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Geslaagde motortoertocht voor K6
Zaterdag 16 juni 2018 was dan eindelijk de motortoertocht! Na maanden van voorbereiden en voorrijden door
de organisatie was het eindelijk zover. 47 Deelnemers kwamen om 09.00 uur ons mooie Kantens inrijden
om zich aan te melden, een kopje koffie te drinken en vertrokken weer om de uitgezette route te rijden. 190
Kilometer richting Oldambt, waar in Winschoten “K6 tegen kanker-broodjes, -hamburgers en -drinken”
verkocht werden (opbrengst uiteraard voor HÉT doel van vandaag) en waarna de kop van Drenthe werd bezocht,
om vervolgens weer te eindigen op de plek waar het ’s morgens allemaal begon: Kantster Jeugdhonk.
Ook hier kon men - lekker in het
zonnetje - nog nagenieten en de rit
nabespreken. De gesprekken waren voornamelijk lovend over de
afwisselende route en de vraag
kwam al gauw: komt er een derde
motortoertocht? Het antwoord daarop is: ja!! Een nieuw doel is al genoemd en daarom zal de motortoertocht zich volgend jaar verplaatsen
naar een ander deel van ons land.

De motorbroeders willen iedereen
die meegedaan en meegeholpen
hebben hartelijk bedanken, met
name het KJH-bestuur en vrijwilligers voor de gastvrijheid de afgelopen 2 jaren. Zij hebben K6 tegen
kanker een enveloppe met € 540,00
kunnen overhandigen, en met de
verkoop in Winschoten erbij kwam
het totaalbedrag uit op € 745,25!! Dit
bedrag gaat naar het nieuwe zie-

kenhuis in Scheemda. De kinderafdeling krijgt van K6 tegen kanker
een Eye-play, waar zieke kinderen
een interactief spel kunnen spelen
op de vloer. Het benodigde bedrag
is met deze toertocht ruimschoots
gehaald en er kunnen extra spellen
aangeschaft worden.
Een geweldig mooie afsluiting van
deze motortoertocht 2018.
De motorbroeders
David Bol, Erik Spriensma,
Gert Hammenga en Menno Bol
Ps: Wilt u volgend jaar ook meedoen aan de motortoertocht en hiermee een goed doel steunen, houd
dan de posters en de facebookpagina van de motorbroeders goed in de
gaten!
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Beste lezers van t Lougnijs,
Zoals ieder jaar, houden we ook dit jaar weer een collecte onder alle
inwoners van Kantens, Rottum en Stitswerd ter dekking van de kosten
van t Lougnijs. De grootste kostenpost vormen de vormgeving en het
drukwerk. Naast de ontvangsten van adverteerders en een klein subsidiebedrag van de gemeente, hebben we uw gaven hard nodig om t
Lougnijs financieel in stand te houden.
Voor deze collecte hebben we weer een aantal vrijwilligers bereid
gevonden en zij (én wij als redactie) komen in de week van 2 tot en met
7 juli 2018 bij u langs de deur en vragen dan om een (vrijwillige) bijdrage,
die anoniem in een envelopje kan worden gegeven.
De hoogte van de bijdrage is geen vast bedrag en we zijn blij met iedere
gift. Maar om u een indruk te geven: de kostprijs van één Lougnijs ligt op
ongeveer € 1,25 per nummer (dus bijna € 14,00 op jaarbasis).
Wij hopen op een mooie collecte-opbrengst waaruit o.a. uw waardering
voor de krant blijkt en waarmee wij de komende jaren verder kunnen gaan
met het uitgeven van ons maandelijkse dorpeninformatiekrant!
Alette de Vries-Rennen
Penningmeester/eindredacteur
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Geslaagd Groninger molenweekend
en drie dagen Quiltfestival
Op 8, 9 en 10 juni jl. werd weer het Quiltfestival Noord Groningen
gehouden in de gemeente Eemsmond. Op ongeveer 30 locaties in de
gemeente werden quilt exposities gehouden. In Kantens was dat in de
Antoniuskerk, t Schienvat en molen de Grote Geert. Als schrijver van dit
stukje ben ik niet in de kerk en in het dorpshuis geweest om te kijken,
omdat we het op onze eigen locatie bij de molen heel druk hadden. De
stookhut bij de molen was weer in gebruik als pannenkoekhuis waar
gretig gebruik van werd gemaakt deze dagen. De dames die in de molen
exposeerden waren heel tevreden over hun locatie en het was de eerste
keer dat ze dit gezamenlijk deden onder de naam ‘Texstiel’. Een mengelmoes van dames. Maar onvoorstelbaar dat voor dit evenement zoveel
belangstelling is. Uit alle windstreken van het land, en zelfs uit het
buitenland, kwamen ze naar deze expositie om te kijken.
Op zaterdag 9 juni begon ook traditioneel (tweede weekend in juni)
het Groninger Molenweekend. Een
evenement waar veel molenaars
op afkomen, en ook een evenement
in andere provincies waar wij op
bezoek gaan. Op de zaterdag kregen we meteen bezoek uit Friesland, die de molen helemaal ontle-

den voor hun opleiding als molenaar. Op de zaterdagmiddag trad
ons amusementskoor - dat ons
dorp nog rijk is - de Kaanster
Vlinthippers, op bij de molen. Het
werd heel gezellig waarbij zelfs
bezoekers van het Quiltfestival nog
even een dansje deden.

Annet Eveleens

Op zondag 10 juni was het weer iets
frisser. Een noordenwind en weinig
zon maakte de dag iets koeler.
Maar dat weerhield de bezoekers
er niet van die op de fiets de exposities bij langs gingen. Ook deze
middag kwamen weer molenaars
op bezoek: zes in totaal. Ze kwamen uit Hank, Noord Brabant,
Schiedam, Dalen en Ommen. Het

was een geslaagd Quilt- en Groninger molenweekend.
Langs deze weg wil ik alle medewerkers bedanken voor hun medewerking aan deze drie gezellige
dagen bij de koren- en pelmolen de
Grote Geert.
De molenaar

Avondvierdaagse van 28 mei tot 31 mei 2018
Ook dit jaar werd weer traditioneel de wandel-avondvierdaagse georganiseerd in Kantens. Na een warm weekend waarbij hoge temperaturen
werden bereikt, begon de vierdaagse met onweerswaarschuwingen in het land. Maar op de eerste avond was hier niks aan de hand en kon de
avondvierdaagse beginnen.
Bij de inschrijving kreeg iedereen
een rugzakje met snoep, gesponsord door Plus Middelstum. De
eerste avond liepen we richting
Rottum op het fietspad. Na het rondje daar weer terug richting Kantens.
Marten Miske stond ook al weer
klaar met ranja, om onze tocht te
volbrengen.
Op de dinsdagavond rommelde het
in de lucht. Verder in het land code
geel en oranje richting het noorden.
Uit veiligheid werd de route toch
aangepast. Twee keer door het
Kaanster bos met een glaasje drin-

