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Salon Jarka viert eerste lustrum
Lieve dames,
Vijf jaar geleden ben ik gestart met Salon Jarka in Kantens. In de afgelopen jaren heb ik heel veel vrouwen 
behandeld en (bijna) altijd met goede resultaten. Nog niet iedereen is bekend met mijn salon en mijn 
therapieën, daarom hieronder een aantal ervaringsverhalen uit mijn praktijk:

l Een vrouw van 35 jaar had 
last van hevige menstruatie 
met veel pijn en bloedingen. 
Na behandeling van Andullatie 
kwam er twee dagen later een 
prop bloed en veel troep uit. 
Daarna was de pijn verdwenen 
en kreeg ze weer een 
regelmatige menstruatie.
l Een vrouw van 62 jaar had al 
jaren last van grote zwellingen 
aan de binnenkant van 
haar bovenbeen. Door deze 
zwellingen kon ze niet verder 
lopen dan 200 meter, omdat 
de zwelling op haar zenuw in 
haar been drukte. Ze had veel 
pijn. Na behandeling van drie 
apparaten en handmassage, 
nam de zwelling af met 4 cm! 
Daarna kon ze wel 10 km lopen, 
zonder pijn.

l Een vrouw van 48 jaar kreeg 
allerlei klachten na een operatie 
waarbij haar baarmoeder was 
verwijderd. Ze had pijn in haar 
buik, obstipatie in de darmen, 
was zeer vermoeid en wel 10 
kg aangekomen. Acht maanden 
na de operatie kwam ze bij mij 
en na behandeling van drie 
apparaten en handmassage 
ging de pijn weg. Ook de 
darmen werden weer rustig, 
ze kreeg meer energie en was 
weer actief. Hierdoor viel ze 10 
kg af.
l Een meisje van 12 jaar was 
gevallen en had daarbij haar 
knieband verrekt. Door de pijn 
kon ze haar knie niet buigen 
en moest daardoor vier weken 
op krukken lopen. Na één 
behandeling  met verwarmde 
mat, fysio-lymfetherapie kon 
ze haar knie weer normaal 
buigen en verder lopen zonder 
krukken!

l Een meisje van 10 jaar was 
hoog-gevoelig en had veel 
last van stress. Haar klachten 
bestonden uit pijn in haar 
hoofd, nek, rug en schouders. 
Na vijf behandelingen 
met de infrarode mat én 
handmassage, was de pijn én 
de spanning verdwenen.
l Een vrouw van 57 jaar had al 
drie jaar lang veel pijn in haar 
buik en last van obstipatie in 
de darmen. Ze slikte dagelijks 
6 pillen tegen de pijn. Ze 
onderging een kijkoperatie, 
waarbij de artsen niets konden 
vinden. Een maand na deze 
operatie kwam ze bij mij 
terecht. Ze onderging een 
behandeling met Andullatie 
en handmassage voor de buik 
en een warmtemat. Na 10 
behandelingen was de pijn weg 
en konden de pillen aan de 
kant!

Aan bovenstaande voorbeelden 
kun je zien dat ik bij elke vrouw 
een andere behandeling 
toepas, omdat elke klacht én 
elke vrouw/lichaam anders is.
Wat is de werking van een 
therapie? Na een behandeling 
van een apparaat en/of 
(hand)massage, wordt de 
doorbloeding van het lichaam 
verbeterd. Door stimulatie 
van de lymfomloop wordt 
het lichaam ontgift, de 
stofwisseling beter en de 
darmen gestimuleerd. Hierdoor 
krijg je meer energie en zit je 
beter in je vel. Het werkt dus 
ook goed voor de psyche en is 
ontspannend voor de spieren.

Heb jij klachten die niet vanzelf 
overgaan waar je veel last van 
hebt en je erg beperken? Kom 
gerust eens langs!

Groeten van Jarka Povova
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Mijn naam is:
Lambert Bierema.
 
Wat at u als kind het liefst? 
Aardappelen met lekkere jus, 
gehaktbal en spinazie met een 
hard gekookt ei.

Wat deed u het liefst in de 
kinderjaren?
Kattenkwaad uitvreten. Racen 
met oude brommers.

Wat was uw grootste hobby?
Mijn werk is mijn hobby. Reizen 
is ook leuk.

Welk beroep heeft u uitge-
oefend?
Ik ben 35 jaar werkzaam als 
veehouder, de laatste 8 jaar 
biologisch. Het is nog steeds 
een prachtig vak.

Wat is uw grootste ergernis?
Afval wat uit de auto geslingerd 
is en in de sloot of op het land 
terecht komt.

Wat mist u tegenwoordig het 
meest uit uw jeugdjaren?
Gezellig avondje stijldansen...

Waarover maakt u zich tegen-
woordig de meeste zorgen? 
Ik maak me geen zorgen, overal 
is een oplossing voor.

Wat zou u graag nog eens willen 
doen? 
Van november tot in maart 
naar het zuidelijk halfrond, 
Indonesië, Australië en Nieuw 
Zeeland.

Wie schrijft er volgende keer 
met de kroontjespen?
Jan Riezebos.

Beste lezers van t Lougnijs,
 
Het is alweer enkele weken geleden dat u een collectant van t 
Lougnijs aan de deur heeft gehad. U heeft weer royaal gegeven en 
hier zijn we enorm blij mee! Bedankt!
 
Het kan natuurlijk gebeuren dat u tijdens deze collecteweek niet 
thuis was, óf dat u op dat moment geen contact geld in huis had.
Geeft niets!
Mocht u alsnog iets willen geven voor t Lougnijs dan kan dat 
ook d.m.v. een overboeking. U kunt het bedrag over-maken op 
bankrekening NL25 RABO 0342 2179 33 
t.n.v. t Lougnijs, graag onder vermelding van uw adres.
 
Alette de Vries-Rennen
Penningmeester/eindredacteur

HERINNERING VAKANTIEFOTOGRAAF
 
De zomer van 2018 is bijna voorbij. T Lougnijs is op zoek naar 
jouw mooiste, origineelste of ludiekste vakantiefoto, gemaakt 
op welke bestemming dan ook, MAAR met de voorwaarde, dat 
een exemplaar van t Lougnijs zichtbaar is op de foto.
Stuur jouw vakantiefoto vóór 7 september 2018 in een hoge 
resolutie naar info@tlougnijs.nl, samen met jouw naam, adres 
en woonplaats.

Naast eeuwige roem in Kantens, Rottum en Stitswerd en 
omstreken, ligt er voor de winnaar van de beste vakantiefoto 
een waardebon klaar voor een diner voor 2 personen bij t 
Schienvat in Kantens!

Nieuw bestuur VDK
 
Na een aantal oproepen voor de noodzaak van de vorming van 
een nieuw bestuur voor de Vereniging Dorpsbelangen Kantens, 
is de vereniging verheugd te kunnen mededelen dat een aantal 
inwoners van Kantens bereid is gevonden om dit nieuwe 
bestuur te vormen. Op 17 juli zijn door de ledenvergadering 
tot het bestuur benoemd, Wim Hartlief (voorzitter), Piet Knot 
(secretaris), Susanne Groeneweg (penningmeester), Gerda 
Omta, Willemien Meijer, Tamara Carels en Arnold Doornbos. 
Het betreft een gevarieerd team dat aangegeven heeft om de 
belangen van Kantens bij de verschillende instanties pro actief 
te behartigen! Op de site van de VDK zal binnenkort een nadere 
introductie te lezen zijn van de bestuursleden. 

