bliksem en de donder
sloeg om de laatste dappere fietsers heen en zo ben ik met een
flinke dosis adrenaline in het afgekoelde lijf als laatste door een verlaten finish gereden waar nog iemand vanuit een hokje riep
"OCH HEMEL DAAR KOMT NOG
EEN FIETSER!!!"...
Er is zelfs een Motard door de bliksem getroffen, maar die kan het

Foppo heeft ook vier maal omhoog
gefietst, maar was veel eerder
klaar; wat een prestatie! Herman
heeft twee keer omhoog gelopen en
Harriët, Arnold, Mirjam, Jannes,
Patrick en Danielle zijn één keer
omhoog gelopen en hebben ook
van alles gezien en beleefd...
Voor iedereen een dag zoals ze dat
beoogde en waar we naar toe geleefd hebben.
Terug in ons logeerhuis wachtte
mij een warme douche en een
warm welkom van het team....Het
was een bijzondere editie dit jaar! Ik
geef het AD6-stokje nu aan anderen
door.
Namens het hele Team Rising Sun
willen wij iedereen bedanken die
ons het afgelopen jaar op welke
manier dan ook - gesteund hebben.
In totaal heeft het team € 10.688,78
kunnen doneren aan “Opgeven is
geen optie/KWF/Alp d'HuZes”!
Foppo, Afke, Aardina, Albert,
Patrick, Daniëlle, Pol, Misja,
Miriam, Jannes,
Herman en Harriët.

Politiek is veel vergaderen. We vergaderen als Provinciale Staten bijna
elke woensdag. Na de drie commissievergaderingen volgt de Statenvergadering aan het eind van de maand. Maar hoe betrokken is de inwoner
van de provincie Groningen? Meestal zitten er niet veel burgers op de
publieke tribune. Bij de commissievergadering is er de mogelijkheid om
in te spreken bij een bepaald onderwerp, dan kan een burger zijn mening
laten horen. Eigenlijk is de provinciale politiek niet zo bekend. Bij de
Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015 kwam 53% van de
stemgerechtigde Groningers naar de stembus. De opkomst was daarmee vijf procent lager dan in 2011. Wat zouden we kunnen doen om de
burger er meer bij te betrekken? Een andere manier van vergaderen?

inspraak in de commissievergaderingen.
Deze dag waren er negen onderwerpen die van 15.00 18.00 uur in
verschillende ruimtes bespreekbaar waren. Het onderwerp 'Beleidsbrief Duurzame Landbouw'
trok mij wel aan. De ruimte was
ingericht met tafeltjes, waarachter
de betrokkenen stonden, zoals een
ambtenaar, LTO-Noord, melkfabriek Friesland Campina en het
Waterschap. Het was interessant
om te horen dat deze Statenmarkt
positief, maar ook negatief wordt
beoordeeld. Bij ons wordt het onderwerp eerst in de commissievergadering besproken en in de
Statenvergadering wordt dan beslist. Een voordeel van de Statenmarkt is dat iedereen meer tijd en
mogelijkheid heeft om zijn zegje te
doen, meer dan bij een inspraak bij
de commissievergadering. Maar
het is nu wel minder duidelijk voor
de organisaties hoe de verschillen-

de politieke partijen over het onderwerp denken. Dat blijkt pas als de
beslissing in de Statenvergadering
wordt genomen en dan kunnen zij
niets meer veranderen. Tja, er is
geen oplossing zonder problemen.
We denken er in Groningen nog
even over na!
Hilma Oudman-Dam

Woensdag 7 juni jongstleden gingen we als werkgroep Vergadervormen naar het Provinciehuis van
Friesland in Leeuwarden. We werden hartelijk ontvangen door de
Commissaris van de Koning en
enkele Statenleden. Er werd een
groepsfoto gemaakt. Daarna waren we uitgenodigd om te kijken op
de Statenmarkt (Steatemerk). Elke
maand houden de Friese Provinciale Staten een Statenmarkt, omdat ze zich afvroegen wat de inwoners van Friesland van de voorstellen van Provinciale Staten vinden.
Statenleden kunnen zich op de
markt laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit
moeten nemen. Burgers, ambtenaren en Statenleden kunnen elkaar
ontmoeten en (laten) informeren.
De uitwisseling van informatie op
die markt vervangt de vroegere

Rozen
Eigenlijk ben ik meer van de voorjaarsbloemen. De eerste krokus,
weet u wel, onze tuin vind ik dan
altijd het mooist.
Door mijn elleboogbreuk en verblijf in het Martini en revalidatiecentrum De Twaalf Hoven in
Winsum, heb ik de tulpen gemist.
Nu ik weer thuis ben, geniet ik van
de rozen. Daar heb je de hele zomer
plezier van.
De gele klimroos tegen de serremuur, de kleine lage witte roosjes
gecombineerd met lavendel onder
het terrasmuurtje. Schijnbaar is het

een rozenjaar, want ze bloeien mooi.
En dan de rijk bloeiende roze New
Dawn aan de pergola.
De pergola staat wat op de wind,
maar eindelijk zet de groei door en
wachten we op de bloemen. In een
kuip op het terras staat sinds een
paar jaar de Chippendale, een vurige roze/oranje roos.
En wie kan in de winkel de pioenrozen weerstaan? Thuis zoek je
een mooie glazen vaas en heel

langzaam zie je de dikke knoppen
open gaan. Eerst een puntje roze en
steeds meer en groter ontvouwt de
roos zich tot een enorme bloem.
Ook op een drijfschaal zijn ze fantastisch.
Anje
Nu ik het toch over bloemen heb, wil
ik iedereen bedanken voor de bloemen, attenties, bezoekjes, kaarten
en telefoontjes tijdens mijn verblijf
in het Martini-ziekenhuis, De Twaalf
Hoven en weer thuis.
Bedankt voor de belangstelling.
Anje van der Hoek

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.
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Louis heeft het vak nog ambachtelijk geleerd. Hij vertelde mij dat hij
zelfs een keer voor een kunstenaar
een beeld heeft gehouwen. De kunstenaar had een ontwerp gemaakt
en Louis was de vakman die het
werk deed.