ken bij t Schienvat. En gelukkig was
iedereen om 19.30 uur binnen, want
toen begon het toch te regenen.
De woensdagavond zag er toch
vrolijker uit met het weer, en dus
gingen we over de Oosterwegbrug
richting Eppenhuizen. Maar halverwege moesten we linksaf richting
familie Kuipers: een mooi wandelpad die de verbinding verzorgt tussen de Oosterweg en de Klinkenborgerweg. Bij de tweede boerderij
kregen we een pakje drinken naar
keuze (gesponsord door de eige-

naar). Hier mochten we ook in de
schuur kijken bij de kalfjes. Elke
wandelaar vond dat mooi natuurlijk. Van dit pad werd vroeger veel
gebruik gemaakt door wandelaars
uit het dorp en heette dan “rondje
Kristelijn', genoemd naar de bewoners van de boerderijen.
Via de Klinkenborgerweg wandelden we weer terug naar t Schienvat.
Op de donderdagavond zou er ook
gewandeld worden, maar al gauw
bleek dat het weer dat niet toeliet.
Het was onverantwoord! Codes

geel en rood werden afgegeven. De
vrijdagavond werd voorgesteld als
inhaalavond. Maar helaas, ook deze
avond was het slecht weer met
veel regen en daarom werden de
deelnemers uitgenodigd in het
dorpshuis voor de medaille-uitreiking en een patatje van Jan en
Ageeth.
Een wandelaarster
die voor de 15e keer meedeed
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Het schooljaar nadert zijn einde. Op de dag dat u deze Lougnijs ontvangt,
zijn onze groepen 2, 3, 4 en 5 op excursie naar Borkum. Ze zullen daar
de hele dag een programma volgen dat in het teken staat van wiskunde.
Ze gaan o.a. het Minimathematikum bezoeken (kennismaken en allerlei
spellen met en proefjes doen over getallen, vormen en patronen) en bij
mooi weer geometrische figuren op het strand bouwen/tekenen en
versieren. Daarbij werken ze deze dag samen met kinderen van de
Grundschule op Borkum. Met handen en voeten zullen ze moeten
communiceren met leeftijdsgenootjes uit een ander land. Leerzaam en
leuk!
Ondertussen zijn in de kleutergroep
een paar vlinders ‘geboren’ en rupsen uit hun ei gekropen. Met een
pakket van de Vlinderstichting,
bestaande uit een paar poppen, een
aantal rupsen en een aantal eitjes
van het koolwitje, kunnen de kinderen de hele levenscyclus van een
vlinder van dichtbij meemaken.
Prachtig! Vooral de rupsen zijn bewerkelijk; ze eten ontzettend veel
(echt Rupsje Nooitgenoeg) en poepen dus ook heel veel. Elke dag
moest hun onderkomen dan ook
worden verschoond. We zagen de
rupsen een aantal malen vervellen
en tenslotte een plekje zoeken om
zich te verpoppen. Nu is het wachten op de tweede generatie vlinders. De leerlingen vinden het spannend en mooi om dit te volgen; de
juffen en meester echter ook!
Tussen de voorbereidingen van de
musical en het maken van werkstukken en eindtoetsen door, zijn
drie jongens uit groep 8 doende om
de 3D-printer te bouwen. En dat valt
niet mee. Heel precies lezen wat er
moet gebeuren, de juiste schroef-
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jes en moertjes bij elkaar zoeken
en dan alles ook nog op de juiste
manier met elkaar verbinden. Ga er
maar aanstaan. De werkzaamheden vorderen langzaam maar gestaag en naarmate ze er vaker mee
aan de slag zijn, zien we dat de
jongens er handiger en beter in
worden. Het eindresultaat zullen
we u in een volgende Lougnijs laten
zien!
Een laatste nieuwtje voor nu: in juli
krijgen we van het Vertelfestival
Kantens een ‘gedichtendag’ aangeboden. Arjen Boswijk zal met
alle groepen een poezie-opdracht
uitvoeren. De door de kinderen
gemaakte gedichten en illustraties
zullen op de één of andere manier
gebruikt worden tijdens het Vertelfestival later dit jaar (red. 2 september). Wij hebben er alvast heel veel
zin in.
Voor nu wensen we u allen alvast
een heel fijne en zonnige vakantie.
En we melden ons weer in september na de start van het nieuwe
schooljaar.

Tussen Kantens en Rottum staan twee schoorsteenpijpen en gedeeltes
van de steenfabriek Ceres. Als een herinnering aan de tijd in de provincie
Groningen dat er volop stenen werden gebakken. Onze provincie is een
zeekleilandschap, een landschap gevormd door de zee. Sinds de twaalfde eeuw werd er klei gebruikt voor het bakken van stenen. In de vorige
eeuw draaiden in onze provincie tachtig steenfabrieken op volle toeren
voor de productie van de karakteristieke rode bakstenen. Nu is alleen de
steenfabriek Strating in Oude Pekela nog in bedrijf. De klei van de
kwelders, en ook het slib als de haven werd uitgebaggerd, werd vroeger
gebruikt voor dijkversterking. Na strengere regelgeving mocht dit echter
niet meer. Maar bij een werkbezoek zag ik hoe klei nu weer op waarde
wordt geschat!
Als Provinciale Staten gingen we
woensdag 6 juni op werkbezoek bij

een kleirijperij in Delfzijl. Delfzijl
ligt in een uniek natuurgebied: de

Eems-Dollard. Maar de natuurlijke
waarde van dit gebied gaat achteruit doordat er veel te veel slib in het
water van de Eems komt. Hierdoor
wordt het water te troebel en kunnen dieren en planten er niet goed
leven.
Er moet eigenlijk één miljoen ton
slib per jaar worden weggebaggerd om het water in de zeearm
leefbaar te maken. Als Provincie
moeten we zorgen voor een goede
waterkwaliteit. Samen met de waterschappen zijn we daarnaast verantwoordelijk voor de staat van de
dijken. Om deze te versterken hebben we klei nodig.
Bij ons werkbezoek gingen we kijken bij een uniek project: de kleirijperij bij Oosterhorn. In dit project
wordt er op 14 hectare land baggerslib uit de Eems-Dollard en de haven van Delfzijl opgevangen en
gedroogd. In dit gebied waren vijftien vakken gemaakt van ongeveer

