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Pannenkoekendag
Woensdag 21 maart hebben we voor het tweede achtereenvolgende jaar ouderen uit Kantens en omgeving
uitgenodigd om bij ons op de Klinkenborg pannenkoeken te komen eten. Ongeveer 20 mensen hebben van
de uitnodiging gebruik gemaakt.
Onze leerlingen hadden de middenruimte van de school omgetoverd: grote tafels met mooie geblokte tafelkleedjes gaven het gevoel van een heus pannenkoekenrestaurant. Kinderen met koksmutsen op liepen in de bediening en
voorzagen de gasten van een drankje en natuurlijk pannenkoeken.
Ouders en leerlingen hadden een
forse hoeveelheid pannenkoeken
gebakken. Zoveel zelfs dat ook alle

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

kinderen een pannenkoekje (of
twee) mee konden eten.
Wij vonden het bijzonder gezellig
om op deze manier dorpsgenoten
bij ons op school te ontvangen. We
hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de oudere generatie een beetje bij te spijkeren op
het gebied van nieuwe onderwijsattributen. De Beebots (kleine robotjes in de vorm van een bij die je
kunt programmeren om een bepaald traject af te leggen) werden
met verve uitgeprobeerd en het viel
nog niet mee om ze de juiste opdrachten te geven.

een aantal Vlinthippers over de mogelijkheid van een optreden tijdens
de Kerstviering van de school.
AL met al een heel gezellige bijeenkomst, met heerlijke pannenkoeken en leuke gesprekken. Dit zou
weleens een mooie traditie kunnen
worden!

Een aantal gasten heeft nog een
rondleiding door de school gekregen en een kijkje genomen in de
groepen. En tijdens het eten zijn
voorlopige afspraken gemaakt met
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VERNIELINGEN VEROORZAKEN
VERDRIET

NL Doet 2018
Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft tijdens de NL Doet actie
2018 de handen weer flink uit de
mouwen gestoken. Wat een fijn
gevoel om samen iets te kunnen
doen voor ons mooie dorp Kantens.
Op de peuterspeelzaal en de lagere
school werd een voorjaarsschoonmaak gehouden. Daarnaast is het
peuterplein opgefrist met bloembakken en bloempotten gevuld met
fleurige bloemetjes, insectenhotels
en een ware muziekwand. Hiermee kunnen de allerkleinsten heerlijk vertoeven op het plein en kunnen wat leren over bloemen, insecten en geluiden. Althans, dat was
onze bedoeling.
VERNIELD, GESLOOPT
EN GESTOLEN!
Het heeft een week mogen duren;
de peuters hebben er hooguit twee
keer kunnen spelen, toen was het
mis. De bloempotten zijn leeggehaald, de insectenhotels van de
muur getrokken en kapot gemaakt
en zelfs van de muziekwand is een
bel afgesloopt die er met drie dikke
schroeven in vast zat! Dit laatste
kan alleen met geweld los zijn gemaakt. En dit alles is gebeurd buiten schooltijden om.
Vandalisme, kattenkwaad, wanstaltig gedrag, noem het zoals u het
noemen wilt, dit kan zo niet! Het kan
en mag niet zo zijn dat wat met inzet
en geld van de één wordt opgebouwd, door anderen weer moedwillig wordt vernield. We wonen in
een klein dorp en samen moet je er
wat moois van maken, voor jong en
oud.
Dit is niet de eerste keer dat we als
dorp te maken hebben met vernielingen en met vandalisme. Vorig
jaar augustus (2017) is er een picknickbank in het Kaanster bos met
grof geweld vernield, een prullenbak in de speeltuin in brand gestoken en de hele speeltuin is onder de
pur gesmeerd. En helaas voor de
peuterspeelzaal was de prachtige
waterspeelwand voor buiten, die
gemaakt is tijdens onze NL Doet
actie 2017, ook compleet vernield.
WAT NU?
OBS Klinkenborg en de peuterspeelzaal doen er samen met de
politie alles aan om de vernielingen
terug te dringen. Om die reden is de
wijkagent in de middenbouw en de
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bovenbouw van OBS Klinkenborg
langs geweest om voorlichting te
geven. We kunnen het echter niet
alleen, we hebben uw hulp nodig.
Middels dit bericht proberen we
dan ook alle dorpsbewoners van
Kantens te bereiken, met de vraag
een oogje in het zeil te houden en
ongeregeldheden zo snel mogelijk
te melden. Bij de wijkagent of bij de
schoolleiding.
OUDERS
We weten niet wie de vernielingen
heeft gepleegd. Het kan gaan om
kinderen die wel of niet op OBS
Klinkenborg zitten, om jongere kinderen of oudere kinderen. Omdat
we dikwijls kapotte bierflesjes rondom het terrein en bij de speeltuin
vinden, kan het zelfs gaan om
(jong)volwassenen.
We willen u als ouders vragen hierover in gesprek te gaan met uw kind
of kinderen. Weet u meer of komt u
erachter dat uw kind betrokken is
geweest bij de vernielingen dan
willen we u verzoeken dit te melden. We hebben als peuterspeelzaal een kostenpost van € 106,30
en u als ouder bent middels een
aansprakelijkheidsverzekering
wellicht verzekerd voor deze kosten. Schroom dan ook niet u te
melden indien u meer weet.
Meldingen kunnen gedaan worden
aan:
OBS Klinkenborg: 551788 of
obsklinkenborg@xs4all.nl
Peuterspeelzaal Poppedijn Kantens
432603
Of u kunt de wijkagent benaderen
via 0900-8844 en vraag dan naar
de wijkagent van Kantens.
We hopen op uw medewerking.
Onze dank is groot.
Peuterspeelzaal Poppedijn
en OBS Klinkenborg Kantens

OPHEFFING VDK?
Onder de verschillende samenstellingen van de besturen van de VDK zijn
er de laatste zes jaar naast de gangbare dorpsbelangen veel extra,
positieve en concrete, projecten gerealiseerd.

Mijn naam is:
Gert van den Brink (Rottum)
Wat at u als kind het liefst?
Patat met appelmoes
Wat deed u het liefst in de kinderjaren?
Vliegeren
Wat was uw grootste hobby?
Korfbal
Welk beroep heeft u uitgeoefend?
Ik was verpleegkundige op een
oncologie-afdeling; nu met pensioen
Wat is uw grootste ergernis?
Dat veel mensen zo opgefokt reageren. De relativiteit is uit de samenleving.
Wat mist u tegenwoordig het
meest uit uw jeugdjaren?
Vroeger was niet alles beter, dus
niet veel.

Waarover maakt u zich tegenwoordig de meeste zorgen?
Het milieu is toch het grootste vraagstuk, willen wij ons nageslacht een
toekomst geven.
Wat zou u graag nog eens willen
doen?
De Bucketlist is leeg, wel lekker
heen en weer reizen tussen Rottum
en Hongarije.
Wie schrijft er volgende keer met
de kroontjespen?
Lambert Bierema

Wandelevenement
Tocht om de Noord
In het laatste weekend van september (zaterdag 29 en zondag 30
september 2018) wordt de grote wandeltocht, Tocht om de Noord,
gelopen door vijfduizend wandelaars (inmiddels uitverkocht!). Dit jaar
is het thema “Vergezichten van de Ploeg”.
Op zaterdag 29 september wordt
een tocht gelopen van veertig kilometer van Warffum naar Winsum,
en gaat dan door Usquert, Rottum,
Stitswerd, Kantens richting Middelstum. In Middelstum sluiten de
wandelaars aan die de twintig kilometer-afstand lopen vanuit Loppersum. Als molenaar was ik aanwezig op de eerste vergadering.
De molen in Kantens wordt deze
dag ook als doorlooplocatie gebruikt. Maar nu zoeken we in de

andere dorpen ook doorlooplocaties zoals boerderijen, dorpshuizen, kerken of iets dergelijks. Daarom bij deze een oproep aan verenigingen, beheerders en inwoners
om iets in onze (jullie) dorpen te
organiseren tijdens de doortocht
van de wandelaars. Meer informatie via info@TochtomdeNoord.nl
of via telefoonnummer
0508509023.
Gerad Werkman