…Louis van Meggelen
We kennen allemaal wel het voormalig gemeentehuis (die bijna 100 jaar
oud is) van de gemeente Kantens. Een gebouw dat door zijn stijl opvalt
in het dorp Kantens. Een statig pand dat, naar mijn herinnering, vlak voor
de herindeling van één januari 1990, er van binnen niet (meer) zo statig
uitzag. De “moderne tijd” had hier ook toegeslagen: alles lekker strak
en modern.
Gaat dit verhaal over dit gebouw? Nee, maar wel over de huidige bewoner
(met z'n echtgenote) die het vlak na deze herindeling kocht en het een
waardige metamorfose gaf. Ik heb het over Louis van Meggelen die
steenhouwer en tegelzetter is.
Hoe kwam Louis destijds als puber
op het idee om een vak, dat overigens meer een ambacht is, als
steenhouwer en tegelzetter te kiezen?
Dat was eigenlijk per toeval. Hij
hielp zijn ouders destijds met een
verbouwing en toen vielen zijn capaciteiten blijkbaar al op. Hij deed
vakantiewerk bij een bouwbedrijf
en volgde op de LTS (Lagere Technische School) de bouwopleiding
en deed z'n examens in Tilburg.
Louis kon direct aan de slag bij de
baas waar hij eerder vakantiewerk
had verricht. Totdat hij in 1982 werd
opgeroepen voor de dienstplicht.
Tijdens deze 14 maanden hield
Louis z'n goed vakkennis bij, want
tijdens de dienstperiode deed hij
een cursus tegelzetten en haalde
zowel zijn theorie- als praktijkdiploma. Zijn “klasgenoten” waren
onder andere (grote) eigenaren van
grote bouwbedrijven en daar zat hij
als broekie van nog geen 20 jaar
tussen.
Na de dienstplicht werd hij door de
vakbond CNV getipt om bij de Steenhouwerij Biemans in Groningen te
gaan te solliciteren. Het kwam erop
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Op een gegeven moment verkocht
Biemans de zaak en kwam Louis
met de nieuwe eigenaar overeen
om minder voor de zaak te gaan
werken en z'n eigen bedrijf te beginnen. Naast natuursteen werkt hij
ook met keramische (gebakken)
tegels. Ook verkoop van tegels
behoort bij zijn werkzaamheden.
Hij heeft momenteel veel werk bij
het UMCG - dus je kunt hem daar

vaak zien - want de vloeren hebben
het daar zwaar te verduren door
zware hoogwerkers die nodig zijn
om onderhoudswerkzaamheden te
verrichten. En ja, van werk komt
nogal eens werk. Personeel, maar
ook andere voorbijgangers die z'n
werk dusdanig waarderen, leveren
weer nieuwe opdrachten op.
Hij heeft een éénmanszaak, dus
Louis moet weleens “nee verkopen”. Een leerjongen zou wat dat
betreft een uitkomst zijn, maar het
vak trekt blijkbaar niet bij de jeugd,
want het is fysiek een zwaar beroep.
Bij een steenhouwerij wordt er met

neer dat Louis na zijn dienstplicht
een week thuis zat en daarna bij
Biemans aan het werk kon. Na
anderhalf jaar werd hij er chef,
omdat de toenmalige chef met pensioen ging. Dat gaf geen problemen
met het gevestigde personeel, want
deze nieuwe chef (toen nog maar
21 jaar oud) liet gelijk merken dat
hij altijd voor de medewerkers op
kwam, en dat hij naast z'n technische kwaliteiten, ook z'n sociale
vaardigheden had. Hij was dan wel
chef geworden, maar dan wel een
meewerkend chef.
De opdrachten kwamen uit heel
Nederland: van het Mediapark in
Hilversum, Hoofdstation in Almere, Station Sloterdijk in Amsterdam, een hotel in Amstelveen om
maar eens een paar projecten in het
land te noemen. Ook dichter bij
huis, zoals het Casino in Groningen, heeft Biemans zijn medewerking verricht. Tevens diverse restauratiewerken zoals de Der Aakerk en de Martinikerk in Groningen. In de hoogtijdagen werkten ze
hier met 20 man.

Badkamer bij zijn ouders verbouwd, maar nu als professional

natuursteen gewerkt en destijds
ook met zandsteen. In principe mag
daar niet meer mee gewerkt worden omdat het stof erg slecht voor
je gezondheid is. Je kunt er ontheffing voor krijgen, maar dat gaat per
project.
De technieken zijn in de loop der
jaren weinig veranderd, maar wel
verder geautomatiseerd. Dat een
stuk steen met machine of met de
hand is bewerkt, kun je goed zien.
Maar ja, dat handwerk is toch een
vak apart. Louis liet mij aan de hand
van voorbeelden aan z'n huis het
verschil zien. Dit is zelfs voor een
leek op te merken.
Hij vertelde nog een leuk weetje: in
tijden van oorlog werden er vroeger
geen steenhouwers naar het front
gestuurd, want die moesten de molenstenen steeds kunnen bijwerken, zodat er graan gemalen kon
worden (in verband met de voedselvoorziening).
Vlak na de herindeling, toen het
gemeentehuis in Kantens te koop
kwam, heeft Louis het gekocht en
kon hij zich flink uitleven. Er zijn
heel veel vierkante meters natuursteen in verschillende soorten en
kleuren verwerkt. En dat past bij
zo'n pand. Louis is ook erg in zijn
nopjes met het beeld dat in een
hoek van z'n huis zit. Het beeld dat
na de Tweede Wereldoorlog is aangeboden door de vroegere Arbeidsdienstmannen. Dit waren mannen
die te werk werden gesteld door de
bezetter om landwerk te verrichten
en in dit geval in en om Kantens
verbleven. Louis vindt het echt vakwerk en is van plan om over enkele
jaren, als hij het wat rustiger aan
gaat doen, deze werkzaamheden,
het beeldhouwen, op te pakken.
Toch wil hij zich nog één keer uitleven in een ander huis, want samen
met Diana, z'n echtgenote, zijn er
verhuisplannen. Dat nieuwe huis
kan er wel heel anders uit komen te