een hectare groot door dijkjes aan
te brengen. We zagen dat het slib in
de vakken al aardig was ingedroogd
vanwege het warme voorjaarsweer. Elk vak is uniek en er worden
allerlei technieken gebruikt om slib
om te zetten in klei: er waren vakken met drainagesystemen of slootjes om het water te laten wegstromen en er waren ook vakken met
zeekraal om de klei te ontzilten.
Deze proef met de kleirijperij duurt
waarschijnlijk drie jaar.
Ik vind het een geweldig project om
van slib klei te maken; we hebben
immers last van het slib en we hebben tegelijk klei nodig voor dijken.
We kregen uitleg van de projectleider die op een heel bijzonder podium stond: een ‘baksteen’ van gedroogde klei gemengd met een klein
beetje beton! Een voorproefje van
wat dit project ook hoopt op te leveren!
Hilma Oudman-Dam
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Mijn naam is Anno Boer. Ik ben geboren in 1948 aan de Smidsweg 3 te
Rottum (later omgedoopt in Jan Boerweg). Mijn vader was timmerman/
aannemer en mijn moeder was huisvrouw en zorgde voor mijn broer en mij.
Vanaf mijn vijfde jaar ging ik naar de kleuterschool en vanaf mijn zesde
jaar naar de lagere school.
Mijn lagere schoolperiode heb ik in
Kantens doorgebracht, op de Klinkenborgschool. Het was een school
met gecombineerde klassen. Eerst
waren er twee leerkrachten, later
drie. De eerste twee jaar zat ik achterop de fiets bij mijn broer, daarna
mocht ik zelfstandig de provinciale
weg langs fietsen.
In Rottum heb ik een geweldige en
onbezorgde jeugd gehad. In de winter schaatsten we op het Rottumermaar en dan bij steenfabriek Ceres
het Boterdiep op; heerlijk was dat!
Na de lagere school ben ik naar de
Technische School gegaan in Uithuizen. Aansluitend deed ik twee
jaar de Technische Avondschool
voor een opleiding tot leerling-Gezel, daarna nog twee jaar om Timmerman-Gezel te worden. Dit alles
in de avonduren!
Mijn zakgeld verdiende ik bij bakker
Dijk. Zaterdagmorgen bezorgen buiten Rottum, ’s middags in het dorp.
Dat bezorgen buiten Rottum betekende dat zowel brood en gebak

tegelijk op de fiets(!) rondgebracht
moest worden (brood aan het stuur
maar gebak op de (onder)arm). Je
had pech als je bij een van de boeren
moest zijn, dan was het even op de
tanden bijten! ’s Middags met de
auto door het dorp samen met bakker Dijk. Daarbij had elk onze “eigen” klanten en hadden bakker Dijk
en ik een klant waar je thee kreeg.
Ik ben een aantal jaren lid geweest
van de gymnastiekvereniging Climax. De jaarlijkse uitvoering in t
Schienvat was altijd een feest.
Eind jaren ’60 werd een middag
georganiseerd bij de jeugdclub – die
mede opgericht is door Gert en Harrie Sprenger - in gebouw Salem
waarbij je buitenlandse dansen kon
doen. Daardoor heb ik de smaak van
het dansen te pakken gekregen;
zodanig dat ik danslessen ging volgen. Toen iemand uit Zandeweer bij
mijn ouders aan de deur kwam om
fruit te verkopen, vertelde hij dat De
Grunneger Daansers wel een danser erbij wilden hebben. Daartoe
aangemoedigd heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en op een
vrijdagavond heb ik mij op de repetitie aangemeld als aspirant-lid.
In dezelfde periode was ik elk weekend “op pad” met vrienden: ’s zaterdags naar Usquert, en ’s zondags
naar Tivoli in Siddeburen of naar
Zuidlaren. In Usquert bij ’t Gemeentehuis heb ik mijn vrouw Aly leren
kennen, zij was daar met een vriendin. Na vier jaar verkering en een
jaar verloving zijn we in 1975 getrouwd. Samen hebben we twee
dochters gekregen: Bianca en Monique.
Eerst werkte ik in de bouw, daarna
op een tekenbureau, toen terug naar
de bouw, tot het arbeidsbureau me
doorverwees naar het Groninger Museum. Ze waren daar intern de boel
aan het opknappen en konden wel
een paar handen extra gebruiken.
Die paar extra handen beviel het
museum zó goed dat ik een jaar later
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in vaste dienst kwam. Eerst in het
oude gebouw, aan de Praediniussingel. Daar hadden we de beschikking over drie verdiepingen, op twee
daarvan stonden min of meer de
vaste collectie, de bovenste verdieping werd gebruikt voor drie wisseltentoonstellingen per jaar. Tussentijds werd dan de volgende tentoonstelling voorbereid. Tijdens de
voorbereiding werd het halen en
brengen van de kunst uitgevoerd
door de technische dienst. Bij het
halen werd direct gekeken naar de
technische staat. (gewicht, grootte,
hanteerbaarheid, kwetsbaarheid en
dergelijke).
In het nieuwe gebouw - in het Verbindingskanaal - is zoveel meer
ruimte, dat er per jaar zeven wisseltentoonstellingen gehouden worden. Door deze intensivering was
het voor de T.D. (Technische dienst)
niet langer haalbaar om de kunst zelf
te vervoeren. Zodoende ontstond er
een afdeling Beheer en Transport,
die af en toe toch nog behoefte had
om de hulp in te roepen van de T.D.
Welbeschouwd heb ik maar één
grote hobby: Lid zijn van De Grunneger Daansers. Daar heb ik vele reizen mee gemaakt. Er zijn ook veel
leuke dingen over te vertellen.
Na een optreden in Middelkerke
bijvoorbeeld, werden de mannen
ondergebracht in een sportzaal. Bij

het betreden van de zaal hadden
jonge kinderen de klimtouwen in
gebruik en zwaaiden op een hoogte
van ongeveer 30 cm over de legerbedden.
Onze oplossing: omkeren, de stad
in, en op een later tijdstip terugkeren
als de jeugd sliep.
Ik ben met de dansgroep in bijna
heel Europa geweest. Ook in landen
achter het IJzeren Gordijn. Na een
optreden in Polen bezochten we Auschwitz. Dat heeft een grote indruk op
me gemaakt. De rillingen lopen nog
steeds over mijn rug.
Vaak verbleven we op onze reizen
bij particulieren. Welke rijkdom of
armoede je aantreft is dan een verrassing. Kom je dan weer terug in
Nederland dan heb je een lesje in
nederigheid geleerd en ben je eerder tevreden met wat je hebt.
Als dansgroep zijn wij op zoek naar
nieuwe leden die de Groninger cultuur, wat betreft zang, dans, kostuum en de bijbehorende muziek in
ere willen houden.
Belangstellenden kunnen op
www.grunnegerdaansers.nl
kijken of contact opnemen met één
van de bestuursleden, mw. R. Bijmolt 46 43 24 of met dhr. A. Boer
050 – 301 20 99.
Een hartelijke groet aan u allen,
Anno Boer

Cultuurpodium Parels van het
Noorden een groot succes
Al vanaf oktober 2017 hebben inwoners uit verschillende dorpen
samengewerkt met professionals van Laway Arts om door middel van
theater, dans, muziek en kunst uitdrukking te geven aan dat wat hen
inspireert en verbindt. Dit alles kwam samen in het weekend van 31 mei
en 1 en 2 juni 2018 tijdens Parels van het Noorden. Het Groninger
landschap stond hierbij centraal.
Expositie, workshops , presentaties, optredens, locatievoorstelling
op Borg Ewsum, Soundscape in het
weiland en het Dansproject Courage 65+. Zomaar een greep uit het
programma tijdens het cultuurpodium Parels van het Noorden in
Kantens en omgeving.
Toke van Oorsouw, artistiek leider
Laway Arts: “Het was een heel
bijzonder weekend met prachtige,
leuke en mooie activiteiten. Ruim
160 mensen hebben meegedaan
en er waren in totaal bij de verschillende activiteiten 400 bezoekers.
We hebben de amateurkunst in de
regio echt een impuls gegeven.
Parels van het Noorden staat voor
de mensen zelf en mede dankzij de
vrijwillige inzet en het enthousias-