In 2013 is het dorpsonderzoek door
de Hanzehogeschool tot stand gekomen.
2016 is het jaar van de nieuwe
stimulans voor het dorpshuis met
een audiovisuele installatie. Ook
wordt er dat jaar, samen met de
Begrafenisvereniging, de urnenmuur opgericht. In 2017 worden
i.s.m. commissie Stolpersteine, de
Stolpersteine geplaatst.
In 2018 worden er nieuwe tafels en
stoelen, een nieuwe keukeninrichting en een warmteregelsysteem
voor de CV in t Schienvat gerealiseerd.
Naast veel andere belangen is een
goed functionerend dorpshuis van
groot belang voor de leefbaarheid
van Kantens.
De VDK is van groot belang bij de
coördinatie van de individuele en
dorpsbelangen naar alle instanties
waar we in het dorp mee te maken
hebben en krijgen.
Provincie, gemeente, wooncorporatie, CVW, NCG, Ver. Gron. Dorpen
en anderen.
Maar, na zes jaar ongeveer alle
functies binnen de VDK bekleed te

hebben, stop ik mijn medewerking
en inzet. Ik leg mijn bestuursfuncties neer.
Door omstandigheden bestaat het
bestuur uit één persoon. Dat is geen
vereniging te noemen en het is
daardoor ook niet legitiem.
Nu is het aan anderen uit het dorp
om voor de vereniging het stokje
over te nemen.
Tijdens de jaarvergadering op
woensdag 18 april 2018 om 20.00
uur in t Schienvat kan er een nieuw
bestuur gekozen worden. Dit is
wenselijk en noodzakelijk om het
voortbestaan van de waardevolle
en belangrijke vereniging te waarborgen. Ik hoop dat de bewoners
van Kantens dat inzien. Daarom
worden alle leden van de VDK uitgenodigd om op deze belangrijke
bijeenkomst aanwezig te zijn. Ook
niet leden zijn welkom. Want, is het
niet dat alle bewoners in Kantens er
belang bij hebben dat hun dorpsbelangen behartigd worden?
Graag verwelkom ik allen.
John van de Rijdt, bestuur VDK.

De afgelopen weken hebben we niet stilgezeten op de Klinkenborg. Naast
onze kerntaak, het scheppen van de voorwaarden voor en ondersteunen
van de brede ontwikkeling van onze leerlingen, hebben we een aantal
zaken opgepakt waarbij naast onze leerlingen ook anderen betrokken
waren. Om twee belangrijke te noemen: NLDoet en de Nationale
Pannenkoekendag.
Op 9 maart hebben we samen met
de peuterspeelzaal, ouders en de
leerlingen van groep 5 t/m 8 hard
gewerkt aan het opruimen, schoonmaken en opfleuren van de binnenruimte en het plein. En dat was niet
voor niets! Met vereende krachten
zijn ramen gelapt, vloeren gedweild,
magazijnen en kasten uitgesopt,
zwerfvuil verwijderd en bakken met
viooltjes geplaatst. Er is veel werk
verzet en het moet gezegd: de
school en speelzaal zagen er weer
lentefris uit na deze ‘make-over’.
Bovendien was het gezellig om met
elkaar aan de slag te gaan. En werd
het voor de leerlingen ook maar

weer eens duidelijk dat het tijd en
inspanning kost om de lokalen en
andere ruimten schoon en opgeruimd te houden. Hopelijk een goede aansporing om netjes om te
gaan met de openbare ruimte en
geen troep te laten slingeren.
Een andere activiteit waar we met
veel plezier op terugkijken is de
Pannenkoekendag afgelopen
woensdag 21 maart. Elders in het
Lougnijs heeft u hier al meer over
kunnen lezen.
In de volgende editie van t Lougnijs
een stuk over de bouw van de 3Dprinter door drie kanjers uit groep 7
en 8.
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Van Eemsmond naar het Hogeland
Vanaf 1 januari 2019 vormen de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum
en Eemsmond samen de nieuwe gemeente Het Hogeland. Er zal dit jaar
dan binnen en tussen de huidige gemeenten veel overlegd, geregeld en
beslist moeten worden op diverse gebieden.
van beginnen te krijgen, is dat de te
herindelen gemeentes nogal druk
zijn met de voorbereiding op de herindeling en na de herindeling weer
warm moeten draaien op hun nieuwe plek in de ambtelijke organisatie
en taken. Ambtenaren zullen immers deels herplaatst en verplaatst
worden.
In onze dorpen Kantens, Stitswerd
en Rottum wonen momenteel vijf
gemeenteraadsleden van de gemeente Eemsmond. Zij zijn bij de
overgang van Eemsmond naar Het
Hogeland heel dicht betrokken. Het
komend jaar zullen zij ons het een en
ander uitleggen, toelichten en informeren over de transformatie naar
gemeente Het Hogeland.
Deze keer is Germ Martini uit Kantens aan het woord:
Sinds 2014 ben ik raadslid van GemeenteBelangen Eemsmond. Daarvoor was ik de laatste partijvoorzitter van de politieke Werkgroep Kantens, van 1987 tot 1990. Nadat Kantens werd heringedeeld in de huidige gemeente Eemsmond was ik
lange tijd partijvoorzitter van GemeenteBelangen Eemsmond.
Herindeling gemeenten: Als inwoner van Kantens zat ik er niet bepaald op te wachten. Van de voorlaatste herindeling in 1990 herinner
ik mij dat die herindeling snel was
bekokstoofd. Als Werkgroep Kantens hebben we toen onze duidelijke
voorkeur uitgesproken voor een
herindeling naar het noorden, dus
inclusief de Eemshaven. Mijns inziens was dit een juiste keus en
zeker met de kennis van nu: De
huidige worsteling van Middelstum
en omgeving die wellicht overal
buiten de boot gaan vallen.
Nu gaan we dus naar Het Hogeland,
gevormd door de gemeenten De
Marne, Winsum, Bedum en Eemsmond, inclusief de Eemshaven.
Waren er voor 1990 nog 14 gemeenten, nu zal er per 1 januari as. nog
slechts één gemeente zijn op een
kleine 50.000 inwoners, met een
oppervlakte van ca. 866 km2 inclusief de Waddenzee. De grootste
gemeente van Nederland qua oppervlakte.
“Moet dit allemaal” zou je zeggen
als burger. Waar inwoners met hun
vrijwilligersorganisaties nu al last
4

Wat ook een uitdaging is, is dat er
ook diverse ambtenaren nu juist
vertrekken vanwege onzekerheid
over hun werkplek in de nieuwe
gemeente en daarom nieuwe kansen elders zoeken. Dus is er verloop
onder het gemeentepersoneel en
komt er nieuw personeel bij, hetgeen de nodige inwerktijd vraagt.
Hoe krijg je dan zicht op zo`n hele
grote gemeente? Dit wordt zeker
niet gemakkelijk voor een nieuw
College van Burgemeester en Wethouders.
En voor ook een nieuwe gemeenteraad zal het lastig worden te bepalen
waar je de prioriteiten kan leggen.
Een gekozen gemeenteraad wil natuurlijk wel graag haar verkiezingsprogramma uitgevoerd zien. Een
gemeenteraadslid is een direct gekozen volksvertegenwoordiger die
immers wordt geacht namens de
inwoners op te treden.
Het voorgaande lijkt wat pessimistisch, maar is ook realistisch. Wat
belangrijk is voor de nieuwe gemeente en waar alle inwoners zeker
belang bij hebben: dat de opkomst
bij de gemeenteraadsverkiezingen
boven de verwachtingen zal zijn. Dit
geeft een nieuwe raad ook meer
kracht hun ideeën waar te maken
voor de inwoners, met name in de
kleinere dorpen.
Dus gooi niet de stembiljetten direct
bij het oud papier, want desinteresse zorgt voor alle betrokkenen in de
nieuwe gemeente voor een verkeerde motivatie. Als nieuwe raad zijn er
immers ook vele keuzes te maken:
Toekomst van onze jeugd is heel
belangrijk, de werkgelegenheid, de
aardbevingsgevolgen, de krimp, de
zorg, de duurzaamheid met alle gevolgen voor ons open landschap,
investeringskeuzes, etc.
Dus zal zo`n grote herindeling veel
vragen van alle betrokkenen, maar
daarnaast ook kansen bieden.
Germ Martini

wij maken het helaas ingewikkeld.