Buurtschouw
De VDK heeft het verzoek van de gemeente Eemsmond gekregen 
om te onderzoeken welke problemen er spelen inzake de 
leefbaarheid binnen Kantens. Vanuit de VDK hierbij dan ook het 
verzoek aan de inwoners van Kantens om aan- en opmerkingen 
inzake deze leefbaarheid te delen met het VDK, zodat de gemeente 
Eemsmond daar kennis van kan nemen c.q. actie kan ondernemen. 
Opmerkingen kunnen worden gemaild naar het emailadres: 
wim.hartlief@kantens.nl. Verder kunnen deze opmerkingen ook 
mondeling worden gedeeld met het VDK. Het VDK zal woensdag 
19 september vanaf 19.30 uur beschikbaar zijn in t Schienvat om 
mondelinge opmerkingen op te nemen. Vervolgens zullen de 
opmerkingen door VDK worden doorgegeven aan de gemeente 
en nader worden toegelicht in een buurtschouw die ergens eind 
oktober zal worden gepland. 

Bestuur VDK
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Hallo, ik zal me even voorstellen: mijn naam is Bart Ritsema, ik 
ben 22 jaar en ik woon aan de J. Tilbusscherweg in Stitswerd. 
Nadat ik mijn diploma op het Het Hogeland College in Uithuizen 
heb gehaald, ben ik de opleiding Mobiele werktuigen gaan doen 
in Heerenveen. Eén dag in de week naar school en de andere 
dagen was ik aan het werk bij Abemec in Onderdendam. Toen 
ik klaar was met deze opleiding heb ik daar nog ander half jaar 
als monteur gewerkt. Het idee om eigen baas te worden speelde 
al een hele poos en in 2017 heb ik eindelijk de stap genomen 
en ben ik als ZZP-er begonnen. In eerste instantie wilde ik me 
verhuren in de agrarische dienstverlening, maar mijn interesse 
ging ook uit naar het kappen van bomen. Intussen kwamen daar 
ook aanvragen voor binnen en is dat inmiddels de grootste bron 
van inkomsten voor mij.
 
Ik werk veel samen met 
andere ZZP-ers, omdat het 
werk vaak te lastig en te 
gevaarlijk is om alleen te doen. 
Inmiddels heb ik ook een 
aantal cursussen gevolgd, zoals 
een cursus Bomenklimmen 
en Reddingsklimmen (omdat 
wij met kettingzagen in 
een boom hangen en tot 
gevaarlijke situaties kan 
leiden, stellen grote bedrijven 
en overheidsinstanties deze 
cursus verplicht) en ben ik 
bezig met een cursus Flora en 

Fauna.
In de loop van de tijd heb 
ik veel aanvragen van 
particulieren gekregen en 
werk ik samen met meerdere 
ZZP-ers en mensen van 
uitzendbureaus. We doen 
nu nog steeds veel werk 
bij particulieren, maar zijn 
ondertussen ook erg actief 
betrokken bij snoei- en 
kapwerkzaamheden voor 
verschillende gemeenten in 
Groningen en Friesland. Wij 
kunnen u een totaalpakket aan-

bieden vanaf het aanvragen 
van een kapvergunning, 
het kappen van bomen, het 
versnipperen van de takken en 
het uitfrezen van de wortels 
van de boom. Ook regelen wij 
de complete afvoer indien dat 
is gewenst. 
Het werk is inmiddels erg 
divers: zo heb ik een poosje 
geleden het voetbalveld van 
V.V. Warffum gedraineerd met 
een nieuwe uitvinding, waarbij 
we schelpen in één werkgang 
over de drainagebuis hebben 
geplaatst. Hiervoor is vanuit de 

rest van Nederland ook erg veel 
interesse .
Kortom, ik ben erg 
ondernemend en ga veel 
nieuwe uitdagingen aan. 
Mocht u een vraag hebben of 
nieuws-gierig geworden zijn, 
dan kunt u meer informatie 
vinden op mijn website: www.
ritsemaboomkap.nl. 

Met vriendelijke groet,

Bart Ritsema
Boomkapbedrijf Ritsema

De zwemgroep van de Vrouwenraad start weer op vrijdag 7 
september in “De Beemden” te Bedum.
Voor € 5,00 per week kunt u zwemmen en gymnastieken, inclusief 
vervoer.
We zwemmen van 12.00 uur tot 12.30 uur.
Hebt u belangstelling om mee te gaan, dan kunt u voor informatie 
contact opnemen met Mw. J. Groenhof, T 551228.
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Egbert Reining
’Een stille molen maalt geen meel’ (Nederlands spreekwoord)
Draaiende molens horen bij ons mooie Groninger landschap, 
maar waarschijnlijk realiseert niet iedereen zich wat er voor 
nodig is om deze molens te laten draaien. Op onze redactie viel 
ons oog op een artikel in het Dagblad van het Noorden over de 20 
jaar jonge molenaar die in Kantens woont: Egbert Reining.
 
Op een zonnige vrijdagmiddag 
bezoek ik één van de molens 
die hij onder zijn hoede heeft: 
de Zilvermeeuw - even buiten 
Onderdendam. Egbert heeft 
de vlag al bij het paadje gezet 
waarover de molen te bereiken 
is, omdat dit niet voor iedereen 
makkelijk te vinden is.
Nadat de molen in werking is 
gesteld, vertelt hij onder het 
genot van een kopje koffie 
honderduit over zijn grote passie 
voor molens in het algemeen, 
maar in het bijzonder deze Zil-
vermeeuw. Hij is hier in 2010 
als molenknecht begonnen, en 
nadat hij in oktober 2017 de 
opleiding succesvol heeft afge-
rond mag hij zich de molenaar 
noemen.
Hij combineert het molenaar-
schap met een baan als 
monteur van badkamers en 
toiletten. Het aantal uren dat hij 

per week aan zijn drie molens 
besteedt kan vier tot vijf uur 
per molen zijn, afhankelijk van 
de weersomstandigheden en 
het aantal bezoekers dat zich 
aanmeldt. 
In de opleiding tot molenaar 
wordt er veel aandacht besteed 
aan praktische vaardigheden: 
het weer kunnen voorspellen 
aan de hand van wolken en 
weerkaarten van het KNMI, 
hoe klein onderhoud aan de 
molen uit te voeren, veiligheid 
en natuurlijk ook de historie van 
de molen, zodat de molenaar de 
bezoekers het een en ander kan 
vertellen.
In tegenstelling tot de andere 
twee molens, die meer in een 
dorpskern liggen, trekt deze 
Zilvermeeuw op dit moment 
slechts 10 bezoekers per jaar. 
Jammer, vindt Egbert, omdat 
mensen zich niet realiseren dat 

elke molen weer anders is: het 
formaat, de wieksystemen, maar 
ook de bekleding. Deze molen 
is bijvoorbeeld met riet bedekt: 
een behoorlijk specialistisch 
en kostbaar klusje, omdat de 
bedekking soms bijna verticaal 
omlaag loopt.
Hij vertelt dat er kort geleden een 
beslissing is gemaakt om een 
pad aan de andere kant van de 
molen met een bruggetje aan te 
leggen, gecombineerd met een 
parkeerplaats, zodat de molen 
in de toekomst toegankelijker is 
voor bezoek.

