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

Parels van het Noorden,
met een ‘pareltje uit Amsterdam’
Er wordt in t Lougnijs altijd geschreven over mensen die in Kantens, Stitswerd en Rottum wonen of hebben
gewoond. Deze keer is er een afwijkende aanleiding. U heeft al het een en ander kunnen lezen in o.a. het t
Lougnijs over ‘Parels van het Noorden’, een initiatief van de provincie Groningen om in het aardbevingsgebied,
met bewoners op diverse kunstzinnige manieren aan het werk te gaan. Een onderdeel hiervan is ‘Courage’:
eigentijdse dans voor mensen van middelbare leeftijd. De leiding is in handen van Pierik l’Istelle. Deze
Amsterdamse dame heeft voor dit project twee groepen: in Winsum met vijftien deelnemers en in Kantens
met zes.
Pierik is een professionele danseres die tussen 1977 en 1985 in
diverse kleine dansgezelschappen
heeft gedanst. Tegen het einde van
de uitvoerende danscarrière, na de
opleiding aan de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten, begon ze les te geven aan diverse
groepen. Van jongeren, migranten,
senioren en zelfs jonge leidinggevenden die d.m.v. dans hun eigen
kwaliteiten binnen hun werk beter
leerden benutten/ontwikkelen. Ook
heeft Pierik haar kwaliteiten diverse malen in Portugal benut met
diverse projecten. Ze heeft een
dansstudio in Amsterdam, dat een
voormalige kerk is.
Het toeval wil dat ze als kind tegenover dit gebouw woonde en er nu
dus regelmatig werkt. Daarnaast
werkt ze ook op locatie. Dansproject Courage is zo’n project op locatie. Nu rijst de vraag hoe deze
Amsterdamse in Kantens terecht
komt. Via Toke van Oorsouw van
de Theaterwerkplaats aan de Oosterweg. Toke woont ook in Amsterdam en in de kunsten is (zoals bijna
in alle professies) de wereld klein.
Pierik heeft vaker met Toke (Laway-Arts) samengewerkt en ze
heeft met haar leerlingen van een
school, werkweken gehouden in
de Theaterwerkplaats. Elke donderdag reist Pierik naar Kantens
om daar op de donderdagavond, in
t Schienvat, met een groep van zes
deelnemers uit Kantens en verre
omgeving, een voorstelling voor te
bereiden. De deelnemers hebben
samen de dansen bedacht. Ze overnacht bij Toke (dus toch een beetje

Een oefenavond in t Schienvat, met op de voorgrond Pierik.
inwoonster van Kantens). Op vrijdagmiddag gaat ze naar Winsum
om aldaar met een groep de voorstelling voor te bereiden, waarna ze
weer terugreist naar Amsterdam.
Beide groepen geven op vrijdag 1
juni as., als onderdeel van ‘Parels
van het Noorden’, uitvoering in t
Schienvat.
Kaarten voor deze voorstelling (en
andere onderdelen van ‘Parels van
het Noorden’) zijn te bestellen via
www.parelsvanhetnoorden.com of
te koop bij t Schienvat.

Opening expositie
‘ONTMOETINGEN’
Expositie portretten van inwoners Kantens door Gerda Onnes. Donderdag 31 mei om
19.00 uur opening. Op vrijdag
1 juni en zaterdag 2 juni gratis
toegankelijk.
Op 31 mei kan er aansluitend
gewandeld worden naar Ewsum voor de voorstelling Theater Project Ewsum van 21.00
uur.

Zwanny Hofman

TheaterwerkplaatsKantens
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Josephine van Lier en Mathilde van Wijnen

Concert voor twee cello’s
Op 17 juni as. geven Josephine van Lier en Mathilde van Wijnen in het
kerkje van Rottum een concert voor twee cello’s. Het belooft een
prachtig concert te worden met een repertoire uit de 18e-eeuwse
hoogbarok van onder andere componisten als Bononcini, Cirri, Barriere
en Boismortier.
De samenwerking tussen Mathilde en Josephine is ontstaan vanuit
een vriendschap die begon op het
Conservatorium in Groningen in
1985. Deze vriendschap kreeg recent een vervolg in een uitnodiging
van Josephine aan Mathilde om
met haar basse de violon deel te
nemen aan het festival van het door
Josephine opgerichte Early Music
Alberta in Edmonton Canada.
Mathilde van Wijnen studeerde
cello en viola da gamba aan het
Conservatorium Groningen en kamermuziek viola da gamba aan het
Koninklijk Conservatorium in Den
Haag. Naast de moderne cello zijn
haar specialisaties voor de barokmuziek de basse de violon en de
cellopiccolo. Zij is in heel Nederland actief in cantatediensten en
concerten. Sinds 2014 is zij ook
beeldend kunstenaar.
Josephine van Lier woont sinds 24
jaar in Edmonton Canada en is een
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veelzijdige musicus en docente. Zij
bespeelt naast de moderne cello de
barokcello, de 5-snarige violoncellopiccolo, de 7-snarige bas viola da
gamba en andere gamba/cello varianten. Zij is oprichter en artistiek
directeur van Early Music Alberta,
een organisatie voor de historische
geïnformeerde uitvoeringspraktijk.
Met het concert wordt de fotoexpositie van Rein Paalman –
Weids uitzicht - feestelijk geopend.

Giften
Wij hebben de afgelopen periode de
volgende giften ontvangen:
Rabobank
Noord-Nederland ............ 300,00
Vrouwenraad ................... 25,00
PKN Kantens-Stitswerd ..... 40,00
J.B. ................................. 25,00

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Veel, maar de laatste tijd is het:
Tiny tears, nummer uit de tv-serie
Sopranos.
1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd)
Piet Wijnterp uit 1963, wonend 't
Lage Eind in Rottum.
2. Wat doe je het liefst in jevrije tijd?
Sporten, lezen, netflixen. Ik heb van
mijn 7e tot en met 53e gevoetbald,
nu bouw ik af in een 45+ team.
Daarnaast fiets ik bijna dagelijks
van Rottum naar Stad op en neer. Ik
werk bij de DUO en ik kan daar 's
ochtends douchen, wat wel nodig
is na een dik uur tegen de wind in
beuken. Want dat is wel apart op t
Hogeland; bijna altijd wind tegen :).
3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Vroeger gebakken eieren met spek,
maar tegenwoordig cruesli met
melk en vruchten.
4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Spijkerbroek
5. Waar krijg je de meeste energie van?
Fietsen over t Groninger land.
6. Naar welke radiozender(s) luister je het liefst en waarom?
Radio 2 en 's ochtends 538 met
Edwin Evers voor de humor. Verder
draai ik veel Americana en blues.

Staat 23 juni al
in uw agenda?
De voorbereidingen van het Midzomernachtfeest zijn in volle gang! Wij
hebben er ontzettend veel zin in en
wij hopenjullie daarom ook allemaal
te zien op deze feestelijke dag!

8. Met welke BN-er zou je wel
eens willen dineren en waarom?
Ik heb niks met bekende Nederlanders, zijn er veel te veel van, maar
als ‘t dan moet denk ik aan Wim
Jansen of Jan Raas, mensen die
bewust de media mijden, maar
denk ik, wel een interessant verhaal hebben.
9. Wat zou je doen met € 1 miljoen?
In ieder geval een gedeelte investeren in (de camouflage van) windmolens, van die kleine (EAZ), plaatsen tussen Kantens en Rottum en
Stitswerd in, zodat we naast zonnepanelen nog een energiebron hebben. Ik ben net terug van ‘7 maanden mijn huis uit’; het is nu aardbevingsbestendig. Achter ons huis
zie ik nu veel meer windmolens
dan zeven maanden terug. Alleen
de een zie je beter dan de ander,
daar moet camouflage-technisch,
met bomen o.i.d., naar gekeken
worden.
Verder ligt rondom Rottum voor
een gedeelte al biologisch beheerd
weiland, met paarden- en pinksterbloemen en zo, schitterend met
name nu. Zou dus ook wel een
gedeelte van dat miljoen via de
boeren willen investeren in meer
biologisch beheerde grond. Van wat
er overblijft op vakantie, naar TerEen greep uit het programma:
l Speciaal voor de kleinsten onder ons een film in de thuisbioscoop van John;
l Speciaal voor de oudere kinderen een stormbaan op de ijsbaan;
l Voor iedereen o.a. het bezichtigen van de molen, tentoonstellingen van de handwerkclub van de
Vrouwenraad en Gerda Onnes,

schelling; daar kom ik al 51 achtereenvolgende jaren :).
10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Ik ski, maar sinds ik de knieën
versleten heb doe ik een zwarte
piste nooit weer.
optreden van de Vlinthippers in
samenwerking met Vincent Hensen en een Tai-chi Demonstratie.
Daarna zullen we samen met burgemeester van Beek proosten op
de nieuwe gemeente en zal zij de
BBQ openen.
We zullen de avond samen uitswingen met o.a. DJ Martin Franke,

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Een zwarte piste.
12. Aan wie geef je de Pen door?
Aan Erik Kuiper uit Kantens.