Soms heb ik weer geluk en krijg ik een uitnodiging voor een bijzondere
bijeenkomst. Dit keer was het een symposium met een welkom voor de
nieuwe directeur-bestuurder van de Groningse Natuur- en Milieufederatie en het afscheid van de oude directeur. Zoals ik al eerder heb
geschreven, ben ik als Statenlid niet alleen aan het vergaderen in het
Provinciehuis, maar word ik ook wel eens uitgenodigd voor andere
bijeenkomsten. Als Provinciale Staten van Groningen hebben we immers te maken met allerlei organisaties en instanties. De stichting
Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt een groot aantal
natuur- en landschapsorganisaties en terreinbeherende organisaties in
onze provincie en zet zich namens hen in voor de verbetering van de
Groningse natuur.
Dinsdagmiddag 13 maart werd ik
hartelijk ontvangen voor het symposium in de Biotoop in Haren. De
Biotoop is het voormalig Biologisch
Centrum van de Groningse universiteit. Ik sprak iemand van Natuurbescherming die met weemoed
spreekt over de tijd die hij hier
doorbracht tijdens zijn studie Biologie. Het symposium werd gehouden in een zaal met vergeelde nostalgische biologische wandplaten,
waarbij wij aanschoven in oude
collegebanken. Het symposium
had als thema Transitie, omdat er
zoveel veranderingen zijn en zullen
gebeuren door de energietransitie
in onze provincie en ook in onze
eigen buurt. Energietransitie betekent dat we van fossiele brandstoffen, zoals gas, overgaan op energie
door wind of zon. We konden luisteren naar drie sprekers, die er
vanuit verschillende oogpunten
naar keken.

Als eerste hield complexiteitsexpert Govert Geldof een inleiding om
uit te leggen wat het verschil is
tussen complex en ingewikkeld.
Complex is ‘wat ontstaat’ en ingewikkeld is ‘wat is gemaakt’. Een
boom ontstaat, een horloge is gemaakt. Meestal is het complex en
maken we het ingewikkeld(er).
Er wordt heel veel vergaderd, er
zijn te veel organisaties betrokken
bij de energietransitie en hij concludeerde: het is complex, maar

Daarna hield Ellen van der Werff
namens de Vakgroep Omgevingspsychologie van de Groningse universiteit een lezing over ‘de psychologie achter de energietransitie’. Zij vertelde dat verandering
van het gedrag van mensen belangrijk is voor de energietransitie.
Om gedrag te kunnen veranderen,
moeten we weten welke factoren
ons gedrag beïnvloeden. Ook interessant; wanneer en waarom wil
een mens veranderen om energie
te besparen of duurzame energie
op te wekken?
Tenslotte sprak Eline Ringelberg,
die samen met haar partner Peter
Harry Mulder het akkerbouwbedrijf ‘De Kloosterplaats’ in Muntendam runt. Zij had een inspirerend
verhaal over hun bedrijf en hun
werkgroep Boerenbuitengebied.
Langzaam komt er een transitie in
de landbouw op gang. Volgens Eline moeten natuur en landbouw,

boer en burger hand in hand gaan.
Op hun akkerbouwbedrijf én in het
gebied eromheen, werken Peter
Harry en Eline met hulp van vele
anderen al enkele jaren aan gezonde, levende akkers met mooie
bloeiende akkerranden, als een
aantrekkelijk landschap voor
mens, dier en plant.
Als Statenlid met Natuur en Landbouw in de portefeuille had ik werkelijk geluk met deze interessante
en inspirerende middag!
Hilma Oudman-Dam

Jaarvergadering Uitvaartvereniging
Op vrijdag 6 april 2018 wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden
van de Uitvaart Vereniging Kantens e.o. U wordt van harte uitgenodigd
voor deze vergadering.
Agenda ledenvergadering 6 april
2018 om 20.00 uur in t Schienvat
1. Opening
2. Welkom nieuwe drager
3. Mededelingen bestuur
4. Ingekomen stukken
5. Notulen 31 maart 2017
6. Jaarverslag 2017
7. Financieel jaarverslag 2017
8. Kascommissie

9. Kleding dragers
10. Bestuursverkiezing:
Mw. T. Vriezema is aftredend
en niet herkiesbaar. Mocht u
bereid zijn zitting in het bestuur
te nemen dan kunt u zich melden bij Dhr. J. Wals
11. W.V.T.T.K.
12. Rondvraag
13. Sluiting
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Vier dagen ijsplezier…
Na een aarzelende start in de eerste week van februari, een korte dooiperiode daarna, verraste Koning Winter ons toch nog met een aantal
dagen matige tot “strenge" vorst. We besloten dan ook al vroeg met de
voorbereidingen te beginnen om direct open te kunnen, als het ijs veilig
genoeg was. Nadat ook de windwakken waren dichtgevroren, was het
dan eindelijk zover. Op donderdag 1 maart, klokslag 10.00 uur, ging de
Thomas Wierema IJsbaan officieel open. Eén seconde daarna stond de
eerste schaatser al op het ijs. Spoedig gevolgd door vele anderen.
De dagen erna stonden er een aantal activiteiten op het programma,
waaronder korte baanwedstrijden
en een lampionoptocht op de vrijdag, een Kleintje Noorderrondrit en
strijkijzergooien op de zaterdag en
op zondagmiddag werden de priksleewedstrijden gehouden.
UITSLAGEN ACTIVITEITEN:
KORTE BAANWEDSTRIJD:
1. Marc van Vliet
2. Bente Jensma
3. Lean de Jong
STRIJKIJZERGOOIEN:
Jeugd
1. Mathilde Schouten
2. Marwin Pol
3. Wouter Groenewold
Volwassenen
1. Trees Vriezema
2. Marcel Pool
3. Liesbeth Mars
PRIKSLEEËN:
Jeugd t/m 10 jaar
1. Bas van Vliet
2. Milla Scholtens
3. Mette Beenes
Jeugd 11 t/m 16 jaar
1. Jurjen Blaauwwiekel
2. Jan Blaauwwiekel
3. Isa Pol
Jeugd vanaf 18 jaar
1. Marlon Moorlag
2. Wilfred Zandhof
3. Anko Baron
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Aan de lampionoptocht namen vrijdagavond ongeveer 50 kinderen en
volwassenen deel. Een drone volgde hun verrichtingen en legde een
langgerekt lint van sfeervolle lichtjes vast. Tijdens de lampionoptocht werd de baanverlichting officieel in werking gesteld door ons
oudste bestuurslid Kor Moorlag.
Hij vertegenwoordigde, bij afwezigheid van een afgevaardigde, het
SNS fonds Middelstum, die een
financiële bijdrage had geleverd
voor aanschaf van de lichtmasten
en de inmiddels aangelegde nieuwe vloer in de kantine. Daarna
werd er nog gezellig nagepraat in
de kantine.
Bij het Kleintje Noorderrondrit
schaatsten 26 deelnemers hun rondjes, stempelden elke ronde hun kaartje af en ontvingen een medaille.

Maar aan alles komt een einde. De
dooi was zondag al ingetreden en er
begonnen zich plasjes water te
vormen op de baan. Tegen 17.00
uur ging ‘de stekker eruit’ en vertrokken de dames en heren schaatsers huiswaarts.
Het lijkt erop, dat het schaatsseizoen voor ons als IJsvereniging
voorbij is. Wij bedanken alle schaatsers en schaatssters voor hun gezelligheid op en naast de baan, onze
sponsoren en niet te vergeten de
vrijwilligers en vrijwilligsters, die
hebben meegeholpen op deze vier
dagen van ijsplezier.

Woensdag 21 maart 2018 was
de finale avond van de Rabobank Clubkascampagne. IJsvereniging Kantens was één
van de 134 verenigingen die
een geldelijke bijdrage mochten ontvangen. Dat kon alleen
dankzij jullie stemmen en
steun. Hartelijk dank daarvoor.

Het bestuur

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.

Gastgezinnen voor ‘Op Roakeldais’ gezocht
Velen van jullie zullen het een keer gezien hebben in Kantens: een
dansende groep die vanuit ergens in de wereld, een kleine week Kantens
als thuisbasis heeft. Meedraaien in het gezin, onze gewoontes leren
kennen, en wij als gastgezinnen kennismaken maken met hun cultuur.
Noem het maar een actieve vakantie aan huis. Met een beetje mazzel
koken de gasten een plaatselijk gerecht bij jouw thuis.
Wij, Marten Miske en Zwanny Hofman, die vanaf 2000 de huisvesting
verzorgen in Kantens, zijn op zoek
naar nieuwe gastgezinnen. Of je
alleen-gaand, een (echt)paar of
gezin bent, iedereen is welkom om
2 buitenlandse gasten te herbergen. Dit houdt in dat de gasten bij jou
slapen en de maaltijden nuttigen.
Als tegemoetkoming van de kosten
krijgt elk gast gezin 2 passepartoutkaarten op naam, die tijdens het
festival vrij entree hebben op het
festival. En op zondagavond wordt
er ergens in Kantens, een feest
gehouden met eten en drinken om
‘Op Roakeldais’ af te sluiten.
Welke groep in Kantens komt is op
dit moment nog niet bekend maar
er komen groepen uit: Chili, Colombia, Ghana, Indonesië, Mexico,
Moldavië, Turkije, Uruguay, USA,
Zuid-Afrika en Nederland.
Vervoer van en naar het festival in
Warffum wordt allemaal geregeld.
Het festival is van donderdag 28

juni tot en met zondag 1 juli. De
meeste groepen arriveren op dinsdag 26 juni en vertrekken maandag
ochtend (heel vroeg). En omdat de
kans groot is dat de groep per vliegtuig naar Nederland komt, weten
wij ruim van tevoren hoe laat onze
gasten in Kantens komen.
Een opmerking die wij van potentiële gastgezinnen horen is dat men
beide aan het werk is. Wij ook en
daarom verdelen wij de op te nemen vrije dagen. Of als je een
dag(deel) niet thuis kunt zijn dan is
het nooit een probleem geweest
om de gasten naar een ander gastgezin te brengen, we doen het immers samen.
Het is niet alleen optreden in Warffum maar vaak gaat de groep een
paar keer oefenen of gaan ze elders
optreden.
Zijn er nog vragen of wil je je opgeven, bel dan Zwanny Hofman: 0612067493 of stuur een e-mail naar
z.hofman@outlook.com.