me van deze mensen is het een
groot succes geworden”.
Laway Arts organiseerde het cultuurpodium Parels van het Noorden in samenwerking met o.a.
Stichting Podium (Cultureel Centrum de Blauwe Schuit Winsum), t
Schienvat Kantens, Werk-pro Ewsum en vele enthousiaste vrijwilligers.
Een compilatie van het cultuurpodium kunt u vinden op
https://youtu.be/jXpH6HeNpOk.
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Mijn naam is Fon Oosterhof-Scheeringa en ik woon sinds 1992 met heel
veel plezier in Rottum. Vanwege hun studie wonen onze dochters
inmiddels elders en daarom wonen mijn man en ik er nu nog met z’n
tweeën. Sinds maart 2015 ben ik werkzaam bij de gemeente Loppersum
als backoffice medewerker bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
Loppersum is een fijne gemeente om voor te werken, de gemeente is niet
al te groot zodat de lijnen kort kunnen blijven, iedereen kent elkaar en
er hangt een plezierige sfeer.
Het CJG Loppersum werkt nauw
samen met dat van Appingedam en
Delfzijl (DAL) en is er voor iedereen
met vragen over opgroeien, opvoeden, kind en gezin.
Na aanmelding wordt door jeugdconsulenten samen met de ouder(s)
en/of jeugdige gezocht naar oplossingen die voor het jonge kind, de
ouder(s) en/of de jeugdige in zijn/
haar situatie werken, zodat hij/zij
weer verder kan. Vaak geeft het CJG
tips en informatie over opvoeden, of
biedt voor korte of langere tijd ondersteuning aan op maat. Als het nodig
is dan verwijst het CJG door naar
passende zorg. Samen met de
ouder(s) wordt voorkomen dat kleine vragen grote problemen worden.
Het CJG is een grote samenwerking
tussen lokale partijen. Het aanbod
van deze organisaties voor ouders/
verzorgers van kinderen wordt gebundeld in het CJG. Op deze manier
willen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum voor ouders/
verzorgers, kinderen, jongeren en
professionals een beter overzicht
van het aanbod creëren en het gemakkelijker maken om informatie
en advies te krijgen.
Het CJG is verantwoordelijk voor
alle jeugd- en opvoedhulp, het geven van informatie en advies over
alles wat te maken heeft met opvoeden, opgroeien en ontwikkeling.
Soms is informatie en advies niet
voldoende. De medewerkers van
het CJG gaan dan in gesprek met
ouder(s) en/of verzorger(s) en zoeken samen met hen naar passende
ondersteuning. Het CJG moet de
zorg die geboden wordt coördineren, zodat in één gezin één professional verantwoordelijk is voor de
afstemming van zorg. Deze professional is meteen ook de contactpersoon voor het gezin. Het CJG biedt
ook ondersteuning in de vorm van
lichte pedagogische hulp. Het gaat
dan met name om lezingen en scholingen over opvoedthema’s, cursussen, training en coaching. Op die
manier kan het CJG voorkomen dat
kleine problemen grote problemen
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worden die uiteindelijk bij de jeugdhulpverlening terechtkomen.
Het CJG is ook verantwoordelijk
voor een goede signalering in de
gemeente. Mensen die werken met
kinderen (professionals) moeten in
staat zijn om te kunnen zien aan een
kind/jongere dat het niet goed gaat.
Als er iets niet goed gaat in de
ontwikkeling van kinderen, dan moet
dit besproken worden met de ouders.
Op basis van de signalen gaan de
professionals in gesprek met
ouders. Om ervoor te zorgen dat de
professionals goed en op tijd blijven
signaleren wordt er door de projectgroep RAAK een cursus gegeven
aan medewerkers van de kinderopvang en peuterspeelzalen en aan
leerkrachten van het basis- en voortgezet onderwijs.
Mijn werkzaamheden in dit alles
zijn de administratieve taken
Om als ouder(s) en/of verzorger(s)
doorverwezen te worden naar de
jeugdzorg kan men twee routes bewandelen, nl. via een afspraak met
de huisarts of via een aanmelding bij
het CJG.
De huisarts verwijst naar een
(jeugd)zorgorganisatie en vervolgens komt er, zo gauw een kind in
behandeling komt, een verzoek om
toewijzing bij de gemeente binnen
middels het “berichtenverkeer”. Dit
zijn een soort codeberichten die over
en weer gaan tussen de gemeente
en de (jeugd)zorgorganisaties.
Deze berichten zijn representatief
voor het starten en beëindigen van
zorg en de verzoeken om toewijzing
van de jeugdzorgorganisaties. Want
immers, de gemeenten zijn verantwoordelijk, ook financieel, voor alle
jeugd- en opvoedhulp.
Al deze verzoeken om toewijzing
worden door mij verwerkt en gecontroleerd en door een jeugdconsulent
of teamleider getoetst.
De andere route is een aanmelding
bij het CJG, dit kan telefonisch of
middels een aanmeldformulier
waarna ik of één van de consulenten
contact opneemt met de ouder(s)

en/of verzorger(s) om afspraken te
maken over een huisbezoek en eventueel, afhankelijk van de wachtlijst,
op welke termijn dit kan plaatsvinden.
Naar aanleiding van het huisbezoek
wordt door de consulent een analyse van de eventuele problematiek
gemaakt en een plan van aanpak,
wat door mij naar de ouders wordt
opgestuurd ter ondertekening. In
deze analyse wordt de problematiek weergegeven en in het plan van
aanpak de door de consulent voorgestelde behandeling bij een bepaalde organisatie.
Bij akkoord sturen de ouders de
stukken getekend terug en naar aanleiding daarvan kan de hulp middels
een “bericht” gestart worden. Dit
bericht verstuur ik dan via een gebruikerssysteem naar de zorgaanbieder. In dit systeem worden ook
de start- en stopmeldingen verwerkt
alsmede de facturatie van de zorgaanbieders richting gemeente. Al
deze facturen worden door mij gecontroleerd.
Daarnaast krijgen de ouder(s) en/of
verzorger(s) een zogenaamde beschikking van de gemeente; dit is
een brief waarin precies staat welke
hulp het kind/de jeugdige krijgt - in
de vorm van de bijpassende code -

, het aantal uren en in welke periode
dit plaatsvindt, met een korte motivatie.
De jeugdhulp kan ook nog verdeeld
worden in de Zorg In Natura (ZIN) en
een Persoons Gebonden Budget
(PGB).
De ZIN wordt middels dit “berichtenverkeer” administratief verwerkt
en de PGB’s worden bij de Sociale
Verzekerings Bank (SVB) verwerkt.
Bij een PGB is “de budgethouder”
(jeugdige of ouder(s) en/of
verzorger(s) of wettelijk vertegenwoordiger) zelf verantwoordelijk
voor het budget.
De gemeente zorgt ervoor dat bij de
SVB het bedrag klaarstaat, passend
bij de door de consulent geïndiceerde hulp. Het is mijn taak om te
zorgen dat de juiste budgetten klaarstaan voor de budgethouders.
De budgethouder zorgt vervolgens
zelf voor de betaling aan de hulpverlener.
Vanwege de administratieve afwikkeling van de geïndiceerde jeugdhulp onderhoud ik veel contacten
met de zorgaanbieders in de regio,
zowel schriftelijk als telefonisch.
Loppersum is qua adres het centrale punt voor de CJG’s van de DALgemeenten. Dat betekent dat ik alle
post ontvang, voorzie van een stempel, inscan en verwerk en een bericht stuur aan de consulent voor
wie het bestemd is.
Dit zijn in grote lijnen de zaken waarmee ik me bij de gemeente bezighoudt en met veel plezier; het werk
is afwisselend, er is altijd wel iets
aan de hand wat uitgezocht moet
worden en ik heb erg leuke collega’s.
Het team consulenten van het CJG
Loppersum bestaat uit 3 vrouwen en
1 man en ik dus als backoffice.
Fon Oosterhof