Dirty Joe & the Jacks en Join the
Wolf Pack in t Schienvat.
Adieu Eemsmond!

3

DE BOM DREIGT TE
VALLEN IN KANTENS
EINDE VDK EN ALLE DAARAAN VERBONDEN VERENIGINGEN
Op de veelvuldige oproep voor een nieuw te vormen bestuur is geen
reactie gekomen. Daarom is er besloten, door de uit de denktank
gevormde interim-bestuur, dat de VDK ophoudt te bestaan indien er vóór
23 juni 2018 geen nieuw bestuur gevormd is.
Geen VDK houdt in dat ook alle aan
de VDK verbonden verenigingen in
de huidige vorm geen doorgang
kunnen vinden:
Geen Sinterklaasviering, geen
CSCW, geen Speeltuinvereniging,
geen financiële ondersteuning van
het dierenparkje, geen 4 en 5 mei
herdenking en viering, geen kerstviering en vele andere belangrijke
evenementen meer zoals we dat
kennen in Kantens. Alle commissies moeten een andere basis zoeken. Dit is ten diepste te betreuren.

Maar dan heeft het dorp het over
zichzelf afgeroepen.
Toch hoopt het interim-bestuur dat
de dorpsbewoners van Kantens en
de aangesloten commissies van
de VDK de noodzaak inzien om de
draad op te pakken en zich beschikbaar stellen, zodat de VDK een doorstart kan maken met een fris enthousiast bestuur. Een doorstart
waar een ieder baat bij heeft.
Het Interimbestuur VDK

Onderstaand de meest voorkomende werkzaamheden en acties van de
VDK:
* VDK heeft ± 168 leden. De leden worden via een circulaire brief in mei/
juni verzocht de contributie te voldoen.
De betalingen gaan voor ± 80% via de bank. Andere leden betalen contant.
Dit wordt ook in t Lougnijs vermeld.
* Vóór 30 april een activiteitenverslag samenstellen. Dit gebeurt door en
in samenwerking met de verschillende commissies.
De Gemeente vraagt om dit activiteitenverslag, omwille van de toekenning van de structurele subsidie van € 210,00.
* Dierenparkje: Eénmaal per jaar wordt de opstalverzekering betaald en
stuurt Klazien Werkman een rekening als bijdrage in de kosten van
onderhoud van de dieren.
* Eénmaal per jaar vergadering bijwonen van Vereniging Groninger
Dorpen. Dan ontmoet je verschillende Verenigingen Dorpsbelangen.
* In april wordt de jaarvergadering gehouden waarvoor alle aangesloten
commissies en leden worden uitgenodigd.
De VDK en de commissies tonen dan hun financiële jaarverslagen die al
een week daarvoor door de kascommissie zijn gecontroleerd.
* Regelmatig een verslag voor t Lougnijs schrijven over lopende zaken.
Laat zien wat de VDK is en doet.
* Tweejaarlijks de door de Gemeente georganiseerde dorpenronde
bijwonen en inventariseren. Samen met de dorpencoördinator toezien dat
de gemaakte afspraken met de Gemeente tot uitvoering gebracht worden.
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wolf is weer terug in Nederland! Welkom aan de wolf of weg met de wolf?
Krijgen we er buikpijn van of zijn we blij met de komst van het dier? De
komst van de wolf houdt ons in verschillende opzichten aardig bezig. Niet
alleen de wolvenvereniging, jagersvereniging, herders en schapenboeren, maar ook politici hebben het er maar druk mee. Tijdens de Praten
met de Staten op woensdag 25 april jl. konden we spreken met een
schapenhouder van het landgoed Nienoord in Leek. Hij maakt zich zorgen
en heeft honden aangeschaft. Jeannet Hulshof van stichting WolfFencing was er ook voor informatie. Op de commissievergadering van
woensdag 15 mei spraken we als Statenleden verder bij het agendapunt
‘Terugkeer van de wolf’.
Eind 19e eeuw werd in Nederland
de laatste wolf geschoten en in de
20e eeuw was de wolf in bijna heel
Europa uitgeroeid. De wolf kwam
alleen maar in sprookjes voor. Maar
mijn kleuterdochter was er wel bang
voor. Om rustig te kunnen slapen
moest ik elke avond de wolf onder
haar bed wegjagen.
Nu blijkt dat de wolf toch niet is
verdwenen. In Europa leven ongeveer 10.000 wolven en sinds een
paar jaar kwam er soms vanuit
Duitsland eventjes een wolf in Nederland kijken. Dit jaar is er vaker
een wolf gesignaleerd. Maar hij of
zij laat niet zulke mooie herinneringen na! Er komen berichten voorbij
van weer één of meerdere dode
schapen. Tja, een wolf moet ook
eten. Wat eet hij eigenlijk? Een wolf
eet drie tot vier kilo vlees per dag,
maar kan ook tien kilo eten om er
dan dagenlang van te leven. Volgens de kenners lust hij graag een

ree, wild zwijn, maar ook wel hazen, ratten en bevers. Loslopende
wolven eten graag een schaap en
dat blijkt dus. Al kan de schade
worden vergoed door het Faunafonds, de eigenaars van de dode of
gewonde schapen worden er niet
vrolijk van.
IS ER WEL RUIMTE VOOR DE
WOLF IN ONS LAND EN/OF
ONZE PROVINCIE?
De wolf is een bedreigde diersoort
en dus een beschermd dier. De
Europese wetgeving verplicht Nederland en dus ook de provincie
Groningen om de wolf te beschermen. Om zich voor te bereiden op
de komst van de wolf trekken de
minister van Economische Zaken,
het Faunafonds en de Provincies
samen op en maken plannen. In
draaiboek 1 staan afspraken voor
tegemoetkoming in de schade. Nu
er steeds meer wolven komen en
zich er misschien een roedel gaat

vestigen moeten er meer afspraken komen. In Brussel is er al een
conferentie geweest en de meningen waren nogal verdeeld. In onze
commissievergadering dachten we
er ook niet gelijk over. Het laatste
woord over de wolf is nog niet
gesproken. Laten we een vriend of
een vijand binnen?
Hilma Oudman-Dam

Orgelconcert
Kantens
De Orgelcommissie organiseert op
zaterdag 2 juni weer een Orgelconcert in de Antoniuskerk van Kantens. Niemand minder dan de beroemde organist Ton Koopman uit
Amsterdam zal dan het orgel bespelen. De aanvang is om 20.00 uur
en de entree is € 10,00 incl. een
consumptie na afloop. Reserveert
u alvast deze datum!

Voor Vaderdag

Papa
Ik heb dezelfde handen
En ik krijg jouw rimpels
in mijn huid
Jij hebt jouw ideeën
Ik heb mijn ideeën
En we zwerven in gedachten
Maar we komen altijd thuis
De waarheid die je zocht
En die nooit hebt gevonden
Ik zoek haar ook
En tevergeefs
Zolang ik leef
Want papa,
ik lijk steeds meer op jou
Vroeger kon je streng zijn
En ik heb je soms gehaat
Maar jouw woorden
Ze liggen op mijn lippen
En ik praat nu
Zoals jij vroeger praatte
Ik heb een goddeloos geloof
En ik hou van elke vrouw
En misschien ben ik geworden
Wat jij helemaal niet wou
Maar papa,
ik lijk steeds meer op jou
tekst: Stef Bos
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Mijn naam is Jan Linstra, geboren op 16 juli 1957 te Kantens. Na de
lagere school van “meester Kuipers” ben ik naar de MAVO in Middelstum
gegaan. De eerste twee jaar samen met Jan Mulder op de fiets naar
Middelstum. Hij had al een jaar ervaring en leerde me dat huiswerkmaken niet zo belangrijk was. Als nieuweling begon ik dapper aan mijn
huiswerk, maar na vijf minuten stond Jan samen met andere vriend Luit
Berghuis al aan de deur om andere – leukere - dingen te doen. De laatste
drie jaar ging ik samen met Abel Mannes (wie kent hem niet, de Pietje
Bell van Kantens, maar met het hart op de juiste plek) naar Middelstum.