Midzomernachtfeest
Het einde van de gemeente Eemsmond is in zicht en op verschillende
plekken in de gemeente wordt dit op een feestelijke manier afgesloten.
Samen zwaaien we Eemsmond gedag!
Daarom organiseren VDK en de andere dorpsverenigingen op zaterdag
23 juni in Kantens het Midzomernachtfeest! De gehele dag vinden er op
diverse plekken in het dorp activiteiten voor jong en oud plaats. Exposities,
live-muziek, een luchtkussen-spektakel, een bioscoop, BBQ-en en dansen; een kleine greep uit het dag- en avondvullend programma. Dit wil je
niet missen! Zorg dus dat je zaterdag 23 juni in jouw agenda hebt staan.
Verdere informatie volgt! Adieu Eemsmond!
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“Nij in t Loug” ofwel “Nieuw in het dorp” zoals ik op wikipedia ontdekte.
Dit had ik kunnen weten als geboren en getogen Groninger, maar toch
een nieuw Gronings woord geleerd. Net zoals ik een nieuw dorp heb
ontdekt, Kantens.
Niet helemaal nieuw, maar voorheen een naam van een plaats in de
buurt, een dorp waar ik waarschijnlijk wel één of twee keer doorheen gereden ben, maar nu sinds
augustus 2017 mijn woonplaats kan
noemen.
Na een flink aantal keren verhuizen
zocht ik al een tijd naar een huis om
langere tijd te blijven. Liefst met
veel ruimte er omheen en een beetje uitzicht. Na enige tijd zoeken viel
het huis aan de Pastorieweg op op
Funda. Maar ja…Kantens, waar
lag dat eigenlijk precies? Aangezien ik in Loppersum werk, bleek
dat eigenlijk best in de buurt te
liggen en zoals dat met huizen gaat:
je hebt er iets mee of niet. Na bezichtiging van de Pastorieweg 37
(naast de ijsbaan; red.) zag ik daar
wel iets in.
Aangezien het de bedoeling was
dat Michel er na enige tijd ook zou
gaan wonen, was zijn mening ook
van belang en gelukkig waren we
beiden enthousiast. Nadat ik in juni
2017 mijn schoolleidersdiploma na
twee jaar studie in ontvangst mocht
nemen, kregen we op 1 juli de
sleutel. Het klussen kon beginnen.
We zijn inmiddels lekker op weg
maar er liggen nog plannen voor
huis en tuin om minstens de komende 10 jaren mee te kunnen
vullen.
Alles in kleine stapjes want we
werken beiden full-time en als we
vrij zijn houden we ook van op
vakantie gaan, weekendjes weg of
gewoon een dagje lekker lui zijn.
Sinds twee jaar ben ik directeur van
de prinses Beatrixschool in Loppersum. Loppersum is ook het dorp
waar ik het grootste deel van mijn
jeugd heb doorgebracht en waar ik
met veel plezier werk tussen en
met veel oude bekenden.
Tot nu toe wonen we met veel
plezier in Kantens en we hopen hier
nog vele jaren te kunnen genieten
van dit prachtige plekje.
Marion
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Hallo inwoners van Kantens. Ik
heet Michel en woon aan de Pastorieweg 37 samen met Marion.
“Kannes” stond in mijn geheugen
als een klein dorpje met een “nauw”
weggetje langs een molen en het
Boterdiep. Met de westenwinden
kwam ik meestal vanaf “Oskerd”
op mijn racefiets en reed dan richting “Middelstum”, om mijn weg,
voor de wind aan, te vervolgen naar
mijn woon- en geboorteplaats
“Daam”. Dat er een ijsbaan was,
wist ik niet en dat ik hier ooit zou
komen te wonen kon ik mij niet
voorstellen.

Dat veranderde. Ik leerde Marion
kennen. Zij zocht een huis en samen keken we naar de Pastorieweg 37.
Nu wonen we er al weer zeven
maanden en rijd ik bijna iedere dag
van hier naar mijn werk in Drachten.
Inmiddels wandelden en fietsten
we al in de omgeving en ontdekten
we de tussendoorweg naar Toornwerd, het prachtige Rottum en hoe
dicht we eigenlijk bij Noordpolderzijl wonen. Het is genieten op nummer 37.

Er moet nog wel genoeg aan de tuin
gebeuren maar dat doen we met
veel plezier. Als er tijd over is stap
ik op de motor of op de racefiets om
van ons mooie Groningen te genieten. Nu het nog winter is, ga ik
meestal op de woensdagavond naar
Kardinge om te schaatsen.
We verheugen ons op de lente en
zijn benieuwd hoe we het hier dan
ervaren.
Michel

E.I.K. Nieuws
Coöperatie Energie Initiatief Kantens en omstreken, kortweg E.I.K. heeft als doel Kantens-Stitswerd-Rottum
en omgeving energieneutraal te maken. Dat wordt bereikt door met zijn allen energie te besparen (o.a. door
Buurkracht) en zelf duurzame energie te gaan opwekken.
POSTCODEROOS
DAK FAMILIE LENSTRA,
OOSTERWEG 6, KANTENS
Goed nieuws: alle 120 certificaten één certificaat = één zonnepaneel,
zijn verkocht. De definitieve prijs
voor de zonnepanelen valt mee. Aan
de deelnemers wordt nu gevraagd
wat met deze meevaller te doen,
bijvoorbeeld € 89 per certificaat/
paneel inleggen in plaats van € 99.
Er moet nog wel wat werk verzet
worden voordat de panelen op het
dak liggen, maar er wordt naar
gestreefd de zonepanelen eind april
op het dak te hebben. We houden u
uiteraard op de hoogte wanneer de
zonnepanelen feestelijk “in gebruik” worden genomen.
NIEUWE PROJECTEN?
Het gebied van waaruit mensen
mogen deelnemen in een collectief
zonnedak (zoals op het dak van de
familie Lenstra) is veel groter dan
alleen Kantens-Stitswerd-Rottum.
Daarom gaat onderzocht worden of
er interesse is in verder gelegen
dorpen als Doodstil, Usquert, Zandeweer, etc. om mee te doen met een
ander collectief zonnedak/kleine
windmolen.

SDE+ PROJECTEN? DAKEN/
GROND GEZOCHT
We zijn met steeds meer agrariërs
in gesprek over gebruik van hun
dak/grond voor het plaatsen zonnepanelen/kleine windmolens. Daarbij verzorgt de Coöperatie de aanvraag SDE+subsidie en de financiering en wordt de opbrengst verdeeld tussen agrariër en Coöperatie. Op die manier zorgen we voor
onze eigen energieopwekking, een
marktconforme vergoeding voor de
agrariër en ook nog een stukje inkomen voor de Coöperatie. De leden
van de Coöperatie bepalen waaraan het “verdiende” geld wordt
besteed. Bijvoorbeeld in een ander
energieproject of misschien iets
heel anders zoals speeltuin, pannakooi of andere voorzieningen in
het dorp.
Wilt u meer weten?
Mail Cooperatie.eik@gmail.com .
SAMEN ONZE WONINGEN
VERDUURZAMEN BIJ
BOUWKUNDIG VERSTERKEN
In een eerdere editie van t Lougnijs
is al eens een artikel verschenen
van de Hanze Hogeschool met het
verzoek een vragenlijst in te vullen.
Dit project wordt gedaan met een

drietal Energie Coöperaties, Loppersum, Appingedam en Kantens
en omstreken.
Er wordt nu een inventarisatie gemaakt van de ingevulde vragenlijsten. In de vragenlijsten kon ook
worden aangegeven of men meer
informatie wilde hebben over isoleren, andere vormen van verwarming etc. Naar aanleiding hiervan
zullen workshops worden georganiseerd de komende tijd waar men
meer informatie kan krijgen over
deze onderwerpen.
VRAGEN?
Mail naar
cooperatie.eik@gmail.com .