1. We chatte ff met...
Caroline Vriezema uit Kantens.
2. Wat is je favoriete muziek?
Top 100.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden?
Voetbal.
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen?
Thuis, of bij vrienden.
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Turkije, Griekenland en Kroatië.
6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Pizza & pasta.
7. Op welke site ben je vaak te
vinden?
Netflix.
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Een mooi huis,en een goede baan.
9. Aan welke activiteiten in het

dorp doe je mee?
Voetbal.
10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont willen veranderen en waarom?
Een plek om samen met vrienden
te zijn.
11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Kim Hovenkamp

Ben jij de
vakantiefotograaf
van t Lougnijs
2018?
De zomer én de vakantie nadert met rasse schreden. t Lougnijs is op zoek
naar jouw mooiste, origineelste of ludiekste vakantiefoto, gemaakt op
welke bestemming dan ooit, MAAR met de voorwaarde, dat een exemplaar van t Lougnijs zichtbaar is op de foto. Natuurlijk hebben jullie
allemaal t Lougnijs trouw bewaard, dus een exemplaar ervan zal geen
probleem zijn. Neem hem mee in de handtas, koffer, rugzak of waarin
dan ook, ruimte voor een A4tje is er altijd...

Vertelcafé in Kantens
Op vrijdagavond 13 juli as. organiseren wij (Werkgroep Vertellen
Kantens) weer een Vertelcafé. In het Vertelcafé kunt u luisteren naar
leuke, grappige, mooie of spannende verhalen. Onder het genot van een
kopje koffie/thee of een glaasje wijn en bij een knapperig vuur waant u
zich in verre landen en vreemde situaties!
Deze keer, aan het begin van de
zomer, vindt ons Vertelcafé plaats
in de bloemrijke tuin van Gerda en
Niek Omta. Zij wonen midden in het
dorp aan de Molenweg 8.
De tuin is open vanaf 19.30 uur. Het
Vertelcafé begint om 20.00 uur.
U mag heerlijk luisteren, maar ook
zelf vertellen. Meldt u dat even van
te voren, dan houden wij er rekening mee in ons programma.
Het thema is deze keer heel toepasselijk: "Vrijdag de 13e", maar
een ander onderwerp mag altijd.
Voor meer informatie:

Corrie Lenstra-Boon 552390 of
06 28403163.
Entree: € 5,00 inclusief een kopje
koffie/thee of fris.
U bent hartelijk welkom!

De vakkundige redactie van t Lougnijs kiest de uiteindelijke winnaar.
Natuurlijk kun je ook iets winnen! Naast eeuwige roem in Kantens,
Rottum, Stitswerd en omstreken, ligt er een waardebon klaar voor een
diner voor 2 personen bij t Schienvat in Kantens. En...natuurlijk prijkt jouw
winnende foto in het oktobernummer 2018 op de cover van t Lougnijs.
HOE DOE JE MEE?
Stuur vóór 7 september 2018 jouw foto in een hoge resolutie naar
info@tlougnijs.nl, samen met jouw naam, adres en woonplaats.
ZIJN ER OOK NOG VOORWAARDEN?
l De rechten van de foto's blijven bij de fotograaf
l Maximaal één inzending per persoon
l Alleen eigen werk is toegestaan
l Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
l De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere producten
l Inzenden is mogelijk tot 7 september 2018
9

Vlinthippers
Tijdens het Quilt-festival (van 8 - 10 juni) gaf het Kaanster Vlinthippers-koor een aantal mini concertjes bij de molen de Grote Geert.
De talrijke bezoekers bleven vaak even luisteren. Na ieder optreden
werd het koor beloond met een hartelijk applaus.
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Even voorstellen: Wij, Hendrik, Jelle en ik (Annewieke) zijn in februari
van dit jaar aan de Pastorieweg in Kantens komen wonen. Na twee
maanden verbouwen was het klaar om te verhuizen.
We zijn niet geheel onbekend in dit
dorp. Ik ben hier geboren en getogen en heb tot aan mijn 21e aan de
Kerkhofsweg gewoond. Na mijn
studie in Groningen zijn Hendrik en
ik in Onderdendam gaan wonen,
waar Hendrik is opgegroeid. In 2016
zijn we trotse ouders van Jelle geworden, die deze zomer alweer 2
wordt. In Onderdendam woonden
we fijn, maar we misten wat ruimte
in en om het huis. Ik mag graag
tuinieren en Hendrik houdt van klussen. Dit huis kwam op ons pad en
leek ons een mooie kans om ons
“ideaal” te creëren. Het is nog niet
helemaal klaar, maar we vinden
het erg leuk dat we dit huis helemaal naar onze eigen smaak kunnen maken.
Hendrik is in 1984 geboren en samen met zijn zus en twee broers
opgegroeid in Onderdendam. Sinds
2012 werkt hij als filiaalleider bij
een verfgroothandel in Groningen.
Daar verkopen ze verf en verf-gerelateerde producten aan winkels en
schildersbedrijven.
Ook geeft hij adviezen over te schilderen objecten en organiseert hij
cursussen en masterclasses voor
schilders. Hij is erg gedreven in zijn
vak en ziet het als een uitdaging om
de mensen de goede producten te
kunnen bieden. Goede contacten
hebben met klanten vindt hij erg
belangrijk. Samen met een aantal
van zijn collega’s heeft hij dit bedrijf
op poten gezet, wat nu een onderdeel van een groot bedrijf is met
veel vestigingen door heel Nederland. Op de zaterdagen is Hendrik

nog steeds te vinden in Onderdendam op het voetbalveld, wat zijn
grote hobby is.
Ik ben in 1990 geboren in Kantens
en opgegroeid in een divers gezin.
Naast mijn zus en broertje woonden er vele pleegkinderen, die voor
korte of langere periode bij ons in
het gezin woonden. Ik ben werkzaam als logopedist bij Stichting de
Noorderbrug, waar ik werk met
mensen die een niet-aangeboren
hersenletsel hebben.
Als gevolg van dit hersenletsel
hebben deze mensen problemen
met taal en hun spraak(afasie), wat
grote gevolgen heeft voor werk,
familie en het sociale leven. Hoewel dit relatief vaak voorkomt, is dit
een (nog redelijk) onbekend fenomeen voor de buitenwereld, wat de
impact voor deze mensen nog groter maakt.
In een behandeltraject dat meestal
twee jaar duurt, werken we aan het
verbeteren en aanleren van communicatieve vaardigheden. Hierbij
proberen we de communicatieve
zelfredzaamheid van de cliënt te
vergroten, dat ervoor zorgt dat de
cliënt weer deel kan nemen in de
maatschappij.
Het is erg dankbaar werk en ik ben
blij dat ik op deze manier iets voor
onze maatschappij kan betekenen.