Tot die tijd (en ook natuurlijk 
hierna) raad ik ieder een be-
zoekje van harte aan! 
Het adres: Rodewolt 9, Onder-
dendam
Op de website van de molen-
database is de molen ook te 
vinden, samen met de contact 
info om een afspraak voor een 
bezoek te maken:
w w w . m o l e n d a t a b a s e .
n l / n e d e r l a n d / m o l e n .
php?nummer=353

Gert-Jan Koops

Koffiedrinken in Salem
Op woensdagochtend 12 september starten de koffieochtenden 
weer in Salem. Deze ochtenden worden georganiseerd door de 
Diaconie van de Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum 
en zijn bedoeld voor iedereen, zowel kerkelijk als niet kerkelijk 
betrokken, jong en oud zijn van harte welkom!
 
Dus lijkt het u/jou ook leuk om 
anderen te ontmoeten in een 
ongedwongen sfeer, kom dan 
op woensdag 12 september 
naar Salem van 10.00-11.00 uur.
In de maanden oktober t/m 
mei zijn de koffie-ochtenden 
op de eerste woensdag van de 
maand.

De koffie en thee staan klaar!

Contactpersonen:  
Annewieke
M 06-21968014 
Dieuwke 
T 552466 
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Licht
Op een mooie herfstdag is een vrouw bezig haar stoep te 
vegen. Er komt een man in overall aangelopen. Onder zijn 
arm draagt hij een ladder. In zijn andere hand heeft hij een blik 
verf en een kwast. Hij zet de ladder tegen een lantaarnpaal, 
haalt een stuk schuurpapier uit zijn zak en begint te schuren. 
De vrouw loopt naar hem toe en vraagt: Wat gaat u doen? 

 

 

- De lampen moeten geschilderd worden, mevrouwtje.
- Oh, wat ons 5 jaar geleden al beloofd is.
- Vijf jaar alweer.
- Ja.
- Wat gaat de tijd toch snel.
- Nou ik vond het wel lang duren.
- Toen werd ik voor het eerst opa.
- Ja, ja, ja.
- Hij is nu alweer vijf.
- Ik heb het over het schilderen.
- Een mooi kleurtje mevrouwtje.
- We willen wel weten wat voor kleur.
- We hebben al iets moois voor u uitgezocht.
- Daar gaat het nu net over.
- Blij dat u tevreden bent.
- Nee, juist niet. We willen zelf kiezen.
- Natuurlijk, natuurlijk, groen dus.
- Groen was inderdaad een optie.
- Geregeld dus.
- Maar dat is wit.
- Grondverf mevrouwtje …….. Er komen ook nieuwe lampen in.
- Waarom?
- Dat is zuiniger.
- Wat voor lampen?
- Ledlampen.
- Hebben die wel een mooie kleur?
- Prachtig helder.
- Maar we willen zacht geel, zoals we nu hebben.
- Het wordt prachtig.
- We zijn benieuwd.
- Straks kom ik terug om de armaturen te vervangen.
- De wat?
- De armaturen, mevrouwtje.

- Wat is dat?
- Waar de lamp in komt.
- Oh ….
- Ik haal ze gelijk even op.

De man gaat weg en de vrouw gaat verder met vegen. Even later 
komt de man weer terug met in zijn hand een nieuwe lamp.

- Daar zijn we weer.
- Heeft u de armadinges?
- De armaturen, ja.
- Die zien er heel anders uit dan de vorige.
- Je moet met je tijd meegaan.
- Maar we zijn hier wel gehecht aan de oude.
- Deze verdelen het licht veel mooier.
- We wachten af.
- Weer voor elkaar, mevrouwtje.
- Kunnen we het licht nu al zien?
- Vanavond mevrouwtje, volautomatisch.
- Ben benieuwd.

De man gaat weer weg. Langzaam wordt het donker. De vrouw kijkt 
verwachtingsvol naar de lantaarnpaal met de nieuwe lamp.
Ze vraagt zich hardop af: Wanneer gaan die lampen nu aan?
Opeens een oogverblindend fel licht. De vrouw schrikt en roept: 
Grote griebels, wat een licht. Ze pakt haar mobiel en begint te 
bellen: Het is hier veel te licht, kom maar kijken. Dit kan niet.
Even later komt de man in zijn overall aanrennen en roept 
sarcastisch: Waar is de brand? De vrouw zegt: Dit kan toch niet.

- Zacht geel mevrouwtje.
- Zacht geel, het lijkt wel een voetbalstadion.
- U mag gezien worden, mevrouwtje. En ook van dichtbij. En hij 
geeft een vette knipoog alla René Froger.
- Dit kan echt niet.
- Het is heel zuinig.
- Je kan met de gordijnen dicht en met de lampen uit een boek 
lezen.
- Wat bent u nu aan het lezen.
- Daar gaat het niet over.
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- Maar u zei dat u….
- Bij wijze van.
- Oh. We zullen uw klacht meenemen
- Dit kan niet, het moet veranderen! 
Ze doet kwaad haar zonnebril, die op haar hoofd zit naar beneden: 
Er is geen ster meer te zien. Ze loopt kwaad naar huis. De man loopt 
weg. De volgende dag is de vrouw haar ramen aan het zemen. Daar 
verschijnt de man weer.
De vrouw zegt: Daar bent u weer.

- Ja we komen wat aan het licht doen.
- Andere lampen?
- Nee.
- Wat dan?
- We doen er wat voor.
- Wat voor?
- Ja.
- Waarom?
- Houd wat licht tegen. 

De man doet een doorschijnend stukje plastic voor de lamp.

- We moeten gewoon andere lampen.
- Wacht u nou maar af. Het is bijna donker. Hij gaat zo aan.

Samen kijken ze gespannen naar de lantaarnpaal. Het licht gaat 
aan. Er is nauwelijks verschil te zien.

- Dit is ook niks.
- Weer niet tevreden?
- Dat stukje plastic helpt niks.
- We geven uw klacht door.
- Zet maar uit die handel.
- Nee dat kan niet vanwege de veiligheid.
- Het is hier zo veilig als wat.
- U kan toch niet ’s nachts in het donker lopen.
- Hier wel! En ze gaat stampvoetend naar binnen.
- We geven het door, roept hij haar achterna. 

Hij begint te bellen:
Gemeente?......Ja, hier Van Ruinen van installatiebedrijf Een Bak 
Licht…….Die mevrouw hier maakt een boel stampij, kunnen we niet 
iets doen?..... Oké, ik zal het haar vertellen.

De volgende dag komt de man bij de vrouw aan de deur en roept: 
Volluk!!
De vrouw doet open en zegt:

- Ah andere lampen.
- We hebben het volgende besloten.
- Ik ben benieuwd.
- De lampen gaan bij zonsondergang aan.
- Hetzelfde dus.
- Nee op 99%.
- Dat scheelt.
- Dan gaan ze ’s avonds om 11 uur naar 97%.
- Dat scheelt.
- En om 2 uur ’s nachts gaan ze naar 95%.
- Nou, nou, nou….
- U zult eens zien hoe sfeervol dat is.
- We wachten weer af.
- U zult tevreden zijn.

’s Avonds wacht de vrouw weer tot het donker is. De lamp gaat aan 
en blijft fel. Kwaad schreeuwt ze: We pikken het niet meer! Kom 
allemaal helpen. Ze trommelt dorpsgenoten op en zegt: 
Doe dat rotlicht maar uit. Iemand trekt de stekker eruit.
De vrouw gaat naar huis en komt terug met kaarsen en lucifers. Ze 
deelt ze uit.
Overal branden nu kaarsjes. De vrouw zegt: Ah gezellig. Alle 
dorpelingen bevestigen: Ah gezellig.
Er komt een man aangelopen, die verdacht veel lijkt op de man met 
de overall, maar nu zonder overall hij zegt: Ah gezellig.