Een tijdje geleden werd ik benaderd door Anje van der Hoek met de vraag
of ik wel een stukje over mijzelf wilde schrijven voor t Lougnijs, rubriek
Uitgevlogen. Ik hoefde daar niet lang over na te denken en stemde erin
toe.
Ik ben Bonnie Goossen, 54 jaar en
woonachtig in Uithuizen. Ik ben
geboren en getogen in het mooie
dorp Kantens. Ook hier zijn al mijn
vier broers geboren en getogen. We
woonden aan de Langestraat waar
ik ook ben geboren. Later zijn we
verhuisd naar de Meidoornstraat
waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Ook hebben we veel kattenkwaad uitgehaald. Zoals een huis
kraken in Kantens samen met Ina
Schipper. Toen we werden betrapt
door de politie moesten we iets
anders verzinnen, zodoende ging ik
op de brommer van mijn broer,
maar dat ging niet helemaal goed.
Ik eindigde hoog in de boom en de
brommer was stuk. Mijn moeder
stond hardop te lachen waarop de
buurvrouw verbaasd reageerde dat
ik wel gewond kon wezen en zij
daarom niet moest lachen.
Buiten het kattenkwaad om ging ik
naar de School met den Bijbel.
Daarna ben ik naar de huishoudschool in Groningen gegaan. Buiten de schooltijden om en in de
vakanties werkte ik bij een tomatenkweker. Hier heb ik mijn uitzet
van betaald.
Mijn ouders zijn Greta en Dries
Goossen, die plus minus 50 jaar in
Kantens hebben gewoond. Ik ben,
toen ik een jaar of 23 was, zelfstan-

ben ik gestopt met werken. Hier en
daar heb ik nog wel wat schoonmaakwerkzaamheden gedaan en
was ik een overblijfmoeder op de
basisschool van mijn dochters.
Toen mijn dochters van school af
gingen, ben ik nog eventjes overblijfmoeder geweest. Nu ben ik
vrijwilliger bij de ouderenzorg in
Hunsingoheerd. Ik drink thee/koffie met ze en we genieten samen
van een warme maaltijd. Dit doe ik
twee à drie keer in de week. Voor de
rest maak ik in mijn vrije tijd kaartjes. Dit doe ik met een aantal vriendinnen.
Ondertussen zijn de meiden het
huis uit en zijn we een kleinzoon
rijker van de oudste dochter. Tiemen is ondertussen met pensioen
en we leven gezellig elke dag in ons
mooie huis met onze hond Astor en
de kat Poes op de Fivelingoweg.
Als de kans er ooit is zal ik met alle
liefde en vreugde terug gaan naar
Kantens.

dig in Kantens gaan wonen bij de
molen. Ik werkte op dat moment bij
Ability, dat toen de WANN heette.
Daar heb ik mijn man ontmoet,
genaamd Tiemen Bultema. Wij
hebben samen een jaar in Kantens
bij de molen gewoond, daarna zijn
we samen verhuisd naar de Meidoornstraat. Hier woonde ik vlakbij
mijn ouders. Dat kwam goed uit. Ik
werd zwanger van mijn oudste
dochter die in 1993 geboren is in
Kantens. Mijn moeder was dag en
nacht bij mij om te helpen met
Marjolein. Toen Marjolein een half
jaar oud was zijn we verhuisd naar
Uithuizen. Daar is in 1995 mijn
jongste dochter Leonie geboren.
Mijn ouders verhuisden mee naar
Uithuizen, die vervolgens een straat
verderop gingen wonen.
Toen mijn dochters zijn geboren

Veel liefs en de groetjes uit Uithuizen.
Bonnie Goossen-Bultema

Verrassende
ontdekkingen in
het Noorden van
Amerika
Vrouwen van Nu, afdeling Middelstum-Kantens e.o. organiseert
op dinsdag 17 april de laatste bijeenkomst van deze winter in t
Schienvat te Kantens. Aanvang
20.00 uur. Will en Thea Kuiper nemen ons in beeld en geluid mee op
reis naar het Noorden van Amerika.
De reis start in Seattle, stad van
Microsoft en Boeing. De camper
vervolgt de reis met een slingerende route langs het grensgebied van
de V.S. en Canada. Zij bezoeken er
een aantal mooie en interessante
natuurparken waaronder het National Park Mount Rainier, met een
bergtop van ruim 4.000 meter en
het gigantische Glacier National
Park, met zijn enorme gletsjers en
grizzly-beren! Daarna zakken zij af
naar het gebied van Hell’s Canyon
en rijden door de Nevadawoestijn.
Tot slot bezoeken zij met ons de
Mormonenstad Salt Lake City.

Reanimatie/AED in dorpshuis Rottum
Aan de buitenkant van het dorpshuis hangt al een tijd een AED-apparaat;
maar hoe gebruik je dat apparaat nu precies? We wilden er meer van
weten. Dus waren er donderdag 15 maart een zestal Rottumers in het
dorpshuis bij elkaar gekomen voor een Training Reanimatie/ AED.
Alice Pit, de trainster vanuit Hartstichting gaf ons de theorie over het
herkennen van een ademhalingsstilstand en hoe je basaal kunt reanimeren. Daarna volgde de praktijk. De juiste volgorde van handelen, de
techniek van reanimeren, de communicatie met je omgeving en het
gebruik van de AED. Pittig hoor! De borstcompressies (het indrukken van
het borstbeen) zijn zó belangrijk, belangrijker nog dan de beademing. Het
was drie uur lang hard werken voor ons allemaal, maar wat zijn wij wijzer
geworden!
Wil je ook deze training volgen. Kijk dan op www.hartstichting.nl/
reanimatie
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Geweer
Voor diegenen die niet van sport houden is de volgende terugblik
onbegrijpelijk.
Onder winterse omstandigheden zijn er pakweg drie manieren om je voort
te bewegen zonder windkracht, paard of motor. Op ijs met smalle ijzers,
op sneeuw met latten, een plank of een sleetje.
Onverwacht hebben we eind februari, ja, zelfs begin maart op ijzers
kunnen staan. Vlak daarvoor hadden we de sport uit Korea.
Een keer per vier jaar kijk ik allemaal sporten op de televisie die ik normaal
gesproken helemaal niet volg. Ik verbaas me iedere keer weer over de
hoeveelheid sporten en over de manier hoe ze gespeeld worden.
Als echte Nederlanders houden we natuurlijk allemaal van de ondergebonden ijzers. Als ouderwetse Hollander houd ik het meeste van een
toernooi met vier afstanden. Zoals laatst in de open lucht. In Korea was
hiervoor geen plaats. Iedereen specialiseert zich op een afstand die te
overbruggen is in iets meer dan dertig seconden tot en met afstanden die
iets langer duren dan tien minuten. Wie het snelste is wint. Natuurlijk
hebben we veel medailles en natuurlijk zijn we allemaal blij.
Op een klein baantje is alles weer anders.
Bijvoorbeeld zes tegen zes. Je ziet voortdurend spelers wisselen en je ziet
voortdurend spelers met een enorme klap tegen de wand gedrukt worden.
Ze staan gewoon weer op en als ze blijven liggen, is er in tegenstelling
tot dat spel met die bal, echt iets aan de hand. Soms vliegen ze elkaar aan,
maar mannen in zwart-wit gestreept duiken erop en sturen er een uit het
veld. Niemand protesteert. Op de televisie is het pas te volgen, als je in
de herhaling de zwarte ronde schijf vertraagd in een net ziet verdwijnen.
Bij een andere sport maken vrouwen, mannen of paren de meest
onnatuurlijke bewegingen op de ijzers met een muziekje. Na afloop staan
ze met een glimlach van oor tot oor te wachten op rapportcijfers. Pas dan
weten ze of ze gewonnen hebben. Ik vind ze allemaal even goed en als
ik eerlijk ben hoop ik altijd dat ze vallen en kijk ik gespannen of ze die
glimlach dan krampachtig vast kunnen houden. Dat levert de mooiste
plaatjes op.
Je kan ook als een idioot op dat kleine baantje rondjes draaien, waarbij
je aan het eind ook niet weet of je gewonnen hebt. Je ziet mensen vallen
en de laatste ineens als eerste finishen. Je kan zelfs een medaille halen
als je niet aan de finale meedoet. Alles hangt af van een laptop met
beelden, die steeds weer bekeken wordt. Een duwtje: diskwalificatie.
Sleetje rijden is ook tot topsport
gepromoveerd. Vroeger lieten we
ons van een naburig dijkje met slee
en al naar beneden storten. Nu laat
je je naar beneden glijden in een
met ijs geprepareerde buis zonder
bovenkant. Geen sneeuw dus. Ik
begrijp nooit hoe ze dat ijs op die
pijp krijgen. Als je bovenin water giet om te laten bevriezen, stroomt het
toch allemaal naar beneden. Maar goed, mijn sleetje van vroeger is
gepromoveerd tot een soort racebolide waarin soms vier mensen
plaatsnemen. Andere sleetjes zijn geheel gestript tot een enkel plankje.
Daarop kan je op je buik vooruit of op je rug achterstevoren naar beneden,
soms gestapeld met z’n tweeën op elkaar. Een gevalletje #MeToo lijkt
me. In ieder geval wint de snelste. Dat is dan wel aardig.
Frans Bauer heeft ook een onderdeel bedacht. Een spel, waarbij strijkijzers over het ijs glijden. Als liefhebber van een Frans ballenspel kan ik
daar de techniek wel van begrijpen.
Nu de raarste onderdelen op de sneeuw.
Gewoon: van een berg af of over een traject met vlaggetjes en dan klokken
wie de snelste is. Latten of plank. Snap ik. Je kan ook springen. Met een
noodsnelheid duik je van een schans, zweeft een eind en landt als het goed
is op je latten. Wie het verst komt wint? Nee, je krijgt ook nog een cijfer
en je kan aftrek krijgen met windje mee.
Anderen gaan met latten of plank via sneeuwhoopjes, brugleuningen,
schansjes of in een grote uitgeholde pijp al buitelend en in driedubbele
salto’s draaiend naar beneden. Soms wint de snelste, meestal komt de
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jury weer om de hoek kijken.
Kan het gekker? Ja! Op latten met
een geweer. Het schijnt vermoeiend te zijn, want na het finishen storten ze allemaal neer. In
ieder geval moet je een eind, stopt
en ga je liggen of staan, je pakt je
geweer en je schiet op een aantal
schijven. Als je mist mag je een
extra rondje, wat voor deze sporters geen probleem is. Meedoen is
tenslotte belangrijker dan winnen. Hoe langer hoe beter.
Dat sporten met een geweer heeft mij altijd geïntrigeerd. Waarom kan dat
geweer niet bij andere sporten geïntroduceerd worden. De tien en vijf
kilometer zouden een stuk aantrekkelijker worden. Ik zie Sven en Irene
al rijden met een geweer op hun rug en na een paar ronden stoppen om
op oranjekleurige ballonnen te schieten. Mis je: een rondje extra. Of dat
Sjinkie nu eens met z’n geweer probeert andere deelnemers te elimineren. Duwen met de kolf of gewoon echt schieten. Wel met verf natuurlijk.
Ben je geraakt dan ben je af. Niks jury. Eigen rechter.
Voorlopig heb ik even genoeg. Over twee jaar weer andere sporten, maar
dan uit Tokio. Dan maken paarden rare danspasjes; zwemmen meiden
met een knijper op hun neus en anderen huppelen en springen met
knotsen op een mat. Meedoen is weer belangrijker dan winnen als wij
maar hoog op de medaillespiegel staan. Te gek.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com