Met Abel viel er altijd veel te beleven op school en we hebben veel
gelachen samen. De Mavo duurde
in die tijd nog vijf jaar, voor mij
althans.
Het eerste uitgaan begon ook in die
tijd. Op zaterdagavond gingen we
op de brommer naar de disco van
Nico Brandsen in Stedum. Vrienden Jan en Luit hadden al vrij jong
verkering en raakten een beetje uit
beeld.
Later gingen we met een grote groep
jongens uit Kantens naar 538 in
Uithuizen: Pieter en Klaas Knot, Niek
Omta, Gerben Sietsema (hij is helaas niet oud geworden), Abel
Mannes, Hendrik en Sikke van
Dellen, Harry Kuipers, Klaas de
Boer om er maar een paar te noemen.
Vaak verzamelden we bij ons thuis
en moeder vond dat altijd reuze
gezellig. “Daar blijf je jong bij” zei
ze altijd.
Na de Mavo ben ik vijf jaar naar de
MEAO in Groningen geweest.
Ook hier duurde het een jaar langer
dan de normale vier jaar, waarschijnlijk vanwege de gezelligheid.
Ik had gekozen voor de commerciële richting, want de administratieve richting was naar mijn idee
saai en de opgaves voor boekhou6

den waren veel te lang.
Later heb ik van het boekhouden
toch mijn beroep gemaakt en bleek
het veel interessanter te zijn dan ik
had gedacht. In 1980 ben ik begonnen als administratief medewerker bij meelfabriek Moorlach. Zus
Anje had de advertentie gelezen
waarin een administratieve kracht
werd gevraagd en ze dacht dat dit
wel iets voor mij zou kunnen zijn.
Zelf had ik in die tijd nog nooit van
de meelfabriek gehoord en dacht
dat het maar een klein fabriekje zou
zijn. Het bleek een bloeiend bedrijf
te zijn met genoeg mogelijkheden
om me te ontplooien.
In de 538-periode heb ik mijn vrouw
Hanneke ontmoet en al vrij snel
werd het serieus en hadden we ons
laten inschrijven voor een woning
in Uithuizermeeden. De woningstichting had sneller een huis voor
ons gevonden dan we hadden verwacht en zo woonden we eind 1983
aan de Lange Akker in Uithuizermeeden.

In 1985 zijn we getrouwd. Kort hierna hebben we ons eerste huis gekocht aan de Lijsterbesstraat te
Uithuizermeeden. Hier werd in 1990
onze eerste zoon Mark geboren en
in 1994 de tweede zoon Jeroen.
In de jaren ‘90 is Meelfabriek Moorlach overgegaan in Engelse handen samen met nog twee andere
fabrieken: Meelfabriek Kruyt te
Ameide en Meelfabriek van der
Zande te Beneden Leeuwen. Deze
nieuwe combinatie van meelfabrieken ging verder onder de naam
Ranks Meel.
Vlak na de geboorte van Jeroen
kreeg ik te horen dat ik voor mijn
werk moest verhuizen naar Ameide (ZH). Ameide ligt tussen Utrecht
en Gorinchem aan de Lek - midden
in het groene hart.
De omgeving was mooi en de

mensen aardig, maar het gemis
naar Groningen bleef.
Na twee jaar zijn we weer terug
gegaan naar Uithuizermeeden.
Mijn werk kon ik op kantoor Uithuizermeeden blijven doen totdat ik in
2010 wederom voor de keuze kwam
te staan om te verhuizen naar Ameide. Die keuze was niet moeilijk: dat
gingen we niet doen! Dit betekende
wel dat ik geen baan meer had.
Vrij snel daarna had ik weer een
nieuwe baan gevonden als boekhouder bij de Stempelfabriek te
Groningen. De directrice was van
mijn leeftijd en we konden het goed
vinden samen. Omdat zij geen opvolging had werd er gezocht naar
een overnamekandidaat. Heutink,
een grote afnemer van de Stempelfabriek, heeft het bedrijf overgenomen en de administratie moest
verhuizen naar Rijssen. Wederom
een keuzemoment.
Gelukkig voor mij had Wim Moorlach in 2014 de Meelfabriek in Uithuizermeeden teruggekocht en hij
vroeg mij of ik de administratie
weer voor mijn rekening wilde nemen. Dit heb ik toen met beide
handen aangegrepen en het voelde
vanaf minuut 1 weer als thuiskomen.
Onze zonen voetballen bij de Heracliden. Wij zijn zaterdags te vinden
langs de lijnen van het veld om naar
de verrichtingen van de club te
kijken. Na de wedstrijd zitten we
met een groepje bevriende ouders
na te praten in de kantine onder het
genot van een biertje (ze smaken
nog steeds prima).

In Kantens komen we af en toe nog
omdat mijn oudste zus en zwager
hier wonen.
Vorig jaar hebben we een klein
reünietje gehad van oude vrienden
in Kantens. Super gezellig en dat

krijgt vast en zeker een vervolg.
Ik kijk met plezier terug op de tijd in
Kantens.
Hartelijke groet,
Jan Linstra

Toeren op de motor voor
vermaak en afleiding
Nog even een herinnering voor iedereen, motorrijder, bijrijder of geen van
beiden. Op 16 juni tussen 9.00 en 10.00 uur vertrekken de motorrijders
vanaf het Kantster Jeugdhonk voor een toertocht door het mooie
Groningerland.
Na het middaguur worden zij terug
verwacht, dus wilt u mooie motoren komen kijken of gewoon gezellig wat komen drinken in het Kantster Jeugdhonk, dan bent u van
harte welkom.
Tuurlijk is alleen het rijden op een
motor al een feestje, maar deze
tocht is gekoppeld aan “K6 tegen
kanker”.
“K6 tegen kanker” zamelen op allerlei manieren geld in wat zij schenken aan doelen hier in de omgeving. Zo organiseren zij bijv. op 2
juni as. een benefietconcert in de
Klinker te Winschoten. Met oa.
Edwin Jongedijk, 2 Laangen en 2
Körten, en het Politie Orkest Noord
Nederland.
Een actieve groep die deze keer het
nieuwe ziekenhuis in Scheemda
als doel heeft gekozen en dan in
bijzonder de kinderafdeling. Daar

komt een muur of een grond waarop kinderen kunnen spelen zoals
wij in het klein doen op een computer of tablet. Het geeft hun (even)
afleiding van hun pijn of verdriet en:
Lachen is gezond (dat zeggen ze
toch?!)
Voor dit doel wilden de Motorbroeders “hard gaan” en hebben deze
toertocht georganiseerd en doneren het inschrijfgeld aan “K6 tegen
Kanker”.
Daarom bent u óók als niet-motorrijder van harte welkom in het Jeugdhonk U kunt daar, als u wilt, een gift
in de oranje collectebus doen die op
de bar staat.
We hopen op mooi weer, een grote
opkomst, gezelligheid en veel veilige kilometers.
De Motorbroeders

Bedankt!
Wij mochten op 6 mei 2018 zestig jaar getrouwd zijn.
Allereerst zijn wij onze God dankbaar dat we dit mochten beleven. Ook
voor de vele felicitaties die wij ter gelegenheid daarvan kregen. Persoonlijk, per kaart of telefoon. Iedereen die ons feliciteerde willen wij graag
hartelijk bedanken! Ook de gemeente Eemsmond bedanken we voor het
bezoek en de attenties.
Jan en Annie Schuiling-Bijsterveld
7
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Hallo, mijn naam is Jelte Blauwiekel. Ik woon samen met mijn vrouw
Marjolein en onze kinderen Laure en Jeroen aan de Stitswerderlaan 8 in
Kantens. Graag vertel ik jullie wat over mijn dagelijkse bezigheden als
servicemonteur landbouwmechanisatie bij GroeNoord.
Na mijn opleiding MTS werktuigbouw en landbouwtechniek in
Apeldoorn, ben ik begonnen te
werken bij landbouwmechanisatiebedrijf Spriensma in Niehove.
Dit was toen nog een klein bedrijf en
werd gestuurd door Johan en Aart
Spriensma. Hier deed ik alle onderhoud en reparaties aan diverse
merken tractoren. Ik heb daar drie
jaar met veel plezier gewerkt, maar
ik zag ook dat de techniek steeds
geavanceerder werd. Ik ben daarom overgestapt naar een gespecialiseerde John Deere-dealer, de
gebroeders Boersma in Zijldijk. Een
bedrijf dat ik nog kende uit mijn
stagetijd.
De gebroeders Boersma (Dick en
Harry) waren al sinds 1975 John
Deere-dealer, van onder andere
tractoren, combines en heftrucks.
In 2010 nam Menko Boersma als
4e generatie het bedrijf over, samen met John Deere-dealer Everts
Groningen. We gingen verder onder de naam Boersma Groningen
en hadden nu twee vestigingen.
Ondertussen was Menko Boersma

algemeen directeur geworden en
zouden er nog veel grotere stappen
worden ondernomen.
In 2010 introduceerde John Deere
ook de strategie “Dealer of Tomorrow”, om het dealernetwerk te versterken en te zorgen voor stabiliteit
op de lange termijn. Om dit te bereiken was verdere schaalvergroting
van de dealers noodzakelijk. Hierdoor ontstond samenwerking tussen alle dealers van Groningen en
Drenthe en gingen we verder onder
de naam “GroeNoord”. In 2016 heeft
GroeNoord de dealer van Friesland
en de Flevopolder “Greve” overgenomen. We zijn nu het grootste John
Deere-dealerschap in Nederland
met 12 vestigingen in vier provincies. Ik heb daardoor nu ongeveer
190 collega’s.
Het voordeel van zo’n groot bedrijf
is dat we nu bijvoorbeeld productspecialisten hebben, over een gedeelde onderdelenvoorraad en veel
demo-materiaal beschikken.
Ik werk hoofdzakelijk vanuit Zijldijk, maar kom ook regelmatig bij