sen. Veel van deze mensen geven
aan dat er te weinig bekend is over
afasie en wat dit met iemand doet.
Naast mijn werk ben ik diaken bij
de Protestantse gemeente KantensStitswerd-Rottum en mag ik in mijn
vrije tijd graag paardrijden of met
mijn vriendin mee achterop de
wagen, waarmee we ook fanatiek

wedstrijden rijden in de samengestelde mensport.
We voelen ons op dit moment nog
een beetje nieuw in Kantens, maar
we hopen dat we net als in Onderdendam, leuke contacten te kunnen opbouwen en wat te kunnen
betekenen voor het dorp!
Annewieke, Hendrik & Jelle

Daarnaast vind ik het erg belangrijk om meer bekendheid te creëren rondom afasie. Per jaar krijgen
ongeveer 48.000 mensen een beroerte, waarvan 20% daarvan afasie krijgt. Dat zijn best veel men-
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Adieu Eemsmond, welkom Het Hogeland
De herindeling zat lang in de pijplijn, maar op 7 juli ziet de gemeente Eemsmond op een symbolische manier de fusiegemeente Het Hogeland
tegemoet. In het bomvolle programma op de jaarlijkse feestdag ‘Stitswerd op zijn Kop’ luiden we de nieuwe gemeente feestelijk in!
De dag wordt geopend met, zoals
vanouds, een muzikale tocht door
het dorp op de boerenkar. Om 14.00
uur zegt burgemeester Marijke van
Beek de gemeente Eemsmond
adieu in een officieel afscheidswoord. In het kader van het project
Elk Dorp Een Duurzaam Dak heropent zij vervolgens het dorpshuis.
De dag krijgt een muzikale omlijsting met optredens van troubadour
Otto Teppema, Stitswerder koor
Pavane en ’s avonds de band The
Music Boys. Goochelaar Minze
Dijkema neemt ons in het ootje met
zijn verrassende act, olifant Rosie
is natuurlijk ook van de partij en
speelt een belangrijke rol in de officiële opening en een komisch Stitswerder duo voert het toneelstuk
‘Licht’ op. Jan Giezen neemt ons
mee in de tijd met de film ‘Ontstaan
Stitswerd’. Het programma biedt
voor elk wat wils: actievelingen
mogen zich wagen aan een potje
sumoworstelen en een nat pak riskeren in het waterspektakel… Een
volle dag! Wil je meer informatie of
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je (vóór 1 juli) opgeven voor de
gezellige, gezamenlijke maaltijd
‘Wat schaft de Pot’? Jantien Nanninga is contactpersoon van deze
feestdag: M 06 - 12 10 20 28.
Vier je het ‘Adieu Eemsmond, welkom Het Hogeland’ met ons mee?
Programma Stitswerd op zijn Kop
12.00
Verzamelen bij dorpshuis Stitswerd, openingswoord door Derwin
Schorren
12.30
Optocht door het dorp met de boerenkar van Jan Oudman
13.00
Optreden Stitswerder koor Pavane
14.00
Moi Eemsmond, Moi Het Hogeland
met optreden van olifant Rosie en
officiële heropening van het dorpshuis
15.00
Waterspektakel
16.30
Goochelaar Minze Dijksma

17.00
Sumoworstelen
17.00
Troubadour Otto Teppema (achtergrondmuziek)
18.00
gezamenlijke maaltijd ‘Wat schaft
de Pot’
19.00
Troubadour Otto Teppema (achtergrondmuziek)

20.10
Toneel met het stuk ‘Licht’
21.00
Vertoning film ‘Ontstaan Stitswerd’
door Jan Giezen
22.00
Swingen met de band The Music
Boys
24.00
Sluiting

Adieu Eemsmond, welkom Het Hogeland
Bericht uit Rottum
Dorpshuis Rottum bijna helemaal als nieuw
De schilderwerkzaamheden zijn helemaal afgerond. De eerste zaterdag
in april hebben vijf mannen de handen uit de mouwen gestoken en de
verfkwast gebruikt. En hoe! De week daarop hebben Koos Mosselaar en
Willem van Wijnen de klus afgemaakt. Ook het voorraadhok ziet er tiptop uit. Daarna kwamen de dames de boel weer grondig schoonmaken.
Het bestuur van de VDR is iedereen heel dankbaar voor de gepleegde
inspanningen. Na het dorpsfeest zal de boel goed geschuurd en gelakt
worden, om even tijdens het zomerreces tot rust te komen. En dan kan
het dorpshuis er weer jaren tegen aan!
DORPSFEEST
adieu Eemsmond
ROTTUM DOOR DE EEUWEN HEEN
Iedereen is welkom.
Het definitieve programma ziet er
als volgt uit:

De steenfabriek Ceres: Bert Lanjouw zal een uiteenzetting geven
over Rottum en de fabriek.

Zaterdag 7 juli:
11.00 uur
Opening door burgemeester Van
Beek. Activiteiten van 11.00 uur 17.00 uur:
In de kerk: de eerste set Doorritsessies van Gerhard Wentink - elk uur
een kwartier.
In de schuur van Willem van Wijnen: voorstelling op DVD over het
kloosterverleden en een wandeling langs de kloostergracht.
In of bij het kleine huisje Thais
Joapje: aandacht voor Jan Boer.
Ook het boekje “Mien Dörp” zal te
koop zijn.

In het dorpshuis: verkoop van koffie/thee/frisdrank en een fototentoonstelling over Rottum.

De toneelver. De Kloosterspeulers:
spelen een eigen toneelstuk.

Jan Boerweg en de Kloosterweg:
marktkramen waar dorpsgenoten
en leden van de VDR hun waren aan
de man brengen.
11.00 - 17.00 uur
Het dorpshuisplein: een draaimolen van.
Er zal een dorpsomroeper met een
bel rond gaan voor wie wandelen
wil. Wandelingen 1 en 2 kunnen
tegelijk.