-

www.tlougnijs.nl

Een drieluik van Sietse,
Hylkje en Ytje
Van 25 maart tot en met 3 juni exposeren Sietse, Hylkje en Ytje
Engbrenghof in het kerkje van Rottum.
THEMA VAN DE EXPOSITIE IS:
't land aan de waddenkust, het prachtige wierdenlandschap aan de waddenzee met een grootse geschiedenis waarin kloosterlingen een
grote rol hebben gespeeld.
Het eerste luik zijn natuurfoto's van
Sietse. Het tweede luik bestaat uit
schilderijen en quilts van Ytje. Hierin
herkent men het vlakke land met de
verre horizon en de zee. Het derde
luik laat het monnikenwerk van
Hylkje zien: handschriften, initialen en miniaturen zoals die ook

honderden jaren geleden in dit gebied door kloosterlingen werden
gemaakt.
Het kerkje is dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis

Lichtgewicht Schoorstenen
Voor veel mensen in Kantens en omstreken ben ik wel een bekende, maar
ik zal mij toch even in het kort voorstellen. Ik ben Reinder Blaauwwiekel,
getrouwd met Miranda en samen wonen we met onze zoontjes Bas (5)
en Bram (1) met veel plezier aan de Meidoornstraat 1 te Kantens.
Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Bouwbedrijf De Boer, gevestigd in
Groningen, waar ik mij bezig houdt met de productie van lichtgewicht
schoorstenen.
Veel gemetselde schoorstenen in
de provincie Groningen zijn aardbevingsgevoelig en niet aardbevingsbestendig. Vaak worden deze
schoorstenen verwijderd of vervangen door een lichtgewicht
schoorsteen.
De lichtgewicht schoorsteen van
De Boer Schoorstenen is speciaal
ontwikkeld om de authentieke uitstraling van de schoorstenen terug
te laten komen van het huis waarop
het geplaatst wordt. Men kan niet
zien dat het een nieuwe schoorsteen is, maar het heeft wel de
voordelen van een nieuwe schoorsteen zoals bijvoorbeeld ca. 80%
vermindering van het gewicht!

De hoofdconstructie van de lichtgewicht schoorsteen maken we
van constructieplaten. In deze
draagconstructie plaatsen we een
viertal RVS draadeinden. Deze vier
draadeinden hebben meerdere
doeleinden. Wanneer de schoorsteen gereed is, worden op deze
draadeinden hijsogen gemonteerd;
hiermee kan de schoorsteen op het
dak worden gehesen. Wanneer de
schoorsteen geplaatst is worden
de hijsogen eraf gedraaid en kan er
eventueel een schoorsteenkap op
worden gemonteerd.
Naast dat de draadeinden aan de
bovenzijde uitsteken om de schoorsteen te hijsen, laten we de draad-

einden ook aan de onderzijde uitsteken. Hiermee kan de schoorsteen worden bevestigd op de
schoorsteenstoel.
Indien nodig wordt er in de constructie een rookgaskanaal aangebracht voor bijvoorbeeld een houtkachel, open haard, gaskachel ect.
Het rookkanaal dat wij toepassen
van Isoduct voldoet aan de temperatuurklasse van T600 en een afstand van brandbare materialen
van 10mm. Om te controleren of de
schoorsteen daadwerkelijk brandveilig is, is er een zogenaamde
‘thermal shock test’ uitgevoerd.
Tijdens het testen had het rookkanaal aan de buitenzijde een temperatuur behaald van 54 graden Celsius, terwijl de lucht door het rookkanaal een temperatuur had van
1.000 graden Celsius. Tevens was
na de uitvoering van een schoorsteenbrand-test geen aantasting te
zien aan zowel de binnen- als buitenzijde.
De gehele constructie wordt nadat
het lood is aangebracht, bekleed
met isolatieplaten. De geïsoleerde
constructie wordt daarna gestuukt
met een stucmortel die na de droogperiode waterdicht is.
Na de droogperiode word het geheel beplakt met steenstrips. Deze
steenstrips zagen we zelf en kunnen we maken van stenen van de
verwijderde schoorsteen, mits er
leem of kalkmortel is toegepast. De
oude stenen zagen we dan tot strips.
Ook is het mogelijk dat de steenstrips worden gemaakt van nieuwe
stenen die op traditionele manier
worden gemaakt in kolengestookte ovens. Op deze manier kan de

uitstraling van een oude bestaande
schoorsteen en woning worden
gewaarborgd. Men wil immers niet
dat er een verschil ontstaat tussen
de woning en de schoorsteen.
Van een baksteen maken we verschillende soorten steenstrips:
steenstrips voor strekken, koppen,
maar ook steenstrips die de hoek
omgaan.
De steenstrips worden in een dikte
van ca. 20 mm gezaagd. De gezaagde steenstrips worden "vol en
zat" in de lijm aangebracht. De lijmmortel die we gebruiken is duurzaam en vorstbestendig. Na de
verharding van de lijmmortel is de
vochtopname zo goed als nihil.
Nadat de lijm droog is worden de
steenstrips gevoegd gelijk aan het
bestaande voegwerk van de woning. Zodra de voegen voldoende
uitgehard zijn, wordt de bovenkant
waterdicht gemaakt met rubber folie
EPDM. Dan is de schoorsteen klaar
en gereed om geplaatst te worden.
Er zijn in het bevingsgebied al vele
schoorstenen vervangen door een
De Boer lichtgewicht schoorsteen.
Zo ook bij ons in Kantens, maar het
is logisch dat u deze door de authentieke uitstraling nog niet opgemerkt heeft natuurlijk!
Naast het produceren van lichtgewicht schoorstenen, ben ik ook
werkzaam in de buitendienst van
Bouwbedrijf De Boer. Een leuke
afwisselende baan dus, bij een
bedrijf waar het fijn werken is met
prettige collega's.
Met vriendelijke groet
Reinder Blaauwwiekel
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Heeg