Een weids uitzicht
Rein Paalman (1951) is kunsthistoricus; het maken van foto’s is al
vanaf zijn tiende jaar een hobby. In 1994 begon Rein Paalman met het
exposeren van zijn fotografie in Galerie De Voorruit in Groningen. Sinds
1998 is hij aangesloten bij Fotogalerie Lichtzone in Groningen.
Voor de Panorama Fotografie waarmee Rein Paalman het meest ex-

poseert, wordt hij vooral geïnspireerd door de natuur en de verhalen

de andere vestigingen. Mijn werk
bestaat voor het grootste deel uit
het repareren en onderhouden van
John Deere tractoren en combines
en Toyota heftrucks. Het werk dat ik
doe is erg afwisselend. De ene dag
werk ik aan een tractor van 30 jaar
oud en heb ik de olie tot aan mijn
ellebogen. De andere dag werk ik
aan de nieuwste tractor met de
laptop op schoot om nieuwe software te laden. En hoewel ik soms
denk iedere storing al weleens
meegemaakt te hebben, kom je
toch regelmatig weer voor nieuwe
uitdagingen te staan.
Wat tegenwoordig ook niet meer is
weg te denken, is de precisielandbouw. Hieronder vallen GPS-stuursystemen maar ook opbrengstmeting en regelsystemen voor bijvoorbeeld bemesting. De tractoren
of machines rijden op een GPSsignaal met een radiosignaal naar
een vaste mast. Hierdoor is de

spoorafwijking maximaal 1 millimeter per kilometer afstand naar
de mast. Deze systemen bouw ik
op bijvoorbeeld tractoren en op aardappelpootmachines.
Om onze kennis op peil te houden
zijn er in de wintermaanden regelmatig cursussen in Ede en Bruchsal of er wordt intern een cursus
gegeven. En als het ondanks alle
kennis en ervaring die in het bedrijf
aanwezig is toch niet lukt een storing op te lossen, kunnen we contact opnemen met het wereldwijde
DTAC (dealer technical assistant
center) dit gebeurt online of telefonisch.
Het leukste aan mijn werk is dat ik
veel onderweg ben en het contact
met de klanten. Altijd fijn om iemand weer op weg te kunnen helpen!
Groeten Jelte Blauwiekel

die daarin verborgen zijn.
Hij fotografeert met een analoge
Noblex Panorama camera die een
beeldhoek heeft die gelijk is aan
ons eigen blikveld. Hierdoor gaat
men als vanzelf op in de afgebeelde
landschappen.

van Mathilde van Wijnen en Josephine van Lier. Zij geven samen
een concert voor 2 cello’s met
prachtig repertoire uit de 18e-eeuwse hoogbarok van onder andere
componisten als Bononcini, Cirri,
Barriere en Boismortier.

De expositie van Rein Paalman
opent op 17 juni om 15.00 uur in de
kerk van Rottum met een concert

De expositie van Rein Paalman is
te zien tot en met 9 september 2018.
De entree is gratis.
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Kleine Klusjesdienst en
Vervoersdienst stopt!
Dertien jaar geleden dachten we bij de Vrouwenraad dat er behoefte zou
zijn aan een vervoersdienst naar bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen,
fysio, zolang het maar medisch was. We pakten het idee op en er werd
direct veel gebruik van gemaakt.
Voor zo’n dienst had je natuurlijk
vrijwilligers nodig die wilden rijden
en iemand die de aanvragen kon
aannemen en wilde afhandelen. Na
hier en daar vragen waren er na
enige tijd 8 - 10 chauffeurs met auto
beschikbaar. Charlotte Funken
bracht aanvrager en chauffeur bij
elkaar, dat soms wel eens wat
telefoontjes kostte.
Helemaal gratis kon het natuurlijk
niet, er moest wel een onkostenvergoeding tegenover staan, maar
je had dan ook niet alleen vervoer,
maar ook iemand die op je wachtte
tot je klaar was.
De laatste tijd werd er echter steeds
minder een beroep op de Vervoers-

dienst gedaan, hoewel we bijna de
duizendste aanvraag tegemoet konden zien. Voor de Klusjesdienst
was al langer weinig belangstelling. Waardoor er minder aanvraag
kwam, weten we niet. De Regiotaxi is misschien goedkoper of familie en vrienden helpen meer?
We hebben daarom besloten om
per 4 juni 2018 met de Vervoersdienst te stoppen.
Alle chauffeurs en Charlotte hebben hun tijd en zorgzaamheid ingezet en hebben zo een positieve
bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in Kantens, Rottum en Stitswerd, waarvoor we hen heel hartelijk bedanken!

Dorpencoördinator
Kiona Stel
Mijn naam is Kiona Stel, dorpencoördinator van de gemeente Eemsmond. In deze rol wil ik graag meedenken met bewoners die ideeën
hebben om de leefbaarheid in hun eigen omgeving te verbeteren. Als
dorpencoördinator kan ik namelijk een verbindende factor tussen inwoners, organisaties en de gemeente zijn.
Ik ben bereikbaar via de mail, telefoon en whatsapp. Liever persoonlijk contact? Iedere 1e woensdag
van de maand ben ik van 15.00 tot
16.30 uur in t Schienvat aanwezig;
en iedere 3e vrijdag de maand ben
ik van 17.00 tot 18.00 uur aanwezig,
maar we kunnen natuurlijk ook een
afspraak maken op een andere dag
/tijdstip.
Met vriendelijke groet,
Kiona Stel
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Dorpencoördinator gemeente
Eemsmond
06 15 56 78 11
Maandag t/m vrijdag
08.00 - 14.00 uur

Henk Scholte komt naar het
Huiskamervertelfestival in Kantens!
Dit jaar wordt het vijfde Huiskamervertelfestival weer georganiseerd
door de werkgroep Vertellen. De groep is druk bezig geweest om zeven
vertellers te vinden vanuit de hele provincie. Wij zijn trots en blij, dat we
met Henk Scholte de afspraak hebben kunnen maken, dat hij op ons
festival, op zondagmiddag 2 september, vier maal een verhaal vertelt!
De vijf andere vertellers komen uit
de provincie Groningen.
Eén vertelster is de vertelster van
het jaar, Pauline Seebregts en ook
zij zal op ons festival op haar schitterende wijze vier maal vertellen.
Dit wordt dus een bijzonder festival.
Zet 2 september in uw agenda en
houdt deze datum vrij; dit wordt
echt iets heel moois!
VERTELCAFÉ OP VRIJDAG
DE 13E JULI
Ja, u leest het goed, wij wagen het
gewoon; vrijdag 13 juli as houden
we weer vertelcafé! Wij hebben
een prachtige tuin, middenin ons
dorp gevonden voor ons vertelcafé:
de tuin van Gerda en Niek Omta aan
de Molenweg 8 in Kantens.
Wees welkom allemaal op deze
leuke sfeervolle avond.

Wie vertellen wil: meld je aan op
552390 of 0628403163 of op
vertelfestival@kantens.nl.
U kunt natuurlijk het thema “vrijdag de 13e” gebruiken, maar elk
ander verhaal is ook goed.
We zetten drankjes en vuurkorven
(en paraplu’s) voor u klaar.
Entree (inclusief een drankje) bedraagt € 5,00.
De Werkgroep Vertellen Kantens

VV K.R.C. STRATENVOETBALTOERNOOI
Zaterdag 9 juni a.s. organiseren wij weer het jaarlijkse stratenvoetbaltoernooi voor alle inwoners van Kantens, Rottum en Stitswerd en alle
leden en donateurs van vv K.R.C. vanaf 13 jaar.
WIL JE MEEDOEN?
Maak een team, bedenk een naam
en geef je op vóór 7 juni a.s. bij
Reinder Blaauwwiekel, Meidoornstraat 1 te Kantens.
Een team moet bestaan uit minimaal 7 personen - een keeper en 6
veldspelers - maar een paar reservespelers is niet onverstandig!
Aanvang 14.00 uur
Deelname is gratis !
SEIZOENSAFSLUITING VV
K.R.C.
Zaterdag 16 Juni organiseert vv
K.R.C. de jaarlijkse jeugddag en
seizoensafsluiting.