zien dan in het voormalig gemeentehuis, want volgens Louis moet de
stijl van natuursteen wel passen bij
de stijl van het huis.
Zwanny Hofman

Phlox
Antoinette en ik zijn voor 2 weken
terug weer tante en oom geworden. Ik ben een oom van de koude
kant weliswaar, maar toch. De
trotse ouders werden verblijd met
een prachtige dochter, met de
naam Phlox. Conservatief als ik
als oom ben, was ik wel wat verrast door haar naam, die zeker niet
alledaags is. Ik vroeg mij dan ook
af wat het betekende, dus maar
eens even googlen. Phlox blijkt een
stoere, niet vaak voorkomende
meisjesnaam te zijn, een nieuwe
moderne naam.
Phlox is ook een tuinplant, in allerlei kleuren, een sterke borderplant,
die het op de meeste grondsoorten
goed doet. Phlox vertaald is vlam;
vlambloem is de Nederlandse
naam voor deze plant. Het is een
gemakkelijk te houden plant, bloeit
ieder jaar vanaf half juni tot ver in
augustus, kan lang op dezelfde
plaats blijven staan en komt trouw
ieder jaar weer op.
Phlox: wij zijn direct verliefd geworden, zowel op de plant als op
ons prachtige nichtje. Wij hopen,
dat het een sterke, stoere meid
wordt, die met beide benen in deze
wereld blijft staan, een prachtige
bloem, met een eeuwigdurende
vlam.
Arie
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Washandje
Naast het potje Marmite mogen washandjes op vakantie niet ontbreken.
De importantie van het washandje of de washand is de laatste tijd
onderbelicht.
Een washandje is niet de hand waarmee je jezelf wast. Zo van: 'Nee, met
de rechter geef ik je geen hand, want dat is mijn washandje'. Zoals in
sommige landen de linker niet gebruikt mag worden om heel andere
redenen.
We kijken even bij Wikipedia voor de omvangrijke omschrijving:
'Een washandje is een lapje badstof in de vorm van een zakje waar de hand
in past. Het wordt gebruikt als hulpmiddel bij het wassen van het lichaam,
bijvoorbeeld om zeep op het lichaam aan te brengen en daarna (met een
uitgespoeld washandje) weer te verwijderen. Ook kan het worden
gebruikt voor het opfrissen van het gezicht.
Een washandje is met name handig voor wie zich wast aan een wastafel
en niet te veel met water wil morsen. Verder is de washand een goed
hulpmiddel voor verpleegkundigen en verzorgenden, die zieken en
bejaarden in bed wassen. Een uitbreiding op het washandje is het
douchedoekje, waarmee ook de rug gewassen kan worden. Ook zijn er
speciale sponsen die onder de douche of in bad kunnen worden gebruikt,
in combinatie met een douchegel.
In geval van kneuzingen en verwondingen kan een washandje worden
gevuld met ijs, zodat het als kompres kan worden gebruikt.
Van het washandje wordt gezegd dat het typisch Nederlands zou zijn,
maar het komt ook zeker in Duitsland, België, Iran en Frankrijk
voor. In de rest van de wereld worden vooral waslappen
gebruikt.'
Ik ben een grote liefhebber van het washandje.
Sommigen gebruiken helemaal geen washandje meer, maar gewoon hun handen of een
badspons. Ze weten niet wat ze missen.
Onder de douche is het handig om
jezelf in te zepen, waarbij je het
stukje zeep verscheidene malen over het washandje wrijft om
de zeep daarna over het lichaam te
verdelen. Bij deze operatie moet
het washandje eenmaal van hand
verwisselen om de rechterarm te
wassen als je rechts bent of om
de linkerarm te wassen als je
links bent.
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Bij het opfrissen van het gezicht komt de washand helemaal tot zijn recht.
Met koud water, zonder zeep, een beetje een kommetje van de hand met
washandje maken, vol laten lopen en boven de wasbak met enige kracht
in het gezicht drukken. De waterhoeveelheid blijft nog even hangen.
Weldadig!
Natuurlijk gebruiken ze in de verpleging washandjes. Als ze zonder
zouden inzepen zou dat bij de een tot een wellustig tafereel en bij de ander
tot een aanklacht leiden.
Als gebruiker heb je altijd je eigen kompres bij de hand. Je hoeft alleen
nog maar aan ijs te geraken.
Tenslotte vermeldt Wikipedia, tot mijn teleurstelling, dat het washandje
niet typisch Nederlands is. Jammer ik heb liever dat de rest van de wereld
waslappen gebruikt.
Is de washand duur? Ja en nee.
Ergens vond ik: 3 Stuks Hydrofiel Washandjes - Verpakt per 3 stuks Kleur: Wit - Materiaal: 100% katoen € 1,95. Dat is dus maar 65 cent per
stuk.
Afgebeeld staat de Washand UPPSALA groen. Kost maar € 0,50.
Ergens anders: Seahorse biedt een breed assortiment van verscheidene
badkamerartikelen, waaronder de washandjes. Doordat de washandjes
gemaakt zijn van 100% biologische katoen, staan deze erom bekend zeer
huidvriendelijk te zijn. Daarnaast is het materiaal zeer duurzaam, wat u
verzekert van jarenlang gebruik. Afgestemd op de rest van de Grid White
collectie, geeft het uw badkamer de finishing touch. De washandjes
worden verkocht per 3 stuks. € 15,00. Dan zit je al op € 5,00.
Een bijzonder mooie vond ik: Dit washandje uit de serie Hummingbirds
heeft een warme en romantische uitstraling door haar uitbundige bloemenpatroon; perfect voor vrouwen die van gezellige uitstraling houden.
Deze serie is verkrijgbaar in maar liefst vier kleuren, blue, green, white
& lila. Matcht bijzonder goed met de gehele bed en bad collectie van
PIP Studio. € 4,95.
Ja, men moet zeker niet te licht denken over de aanschaf van een
washandje, maar is geschikt voor iedere portemonnee. Beter
is het je goed te oriënteren en het liefst vragen of een
proefmodel een weeklang mag worden uitgeprobeerd.
Pas dan kan je een weloverwogen beslissing nemen.
Als u deze bespiegelingen over het washandje een
beetje onzinnig vindt, kunt u overwegen mij met
een washandje de mond af te vegen of in het
dialect van Doornspijk (dorp in Gelderland):
mut un waslappe um de prulle stoten.
En nu op vakantie.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl

Blikvanger
Het is een feit , op woensdag 17 mei jl. is de BLIKVANGER geplaatst!!
Nu kan het afval daarin gedeponeerd worden en houden we berm en sloot
schoner. Veel plezier bij het gebruik ervan!
Greet Doornbos

Boer'npraise
Op 15 juli 2017 wordt er op de boerderij aan Usquerderweg 21 te Rottum
(fam. Mosselaar) een Boer'npraise, waarbij lofprijzing aan de Heer
centraal zal staan, georganiseerd door Stichting Project Oekraïne. We
willen u van harte uitnodigen!
Vanaf 17.00 uur zijn er kraampjes
van diverse organisaties, activiteiten, broodjes hamburger en kunnen de stallen bezichtigd worden.
Om 18.30 uur is er een Kidspraise.
Opwekking voor kids wordt geprojecteerd met teksten om mee te
kunnen zingen.
Om 19.30 uur begint de Boer'npraise
met medewerking van de band
Follow. Op het programma staat
o.a.: opwekking, een korte overdenking en collecte voor Stichting
Project Oekraïne.

Om 21.30 uur is de afsluiting en is
er gelegenheid om na te praten.
Parkeren kan aan de overkant van
de weg. Roken is op het gehele
terrein niet toegestaan.
Deze Boer'npraise wordt mede
mogelijk gemaakt door:
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Stolpersteine
“Stolpersteine” is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.
Het zijn kleine gedenktekens die in het trottoir worden geplaatst voor de
huizen waar mensen woonden die in de WO II zijn gearresteerd en werden
vermoord. Zoals bijv. Joden, zigeuners, verzetsstrijders en Jehova's
getuigen.
Demnig noemt ze stolpersteine,
vertaald: struikelstenen, omdat je
er in gedachten over struikelt, je
moet je buigen om de tekst te lezen.
Die tekst staat op een klein messing plaatje ( 10 x 10 cm). Het
vermeldt de naam, geboortedatum
en -plaats, deportatiedatum en
plaats en datum van overlijden. In
1995 werd de eerste stolperstein in
Keulen geplaatst. Inmiddels zijn er
in heel Europa meer dan 60.000
stenen geplaatst. In principe plaatst
hij de stenen zelf. In Middelstum
was hij vorig voorjaar om 10 stenen te plaatsen voor de huizen van
weggevoerde Joodse families.
Ook in de oude gemeente Kantens
worden binnenkort stenen geplaatst.
Het gaat hier om de vijf verzetsstrijders, zoals die vermeld staan op de
plaquette aan het voormalige gemeentehuis. Er wordt één steen
geplaatst voor Marten Lijnema, bij
het huis van de familie Moorlag,
Langestraat 33 en twee stenen bij
het huis van de familie Martini Pastorieweg 10 - voor Sako Huizinga en Hendrikus Wittebol. In Stitswerd - J. Tilbusscherweg 26 legt
men een steen voor Eisse Ritsema.
En de vijfde steen wordt geplaatst in
Zandeweer aan de Onnemaweg
45, nu bewoond door de familie
Ennema, ter herinnering aan Albert
van der Ziel.
Voor het organiseren van een waardige en respectvolle plaatsing van
de stenen is het Comité Stolpersteine opgericht, in samenwerking met
de Vereniging Dorpsbelangen Kantens. Het comité heeft contacten
gelegd met de gemeente Eemsmond (dhr. Teun Juk) en de organisatie van dhr. Demnig.
De heer Demnig komt op 7 augustus as. in Kantens.
Hij zal deze dag op meerdere plaatsen de stenen leggen. Hij heeft
daardoor een heel strak werkschema. Dat is de reden dat de eerste
steen 's morgens om 09.00 uur aan
de Langestraat gelegd wordt. Nabestaanden en andere belangstellenden worden vanaf 08.30 uur in
t Schienvat verwacht voor koffie en
een paar korte toespraken. Na het
10

leggen van de eerste steen lopen
we naar de Pastorieweg 10 om
daar twee stenen te plaatsen. Vervolgens op naar Stitswerd. Om een
lange stoet auto's te voorkomen is
er een bus beschikbaar. Bij grote
belangstelling kunnen een aantal
auto's meerijden. De laatste steen
wordt gelegd in Zandeweer aan de
Onnemaweg. Na afloop keren we
terug in Kantens in t Schienvat voor
koffie en napraten.
Datum:
maandag 7 augustus 2017,
Waar:
t Schienvat, Kerkstaat 7 te Kantens
Aanvang:
09.00 uur
Inloop met koffie vanaf 08.30 uur
Het Comité Stolpersteine:
Bé Holst, Sieds Prins, Geert de
Vries.