Einde

(Bijna) naar waarheid opgetekend en als toneelstuk uitgevoerd ter 
gelegenheid van Stitswerd op z’n Kop op 7 juli 2018.
Tekst en regie: Eric de Klerk; spel: Heleen Mossel en Eric de Klerk; 
licht: Tim Mossel decor: Bart de Vogel.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl

Foto Stitswerd: 
Herman Nunnink

ADIEU 

EEMSMOND

WELKOM 

HOGELAND
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Monument Verzetsstrijders 
Kerkstraat
Tijdens de voorbereidingen voor het leggen van de Stolpersteine 
(2017) bleek dat diverse nabestaanden zich stoorden aan het 
ontbreken van een respectvolle ruimte rond de gedenkplaat 
aan het oude gemeentehuis. 

De Commissie Stolpersteine en de Vereniging Dorpsbelangen 
Kantens hebben dit opgepakt en doorgespeeld naar de gemeente. 
Met name onze burgemeester Mevrouw Van Beek kon zich hierin 
vinden. Na een aantal besprekingen is tot een ontwerp gekomen 
dat onlangs is uitgevoerd door de gemeente.
Hiermee hebben de gevallen verzetsstrijders een waardiger plaats 
gekregen in onze dorpsgemeenschap.
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Van Bethlehem naar Langeland
Na ruim een half jaar op Bethlehem te Rottum te hebben gewoond, zijn we (Yorick, Elcke en Arvit Blink) in Denemarken terecht 
gekomen. Op het eiland Langeland zijn we een kleinschalige toeristische accommodatie aan de kust begonnen. LANGELAND 
NATURFERIE is de naam van ons verblijf. Voor de mensen die van natuur, rust en ruimte houden is dit een prachtige locatie om 
op vakantie te zijn. 

Met veel plezier hebben we op 
Bethlehem gewoond. Rottum 
is voor mij (Yorick) ook geen 
vreemd dorp. Tot mijn 14de 
heb ik aan de Kloosterweg 
gewoond. We hebben voor 
onze emigratie nog een 
schuurverkoop gehouden. Er 
zijn daar aardig wat mensen 
op afgekomen. Veel daarvan 

zouden een bericht in t 
Lougnijs wel leuk vinden.
Bij deze.
We hebben niet meegedaan 
aan het tv programma “ik 
vertrek”; dat had achteraf wel 
gekund, want wat we allemaal 
hebben meegemaakt .... dat 
zou goed geweest zijn voor een 
hele reeks afl everingen!

Op onze website www.
langelandnaturferie.com 
kunnen geïnteresseerden 
informatie verkrijgen en ons 
verhaal van emigreren lezen.

Groeten vanuit Illebølle op 
Langeland en misschien tot 
ziens !

Familie Blink
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ADIEU EEMSMOND
WELKOM HOGELAND
Midzomerfeest in Kantens 23 juni 2018

De dag begon ‘s morgens bij John van der Rijdt om 10.00 uur met een verhaal voor de allerkleinsten, verteld door Corrie Lenstra-Boon. Daarna 
werd er in de kinderbioscoop onder het genot van popcorn en ranja de belevenissen van Casper en Emma gedraaid. De kinderen genoten 
ervan, maar minstens ook de aanwezige ouders.

Van 10.00 tot 16.00 uur kon de 
jeugd spelen en ravotten op de 
stormbaan van 45 meter lang. 
Dit kon op de T.H. Wierema-
ijsbaan, waar ook het vernieuwde 
jeugdhonk geopend werd met een 
drankje en waar de gehele dag 
gratis Italiaans ijs te verkrijgen was.

De molen “De Groote Geert” 
draaide en was de gehele dag 
open ter bezichtiging. Gerad 
Werkman, de molenaar, vertelde 
boven op de stelling, met 
het prachtig uitzicht over het 
Hogeland, over de werking van 
de molen. Beneden in de molen 
stelde de Vrouwenraad er hun 
miniatuurborduurwerken tentoon. 
En er waren pannenkoeken te eten 
bij Maria Werkman in de stookhut 
naast de molen.

Van 13.00 17.00 uur speelde 
Vincent Hensen op elk heel 
uur op het Huys-orgel van de 

Antoniuskerk. De Vlinthippers 
gaven op elk half uur een mini-
concert terwijl er de gehele dag in 
de kerk werken van Gerda Onnes 
en John van de Rijdt te zien waren. 

In de paardenweide van de familie 
Holst gaf om 13.00 uur de Tai-Chi 
groep, o.l.v. meester docent Jan 
Jansen, een uitvoering van een les 
met de oefeningen Qigong en Wei 
Tuo. Deze lessen worden wekelijks 
in het Schienvat gegeven.

Dan was er om 16.00 uur, net 
toen de zon begon te schijnen, de 
opening van het eerste zonnedak 
van Kantens; gerealiseerd door 

coöperatie E.I.K. op het dak van 
de schuur van Gerben Lenstra. 
De opening werd verricht door 
wethouder Harrie Sinot met een 
wervende speech en het onthullen 
van de plaquette, ENERGIE 
NEUTRAAL EIK.

Om 17.00 uur stonden de 
gerechten klaar voor de 
gezamenlijk BBQ in t Schienvat. 
Vanuit zijn vernieuwde keuken had 
de beheerder, Jan Westerlaken, 
alles hiervoor geregeld. Terwijl de 
barbecues werden opgewarmd 
werd het eerste exemplaar van 
het boek: Kantens een dorp op 
het Hogeland 2, door Fred Reiff ers 
van de Boekcommissie (tevens 
de uitgever) uitgereikt aan Jan 
Westerlaken. Toen eindelijk de 
boeken konden worden bekeken, 
kon de BBQ beginnen. Later 
opende de burgermeester van 
Eemsmond de feestelijke muzikale 
avond met een toespraakje.

Het feest was een onderdeel 
van het afscheid van gemeente 
Eemsmond en een welkom aan 
gemeente het Hogeland wat in 
alle dorpen binnen de gemeente 
Eemsmond is gevierd.
Het feest is tot stand gekomen 

door samenwerking tussen de 
gemeente Eemsmond, VDK, CSCW, 
t Spruddernust, het Jeugdhonk 
en de IJsbaanvereniging. Het 
beheer van het dorpshuis heeft 
de BBQ voor 144 deelnemers 
en de drie bands voor de avond 
georganiseerd.
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Beste inwoners van Kantens, beste Kaansters, 
Op zaterdag 23 juni hebt u gezamenlijk het Midzomernacht 
Feest gevierd met vele activiteiten voor jong en oud. Eén van de 
activiteiten was een barbecue. Voor deze barbecue was ik ook 
uitgenodigd. Uiteraard heb ik deze uitnodiging, om samen met 
u afscheid te nemen van Eemsmond en de deur open te zetten 
voor de nieuwe gemeente Hogeland, van harte aangenomen. 
Voor mij persoonlijk betekent het ook afscheid nemen als 
burgemeester. Ik moet zeggen: dat doet me wel wat. Ik ben er 
trots op burgemeester te zijn van zo’n mooie gemeente. 