Veurjoar
t Was jannewoarie en wie reden
even noar Eldorado ien Zuudwol.
Hemmen ie dat ook as ie doar
binnenstappen dat ales joe mooi
tou liekt? Geuren en kleuren van
veurjoarsbloumen kwamen ons ien
muit. Wie konden t nait loaten en
namen vief primula’s mit veur mand
op stoep, n bluiende kerstroos en
winterviooltjes. Dag doarnoa aan t
poten en boudel noar boeten tou.
Mor dou kwam winter toch nog en
ons nije bloumen kregen t aal stoerder. Kerstroos en primula’s mozzen mor ien gerage, viooltjes konden der wel tegen. Zollen ze t overleven? t Zaag der aal minder oet.
Dou kolle veurbie was, mand en pot
mor ais op t aanrecht. t Was n
treurege aanblik. Bloadjes van primula’s wazzen zo slap, zat gain
leven meer ien. Wat was doar nog
van te moaken?
Eerst mor ais òfpulen, rötterge
bloadjes en bloumen der òf en dou
onder kolle kroan. t Was n aarmoudeg mandje worden. Op stoep der
mit en kerstroos op t muurke van
terras.
Aanderdoagssmörns was wie nijsgiereg hou ter bie stond. Wie stonden versteld. Zun scheen en noatuur
haar snaachts zien waark doan. Ien
loop van dag werd t aal beder. Hou
was t meugelk? Ien toen begonnen
eerste boljes te bluien, t was wit
van snijklokjes.
t Veurjoar kwam der aan!
Anje van der Hoek
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Tillefoon gaait. “Joen heeg is der
òf, wat schier”, zegt overbuurvraauw. “k Kin hoast noar die
swaaien”. “Joa, man, k kin weer
wat zain,” zeg k.
GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven ,

Veurjoar
Waarme wind, widde wolken.
Wat willen, doun willen,
moaken willen, poten willen.
Wakker worden, waarme zunne.
Bère hait, nat van swait,
d’r òf willen, boeten willen.
Blaauwe locht, laauwe grond.
Groaven willen, poaskebloumen,
gruien willen, bluien willen.
Kracht vuilen, wat willen.
Groaven willen, zaaien willen,
poten willen, leven willen.
Haarm Maaijer
Oet: Slisterstaintjes

Haile zummer haar k tegen n hoge
gruine muur aankeken. Deur mien
broken elleboog zat k meer aan
hoes vaast. k Zaag allenneg bovenkaant van doaken. k Was der goud
zat van. Doar mos wat aan gebeuren.
Ale joaren ien augustus wordt heeg
knipt, mor hai wer ale moalen n
stukje hoger. Der wer ien augustus
vot òfsproken dat t noa nijjoar weden zol.
Dou toenman begun jannewoarie
belde, overvil t ons toch. Man vond
t aiglieks haildaal nait neudeg, mor
wie konden der nait meer veur votlopen. Dou kwam t gerezenaaier
over houveul der òf mos. Toenman
was wat driester en zee: “Zel k t
mesien der doar bie dat gat mor
ienzetten?” t Leek boeten mor 30
cm, mor ien koamer wel n meter.
k Kon haile Pastorieweg òfkieken.
Auto’s dij op parkeerploats hèn zet
werden, veurdeuren dij opengingen. En wat n mensen laipen der.
Ollers dij kiender noar schoul tou
brochten, lu dij noar kerk gingen,
honden mit heur boaskes. t Was
eerst vanzulf wat nijs. Zulfs man
kreeg der oardeghaid aan. Aalgedureg vroug e: “Wel is dat, wel lopt
doar mit kiender?”
Dikste nijs was der vanzulf gaauw
òf.
Wie dochten aan vrouger dou wie
hier net woonden. Mit elektrische
scheer mos heeg knipt worden.
Hier en doar mos der n trapke bie.
Wie haren gain scheer zunder snoer
en bie aal dij takken ging scheer
sums deur snoer hèn. Doagen
wazzen wie der mit zuit. En noa t

knippen kwam t. Der wazzen nog
gain containers en ales mos ien
plestieken zakken. t Was net of wie
aan kuzzens stoppen waren. Puten
scheurden as der n tak deurvloog.
t Ongedaaierte vloog joe om de kop
tou. Wat n maal kerwaai.
Doar waren wie noa n joar of wat
flaauw van. Hans Boon mos mor
komen. As wie smörns nog op bèr
lagen, ging motorzoag aal mit veul
keboal deur heeg hèn. Ien n dag
was t kloar. En t knipsel namen ze
op aanhangwoagentje mit noar stört
tou. Wat n genot.
Van t joar huift der nog nait veul
knipt worden, denk k. Allenneg wat
pielen. Kin k lekker noar boeten
kieken.
Anje van der Hoek

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag)
19.30 uur – Leesdienst
Zondag 1 april (1ste paasdag)
11.00 uur – ds. P.A. Slager
14.30 uur – dienst in GKv Damstee
te Middelstum
Zondag 8 april
09.30 uur – Leesdienst
14.30 uur – ds. C. Dusseldorp
Zondag 15 april
09.30 uur – ds. J.H. Soepenberg
14.30 uur – ds. P.A. Slager
Zondag 22 april
09.30 uur – ds. P.A. Slager
14.30 uur – ds. R. IJbema
Zondag 29 april
09.30 uur – Leesdienst
14.30 uur – ds. P.A. Slager
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag)
19.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 1 april (1ste paasdag)
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. S.P. Roosendaal
Maandag 2 april (2de paasdag)
09.30 uur - Sing-in
Zondag 8 april
09.30 uur – ds. R. Jansen
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag)
19.30 uur – Stille Week
Vesper in het koor
Zaterdag 31 maart (Stille Zaterdag)
19.30 uur – Regionale Vesper
m.m.v. Ad hoc Cantorij, Uithuizermeeden
Zondag 1 april (Pasen)
10.00 uur - ds. C.E. Lavooij
m.m.v. Hippolytuskoor o.l.v. Olog
Morozow
Zondag 8 april
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
(koffie/thee in Salem)
Zondag 15 april
11.00 uur - ds. G.W. van Wingerden, Stedum
Zondag 22 april
9.30 uur - de heer A. Riepma, Oldehove
Zondag 29 april
9.30 uur - ds. H. Pol, Zuidhorn
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 8 april
19.00 uur – ds. Admirant
Zondag 22 april
19.00 uur – ds. Mout
Zondag 29 april
19.00 uur – ds. Poot
_____________________________________________________

Zondag 15 april
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Uitnodiging
Sing-in op 2e
paasdag

Zondag 22 april
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J.P. Rozema

Maandag 2 april is er in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Kantens een Sing-In.

Zondag 29 april
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

In de bijeenkomst, die om 9.30 uur
begint, zal er met begeleiding van
een gelegenheidsband en een gelegenheidskoor al zingend stilgestaan worden bij de opstanding van
Jezus.
U en jij zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Donderdag 29 maart (Witte Donderdag)
19.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Vesper in het koor met viering Heilig Avondmaal
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Agenda

Kantens

Rottum

Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur

t Huisje van Thais Joaptje
Dagelijks van 10.00 – 17.00 uur
Roodkapje en de wolf
Entree is gratis
t/m 3 juni
Kloosterkerk Rottum
Dagelijks van 10.00 – 17.00 uur
Expositie Sietse, Hylkje en Ytje
Engbrenghof
Entree is gratis
Maandag 2 april
Fam. Van Wijnen
13.30 uur
Eieren zoeken (jeugd)
Dorpshuis
14.00 uur
Neut’n schait’n
_______________________________

Stitswerd
Zaterdag 7 april
Dorpshuis
19.30 uur
Fluiten, Toshi de Vogel
(zie elders in Lougnijs)
Zaterdag 14 april
Dorpshuis
19.30 uur
Fluiten, Toshi de Vogel
(zie elders in Lougnijs)
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
__________________________________________
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Woensdag 4 april
t Schienvat
15.00 – 16.30
Inloop Dorpencoördinator Eemsmond
Vrijdag 6 april
t Schienvat
20.00 uur
Jaarvergadering Uitvaartvereniging
Dinsdag 17 april
t Schienvat
20.00 uur
Vrouwen van Nu,
Het Noorden van Amerika
Woensdag 18 april
t Schienvat
20.00 uur
Jaarvergadering VDK
- Komt allen! -