Dit project wordt mede mogelijk
gemaakt door
de Gemeente Eemsmond en
het Loket Leefbaarheid.

Van 't Waarkhoes en de Posthoorn naar een woonboerderij (deel 3)
Het zal de oplettende voorbijganger niet zijn ontgaan, dat er naarstig wordt gebouwd aan een prachtige woonboerderij, die zal verrijzen aan de
Middelstumerweg 14 in Kantens. Nieuwbouw op een toch wel een historisch stukje grond aan het Oude Kantstermaar, met een knipoog naar het
verleden en opgaand in de weidse omgeving.
pen door de NAM, soms wens je dat
je dit gedaan had, maar we wilden
investeren in leven en wonen in
Kantens. We gaan dus positief de
toekomst in….

Vanuit de media:
Op donderdagavond 16 augustus
2012 vond een zware aardbeving
plaats bij het Groningse dorp Huizinge. De aardbeving had een kracht
van 3,6 op de schaal van Richter en
was daarmee de krachtigste aardbeving die ooit gemeten is in de
provincie Groningen. Veel inwoners in de buurt van het epicentrum
zijn op 16 augustus 2012 's avonds
om een minuut over half elf vreselijk geschrokken. Een enorm grommend en donderend geluid zwol
aan. De woning ging met golven en
schokken op en neer en heen en
weer diverse kanten op. Het huis
kraakte aan alle kanten. Het bleek
lastig je staande te houden en diverse mensen renden geschrokken naar buiten.
Het duurde 9 seconden, maar door
de schrik kun je niet direct handelen,
zeker niet als je uit je slaap wordt
gehaald door een aardbeving. Grote
schade zie je pas als je, nadat je
bekomen bent van de schrik, op
inspectie gaat. Dan nog zie je niet
alles. Zoals de fundering en schade
achter 'het behang'. Dan blijkt dat de
frustratie pas echt begint. Je merkt
dat het huis blijft kraken, weken,
zelfs maanden later nog. Veel bewoners merken dat er steeds meer
schade komt. Veel werk, gezeur,
irritatie (ook tussen partners), teleurstelling en boosheid zijn voor
velen bekende begrippen, naast de
tijd, geld en energie die in het herstel/oplappen gestoken moeten
worden. Later komen de lichamelijke en geestelijke klachten.
Henk:
Na de beving van 16 augustus 2012
was onze woning min of meer onbewoonbaar geworden. Wij noemden het gekscherend 'onverklaarbaar bewoond'. Volgens de experts
was het nog steeds veilig wonen,
maar het pand moest wel gesloopt
worden (!). Het duurde twee jaar,
voordat de Taskforce groep van de
NAM in 2015 besliste tot de sloop.
Het was een dubbel gevoel. Aan de
ene kant ging er eindelijk iets gebeuren, aan de andere kant was het
stress, teleurstelling en vooral onzekerheid. Je bent wel alles kwijt,
je huis, de investeringen etc.. Toen
begon het 'knokken' van ons tegen

t Lougnijs sluit hiermee het verhaal
over 't Waarkhoes en de Posthoorn
af. Wij bedanken Henk en Kristel
voor het openhartige interview, dat
zij ons hebben willen geven. En natuurlijk wensen wij hen en hun kinderen veel geluk en gezondheid toe
in de nieuwe woning.
de Taskforce Groep van de NAM,
met alle problemen eromheen. De
afhandeling van de schade gebeurde namelijk door een casemanager van de Taskforce groep, die de
belangen van de NAM verdedigde
en die de 'moeilijke/bijzondere gevallen' moest afhandelen. Daar
waren wij er dus één van.
Wij hadden een redelijke prijs gevraagd als vergoeding voor de woning. Maar het was een vorm van
handel. Het ging om het bepalen van
de hoogte van de vergoeding, binnen
de speelruimte van het beschikbare
budget van de NAM. We moesten
aantonen wat het huis waard was
geweest en wat een nieuwe, vergelijkbare woning, moest kosten. Uiteindelijk kwam de NAM met een bod,
dat door ons is geaccepteerd. Door
zelf ook de beurs te trekken wordt de
woning gebouwd zoals wij zelf het
graag willen hebben, voor ons gezin
en de kleinkinderen.
Inmiddels is de bouw gestart van
de woning en de contouren zijn al
duidelijk zichtbaar. De verwachting is dat de woning voor de bouwvakantie van 2017 klaar is. Het
wordt een woonboerderij. De bouw
loopt redelijk voorspoedig, met
soms wat horten en stoten. Dat
komt ook door de wijze van bouwen, het is geen woning uit een
catalogus, maar de eerste aardbevingsbestendige woning in Kantens. Vooraf zijn 32 gaten geboord,
waarin na het verwijderen van de
klei, in elk boorgat gelijktijdig beton
werd gestort, rondom een metalen
kern van vijf staaldraden.

een weinig', die tussen Onderdendam en Warffum ligt. Aan de hand
van deze basisvorm werd een ontwerp gemaakt, dat binnen het budget paste. We wilden graag een
karakteristieke woning, die in de
omgeving past. Daarom worden
oude stenen (Groninger handvorm)
van een gesloopte woning uit 't
Zandt gebruikt, overigens ook gesloopt door de NAM in verband met
aardbevingsschade. Verder worden oude Hollandse dakpannen
gebruikt, die samen met de oude
stenen de woning in de omgeving
moeten laten opgaan.
Kristel:
Onze nog thuiswonende kinderen
hebben het soms moeilijk. Ook voor
hen is het stressvol. Toch kunnen ze
er wel goed mee omgaan. Maar het
doet wel iets met hen. Wij wonen nu
tijdelijk in Toornwerd op een prachtige locatie, maar iedereen kijkt
verlangend uit naar het moment, dat
wij de nieuwe woning in Kantens
kunnen betrekken. Het is nog steeds
een zenuwslopend proces, je bent
gewoon drie jaar van je leven kwijt.
Wij hadden ons kunnen laten uitko-