Toen ik samen met mijn man in Kantens arriveerde was de 
barbecue tot onze grote schrik al bijna afgelopen. Ik bleek een 
uur te laat te zijn. Voor alle betrokkenen was dit heel vervelend 
en in het bijzonder voor de organisatoren: Vereniging van 
Dorpsbelangen Kantens en CSCW, de IJsvereniging en 
het dorpshuis. Mijn excuses hiervoor. Met de ambtelijke 
organisatie heb ik afspraken gemaakt om dit in de toekomst 
te voorkomen. 

Nogmaals wil ik de organisatie en de vrijwilligers hartelijk 
bedanken voor hun inzet en alles wat ze voor het dorpsfeest 
geregeld hebben. Ook na de gemeentelijke herindeling is en 
blijft het belangrijk dat u zich met elkaar verbonden voelt. 

Met vriendelijke groeten, 
Marijke van Beek 
Burgemeester van de gemeente Eemsmond

Oud papier-rooster 2018/19
Hierbij het rooster voor het komende jaar voor het 
ophalen van het oud papier. Vanaf nu ben ik niet meer het 
aanspreekpunt hiervoor; wie dat wel is - of wordt - is nog niet 
duidelijk. Dit wordt nog doorgegeven. 
Bij vragen en opmerkingen kunt u eerst bellen met OBS 
Klinkenborg T 551788.

Woensdag 12 september 2018  va 18.00 uur
Zaterdag 3 november 2018  va 09.00 uur
Zaterdag 15 december 2018  va 09.00 uur
Zaterdag 9 februari 2019  va 09.00 uur
Woensdag 17 april 2019  va 18.00 uur
Woensdag 20 juni 2019  va 18.00 uur

Op woensdag moet het papier voor 18.00 uur bij weg staan 
en op zaterdag voor 9.00 uur. Graag het oud papier zichtbaar 
en goed verpakt (niet in plastic) bij de weg plaatsen.

Met vriendelijke groeten,
José de Jong

Op pof leven dou je zo …
Het is een mooie dag ien n luk Grieks plotske. Alle stroaten binnen 
leeg. Het binnen minne tieden, elkain het schulden en apmoal 
leven op pof.
Op dei dag rit n rieke Nederlandse toerist deur t Griekse dörpke 
en stopt bie n klain hotel. Hai zegt tegen aigenoar dat hai groag de 
koamers wil bekieken, om er misschains ain veur n naacht te huren 
en legt as onnerpand 100 euro op boalie.
De aigenoar geft hom n poar sleudels.
As bezuiker trap op is, nemt hotelaigenoar t geld, runt noar zien 
buurman de slagter en betoalt zien schulden.
Slagter nemt de 100 euro, lopt stroat oet en betoalt bakker.
Bakker nemt t geld en betoalt zien reken bie boer.
Boer nemt t geld en runt noar kraug om zien draankreken te 
betoalen.
Krougboas schoft t bedrag deur noar een aan de bar zittende 
publieke vrouw, woarbie hai nog schulden haar.
Publieke vrouw runt noar t hotel om doar heur oetstoande reken 
van 100 euro te betoalen.
Hotelboas legt t geld weer op boalie.
Op dit moment komt toerist weer trap of, nemt t geld van boalie en 
zegt dat koamers hom nait aanstoan en verlet t dörpke.
Gainent het wat produceerd. Gainent het wat verdaind.
Mor…. elkain is zien schulden kwiet en zigt toukomst monter 
tegemuit.
Zo simpel waarkt t reddingspakket.
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Het Hogeland College in Warffum 
viert 150 jarig bestaan!
In 1868 werd de Rijks HBS in Warffum opgericht, de eerste plattelands HBS in Nederland! Eind jaren zestig trad de Mammoetwet in 
werking en werd de school een Rijksscholengemeenschap voor HAVO en Atheneum. Pas later kreeg de school de huidige naam Het 
Hogeland College. De reüniecommissie zoekt nog oud-leerlingen van de HBS, HAVO en Atheneum in Warffum.
 

Expositie in de kerk van Rottum:

Innerlijk verlangen
Op pad in Europa met Irma Krabbendam

Bijzondere wegen leiden naar bijzondere plekken. Plekken die 
op je netvlies geprent blijven. De wandeling op dat moment 
en de latere herinnering eraan, brengen je een gevoel van 
vertrouwdheid en herkenning… een behoefte om er nogmaals 
te zijn. Dat gevoel brengt Irma over op het doek. Wandel mee 
door Europa, ervaar de schoonheid, vind je eigen herinneringen 
en kom thuis op het Hogeland.

Irma Krabbendam is een land-
schapsschilder. In haar werk 
probeert zij ervaringen - het 
gevoel - te delen. Ze werkt met 
acryl, aquarel en olieverf. Zij 
heeft zich voor deze expositie 
laten verwonderen door de 
diversiteit in de natuurlijke 
landschappelijke schoonheid in 

Europa en het Hogeland in het 
bijzonder.
De expositie is te zien van 8 
september t/m 11 november 
2018, dagelijks van 10.00 tot 
17.00 uur in de kerk van Rottum. 
Toegang is gratis.

De feestelijke opening is op 
8 september om 14.30 uur, 
met voordracht van enkele 
gedichten, onder het genot van 
een hapje en een drankje.

Voor meer informatie:
irma@detheepot.nl 
www.detheepot.nl
T 06 28 439 175

Bij een 150 jarig bestaan 
hoort feest 
Feest voor de huidige 
leerlingen en medewerkers. 
Op de vestigingen in 
Warffum, Uithuizen en 
Wehe-den Hoorn worden 
in het lustrumjaar allerlei 
activiteiten georganiseerd. 
Maar er is ook feest voor 
alle oud-leerlingen en oud-
medewerkers. Voor de 
vestiging  Warffum is een 
commissie druk doende om 
een fantastische reünie te 
organiseren voor iedereen die 
ooit leerling of personeelslid 
was op de RHBS, HAVO of 
Atheneum. Ook huidige 
personeelsleden zullen op de 
reünie aanwezig zijn, immers 
sommigen van hen geven 
al jaren les en kennen vele 
oud-leerlingen. Het wordt een 
feestelijke dag van ontmoeten, 
herkennen en herinneringen 
ophalen. 
 
Programma
Op het programma staan o.a. 
de ontvangst en ontmoeting 
met klasgenoten, gastlessen 
van (oud)-docenten, korte 
lezingen van oud-leerlingen, 
rondleidingen door de nieuwe 
school, een wandeling door 

Warffum, een expositie over 
de school in Museum het 
Hoogeland. Gedurende de hele 
dag wordt er op allerlei plekken 
muziek gemaakt, grotendeels 
door oud-leerlingen. 
Bij de borrel en het diner en 
’s avonds zijn er swingende 
jazz en vrolijke pianoklanken 
in de aula, waarbij onder het 
genot van een hapje en drankje 
verder bij gekletst kan worden.
De turnhal is als vanouds 
omgetoverd voor een 
ouderwetse ADVENDO. Twee 
DJ’s, afgewisseld met een band, 
zorgen voor hits van toen tot 
nu, waarop weer ouderwets 
gedanst kan worden.
 
Aanmelden reünie 6 oktober 
Ben je oud-leerling of oud-
personeelslid, geef je dan 
op voor de reünie via www.
hhc150.nl. Ben je zelf niet naar 
de school in Warffum geweest, 
maar ken je mensen die naar 
de HBS, HAVO of Atheneum 
zijn geweest, help ons dan 
een handje en wijs hen op de 
reünie. Het is voor de commissie 
namelijk onbegonnen werk 
om iedereen een persoonlijke 
uitnodiging te sturen. 