11.30 uur
Wandeling 1
De kloosterhistorie wordt belicht
en een wandeling onder leiding van
Willem van Wijnen en Ab Gramsbergen of
11.30 uur
Wandeling 2
Hierin staat dichter/schrijver Jan
Boer centraal. Bij mooi weer buiten
een tentoonstelling van zijn leven
en werk, daarna een wandeling.
13.00 uur
Tijd voor de eigen lunch of hapjes/
drankjes te verkrijgen aldaar.
13.30 uur
Optreden Kloosterspeulers

“Rottum door de eeuwen heen” en
Hippolytuskoor.
15.30 uur
Kan men nog even neerstrijken in
het dorpshuis ’t Kloosterstee.
Einde feestweekend
ACTIVITEITEN AGENDA:
5 juli
Repetitie Kloosterspeulers
7/8 juli
Dorpsfeest! Rottum door de eeuwen heen. Iedereen welkom.
29 september
Tocht om de Noord

14.00 uur
Wandelingen 1 – 2.
15.30 uur
Wandeling 3 met fietstocht naar de
steenfabriek Ceres. Bert Lanjouw
doet een rondleiding over het terrein van de voormalige fabriek.
17.00 uur
Sluiting.
19.00 - 22.00 uur
Dorpsmaaltijd voor leden van de
VDR. De Kaanster Vlinthippers zullen tijdens de maaltijd afwisselend
zingen. (Graag even opgeven of je
komt eten, tot uiterlijk een week
van te voren bij Rinie Meihuizen, E
n.c.meihuizen@kpnmail.nl
of bij Michiel Herweijer
m.herweijer1955@gmail.com)
Zondag 8 juli:
14.00 - 15.30 uur
Middagprogramma
Kerk Rottum: Vier korte verhalen
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een spoorwegovergang wordt gewijzigd. Dan moet je je ernstig zorgen maken. Gingen de bomen altijd
dicht als er een trein aankwam,
gaan ze nu misschien open?

Let op!

Op internet zijn voorbeelden te vinden, zoals deze (links). Wist je niet
hoe de situatie was, dan weet je
volgens mij het nu helemaal niet
meer.

Overkwam me laatst weer. Je bent rustig aan het toeren over een
weggetje waar je nog niet eerder geweest bent, je geniet van de rustieke
omgeving - wat kan het leven toch mooi zijn - en dan ineens verschijnt
aan de kant van de weg een bordje: Let op! situatie gewijzigd. Onmiddellijk
breekt bij mij de paniek uit. Wat is veranderd? Wanneer? Waarom?

Hoe was de situatie eerst? Wat moet ik hiermee? Dat uitroepteken achter
‘Let op’. Onheilspellend. Ik kijk angstvallig om me heen. Kan ik ergens
ontdekken hoe de situatie eerst was? Moet ik nu voorrang verlenen of
moest ik eerst, toen de situatie nog niet veranderd was, voorrang
verlenen? Of heeft het met het weer te maken? Stormde het hier altijd en
is het sinds kort plotsklaps altijd stralend weer? Ik denk niet dat de
instantie die zulke bordjes plaatst zich bewust is van het feit dat alle niet
met de oude situatie bekende voorbijgangers in grote verwarring worden
gestort. Misschien is er een mogelijkheid voor ons onwetenden een
situatieschets te maken van vóór de wijziging, zodat we op ons gemak
de nog niet gewijzigde situatie in ons op kunnen opnemen en dat we
daarna de werkelijkheid kunnen vergelijken met de schets. Oh, dat is
veranderd! En: Wat slim! Of: Wat dom! Niets van dat alles. We worden aan
ons lot overgelaten. Alle andere situaties, zijn die niet gewijzigd? Moeten
er niet overal bordjes komen met: Let op! situatie ongewijzigd? Stel dat

Sommige mensen hebben de behoefte hun veranderde gezinssituatie kenbaar te maken aan de
gehele mensheid. Zo’n verkeersbord, driehoek met rode rand, betekent officieel: vooraanduiding gevaar. Ik neem aan dat hier een kind
geboren is en niet dat er een gevaar
bestaat voor ooievaars, die een
ondefinieerbaar iets in een doekje
dragen.
Misschien moet iedereen een bordje om z’n nek hebben. Zie je een
oude kennis met een ongewijzigde
situatie, dan is het gemak van zo’n
bordje, dat je niet hoeft te vragen:
hé, hoe gaat het? Tevens kan je
iemand met een gewijzigde situatie op afstand al herkennen en kan
je besluiten hem niet op te merken,
of gauw aan de overkant je weg te
vervolgen, om zo ingewikkelde
gesprekken te vermijden. Niet
meer: hé, hoe gaat het? En dan: nou ik ben gescheiden, net werkloos, en
m’n nieuwe vriendin is er met het geld vandoor, et cetera, et cetera. Voor
jezelf is het ook gemakkelijker. Met een ongewijzigd bordje om, hoeft
niemand te vragen: hoe is het op je werk? En bij een gewijzigd bordje durft
niemand meer iets te vragen. Een win-winsituatie.
Voor wat mijzelf zou ik het bordje: situatie behoorlijk gewijzigd omhangen.
We hebben er een puppy bij, maar dat heeft de oplettende lezer vorige keer
al kunnen lezen en hoeft niemand iets te vragen.
Eric de Klerk
rimpelsstitswe rd@gmail.com
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GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven ,

Wodder
Vekansietied komt ien zicht en veul lu trekken der op oet. As ze noar n
vekansiepaark goan, mout der n zwembad bie weden, aans vienden
kiender der niks aan. Zee en meren binnen ook aaltied ien trek. k Kin mie
t wel n beetje begriepen. Zulf bin ook gek op wodder, nait om der ien te
springen, mor der bie zitten en over t wodder kieken, joa doar hol k van.
n Mirreg noar Lauwersoog en kieken dat boot noar Schier òfvoart, eefkes
oet auto stappen en zeelucht opsnoeven en noatied n viske eten.
Bie Pollerziel zellen ie mie nait zo
gaauw tegenkomen. k Mag wel
geern boven op diek over t wad
kieken, mor zo as vrouger dou wie
as dikke wichter op n waarme dag
op fiets noar diek gingen, deur de
prielen en over kwelder laipen, alpmoal slik, doar bin k gain beminder
van.
Geef mie mor t zaand van t strand
van de aailanden of bie Noordzee
zoas Schoorl of Bergen aan Zee. Dat
broezen van de zee, t rollen van de
golven, ie komen haildaal tot rust.
t Boetenlaand willen ie ook wel ais
n moal zain. As ie nooit baargen
zain hemmen, kiek ie benoam eerste moal joen ogen oet. Zoveul te
wieder ie noar t zuden rieden, zoveul te hoger worden de baargen.
Dou wie vrouger noar Oostenriek
reden, stopten wie eerst voak bie
de Aachensee (900 km rieden).
Wie zöchten n schoel plekje aan
kaant van t meer, stoulen werden
oetklapt en den konden wie t wel n
dag volhollen. Aan aander kaant lag
Pertisau, n drok toeristendörp, baargen rondom en boot voarde van
aine kaant van t meer noar aander
kaant.Ienainen zagen wie n moal
dat ter n hokje komen was woar ze
midden ien zummer boonjesoep
verkochten. Man, wat smouk dat
lekker!
Aander meren ien Oostenriek wazzen veul drokker. Doar konden ie
aiglieks naargens lekker zitten. t
Was veul Privat, grond dat bie n
hotel of hoes heurde. Den mor n
wodderfiets huren of n boottocht
moaken of loopschounen aan.
Meren ien Karinthië, zoas de
Wörthersee, Ossiachersee,
Millstättersee binnen prachteg om
bie laangs te rieden.
Alpmoal herinnerns woar ie op teren kinnen. Wie hollen t nou mor op
16

t Potterwollermeer.
Noar wat stee ie ook goan, geniet
der van, zol k zeggen, dat is t veurnoamste!
Anje van der Hoek-Linstra