Henk Jansen is docent/mentor aan
het Gomarus-college in Groningen
en onderwijst in de vakken Geschiedenis en Aardrijkskunde. Verder geeft hij les in een combinatievak van deze twee vakken, waarin
onderwerpen als mens en maatschappij, politiek en maatschappijleer aan bod komen. Hij geeft les
aan de 12, 13- en 14-jarigen, maar
functioneert ook als vraagbaak bij
zowel school- als persoonlijke problemen van de jongeren.
Kristel Jansen-Fokkens is geboren
in de stad Groningen. Zij komt uit
een familie van stoffeerders. Zij is
jarenlang werkzaam geweest als
commercieel administratief medewerker in Groningen. Ook was zij
onderwijs-assistente in Bedum,
Haren en Uithuizermeeden. Wij
kennen Kristel natuurlijk ook van
de voormalige inbrengwinkel 'de
Jungle'. Op dit moment heeft Kristel
geen baan en werkt zij bewust niet,
omdat zij meer rust wil inbrengen
voor de kinderen in deze periode.
Arie Klomp
Fred Reiffers

Ik heb zelf de basisvorm getekend
aan de hand van een bestaand pand.
Het is de voormalige herberg 'rust
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De redactie van het t Lougnijs vroeg mij of ik een stukje wilde schrijven
over mijn nieuwe baan als taxichauffeur. Nou dat zal ik proberen. Ik ben
Gerad Werkman, geboren en getogen in Kantens. De meeste mensen
kennen mij wel als de molenaar van de koren- en pelmolen de Grote
Geert.

En zo kon ik op 24 oktober ná de
herfstvakantie beginnen bij taxi
UVO. Na twee dagen inwerken op
mijn te rijden schoolroute, moest ik
op donderdag meteen alleen de rit
rijden.
Nou hoe ziet zo'n werkdag eruit?
Om kwart voor zeven ben ik aanwezig in Uithuizermeeden waar ik
mijn taxibus uit de loods rij en mijn

de eerste school te zijn. Soms moet
je wel eens even streng en correct
optreden als chauffeur om de orde
te bewaren in de bus. Maar dat is
mij wel toevertrouwd. Daarom is
het belangrijk dat deze kinderen
iedere dag hun vaste chauffeur
hebben.
Als deze kinderen een keer vrij zijn
dan moet ik soms een andere

Na een paar jaar werkloos te zijn
geweest en vele sollicitaties te
hebben gedaan had ik vorig jaar
mei eens geluk. Via een uitzendbureau reageerde ik op een vacature
als taxichauffeur. Maar ik dacht al,
dat zal wel weer niks worden, want
de benodigde papieren heb ik niet.
Na twee dagen werd ik teruggebeld
met de mededeling dat ik maar
even langs moest komen om te
praten. Nou, toen ging alles in een
keer wel heel erg snel. Meteen een
paar dagen later had ik een sollicitatiegesprek bij taxi UVO in Uithuizermeeden. Ze zochten voor het
schoolvervoer er nog iemand bij.
Het gesprek was positief en ik werd
uitgekozen uit drie kandidaten. En
zo mocht ik op zeven juli vorig jaar
starten met de opleiding bij rijschool
Oosterpoort in de stad met 24 andere mensen.
De opleiding bestond uit anderhalve dag theoriecursus en veel thuisstudie op de computer. Ook een
medische keuring door een arboarts, en een taxipraktijkdag hoorde bij de opleiding. Echt alles kwam
voorbij: verkeersregels, voertuigkennis, invullen schadeformulier,
rust- en rijtijden en omgang met
klanten. Dit alles werd afgesloten
met eerst een theorie-examen bij
het CBR in Groningen. Daarna volgde de taxipraktijkdag, samen met
drie andere kandidaten. Op het examen moet je naar één van de vijf
vaste objecten kunnen rijden, nl.
Vliegveld Eelde, Beatrixoord, Kardinge, hoofdstation en de stadsschouwburg. En je moest de wegen

boordcomputer ga opstarten. Die
staat dan in contact met de taxicentrale in Uithuizermeeden. Mocht er
een wijziging zijn voor een rit, dan is
er contact via WhatsApp en mobiele
telefoon. Om zeven uur ben ik bij het
eerste kind in Uithuizermeeden.
Daarna naar Usquert, Middelstum,
Onderdendam en de laatste twee
kinderen in Bedum. Ik rij op twee
vaste scholen in de stad, Speciaal
basisonderwijs, heen en weer.
Nadat ik de kinderen heb afgeleverd op school rij ik terug naar huis
waar dan omstreeks kwart over
negen mijn pauze begint tot ongeveer half twee, want dan ga ik weer
richting de stad om op tijd weer bij

schoolrit doen met andere kinderen. Dat is ook wel het leuke van dit
werk, want je komt op plekken in de
stad waarvan je denkt, goh, zit hier
ook nog een school? En je komt
tijdens andere ritten in contact met
pleeggezinnen en zorgboerderijen.
Na het einde van de werkdag of week, moet ik de taxi aftanken en
schoonmaken en sluit ik mijn
boordcomputer af en lever ik de
gegevens (zo ook mijn schriftelijke
rittenstaat in bij de centrale. Zo ziet
mijn werkdag eruit, en dat alweer
acht maanden!
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bij naam kennen waar je langs ging
rijden. Ook naar een onbekend
adres op de Tom Tom, ritberekening en het in en uit laten stappen
van klanten hoort erbij. Met het
praktijkexamen, wat ook wordt afgenomen bij het CBR, is de examinator tevens de klant en hem laat je
plaats nemen achter in de auto, en
laat je ook weer op correcte manier
uitstappen bij een bestemming. Ook
werden er onderweg veel theorievragen gesteld. Nadat ik dit allemaal had gehaald in september jl.
kon eindelijk mijn chauffeurskaart
en taxipas aangevraagd worden bij
het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu.