HOORT ZEGT HET VOORT!
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Vertelfestival Kantens
 
Op zondag 2 september vindt het vijfde vertelfestival plaats. 
Een bijzondere dag vol verhalen verteld door Pauline Seebregts, 
Henk Scholte, Aafke Hoek, Els-An van Ree, Trijnko Pelgrim, 
Engbert De Leeuw en Peter Tholen. Deze verhalenvertellers 
(bijna allen afkomstig uit de provincie Groningen) treden op in 
de huiskamers van gastvrije bewoners van Kantens. ‘s Avonds 
vertellen allen nog een 5-minuten-verhaal en daarna vinden 
spontane optredens in het dorpshuis plaats.
 
‘s Morgens zijn er workshops 
“Vertellen” voor drie groepen 
vertellers. In de ochtend zullen 
Pauline Seebregts, Esther 
Kornalijnslijper en Stan Fritchy 
een workshop “Vertellen” 
leiden voor respectievelijk: 
vergevorderden, gevorderden 
en voor hen, die (bijna) nog 
nooit verteld hebben en van 
het vertellen willen proeven. 

Het middagprogramma wordt 
geopend door de directeur 
van het Openluchtmuseum 
Warffum, Stijn van 
Genuchten. Na de opening 
wandelen we met iedereen 
langs kindergedichten onder 
leiding van dichter Arjen 
Boswijk, die met de kinderen 
van de basisschool gedichten 
heeft gemaakt.  
De organisatie van het 
vertelfestival heeft gezorgd 
voor een afwisselend 
programma en boeiende 
vertellers. 

 

Bezoekers worden door de 
vertellers meegenomen naar 
verre werelden, grappige 
situaties, vroegere tijden 
en mooie reizen. Kortom: 
genieten! Bezoekers 
wandelen in ons pittoreske 
dorpje van huiskamer naar 
huiskamer. Alles wordt 
muzikaal omlijst door het Duo 
Ephraim.  

Voor wie wil: ‘s avonds 
gezellig eten in dorpshuis 
t Schienvat. Er wordt een 
lekkere, eenvoudige maaltijd 
geserveerd. Daarna nog een 

gratis avondprogramma, 
waarin de bezoekers 
getrakteerd worden op een 
kort verhaal van alle vertellers, 
inclusief onze reserveverteller, 
Gezinus Lambers. Hierna open 
podium!  

Het Huiskamervertelfestival 
vindt plaats in Kantens op 2 
september vanaf 8.45 uur. De 
verhalen beginnen om 13.30 
uur.  
Voor meer informatie en 
reservering:  
www.vertelfestival.kantens.nl  
www.facebook.com/
vertelfestivalkantens  
  
Daarnaast organiseert 
Werkgroep Vertellen 
driemaandelijks een Vertelcafé 
op de vrijdagavond, rond de 
seizoenswisselingen: 21 maart, 
21 juni,enz. in dorpshuis t 
Schienvat te Kantens.
 
Het Huiskamervertelfestival 
is een tweejaarlijks festival 
en is georganiseerd door de 
Werkgroep Vertellen met vier 
anderen. 

Voor het volledige programma, 
zie elders in t Lougnijs. 

Groeten namens de werkgroep,
Corrie Lenstra-Boon
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- BERICHT VAN ROTTUM

Terugblik Rottum zei Adieu
Voor het weekend van 7 en 8 juli jl. had het bestuur van de 
Vereniging Dorpsbelangen Rottum een weekend georganiseerd 
om uitbundig feest te vieren en Adieu Eemsmond te zeggen.

Op zaterdag 7 juli begon het feest om 11.00 uur ’s morgens met 
kraampjes, waar de dorpsbewoners, met veel plezier, hun waar 
aan de man konden brengen van eigengebakken wafels, jams, 
chocoladedrank tot CD’s en eigengemaakte kaarten. Groot feest 
was de draaimolen voor de jeugd. Men genoot van het amateurstuk 
“De repetitie van ‘De gravin en haar minnaar’’. Eens geschreven door 
Henny Boer, de broer van de bekende dichter/schrijver Jan Boer. 
Deze stond vooral in de belangstelling met een tentoonstelling en 
een speciale ‘Jan Boer’-wandeling. Dat Rottum al eeuwen bestaat 
daar kon men zich van vergewissen door elk uur een DVD over 
het Benedictijner Juliana Klooster van Rottum te zien in de schuur 
van Willem van Wijnen, die ook een ‘Kloosterwandeling’ voor zijn 
rekening nam. Evenzo kon men naar de steenfabriek Ceres gaan 
waar Bert Lanjouw zijn gehoor vertelde over de drainagebuisjes en 
tichelbakkerij in de vorige eeuw. ’s Avonds was er een dorpsmaaltijd 
voor de leden van de VDR, waar 70 mensen zich te goed deden 
aan de smakelijke maaltijd die enkele leden van het dorp – onder 
leiding van de dorpskok Armand - hadden samengesteld. Het 
smaakte voortreff elijk. Zondagsmiddags 8 juli werd het feest 
afgerond in de kerk, waar de geschiedenis van 800 v Chr. tot 2018 
n Chr. voorbijkwam. Medewerking aan dit recital werd door Gé 
Hoekzema, Erik de Graaf, Ds. Wil Ockels en Jan Jager verleend. Dit 
hele weekend heeft men daarnaast, afwisselend kunnen genieten 
van de muzikale inbreng van Gerhard Wentink en zijn band de 
Doorritsessies, het koor de Vlinthippers en het Hippolytuskoor. 

We kunnen wel stellen dat er op een geslaagde wijze afscheid is 
genomen van Eemsmond. De bezoekers en dorpsgenoten zijn er 
heel goed van doordrongen dat Rottum, door al die eeuwen heen, 
maar ook nu nog steeds blijft bestaan.    

Zoals u gelezen hebt werd Jan Boer (1899 – 1983) in het zonnetje 
gezet, wat deze Groninger dichter/schrijver geheel toekomt. 
Verbazingwekkend hoeveel deze man geschreven heeft en wat hij 
betekend heeft voor de Groninger taal. Hij schreef onder andere:

Wolken
As mensken mie aal meer benaauwen 
en onnermienen t vertraauwen 
t zuiken noar de zin van t leven, 
den mout ik mie wel overgeven 
aan t zaailen op dij widde wolken 
as woasenvlokken boven wiend, 
den vuil k mie evenkes weer kiend.

Doar boven bennen gain gedachten, 
dij joe verjoagen doagen, naachten, 
doar ien dat endeloze wiede 
is t of ie drieven, of ie glieden 
tot boven aigen onnerstromen, 
t is of ie aine tegenkomen, 
dij ien dat wonre verwölf 
n weerschien is van t twijde zulf.

n Mensk leeft ien zien aigen loagen 
wat om hom tou is, ken hom ploagen, 
moar machteg is zien staark verlangen 
noar laaifde, groot en onbevangen 
noar t hoogste dat zien wezen zuvert 
en t wênsteg haart deurtrilt, deurhuvert 
totdat hai op zien stille stee 
t geluk vienst ien zien aigen vree. Foto Rottum: 

Willem van Wijnen
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Hier volgt een gedicht van een niet zo bekend Groninger schrijver/
dichter Jacob Tilbusscher (1876 – 1958), uit Rottum, die van 1935-
1957 voor de RONO, voorloper van RTV-Noord, zijn historische 
causerieën hield. Ook aan hem werd even aandacht besteed tijden 
de ‘Jan Boer’-wandeling:

Op n luk dörpke
Op n luk dörpke, nait ver hier vandoan 
haar je aaleer n kloare Domie stoan! 
n Domie dei wis van hou en wat. 
Moar groag n drupke luste oet ’t vat.