Vanaf 10.00 uur zijn er voor de jeugd
diverse activiteiten waaronder bijv.
de superglijbaan en stropdas schieten. Ook krijgt de jeugd een patatje
+ snack.
Om 14.30 uur spelen de senioren
een onderlinge wedstrijd.
Aansluitend is er vanaf 17.00 uur
weer een BBQ-feest voor jong en
oud!
T/m 6 jaar ............... € 3,50 p.p.
7 t/m 12 jaar ............ € 6,50 p.p.
13 jaar en ouder ....... € 9,50 p.p.
Opgave voor de BBQ vóór woens-

De Pronkjewailkaart
HET MOOISTE WANDELCADEAU VOOR VADER(DAG)
Natuurlijk! Dat is de stempelkaart voor het Pronkjewailpad; het leukste
wandelfeestje van en door Groningen!
Het Pronkjewailpad is inmiddels
een aantal weken onderweg. Bijna
1.500 wandelaars hebben de
Pronkjewailpad-App gedownload
en ruim 600 wandelaars hebben
afgelopen weken al een of meerdere etappes gewandeld. De reacties
zijn tot dusver lovend en variëren
van een heerlijk pad tot bijzondere
ervaringen en ontmoetingen!
Herman Stuut was de eerste wandelaar, die het Pronkjewailpad als
eerste heeft volbracht. Hij omschreef het pad als volgt: Het is heel
mooi pad, de gastvrijheid is groot
bij de stempelposten."Het is echt
Groningen, open en heel ruim. Ik
heb het pad volbracht in 10 dagen.
Je kunt er uren over praten, maar je
moet het beleven!"
Tien dagen lang was de opening
van het Pronkjewailpad, van Lauwerszee tot Dollard tou, van Drenthe tot aan 't Wad. #durftelopen:
250 km wandelen - 55 dorpen - 150
Pronkjewailposten - 5,5 maand
dwars door het Groninger land!

De Huldiging:
de Camino Groningen
Als je er in slaagt om alle (verplichte) dorpsstempels te halen, dan
word je op 17 november 2018 uitgenodigd voor de huldiging: een wandeltocht, de Camino Groningen, van
Ommeland naar Stad met een finish in de Martinikerk, waar alle
Pronkjewaillopers een prachtig slot
wacht!
Wil je graag meedoen aan de huldiging, ...en wie wil dat niet? Stuur
dan je (volledige gestempelde)
Pronkjewail Stempelkaart op naar
Tocht om de Noord, Postbus 3104,
9701 DC Groningen (incl. retourenveloppe met postzegel). Wij controleren dan de stempelkaart en
sturen dan de stempelkaart retour
met een uitnodiging voor de huldiging op 17 november 2018!
Verder kun je ons natuurlijk volgen
via Facebook.com/Pronkjewailpad
en via Pronkjewailpad.nl, met
mooie foto's.
Meer informatie is te vinden op:
https://www.tochtomdenoord.nl/
wandeltochten/het-pronkjewailpad
Wij wensen alle Pronkjewaillopers
een mooi wandelavontuur en een
goud(en) pad!

Quilts van allure op het
Quiltfestival in de
gemeente Eemsmond
Op 8, 9 en 10 juni 2018 is het Quiltfestival Noord Groningen in 28
monumentale kerken, molens, dorpshuizen en het Openluchtmuseum.
In de locaties is een grote diversiteit te bewonderen van het werk van
quilters en textielkunstenaars uit binnen- en buitenland.
De quiltwedstrijd heeft als thema
“Eilanden”. Het Quiltfestival daagt
quilters uit om op treffende wijze
het thema EILAND(EN) te verwoorden in stof. Metaforisch of recht
voor zijn raap, laat u inspireren en
verras ons.
Voor het Quiltfestival is dit het lustrumjaar en we organiseren in samenwerking met Waddenzee Werelderfgoed en Het Quiltersgilde een
grote expositie, die in het teken van
Waddenzee Wereld Erfgoed staat.
Bijzonder aan de expositie is, dat
niet alleen quilters, maar jong en
oud worden uitgenodigd zich op
creatief vlak te laten inspireren door
het thema: ODE aan de WADDENZEE.
In de evenementenhal Op Roakeldais in Warffum is de textielbeurs
met een grote keuze aan winkels.
Fietsroutes langs alle locaties zijn
beschikbaar. In een aantal kerken
wordt het orgel bespeeld. Er is weer
veel te zien en te genieten voor
iedereen!
Openingstijden Quiltfestival:
vrijdag 8 juni en zaterdag 9 juni:
10.00 - 18.00 uur
Zondag 10 juni:
11.00 - 18.00 uur
Voor meer informatie bezoek onze
website: www.quiltfestival.nlof op
Facebook.
De tijd gaat snel. Het is alweer de
vijfde keer, dat het Quiltfestival in
Noord Groningen georganiseerd
wordt. Een lustrumjaar dus. Als u er
nog niet geweest bent, hebt u iets
gemist! Bent u een trouwe bezoeker, kom gerust terug, want het
wordt nog mooier dan de vorige
keer.
De exposities van de quilts zijn
natuurlijk de hoofdattractie. Maar

er is zoveel meer! U kent natuurlijk
de slagzin “Er gaat niets boven
Groningen”. Hiermee hoopt men
de toerist naar Groningen te lokken.
Boven Groningen ligt nl. Het Hoogeland, de Waddenzee Wereld Erfgoed van de Unesco en de eilanden.
Dit gebied “ De tuin van middeleeuwse kerken” is uniek in Nederland.
Het is heel bijzonder, dat zowel
traditionele als eigentijdse quilts in
deze omgeving zo goed tot hun
recht komen. We hebben zelfs bij
vorige festivals kunstenaressen
gehad, die speciaal voor hun kerk
een totaal kunstwerk maakten,
prachtig!
Niet alleen de kerken doen mee,
maar er zijn ook exposities in dorpshuizen, molens en dit jaar voor het
eerst in een Herenboerderij. Voor
heel veel mensen mag een textielmarkt niet ontbreken. Die hebben
we in Warffum, met - dit jaar voor
het eerst in samenwerking met het
Nederlandse Quiltersgilde en Werelderfgoed Waddenzee - een speciale tentoonstelling van quilts, met
de Waddenzee als inspiratiebron. U
kunt nog meedoen. Graag zelfs. Het
Gilde stelt een paar prijzen beschikbaar. De quilts worden door een
jury van het Gilde beoordeeld.
In een aantal kerken worden gedurende de tentoonstellingen orgelconcerten gegeven. U mag gewoon
naar binnen lopen en dubbel genieten. Op bepaalde plaatsen zijn verhalenvertellers, die het verleden en
het heden graag met u willen delen.
Wilt u uw kennis van het quilten enz.
opkrikken, dan kan dat bij verschillende workshops.
Tot ziens op 8, 9 & 10 juni 2018 in
Noord Groningen!
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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.
Waarom wil je lid worden van coöperatie EIK?
E.I.K., Energie Initiatief Kantens en omstreken, is een energie coöperatie.
Een coöperatie is een vereniging met een bedrijf. Maar het is geen gewoon
bedrijf.
De activiteiten van de coöperatie voorzien in de behoeften van de leden.
Het zijn meestal dingen die de leden niet zelf kunnen bekostigen. Welke
dat zijn is vastgelegd in de statuten van de coöperatie. Om er een paar
te noemen:
l Het bereiken dan wel bevorderen van een energieneutraal dorp.
l Door het stimuleren en realiseren van besparen op energieverbruik,
of door bijvoorbeeld het stimuleren van woningisolatie, of een collectieve inkoop van goederen en diensten die de verduurzaming van de
woning bevorderen.
l Het produceren van lokaal opgewekte duurzame energie ten behoeve
van haar leden.
l Het sluiten van overeenkomsten en leningen om het energieneutrale
dorp te realiseren.
l Het geven van voorlichting en educatie met betrekking tot energiebe/
sparing en het gebruik van duurzame energie.
Dit klinkt heel technisch maar het is
gewoon heel leuk en goed om de
vorderingen van jouw bedrijf als lid
van de coöperatie te zien groeien.
En dat jij daaraan kunt bijdragen en
mag meebeslissen. Als lid ben je
mede-producent geworden. Het is
van jou, voor jou.
Wat doen we met de winst van de
coöperatie, het bedrijf, E.I.K.? Winst
maken is voor een coöperatie een
middel, geen doel. Een middel om
de doelstellingen te bereiken.
Welke duurzame doelstellingen
gaan we met de winst van de coöperatie realiseren? Is dat een windmolen, een energieneutraal dorpshuis, of toch liever een renteloze
lening aan leden om hun huis te
isoleren?
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Hoe kun je lid worden van coöperatie E.I.K.?
De meest voorkomende vorm van
lidmaatschap is de deelname als
Zonnedeel-houder in een zonnedak
of -veld. Het kan in de toekomst
zelfs een windmolen deelname zijn.
Hiermee dien je verschillende factoren, namelijk: De CO2-uitstoot
vermindert door de opwekking van
een duurzame vorm van energie,
waardoor je bijdraagt aan de gestelde klimaatdoelstellingen. Je
brengt je energierekening omlaag.
Je draagt bij aan de uitvoering van
de doelstellingen van de coöperatie waarin je zelf meebeslist.
Niet onbelangrijk is te melden dat
alle energie opgewekt door E.I.K.
aan Energie VanOns, voorheen NLD

wordt geleverd. Energie VanOns is
de energiemaatschappij die in het
leven is geroepen door de overkoepelende coöperaties van de drie
noordelijke provincies Groningen,
Friesland en Drenthe. Maar daarover hieronder een uitgebreidere
benadering.

coöperaties zoals E.I.K. er één is.
Dit betekent dat Energie VanOns
zich inzet voor de duurzame groene
waarden van ons leefgebied. Het
houdt in dat een gezond milieu door
de verbinding van alle aangesloten
coöperaties mogelijk wordt gemaakt.