Met vriendelijke groet
Gerad Werkman

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 2 juli
09.30 ds. P.A. Slager
14.30 ds. H.G. Gunnink
Zondag 9 juli
09.30 - ds. T. Groenveld
14.30 ds. L.S.K. Hoogendoorn
Zondag 16 juli
09.30 - ds. A.G. Bruijn (H.A.)
14.30 - ds. A.J. Minnema
Zondag 23 juli
16.30 ds. M. de Vries
Zondag 30 juli
14.30 leesdienst
Zondag 6 augustus
14.30 ds. H.G. Gunnink
Zondag 13 augustus
14.30 leesdienst
Zondag 20 augustus
14.30 ds. (nog niet bekend)
Zondag 27 augustus
16.00 ds. G. Meijer
Tijdens de schoolvakanties (23 juli
3 september) worden de ochtenddiensten in Middelstum gehouden.
Voor tijden en prekers kijk op:
www.gkvmiddelstum.nl/
erediensten
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 2 juli
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. G. Huisman
Zondag 9 juli
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. G. Huisman
Zondag 16 juli
09.30 uur ds. W.C. van Slooten
19.00 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 23 juli
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 30 juli
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 6 augustus
09.30 uur - Leesdienst
14.30 uur - Leesdienst

Zondag 13 augustus
09.30 uur ds. J. Sijtsma
14.30 uur ds. J. Sijtsma
Zondag 20 augustus
09.30 uur Prof. Dr. J.W. Maris
14.30 uur Prof. Dr. J.W. Maris
Zondag 27 augustus
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J.P. Rozema
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 2 juli
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk, Haren, gez. dienst in Westeremden
Zondag 9 juli
19.00 uur - de heer M. van Heijningen, Dorkwerd, gez. dienst met PG
Westeremden in Stitswerd
Zondag 16 juli
9.30 uur - ds. K.G. Pieterman, Niekerk, gez. dienst in Westeremden
Zondag 23 juli
9.30 uur - ds. A. Ferwerda, Delfzijl,
gez. dienst in Kantens
Zondag 30 juli
11.00 uur - ds. C. Hoek, BedumOnderdendam, gez. dienst in Westeremden
Zondag 6 augustus
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk, Haren, gez. dienst in Kantens
Zondag 13 augustus
9.30 uur - ds. E. Smit, gez. dienst in
Westeremden
Zondag 20 augustus
11.00 uur - ds. S. van Dijk, Sauwerd, gez. dienst in Kantens
Zondag 27 augustus
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk, Haren, gez. dienst in Westeremden
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 9 juli
19.00 uur ds. J. den Admirant
Zondag 23 juli
19.00 uur br. R. Schripsema
Zondag 30 juli
19.00 uur ds. A. Lagendijk
Zondag 13 augustus
19.00 uur ds. A. Lagendijk
Zondag 27 augustus
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
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Agenda
Rottum
Zaterdag 15 juli
Usquerderweg 21
17.00 - 21.30 uur
Boer'n Praise
_______________________________

Stitswerd

Zaterdag
16.00 21.00 uur
Jan's Pub
16.00 - 20.00 uur
cafetaria geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat: 55 12 80 b.g.g.
Jan Westerlaken 06 53 17 85 67
___________________________________

Weekenddiensten

Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane

30 juni en 1 en 2 juli
Tandartspraktijk Loppersum
Loppersum 0596 572818

Zaterdag 8 juli
V.a. 14.00 uur
Stitswerd op z'n kop
__________________________________________

3 t/m 6 juli (avonddiensten)
Tandartsenpraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum 0595 441740

Kantens

8 en 9 juli
Tandartspraktijk Conradie
Bedum 050 3012337

Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur
Maandag 2 tot zaterdag 8 juli
Collecte t Lougnijs
Maandag 7 augustus
t Schienvat
08.30 uur
Stolpersteine leggen
Maandag 28 augustus
Ingang Peuterspeelzaal
10.00 - 11.30 uur
Inschrijving Kinderspeelweek
Maandag 28 augustus tot
vrijdag 1 september
Schoolplein Peuterspeelzaal
Kinderspeelweek
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Dinsdag
Zomerstop
volksdansen
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Donderdag
Zomerstop
damclub
Vrijdag
16.00 - 20.00 uur
Cafetaria geopend
Zomerstop
biljartclub
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15 en 16 juli
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum 0596 572818
22 en 23 juli
J.F. Perdok
Baflo 0595 422723
29 en 30 juli
Tandartspraktijk Ezinge
Ezinge 0594 622121

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 - 3014260
HOLISTISCHE PSYCHOTHERAPIE EN RELATIETHERAPIE
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Middelstum 06 51255926
W: binnenwerk-psychotherapie.nl
__________________________________________
__________________________________________
DOKTERSDIENST:
0900-9229
____________________________________________________________________________________________________
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
___________________________________

5 en 6 augustus
Tandartsenpraktijk Ten Boer
Ten Boer 050 - 3022720

Flox of vlambloem

12 en 13 augustus
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum 050 3015462

Vroeger bij ons thuis op de ouderlijke boerderij stonden in de bloemenborder bepaalde bloemen in groepen. Ze leken op elkaar qua vorm,
maar verschilden van kleur. Donkerroze, roodroze, zachtroze, paars
en zelfs wit met een roze hartje! Ik
vond ze prachtig en ze bleken flox te
heten. Het Oudgriekse woord 'phlox'
betekent vlam, waarschijnlijk vanwege de vlammend rode kleur van
de wilde soort. Er bestaan nu wel
zeventig soorten! Mijn oma had de
tuin aangelegd en ze had dus een
voorliefde voor deze zomerbloeiers.
En natuurlijk was één van de eerste
planten in mijn tuin een flox!