Joa, zoo wassen der wel meer ien ’t loug.
En Jaantjemui – oet de kerkekroug – 
Haar ’t Zoaterdagoavends slim bot drok 
en kwam den mainstied loat op stok.

Doar zaten ze den mit Domie te zwetsen, 
koartspeulen, ribbezakken en te kletsen 
en gingen ze ’t lest doarvandoan, 
konnen ze voak nait aal t recht meer stoan.

Domie, Zundoags sloaperig, wit as n muur, 
lait, mit n korte preek en hail voak zingen.
Voak zien volk aal binnen ’t uur 
mit n gouie zegenwensch weer springen.

Op n keer – t was weer loat bie Jaantjemui – 
zat onder ’t zingen, Domie mit kop ien haand.
Och, och wat leek dat roar, wat leek dat lui.
Mit opzet zongen ze, dat ’t klonk over laand.

Dou ’t doan was – joa werachtig – Domie zat 
nog stil doar hen, kop ien haand, 
zoodat ’t nou duudluk was dat Domie slaip 
en dreumde van….Jaantjemui, hail daip… 

kerkvoogden werden wel wat ongeduldig 
en raipen zachtjes, hail onschuldig: 
“Domie! ’t Is oet! Domie! ’t Is oet!” 
En d’r kwam beweging ien de olle kloet.

Hai keek en wreef – en wreef en keek, 
vanzulm, wel nog wat van streek… 
“D’r oet?”zee ol, “D’r oet?” “Nou mit fesoun 
mout Jaantjemui mie nog n haalfke doun.”

Op 14 november 1958 overleed Jacob Tilbusscher en schreef Jan 
Boer aan de familie: “Een goed mens is heengegaan, velen zullen 
zijn milde humor, die hij vooral in het Gronings zo goed naar voren 
kon brengen, nooit vergeten. En ook zullen al weer de ouderen 
onder ons altijd de prachtige, wekelijkse artikelen in t Nieuwsblad 
van het Noorden bijblijven..” 
Toen Jan Boer gevraagd werd of hij er in toestemde dat er een straat 
in Rottum naar hem vernoemd werd, wilde hij dat wel, als Jacob 
Tilbusscher ook zou worden vernoemd. Zelf was Jacob Tilbusscher 
een bescheiden aimabel persoon, die te bescheiden zou zijn 
geweest voor zoveel eer. Maar de weg die naar hem vernoemd is, 
is zowaar vier kilometer lang en die van Jan Boer maar 100 meter!

Vooruitblik na het zomerreces
De werkzaamheden in het dorpshuis zijn zo-goed-als afgerond. 
Er komen nog nieuwe gordijnen in de vorm van dikke vitrage en 
nieuwe wandlampjes aan de westkant. Ook zal er een hor geplaatst 
worden in de nieuwe keuken. Het schuren en lakken van de vloer 
wordt een jaartje opgeschoven.
Verder werd er, na het geslaagde dorpsdiner, een idee geopperd 
om eens in de zoveel tijd een gezellige avond te organiseren met 
een drankje en een hapje, georganiseerd door Armand Hubner en 
zijn vrouw Annemarieke Aarts. De exacte dag of datum is nog niet 
bekend. Het kan op een vrijdag- of op een zaterdagavond zijn. De 
plannen zitten nog in het vat, maar het bestuur van de VDR wilde 
dit al wel kenbaar maken. Zie volgende Lougnijs voor de definitieve 
datum.

Tevens wil het bestuur met enkele mensen die ervaring hebben 
op het gebied van het verbeteren van omgaan met energie en 
ook ervaring met het verbeteren op aardbevingsgebied, één of 
meerdere avonden, in het dorpshuis, organiseren. Onder het 
motto: “Anders omgaan met energie”. Ook over de datum en wie 
ons daarover kan inlichten, wordt u op de hoogte gehouden.

Rommelmarkt
Op zaterdag 6 oktober van 9.00 - 12.00 uur, zal er weer een 
rommelmarkt georganiseerd worden door Menno en Janny Dijk. 
Heeft u nog ‘rommel’ en wilt u die kwijt? Dan kunt u contact opnemen 
met Menno en Janny Dijk (’t Lage Eind 14, Rottum, T 551850) om 
een afspraak te maken waar de spullen zolang opgeslagen kunnen 
worden.

AGENDA:
Dorpshuis t Kloosterstee te Rottum
27 september  Vergadering DB VDR
5 oktober  Klaverjassen – 20.00 uur
6 oktober  Rommelmarkt – 9.00 uur – 12.00 uur
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Mijn naam is Mariëlle Baron-Wildeboer. Ik ben op 08-12-1995 
geboren in het ziekenhuis in Groningen, maar heb altijd aan de 
Pastorieweg in Kantens gewoond. Ik heb hier 21 jaar met veel 
plezier met mijn ouders en broertje gewoond. Een gezellige en 
rustige omgeving, waarbij familie dichtbij woonde. Mijn oma 
woonde één straat verderop, evenals mijn oom en tante en 
mijn nicht. Hier bracht ik veel tijd door. 

Als klein meisje ging ik naar 
peuterspeelzaal ‘Poppedijn’ bij 
juf Lisette. Vanaf mijn vierde 
levensjaar ging ik naar de 
Prof. B. Holwerdaschool in 
Middelstum. Veel vriendjes en 
vriendinnetjes gingen ook naar 
deze school. Het was een leuke 
tijd. 
Na de basisschool was het tijd 
voor een VMBO-school. Mijn 
keuze was gauw gemaakt: ik 
ging naar het AOC Terra in 
Winsum. Hier heb ik met heel 
veel plezier vier jaar geleerd, 
maar vooral veel lol gemaakt. 
Na het behalen van mijn 
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We wonen hier nu heel mooi en 
in een gezellige buurt. Samen 
met ons hondje Lola en ons 
eerste kindje op komst. 

diploma ging ik naar het Alfa 
College in Groningen. Deze 
school paste niet goed bij mij 
en ik ben hier na een jaar mee 
gestopt. 
Mijn keuze ging naar het Menso 
Alting College in Groningen, 
waar ik mijn opleiding Maat-
schappelijke zorg niveau 3 heb 
afgerond. En met nog anderhalf 
jaar extra ook mijn Persoonlijk 
begeleider niveau 4 gehaald. 

Tijdens mijn middelbare 
schooltijd heb ik een tijdje 
gewerkt bij Plus Tuitman in 
Middelstum. Daarna heb ik nog 
verschillende baantjes gehad, 
bijvoorbeeld een zomerbaan 
bij Jumbo Leens, ’s Heeren Loo 
Bedum en de Noorderbrug 
Bedum.

In 2015 leerde ik Wieger Baron 
kennen. Deze leuke vent kwam 
dan wel helemaal uit Ureterp. 
De grappen werden al gauw 
gemaakt. Een Groninger en een 
Fries gaat toch niet samen?! 
Maar niets daarvan was naar 
mijn idee waarheid en op 9 
juni 2017 zijn wij getrouwd. Wij 
wonen nu samen in Buitenpost. 
Aangezien we voor het werk van 
Wieger niet verder weg konden. 