Stil woater
Zo stil dit woater,
doar de lis in bluit,
allain n kever
zok asmis in ruirt.
De grondeloze
daipte van dat glanzen;
schaar van onderwaal in
grillege kedanzen.
n Blaauwboard sweeft en
swenkt zo wonder licht
vlak over t woater,
dat hoast rillens krigt.
k Wol in gedachten
zo wel wiek in woaden…
Moar bie stille woaters
mout men daipte roaden.
Simon van Wattum

De gracht
Er stond een reiger op de gracht,
de witte brug kreeg onverwacht
een monument vol sierlijkheid.
De poten rank, de vlucht grijs-wijd
in schoonheid, onnavolgbaar teer.
De gracht leek jonger deze keer…
Margreet van Hoorn
Uit: Welkom

Kerkdiensten

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM

GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 1 juli
11.00 – ds. P.A. Slager
14.30 – leesdienst
Zondag 8 juli
09.30 – leesdienst
14.30 – ds. P.A. Slager
Zondag 15 juli
09.30 – ds. A.G. Bruijn
16.30 – ds. W. Jagersma
Zondag 22 juli
09.30 – te GKv Middelstum
14.30 – ds. A.J. Minnema (Kantens)
Zondag 29 juli
11.00 – te GKv Middelstum
14.30 – ds. E.J. Meijer (Kantens)

Zondag 1 juliAntoniuskerk
14.30 uur - mevr. J.C. Prins-Pestoor en ds. R.P. Oosterdijk;
Verbintenis van ds. R.P. Oosterdijk
als predikant aan de Protestantse
Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum (koffie/thee in Salem)
Zondag 8 juli Boazkerk
Westeremden
9.30 uur - de heer L. Le Pair, Roden
(koffie/thee in kerkzaal)
Zondag 15 juli Antoniuskerk
9.30 uur - ds. K.G. Pieterman, Niekerk (gez. koffie/thee in Salem met
CGK en GKv)
Zondag 22 juli Boazkerk
Westeremden
9.30 uur - da. N.C. Meihuizen, Kantens (koffie/thee in kerkzaal)
Zondag 28 juli Georgiuskerk
Stitswerd
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Zomeravonddienst

Zondag 5 augustus
09.30 – te GKv Middelstum
14.30 – ds. J.W. Roosenbrand (Kantens)
Zondag 12 augustus
09.30 – te GKv Middelstum
14.30 – leesdienst (Kantens)
Zondag 19 augustus
09.30 – te GKv Middelstum
14.30 – leesdienst (Kantens)
Zondag 26 augustus
09.30 – te GKv Middelstum
14.30 – ds. J.W. Roosenbrand (Kantens)
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 1 juli
09.30 uur – ds. R. Jansen
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 8 juli
09.30 uur – ds. A.J. van Zuijlekom
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 15 juli
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. P. Drost
Zondag 22 juli
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
19.00 uur – ds. J.P. Rozema
Zondag 29 juli
09.30 uur – ds. A.A.L. Aalderink
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 5 augustus
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J. Sijtsma
Zondag 12 augustus
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - leesdienst
Zondag 19 augustus
09.30 uur – ds. H. Fahner
14.30 uur – ds. H. Fahner
Zondag 26 augustus
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. P. Drost

Zondag 5 augustus Boazkerk
Westeremden
9.30 uur - de heer M. Sprenger
(koffie/thee in kerkzaal)
Zondag 12 augustus Antoniuskerk
9.30 uur - de heer F. Postema,
Krewerd (koffie/thee in Salem)
Zondag 19 augustus
Boazkerk Westeremden
9.30 uur - de heer A. Riepma, Oldehove (koffie/thee in kerkzaal)
Zondag 26 augustus Antoniuskerk
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk (koffie/thee in Salem)
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 8 juli
19.00 uur – br. Kuiper
Zondag 22 juli
19.00 uur – ds. Lagendijk
Zondag 29 juli
19.00 uur – ds. Admirant
Zondag 12 augustus
19.00 uur – ds. Fraanje
Zondag 26 augustus
19.00 uur – ds. Lagendijk

Dat wat je hébt
Ik heb geen bontjas en geen boot,
geen kuiltjes in mijn wang,
geen jacht, een tweede huis, een
hond,
maar waar ik naar verlang,
is ergens ver een stukje land
met stilte en horizon,
muziek en ’t borrelend geluid
van speels een waterbron…
Margreet van Hoorn
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Agenda

Kantens

Rottum

Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur

17 juni t/m 9 september
Kerk Rottum
Expositie Rein Paalman:
Weids uitzicht
Gratis entree

Woensdag 4 juli
t Schienvat
15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
(laatste repetitie van seizoen)

Zaterdag 7 juli
11.00 – 22.00 uur
Dorpsfeest – adieu Eemsmond –
Rottum door de eeuwen heen

Donderdag 5 juli
t Schienvat
19.00 uur
Musical OBS Klinkenborg

Zondag 8 juli
14.00 – 15.30
Dorpsfeest – adieu Eemsmond –
Rottum door de eeuwen heen
_______________________________

Donderdag 12 juli
t Schienvat
Musical OBS Wilster

Stitswerd
Zaterdag 7 juli
12.00 – 24.00 uur
Stitswerd op z’n kop (Adieu Eemsmond Moi Het Hogeland)
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane

Vrijdag 13 juli
Tuin fam. Omta, Molenweg 8
20.00 uur
Vertelcafé
VASTE ACTIVITEITEN T SCHIENVAT
Dinsdag
19.30 – 21.00 uur
theorielessen rijbewijs
19.00 – 20.00 uur
badminton

Vrijdag
16.00 – 20.00 uur
Jan's Pub/cafetaria
Zaterdag
16.00 – 20.00 uur
Jan's Pub/cafetaria
v.a. 16.00 uur
Jan's Pub

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum 0595 437555
__________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
050 - 3140211
__________________________________________

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
0597 - 412613
__________________________________________

Vrijdag
16.00 – 20.00 uur
Jan's Pub/cafetaria

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 - 3014260
__________________________________________

Zaterdag
16.00 – 20.00 uur
Jan's Pub/cafetaria
v.a. 16.00 uur
Jan's Pub

Oud papier

De meeste verenigingen hebben
seizoenssluiting; alleen Jan's Pub
op vrijdag en zaterdag én op dinsdag is er badminton én theorielessen rijbewijs.
t Schienvat is open op vrijdagen en
zaterdagen vanaf 13.00 uur als stempelpost voor de Pronkjewailtocht
wandelaars
Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat: 55 12 80 b.g.g.
Jan Westerlaken 06 53 17 85 67
__________________________________________

Op moment van uitkomen van deze
Lougnijs, is het rooster van ophalen Oud Papier in de dorpen Rottum, Stitwerd en Kantens voor
2018/19 nog niet gereed. Deze
wordt in het september-nummer
geplaatst.
Wel is bekend dat op woensdagavond 12 september weer oud papier wordt opgehaald. Graag vóór
18.00 uur bij de weg plaatsen.

Weekenddiensten
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
__________________________________________
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Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. Wever T 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijsbaanvereniging van Kantens.
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