Vaste activiteiten t Schienvat
Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
19.00 – 20.00 uur
Badminton
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Woensdag
15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
Donderdag
20.00 – 22.30 uur
Damclub
19.30 – 22.00 uur
Dansproject Courage
Vrijdag
16.00 – 20.00 uur
Jan's Pub/cafetaria
20.00 – 23.00 uur
biljartclub
Zaterdag
16.00 – 20.00 uur
Jan's Pub/cafetaria

Vrijdag 20 april
t Schienvat
17.00 – 19.00 uur
Inloop Dorpencoördinator Eemsmond

Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat: 55 12 80 b.g.g.
Jan Westerlaken 06 53 17 85 67
_______________________________

Maandag 23 april
t Schienvat
10.00 -11.30 uur
Vergadering Vrouwenraad

Weekenddiensten

Woensdag 25 april
t Schienvat
19.30 – 22.30 uur
Bridge
Vrijdag 27 april
Koningsdagfestiviteiten

Het bestuur van de Vereniging
Tandartsen Noord-Groningen
(VTNG) heeft besloten dat er geen
rooster meer wordt verstrekt. Voor
de dienstdoende tandartsen wordt
naar de website van de VTNG verwezen (en het centrale telefoonnummer).
Patiënten van de aangesloten praktijken binnen de VTNG kunnen bij
spoedklachten de website
www.vtng.nl en/of het centrale

nummer 0900-0608 (kosten €
0,25 p/m) voor informatie over de
dienstdoende tandarts/tandartspraktijk raadplegen. Op de site is
tevens een lijst van de aangesloten praktijken te vinden.
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur in de praktijk van de dienstdoende tandarts. Buiten deze
spreekuren is de verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.
__________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 - 3014260
__________________________________________
DOKTERSDIENST:
0900-9229
__________________________________________
HOLISTISCHE PSYCHOTHERAPIE EN RELATIETHERAPIE
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Middelstum 06 51255926
W: binnenwerk-psychotherapie.nl
__________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum 0595 437555
__________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
050 - 3140211
__________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
0597 - 412613
__________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
0595 - 551084
06 - 14611173
__________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
0595 - 551084
06 - 14611173

BERICHT UIT ROTTUM

Klussers en ververs gevraagd!
Afgelopen maanden is er flink in ons dorpshuis gewerkt en kreeg het een
facelift, zoals een nieuwe keuken en een geïsoleerde westwand. Helemaal als ‘generale repetitie’ kwamen de leden van de VDR voor hun
ledenvergadering op 26 januari jl. bijeen, in een gestripte zaal. De klus
was nog niet geklaard. En het was even behelpen maar het ging en de
stemming was goed. Op zaterdagavond 17 februari kon er toneelgespeeld
worden. Dat verhaal stond in het vorige nummer. Nu is het dorpshuis van
binnen helemaal klaar en zijn de dorpsbewoners en leden van de VDR
gevraagd hoe men de ruimte binnen geverfd zou willen hebben. De keuze
viel unaniem op lichte kleuren. Een soort ‘Adieu zeventiger jaren’. Nu
willen we enkele handige dorpsgenoten en leden van de VDR vragen om
met elkaar de verfklus te klaren en welke datum dat zou schikken? De
muren buitenom zijn zo goed als gevoegd door bouwbedrijf S. Boer. Voor
de verfklus kan men zich opgeven bij
Henk Riemersma, h.riemersma@kpnplanet.nl en
Rinie Meihuizen, n.c.meihuizen@kpnmail.nl.
En als het weer het toelaat zal de
dubbele beglazing, aan de oostwand, binnenkort geplaatst worden, in de keuken en het voorraadhok.
Dit is het bericht over het dorpshuis.
Adieu Eemsmond
Ook Rottum zal aan dit feest zijn
steentje bijdragen en men heeft 14

maart de koppen bij elkaar gestoken om over een plan na te denken.
Er zijn al ideeën, maar wie nog iets
wil toevoegen: wij staan open voor
suggesties. De bedoeling is om
ons als dorp voor de buitenwereld
te presenteren als: “Rottum door de
eeuwen heen” en wel in het weekend van 7 en 8 juli. Het is dan nog
geen zomervakantie, dus de jeugd
kan ook volop meedoen. Ook zij

kunnen hun wensen op tafel leggen
in de maand april.
Hier zijn enkele suggesties,
die 14 maart jl. op tafel kwamen:
l Een bezoek per boot aan Rottumeroog – ons ‘voormalig’ bezit
van de monniken. Kan op de zaterdag of zondag, maar daar moet wel
toestemming voor zijn.
l “Rottum door de eeuwen heen”
te beginnen bij de tijd van de monniken, in een
wandeling door
Rottum, onder leiding van de monniken langs de ‘gang’ naar het nonnenklooster Bethlehem.
l Lutje Sodom, de reputatie die
Rottum ook heeft gehad, met zeven
kroegen.
l Verhalen van de schrijvers Jan
Boer en Jacob Tilbusscher.
l De kermis met i.p.v. suikerspinnen een boterham met stroop en
een eenvoudige kermisattractie.
l Kanotocht, was vroeger heel goed
mogelijk, nu met enige improvisatie ook.
l Rottum Nu - de verenigingen die

er zijn en de film van Willem van
Wijnen, en over de tijd dat de
vereniging werd opgericht - 1980,
de sneeuwwinter in 1979.
l De aardbevingen - trillen op een
trilplaat.
l ’s Avonds een gezamenlijke Groningse maaltijd aan lange tafels net
als in de tijd van de Middeleeuwen
gezellig samen, net als bij de Hongaarse avond aan het begin van
afgelopen zomerperiode. Wel opgave vooraf voor de keuken- prinsen en prinsessen.
Dit kwam als conceptplan uit onze
samenkomst naar voren. Maar heeft
u nog meer goede ideeën, dan kunt
u die doorgeven aan Rinie Meihuizen: n.c.meihuizen@kpnmail.nl.
Activiteiten agenda
Maandag 2 april, 2e paasdag, zullen de kinderen weer eieren mogen
zoeken in de tuin van Willem en
Maria van Wijnen, om 13.30 uur,
aan de Kloosterweg, bij het dorpshuis.
Diezelfde dag gaan wij ’s middags
om 14.00 uur Neut’n schait’n in het
dorpshuis.
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Onwerkelijke lucht over het Hoogeland op zondag 11 maart.
Annet Eveleens
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NL Doet in Rottum
Ook dit jaar was er weer een NL Doet op het Rottumer Kerkhof.
Zaterdagochtend 10 maart werd om 9.00 uur gestart met koffie en iets
lekkers in het dorpshuis. Daarna aan de slag. En of het nu ging om het laden
en lossen van schelpenzand, het transport met de kruiwagens, het
snoeiwerk of het afsteken van de graskanten; we vonden allemaal
werkzaamheden die ons in beweging brachten. Het weer klaarde mooi
op en we dronken op het kerkhof de koffie. Het tweede deel verliep nog
vlotter door de sympathisanten die bleven komen. Uiteindelijk zaten we
voor 12.00 uur in een vol dorpshuis waar een driegangenmaaltijd
klaarstond: soep, nasi-buffet en een lekker zuiveltoetje na.
Bedankt Trees, Suzan, Janny D. en Marry voor de heerlijke catering.
En…. iedereen bedankt voor de komst.!

vv K.R.C. Darts
Zaterdag 10 maart is er weer een
gezellige dartavond geweest in de
kantine van vv K.R.C.. De deelnemers werden verdeeld over drie
banen, de pijlen werden geslepen,
waarna er onder het genot van een
hapje en drankje gestreden werd
om het goud, zilver en brons. Nadat
alle poulewedstrijden gespeeld
waren, waarin Henri Kooistra ook
nog even een "one hundred eighty"
gooide, bleef er van elke baan één
winnaar over. Deze streden in een
aantal spannende finalewedstrijden tegen elkaar waarna de medailles als volgt werden verdeeld:
Goud: Jasper Gast. Zilver: Freek
Ruitenga. Brons: Peter Kremer.
Het was weer een gezellige en
geslaagde dartavond!
vv K.R.C.
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Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
22,50 per jaar (per 1-1-2014).
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
434206
___________________________________
Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum

Oud Papier
woensdag
18 april
vanaf 18.00 uur