19 en 20 augustus
C.H. de Lange
Leens 0595 571427
26 en 27 augustus
Tandartspraktijk Conradie
Bedum 050 3012337
Patiënten van de aangesloten praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raadplegen voor informatie over de
dienstdoende tandarts/praktijk.
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.
____________________________________________________________________________________________________

(PHLOX PANICULATA)

Hilma

De VakantieBieb
Of je nu op vakantie gaat of thuis
blijft, in de Vakantiebieb vind je
meer dan 60 mooie e-books voor
het hele gezin.
De VakantieBieb opent 1 juni 2017
voor de jeugd en op 1 juli komen
hier e-books voor volwassenen bij.
De VakantieBieb sluit op 31 augustus 2017.
JEUGD
Weet je nog niet welk boek je mee
wilt nemen op vakantie? Er staan
leuke e-books voor je klaar in de
VakantieBieb! Probeer het eens uit!
Je kunt ook meedoen aan onze
winactie. Download vanaf 1 juni de
app en maak kans op een iPad mini!
Je kunt eventueel je vader of moeder vragen of zij je hierbij willen
helpen.
Download de gratis app vanaf 1 juni
op je tablet of smartphone
@help mij onthouden
VOLWASSENEN
Lekker makkelijk e-books meenemen op vakantie. Gewoon op je
tablet of smartphone.
Vanaf 1 juli vind je in de VakantieBieb weer tientallen e-books voor
volwassenen:
van spanning en literair tot nonfictie. Zo haal je het beste uit je
vakantie.
Download de gratis app vanaf 1 juli
op je tablet of smartphone
@help mij onthouden
BIBLIOTHEEK MIDDELSTUM
Openingstijden:
Dinsdag: 14.30 - 17.30 uur
Vrijdag: 14.40 - 20.00 uur
ZOMEROPENINGSTIJDEN
Tijdens de basisschoolvakantie (22
juli t/m 03 september) is de bibliotheek dinsdags gesloten!
EXPOSITIE
Fotogroep Kantens exposeert in de
bieb met prachtige foto's, omstreeks eind juni vindt er een wisseling plaats.

Oud Papier
Woensdag
13 september
vanaf 18.00 uur
T 0595 - 552395

Rooster oud papier 2017/2018
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Woensdag

Fred Reiffers

13 September 2017
4 November 2017
16 December 2017
10 Februari 2018
19 April 2018
20 Juni 2018

OBS de Klinkenborg
PSZ de Poppedijn
OBS de Klinkenborg
PSZ de Poppedijn
OBS de Klinkenborg
PSZ de Poppedijn

Wilt u op woensdag het oud papier vóór 18.00 uur en op zaterdag vóór
9.00 uur bij de weg zetten?
Zijn er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met:
Tamara Carels
0595-439907
(PSZ de Poppedijn)
Jose de Jong
0595-552395
(OBS de Klinkenborg)

Kinderen verzorgen aftrap
VOOR EEN ENERGIENEUTRAAL KANTENS, STITSWERD EN ROTTUM
De leerlingen van obs Klinkenborg hebben Kantens de afgelopen maand
onder een duurzaam vergrootglas gelegd. Op 22 juni presenteerden ze
hun bevindingen aan hun volwassen dorpsgenoten. De avond was
georganiseerd door Energie Initiatief Kantens (EIK), die hiermee de
aftrap gaf voor het eerste project op weg naar een EnergieNeutraal
Kantens en omstreken: een gezamenlijk zonnedak.
Ruim zestig dorpsbewoners waren naar t Schienvat gekomen om
te luisteren naar de plannen van EIK
en de conclusies van de kinderen.
Na een welkomstwoord door Eric
Bakker van EIK begon de avond met
een aantal filmpjes. Hierin was te
zien hoe de kinderen de afgelopen
maanden met speciale leskisten
van alles hadden geleerd over zonnepanelen, warmtepompen en
windmolens. Ook was op film te
zien dat de kinderen alle zonnepanelen van Kantens op alle 287 daken hebben geteld. Zij kwamen uit
om meer dan 1.000 panelen. Dit is
een relatief hoge score.
De woningen in de Kooistraat hadden de meeste zonnepanelen. In
deze straat staan huurwoningen van
woningcorporatie De Delthe, die
onlangs Energieneutraal gemaakt
zijn; d.w.z. geen gas en energieopwekking door middel van zonnepanelen. Zo vertelde een inwoon-

ster dat elektrisch koken geen probleem vormde, maar dat de lagetemperatuur-verwarming wel even
wennen was.
Eric Bakker van EIK vertelde over
hun plannen voor een collectief
zonnedak op de boerderij van Gerben Lenstra. Dit project is bedoeld
voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of
willen hebben. Mensen hoeven alleen nog maar in te stappen. EIK wil
beginnen met een relatief klein dak
van zo'n 120 panelen.
Wie interesse heeft in het collectief
zonnedak, is welkom tijdens de
vervolgbijeenkomst op donderdag
13 juli.
Inwoners van Kantens, Stitswerd
en Rottum die willen aanhaken, zijn
van harte welkom zich te melden
via de webpagina van EIK op
www.buurkracht.nl/kantensstistwerd-rottum.nl .
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vanaf 18.00 uur
T 0595 - 552395
16