Ook kun je gewoon tientjes-lid
worden, als je geen mogelijkheid
ziet om via zonne- of windparticipatie deelnemer lid te worden. Dan
toch kun je volwaardig meebeslissen.

Een leuk nieuwtje:onze molen Grote
Geert gaat ook energie VanOns afnemen!

Wie of wat is Energie VanOns?
Energie VanOns is een coöperatieve energiemaatschappij. Het best
voor te stellen als een meer waar
naartoe alle lokaal opgewekte energie uit de drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland naar toe stroomt. Het mooie
van Energie VanOns, de naam zegt
het eigenlijk al, is dat de winsten
gemaakt met de opwekking van de
lokaal opgewekte energie niet wegstroomt zoals bij alle andere energiemaatschappijen het geval is,
maar dat deze winsten toekomen
aan en terugvloeien naar de gebieden waar de energie is opgewekt.
Dus naar onszelf als deelnemerparticipant in de lokale energie-

Start zonnedak
Tijdens het dorpsfeest op 23 juni
(Eemsmond adieu) zal wethouder
Sienot ons gezamenlijke zonnepanelendak feestelijk “openen”.
Vragen/opmerkingen?
Mail naar cooperatie@gmail.com.

Versterking bij Ineke Groeneweg
We kennen allemaal wel de verhalen in de media over aardbevingsperikelen: schades en versterkingen. Doorgaans zijn het de negatieve
verhalen die dan vermeld worden. Natuurlijk gaan er ook veel dingen
goed, maar die halen doorgaans de krant niet. Ook in Kantens is een
positief verhaal te melden.
Ineke Groeneweg, wonende aan de
Langestraat in Kantens, had schade dat destijds hersteld was, maar
ruim twee jaar geleden zag ze dat
haar tuinmuur wederom scheuren
vertoonde. Op zich hoeft dat geen
rampzalige gevolgen te hebben als

deze muur door een beving in zou
storten. Er is een ‘maar’ bij dit
verhaal. Achter deze muur loopt
een voetpad en de muur zou op dit
pad terecht kunnen komen. Dus
meldde Ineke dit. De muur werd
gestut. Na een jaar nam Ineke eens
polshoogte over de gestutte muur.
Ze wilde weleens weten wanneer
de muur zou worden hersteld. Ineens verliepen de zaken in een
stroomversnelling: de muur werd
hersteld en tegelijkertijd werd het
huis versterkt. Ineke hoefde haar
huis niet uit, want de versterkingsmaatregelen vonden op de eerste
verdieping plaats. Er moest op diverse plekken een bevingsbestendiger koppeling worden gemaakt
tussen het dak en de vloer op de
eerste verdieping door middel van
extra balken en stangen. Vandaar
dat er alleen op de eerste verdieping met de spullen moest worden

geschoven. Gelukkig waren de medewerkers van de bouwonderneming ook niet te beroerd om, als de
situatie zich voordeed, ook even de
spullen te verzetten. Een deel van
de versterking vond plaats op de
schuurzolder, daar konden de bouwvakkers bijna direct de steigers
plaatsen. Volgens Ineke was er een
uitstekende samenwerking tussen
haar en de bouwonderneming. De
tuinmuur kreeg zeven steunberen
als versterking. In een tijdsbestek
van vier weken was de klus geklaard.
Zwanny Hofman
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Hondenleven
Volgens het woordenboek is een hondenleven een naar, ellendig bestaan.
Daar besloten mijn vrouw en ik eens wat aan te doen.
Zes jaar geleden is onze hond van ouderdom gestorven. Het was geen
rashond, gewoon zo’n hond met een kop van voren en een staart van
achteren van gemiddelde grootte. Dat van die staart was geeneens waar,
want toen we hem uit het asiel haalden bleek de vorige onbekende
eigenaar, hij was op straat gevonden, om de een of andere reden zijn staart
gekort te hebben. Nog niet goed gedaan ook, want het puntje begon te
ontsteken, waarna de dierenarts er nog een stukje vanaf
heeft gehaald en hij een stompje
overhield. Hij had beslist geen
hondenleven bij ons of eigenlijk
juist wel.
Lang bleef een hondenwens sluimeren in ons huis. Niet zozeer
bij mij, ik ben meer een kattenmens. Uiteindelijk gingen we
ervoor. In Roemenië, Bulgarije,
Spanje, Griekenland en ik weet
al niet waar, lijden honden een
hondenleven. Ze worden bij bosjes aangeboden. Oud, jong en
alles daar tussenin. We besloten een hond te nemen van ongeveer een jaar, niet te oud,
zodat hij of zij nog een tijdje
meeging.
Marktplaats en soortgelijke sites werden afgestruind en ineens: daar was zij. Ze leek wel
een beetje op de vorige hond.
Wij zijn wezen kijken en nog een keer wezen kijken. Ze was wel bang.
Maar volgens de gastouders reageerde ze veel positiever op ons dan op
andere kijkers. Trots al over. Ze kwam uit Kreta, werd als puppy, samen
met moeder en broertjes en zusjes gevonden en in een soort opvangcentrum aldaar enigszins aangepast aan een niet zwervend leven. Het was
een niet dominante hond en had grote steun van de eigen hond van het
gastgezin.
Op de grote dag werd ze met steun van de eigen hond gebracht. Zodra de
familie weg was trok onze nieuwe huisgenoot zich terug en wilde niet, ook
niet voor eten of ‘ga je mee uit?’ gestoord worden. Met moeite konden we
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haar naar buiten krijgen en met moeite nam ze een slok en een brok. De
volgende dag gingen we monter met haar wandelen. Alles leek normaal.
Totdat een naast de weg gelegen sloot haar een vluchtroute leek. De riem
was losgeschoten en ze weigerde uit de sloot te komen. Buurman en
buurvrouw erbij, maar ze bleef in de sloot. Uiteindelijk ging ik met blote
poten de sloot in en probeerde haar op de kant te duwen, waarop ze mij
keihard in de hand beet. Ik naar de dokter en de dierenambulance gebeld.
Die kregen haar met veel geweld eruit en brachten haar thuis waar ze in
de boekenkast achter de boeken verdween. Iedere poging
haar te bevrijden kon rekenen
op een dreigende beet. De strijd
was verloren. In haar ogen waren wij niet te vertrouwen. Het
kwam niet meer goed tussen
ons. Het gastgezin, met eigen
hond, kwam haar weer ophalen.
Ze zag de hond en kwam na
twaalf uur boekenkast spontaan
op haar vriend af. Nog geen drie
dagen en een trauma verder.
Een half jaar was het woord
‘hond’ bij ons taboe. Bij ‘toeval’
belandde, door Google gemanipuleerd, een advertentie op mijn
telefoontje van een nest puppy’s. Ik liet de snoesjes zien aan
mijn echtgenote en we waren
verkocht.
Ze is nu inmiddels twee weken
bij ons en de term hondenleven
heeft een nieuwe dimensie gekregen. Zij houdt zich aan geen enkele wet, wil ’s nachts naar buiten, piest
bij voorkeur ná de wandeling in de kamer, knaagt aan alles, ook aan onze
ledematen, heeft een van de katten naar buiten gejaagd en piept als we
even uit het zicht verdwenen zijn. Haar voorganger hield het bij één beet,
zij zit tegen de honderd aan. Geradbraakt zijn we. Komt goed, zegt
iedereen. In momenten van rust is het een droppie en we weten nu dat we
het vol gaan houden. Een hondenleven. De vraag is voor wie.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com

www.tlougnijs.nl

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.
In onze dorpen Kantens, Stitstwerd
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 Herman Nunnink uit Stitswerd aan het woord:
WE ZIJN OP WEG NAAR EEN
NIEUWE GEMEENTE
Mijn naam is Herman Nunnink. Ik
zit sinds januari van dit jaar in de
gemeenteraad van Eemsmond als
D66-raadslid, omdat ik het stokje
heb overgenomen van Peter op ’t
Holt (red. ook uit Stitswerd).
We zijn op weg naar een nieuwe
gemeente: Het Hogeland. De vier
gemeenten die samengaan (Eemsmond, Winsum, Bedum en De Marne) zijn druk met de voorbereidingen bezig. Via gemeenschappelijke raadsbijeenkomsten worden
allerlei onderwerpen uitgewerkt en
uiteindelijk voorgelegd aan de vier
individuele raden ter besluitvorming. Tot nu toe loopt dit proces
goed en het ziet ernaar uit dat we
alles op tijd gereed hebben.
Maar daarmee zijn we er nog niet.
We beginnen dan pas. Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen er
coalitiebesprekingen volgen en als
alle poppetjes op hun plaats zitten
(de burgemeester en wethouders
en de nieuwe raadsleden) gaan we
pas écht van start als nieuwe gemeente.
Dan moeten we gaan kijken naar
hoe de gemaakte afspraken en beleidsvoornemens in de praktijk gaan