Op dit moment werk ik niet, 
maar ben druk aan het zoeken 
naar iets wat bij mij past. 
Zoals sommigen in Kantens en 

omstreken wel weten, zing ik 
graag. Deze hobby heb ik hier in 
Buitenpost doorgezet. 

Ik heb 21 jaar met plezier in 
Kantens gewoond en kom nog 
vaak even langs bij mijn familie. 
Ik hoop u en jou nog eens te 
begroeten.

Aan alle beste Kaansters en 
iedereen uit de omstreken, de 
vriendelijke groeten!
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Agenda Rottum

17 juni t/m 7 september
Kerk Rottum
Expositie Rein Paalman:
Weids uitzicht
Gratis entree

Zaterdag 8 september 
Kerk Rottum
14.00 Opening expositie Irma 
Krabbendam

8 september t/m 17 november
Kerk Rottum
Expositie Irma Krabbendam:
Innerlijk Verlangen
Gratis entree
_______________________________

Agenda Stitswerd

Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis
_______________________________

AGENDA Kantens

Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 – 22.00 uur
_______________________________

Zondag 2 september 
t Schienvat en dorp 
08.45 - 22.00 uur
Huiskamervertelfestival
 
Woensdag 5 september
t Schienvat
15.00 - 16.30 uur
Dorpencoördinator Kiona Stel
 
Dinsdag 11 september
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Vrouwen van Nu
 

Woensdag 12 september
Salem
10.00 - 11.00 uur
Koffiedrinken
 
Donderdag 13 september
t Schienvat
19.30 – 21.00 uur
Vergadering CSCW
 
Woensdag 19 september
t Schienvat
19.30 – 21.30 uur
Vergadering VDK
 
Vrijdag 21 september
t Schienvat
17.00 - 18.00 uur
Dorpencoördinator Kiona Stel
 
Zaterdag 29 september
Hele dorp
Plm. 09.00 – 11.30 uur
Doorkomst Tocht om de Noord

Vaste activiteiten t Schienvat

Maandag
Vanaf 10 september
19.30 – 22.00 uur
toneelclub Advendo

Dinsdag
Vanaf 4 september
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
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: T 55 12 80 b.g.g. Jan 
Westerlaken T 06 53 17 85 67
_______________________________

WEEKENDDIENSTEN 2018

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:  
T 0900-9229

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

Holistische psychotherapie en 
relatietherapie 
Mw drs. Jos Boelema 
Praktijk: Groensingel 38 in 
Middelstum.  
M 06 51255926 
W: binnenwerk-psychotherapie.
nl

Maatschappelijk werk MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen 
en Warffum
T 0595 – 437555

KOKS HERBERG B.V., TAFELTJE 
DEK JE: 
T 050 - 3140211

MAALTIJDSERVICE 
OOSTERLENGTE: 
T 0597 - 412613

VERVOERSHULPDIENST:  
T 0595 - 551084 
M. 06-14611173

KLEINE KLUSJESDIENST:  
T 0595 – 551084 
M 06-14611173

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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Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt

Zondag 2 september
09.30 – ds. M. Beute (in 
Middelstum)
14.30 – leesdienst
 
Zondag 9 september
09.30 – P. Zuidema 
14.30 – ds. P.A. Slager
 
Zondag 16 september
09.30 – ds. P.A. Slager
14.30 – ds. H. Zeilstra

Zondag 23 september
09.30 – ds. A.J. Minnema
14.30 – ds. P.A. Slager 

Zondag 30 september
09.30 – ds. P.A. Slager (H.A.)
14.30 – leesdienst

 

Chr. Gereformeerde Kerk 
Kantens

Zondag 2 september
09.30 uur – ds. J Oosterbroek
14.30 uur – ds. A.J. van 
Zuijlekom

Zondag 9 september
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 16 september
09.30 uur – ds. R. Jansen
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
 
Zondag 23 september
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J.P. Rozema

Zondag 30 september
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

 

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Antoniuskerk
Zondag 2 september
9.30 uur - de heer Riepma, 
Oldehove

Zondag 9 september
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk

Zondag 16 september
17.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk, 
Vesper
t.g.v. afsluiting Startzondag

Zondag 23 september
9.30 uur - ds. J. Jeltema, 
Groningen

Zondag 30 september
9.30 uur - da. N.C. Meihuizen, 
Kantens

 

Dorpskerk Rottum

Zondag 9 september
19.00 uur – ds. Admirant
Heilig Avondmaal

Zondag 23 september
19.00 uur – ds. Langendijk

Zondag 30 september 
19.00 uur – ds. Poot
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OUD PAPIER
woensdag

12 september
vanaf 18.00 uur

Eerste Lustrum Huiskamervertelfestival 

Kinderen proberen we altijd bij het vertelfestival te betrekken en daarom hebben we hen een dag met 
een dichter aangeboden. De dichter Arjen Boswijk uit Groningen werkte in alle klassen met de kinderen 
(ook met de kleuters) en liet hen prachtige gedichten schrijven. Het resultaat was adembenemend. 
Tijdens het festival gaan we met z’n allen de gedichten, die dan in het dorp geplaatst zijn, bekijken. 
Ook aan de vertellers hebben we dit jaar gedacht. De vele vertellers uit onze provincie bieden wij een 
workshop aan. Op de ochtend van het festival, vinden er drie workshops plaats: Pauline Seebregts 
(verteller van het jaar) en Esther Kornalijnslijper (voorzitter Stichting Vertellen) zullen hen begeleiden. 
En voor iedereen, die graag ook eens wil proeven aan het vertellen, bieden wij een workshop Vertellen 
aan door Stan Fritchy, die ook al eens bij ons op het Vertelcafé was.

Programma 
08.45 - 11.45 uur
workshop “Vertellen voor 
iedereen” door Stan Fritchy
11.30 uur
start verkoop en mogelijkheid 
tot lunch in t Schienvat 
12.00 uur
opening
12.20 - 13.10 uur
wandeling door het dorp en 
bekijken van kindergedichten 
13.30 uur
elk uur een andere verteller in 
een andere huiskamer
18.00 uur
diner in t Schienvat 
19.00 uur
zeven vertellers vertellen nog 

een kort verhaal in t Schienvat 
20.00 uur
Open podium

Wij hebben fantastische 
vertellers uit de hele provincie, 
van alle vertelgroepen en 
omdat we een lustrum vieren, 
ook uit het land:  
Henk Scholte, u vast wel 
bekend om zijn enthousiasme 
voor de Groninger taal en 
cultuur.
Pauline Seebrgts, verteller van 
het jaar 2017.
Aafke Hoek uit het 
WesterkwartierMeld u aan!
Els–An van Ree van de 
vertelgroep uit Assen. 

Engbert De Leeuw van de 
vertelgroep TWOES.
Trijnko Pelgrim van de 
Pazzipanten uit Slochteren.
Peter Tholen van het 
Vertelgenootschap Haren/
Eelde.
 
De reservering voor het 
vertelfestival is van start 
gegaan en er zijn al veel 
aanmeldingen binnen!  
Ook kunt u voortaan op onze 
website zien, wat er op ons 
programma staat:  
www.vertelfestival.kantens.nl
 
Veel plezier met alle verhalen
Corrie Lenstra-Boon
 

Foto van de maand - Paul  Moonen