uitpakken. Bijvoorbeeld hoe de nieuwe ambtelijke organisatie omgaat
met burgerinitiatieven, hoe de burgernabijheid in de praktijk werkt en
of we bijvoorbeeld voor het hele
waddengebied een goed toeristisch programma kunnen opzetten.
Als nieuwe raad is het wennen. Het
gemeentelijke grondgebied is veel
groter dan alleen Eemsmond en
we zullen als fracties ons dit gebied als geheel eigen moeten maken. Voor sommige fracties zal dat
minder moeite kosten dan andere.
D66 bijvoorbeeld is nu maar in
twee gemeenten in de raad vertegenwoordigd (alleen Winsum en
Eemsmond) en dat vergt extra inspanningen.
Wat dat betreft ligt de bal bij u als
kiezer. In november zijn de gemeenteraadsverkiezingen en we
hopen natuurlijk op een mooie opkomst. Zodat de nieuwe raad met
een stevig mandaat aan de slag
kan. Want de herindeling betekent
naast allerlei onzekerheden ook
vele kansen en die moeten we met
z’n allen proberen te verzilveren.
Natuurlijk zijn er dossiers zoals de
versterkingsmaatregelen die we
blijven volgen. Want nu we van het
gas afgaan en wellicht minder hoeven te verstevigen, is het wel belangrijk om hierin een werkbare
modus te vinden zodat mensen die
al jaren wachten op versteviging
van hun huis, nu niet te horen krijgen: “jammer dan, het gaat niet
meer gebeuren”. En met de overgang naar alternatieve energie moet
de nieuwe raad straks keuzes
maken om bijvoorbeeld naast windmolens op zee en grote zonneparken, ook juist voor kleinschalige

oplossingen te kiezen door op alle
beschikbare daken zonnepanelen
te leggen. Want wellicht dwingt de
toenemende energiebehoefte ons
om te moeten kiezen voor beiden of
zelfs alle mogelijke oplossingen
om duurzame energie op te wekken. Voor ons staat één ding als een
paal boven water: we moeten met

onze tijd meegaan en daar is dit een
groot onderdeel van.
Kortom: er is voldoende te kiezen in
november. Maak daar dan als kiezer ook gebruik van. We zitten met
z’n allen in een dynamische overgangsperiode en als gemeenteraad
hebben we behoefte aan input van
onze burgers.
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BERICHT UIT ROTTUM

Handen uit de mouwen
Ja, het dorpshuis is weer helemaal opgeknapt. De renovatie is afgerond
en ook hebben enkele handige heren de boel van binnen geschilderd. Op
zaterdag waren het er vijf, door de week waren het er twee. Zo kreeg in
een weekje tijd het interieur een fris uiterlijk. Nu moet de vloer nog, maar
dat heeft geen haast. Het bestuur van de VDR is de heren heel erg
dankbaar voor hun inzet. De vloer zal na het zomerfeest aangepakt
worden. Het plan is om die te schuren en te lakken met een ‘onverwoestbare’ vloerlak. Dan kan het dorpshuis weer jaren gebruikt worden.
DORPSFEEST – adieu Eemsmond
– Rottum door de eeuwens heen
Het programma voor het weekend
7 en 8 juli a.s. ziet er als volgt uit:
Zaterdag 7 juli:
Opening door burgemeester van
Beek om 11.00 uur.
Daarna kan men aan allerlei activiteiten deelnemen.
Wandeling 1 - Hierin staat schrijver/dichter Jan Boer centraal. Bij
zijn borstbeeld en ‘het kleine huisje’ zal werk tentoongesteld worden. Bij mooi weer buiten en anders
binnen in het huisje. Zijn verhaal zal
dan verteld worden ‘in vogelvlucht’.
Rondleiding zal er zijn langs verschillende punten uit zijn leven; zijn
geboortehuis, het nonnenklooster
Bethlehem (kan men heen lopen) of
in die richting uitkijken met een
gedicht/verhaal van zijn hand, de
Rottumerhaven en zicht op Helwerd waar Liudger gepreekt heeft,
dan het gedicht bij het graf van zijn
ouders. Zicht op de steenfabriek.
Wandeling 2 - De plek van het
Klooster en de vondsten die gedaan
zijn in de loop van de tijd. Bij Willem
van Wijnen in de schuur kan men
zijn videopresentatie over het leven uit de tijd van het Julianaklooster zien - en na afloop langs de
fundamenten van het klooster en
het pad om Rottum lopen.
Wandeling 3 – Naar de steenfabriek Ceres met zijn historie, de
armoede en het harde werken, de
tichelbakkerij - daar is nu een boek
over verschenen - Bert Lanjouw
doet een rondleiding.
Andere activiteiten:
1. Muziek in de kerk door Gerhard
Wentink met de Doorrit Sessies
(elk uur een kwartier).
2. Lutje Sodom - de kermis en het
verleden van de vele kroegen staan
centraal, er is een draaimolen besteld, die gratis te gebruiken is.
3. Kraampjes in het dorp, met hap16

jes en drankjes, er worden wafels
gebakken, ook is er een kleine
rommelmarkt, misschien willen
dorpsgenoten eigengemaakte jam/
cake of koek aan de man brengen,
of hun handwerken.
4. Dorpshuis is open, met hapjes,
drankjes, soep, koffie/thee en een
fototentoonstelling. Bij mooi weer
zitten we buiten, anders binnen.
5. Het boekje “Mien Dörp” is herdrukt en verkrijgbaar voor een klein
prijsje.
6. De Kloosterspeulers spelen een
toneelstuk, bij mooi weer buiten op
straat, bij lelijk weer in het dorpshuis. Sluiting van het middagprogramma is om 17.00 uur.
‘S AVONDS:
Van 19.00 - 22.00 uur: Dorpsmaaltijd - eenvoudig doch voedzaam –
buiten op het pleintje of binnen in het
dorpshuis bij slecht weer. De maaltijd is voor leden van de VDR en de
dorpsgenoten. Graag wel even opgeven of je komt eten, voor de
keukenprinsen en prinsessen, bij
Rinie Meihuizen, emailadres:
n.c.meihuizen@kpnmail.nl.
ZONDAG 8 JULI:
Middagprogramma van 14.00 15.30 uur.
Plaats: in de kerk.
Er worden vier korte verhalen verteld:
1. Het leven van Liudger, zijn werk
en de genezing van Bernleff.
2. Ds. Ockels vertelt over zijn jeugd
in Rottum; “van Rottum naar Rottum”.
3. De geschiedenis over het eiland Rottumeroog.
4. De branden in Rottum – een
spannende tijd. Vertelt door een
oud brandweerman.
Tussen de verhalen door zal het

Hippolytuskoor van Middelstum
Groningse liederen zingen. Een zeer
gevarieerd programma.
Om 15.30 uur kan men nog even
neerstrijken in het dorpshuis ’t
Kloosterstee voor koffie/thee met
Kloostermoppen en een borreltje
toe.

ACTIVITEITEN AGENDA:
3 juni ...... verjaardagsfeest.
5 juni
ergadering dagelijks
bestuur VDR.
8 t/m 10 juni Quiltfestival
7 en 8 juli Dorpsfeest!
29 sept. .. Tocht om de Noord

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

“Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.”
Joarenlaank haar k n 2-kops kovviemesientje van DE. Zulf drink k nait
veul kovvie, allenneg smörns n kopke. k Spoarde DE-punten om as e òf
was, n nije te kinnen kopen. Mor t is nait meer zo mit de punten as vrouger.
Din ging ie noar dij schiere DE-winkel stoef bie t Kolle Gat ien Stad en
kochten joe n nije en vergapten joe aan ale spullen dij doar oetstald
stonden en kochten joe tot slöt en besluut n kop kovvie of thee mit wat
lekkers der bie.
Mien leutje mesientje is nait meer
te kriegen op de punten. Kinnen
joen DE-punten net zo goud aan de
Voedselbank geven, den ie kinnen
der nait veul meer mit.
En toch mos k wat aans zain te
kriegen, den ons mesientje begon
aal meer keboal te moaken en t
duurde sikkom 20 minuten veur
kovvie kloar was. Doar wol k nait
laanger aal op stoan te wachten.
Bie de Blokker ien Oethoezen stond
n mooi klain handzoam dinkje, wel
n poar meer koppen, mor alla. n
Nije stekkerdeus der bie en thoes
ales aansloten. t Leek meroakel
veurmekoar, soavends vot mor ien
bedrief.
Eerste kop smouk goud. Mor ja, den
goan ie t Journaal kieken en t wordt
negen uur en t schut joe ien t zin dat
twijde kop nog ienschonken worden mout. “Mien kop kovvie is
kold”, zee man. “Kold, hou kin dat?
”, vroug k.

Wie kwamen der nait oet en gingen
aanderdoags weer noar de Blokker
om ons beklag te doun.
Dat wazzen nije Europese regels
zee juffraauw achter teunbaank.
Ale kovviemesienen slougen noa n
haalf uur òf. Om stroom te spoaren
en dat was goud veur t milieu.
“Hou mout k kovvie den waarm
hollen?”, vroug k. Den konden wie
der n waarmholdkaan bie kopen,
zee ze. En dat veur twij kop kovvie,
zeker?
Wie binnen weer noar hoes goan en
hemmen ons der bie deellegd. Soavends mout man nou haals-overkop binnen n haalf uur kovviedrinken en wie mouten klok aalgedureg
ien de goaten hollen. Wizzen ie van
dizze moatregel? As e nou noa n uur
òfsloug!
Wie binnen der goud mit op de
kovvie komen.
Anje van der Hoek

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 3 juni
09.30 uur – ds. L.G. Boonstra
14.30 uur – te GKv Middelstum
Zondag 10 juni
09.30 uur – ds. M.H. de Boer
14.30 uur – ds. H. Venema
Zondag 17 juni
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. P.A. Slager
Zondag 24 juni
09.30 uur – ds. P.A. Slager
14.30 uur – ds. W. Jagersma

Zondag 24 juni
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
19.00 uur – ds. J. Oosterbroek
Regio Jeugddienst
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 3 juni
09.30 uur - prof. dr. L.J. van den
Brom, Haren (gez. koffie/thee in of
bij CGK)
Zondag 10 juni
Georgiuskerk Stitswerd
09.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
- viering Heilig Avondmaal (koffie/
thee in t Dorpshuis)
Zondag 17 juni
09.30 uur - kw. J. Tuma, Winsum

CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 3 juni
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. A.J. van Zuijlekom

Zondag 24 juni
09.30 uur - Drs. J.W. Bassie, Groningen

Zondag 10 juni
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 10 juni
19.00 uur – ds. Postma

Zondag 17 juni
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. R. Jansen

Zondag 24 juni
19.00 uur – ds. Poot
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Agenda

Kantens

Rottum

Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur

8 tot en met 10 juni
Kerk Rottum
10.00 – 18.00 uur
(zondag van 11.00 – 18.00 uur)
Quiltfestival
17 juni t/m 9 september
Kerk Rottum
Expositie Rein Paalman: Weids uitzicht
Gratis entree
Zondag 17 juni
Kerk Rottum
15.00 uur
Concert voor 2 cello’s
_______________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
__________________________________________

Zaterdag 9 juni
Sportpark vv K.R.C.
14.00 uur
Stratenvoetbaltoernooi

Zaterdag 1 juni en zondag 2 juni
Diverse festiviteiten in het kader
van Parels van het Noorden

Dinsdag 12 juni
t Schienvat
08.30 – 16.30 uur
Waterschap Noorderzijlvest – bewoners presentatie

Vrijdag 1 juni
t Schienvat
21.00 uur
Open Podium met aansluitend jamsessie

Zaterdag 16 juni
Kantster Jeugdhonk
09.00 uur
Start motortoertocht K6 tegen Kanker

Zaterdag 2 juni
t Schienvat
vanaf 13.00 uur
DJ workshop voor jongeren

Sportpark vv. K.R.C.
13.00 uur
Seizoenafsluiting
17.00 uur
BBQ-feest

Zaterdag 2 juni
Antoniuskerk
20.00 uur
Orgelconcert Ton Koopman
Maandag 4 t/m zondag 10 juni
Diverse activiteiten rond het Quiltfestival
Donderdag 7 juni
t Schienvat
15.00 – 18.00 uur
Vrouwenraadvergadering

Zaterdag 23 juni
Gehele dag
Adieu Eemsmond (festiviteiten –
zie posters)
t Schienvat is open op vrijdagen en
zaterdagen vanaf 13.00 uur als stempelpost voor de Pronkjewailtocht
wandelaars
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
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
v.a. 16.00 uur
Jan's Pub
Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat: 55 12 80 b.g.g.
Jan Westerlaken 06 53 17 85 67
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Weekenddiensten
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 Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten de website
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.
__________________________________________
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
__________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 - 3014260
__________________________________________

Verloting
Kaanster
Kermis
LOTNUMMER
1e prijs 150,- ................. 1093
2e prijs 75,- ................... 1595
3e prijs 50,- ................... 1659
4e prijs 25,- ................... 1010
5e prijs 25,- ................... 1456
6e prijs 25,- ................... 1618
7e prijs 25,- ................... 1109
8e prijs 25,- ................... 1134

Ingezonden
Aan de redactie t Lougnijs,
Als verwoed lezer van t Lougnijs zou ik graag willen reageren op de
stukken met vermelding Van Eemsmond naar het Hogeland.
Tot mijn grote verbazing stond in t Lougnijs dat er nog steeds 5
raadsleden in onze 3 dorpen wonen die nog actief zouden moeten zijn
in de gemeenteraad van gemeente Eemsmond.
Vanwaar deze opmerking, 4 jaar zitten ze nu in de gemeenteraad als
volksvertegenwoordiger, maar 4 jaar hoor of zie je ze niet, een aantal
mag dan bekend zijn bij de bewoners maar de meerderheid van hun
is onbekend (onzichtbaar), hoe zal dit in de nieuwe veel groter
gemeente dan wel niet gaan?
Goed voorbeeld m.b.t. betrokkenheid/zichtbaarheid is de oproep die
door dorpsbelangen Kantens is gedaan, het voortbestaan van dorpsbelangen staat op het spel, zonder dorpsbelangen zal Kantens met
zekerheid een witte stip worden op de landkaart van de nieuwe
gemeente Hogeland.
Voor mijn gevoel zou ik dan als volksvertegenwoordiger en als
inwoner van Kantens willen weten wat speelt er in het dorp en kunnen
wij van belang zijn, maar helaas niemand gezien op de bewuste
avond. Dus hoezo betrokkenheid/zichtbaarheid? Zou zeggen een
gemiste kans om je toch nog eens te laten horen.
Pieter Knot
Stitswerderlaan 18
9995 PC Kantens

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.

Stel die veur
Stel die veur
gain kovvie wezen zol,
gain kovvie
en gain kroantjespot,
Grunnen was meschain
gain Grunnen meer,
gezelleghaid was vot.
Daan van Vliet
Oet: Hail gewoon
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman,
Arie Klomp
Gert-Jan Koops
Hilma Oudman-Dam
Alette de Vries-Rennen
Eindredactie:
Alette de Vries-Rennen
_________________________________________
Juli/Augustus-nummer
uiterste inleverdatum
vrijdag 15 juni 2018
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
Per mail
info@tlougnijs.nl
De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.
________________________________________

Foto van de maand
Wiebes en de versterkingsoperatie
Toen Wiebes nog minister van Financiën was, vond ik hem wat onzeker overkomen. Verder keek ik eerlijk
gezegd niet naar zijn financiële talenten. Toen hij minister van Economische zaken en Klimaat werd, was ik
verrast. Kan iemand ineens zonder onzeker te zijn een geheel ander departement managen?! Ja. Want na enkele
bezoeken aan Groningen en zijn welwillendheid mee te denken over de aardbevingsproblematiek (dit in contrast
met de 'grap' Kamp) veranderden mijn gedachten ten opzichte van hem. Hij toonde immers begrip en stelde
direct een daad door de gasproductie naar nul te toekomsten… Dat was een groots besluit, WOW!
Toch draait hij nu een beetje om de hete brei heen wat betreft de beloofde versterkingsplannen. Die gaan opeens
op slot. Veel mensen blijven in het ongewisse over hun verwoeste huizen en moeten voorlopig maar weer
afwachten hoe het verder zal gaan…
De man op deze foto niet. Hij heeft besloten zijn bijgebouw (of buitenverblijf) resoluut op eigen kracht ZéLF
te gaan versterken!!! Zijn woonhuis had ie in 2010 al gestript en bovenmatig verstevigd, waardoor de aardbeving
rondom Huizinge in 2012 navenant weinig schade bij hem aanrichtte. Het schadeherstelbedrag van de NAM
was daarom laag. (Eigenlijk had ie dus beter twee jaar kunnen wachten met zijn woonhuis grondig opknappen.)
Maar ook dit keer toch maar niet, want de procedure met de NAM (inmiddels Arbiter) loopt nog…. Nee, nu nóg
verwoeder zelf aan de slag! Daarom met betonmatten rondom! Het ziet er niet uit, maar hopelijk blijft de boel
staan. Een eigenhandig superversterkt bijgebouw! Daar kan Wieb niet tegenop. En de zwaarste aardbevingen
ook niet,toch?!
Paul Moonen
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Administratie:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE KANTENS
434206
info@tlougnijs.nl
www.tlougnijs.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
22,50 per jaar (per 1-1-2014).
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
434206
___________________________________
Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum

Oud Papier
woensdag
20 juni
vanaf 18.00 uur

