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Grote Geert, Gefeliciteerd!
Er was er één jarig, dat kon je wel zien, dat was molen de Grote Geert
Op zaterdag 8 september jl. werd de 200e verjaardag gevierd van onze mooie dorpsmolen de Grote 
Geert. Op deze mooie zaterdag had het molencomité diverse activiteiten georganiseerd bij de molen. 
Deze dag was uitgeroepen tot een gemeentelijke molendag van de gemeente Eemsmond. 

Niet alleen koren- en pelmolen 
de Grote Geert vierde zijn 
200e verjaardag, maar ook 
molen Windlust in Zandeweer 
en molen Eva in Usquert. 
Molen de Liefde in Uithuizen 
bestond vorig jaar 150 jaar. 
Naar aanleiding hiervan was 
er een molenfietstocht uitgezet 
over dertig kilometer langs 
onze gemeentelijke mooie 
molens (met speciale dank 
aan molencomité Usquert). 
Een mooie gekleurde uitgave 
van de fietsroute deed veel 
mensen starten bij elke molen 
op een winderige dag. Bij alle 

molens kon worden gestart. 
Ook een afvaardiging van 
burgemeester en wethouders 
ging bij alle molens op bezoek 
om de molenaars te feliciteren 
met het heugelijke feit van deze 
bijzondere verjaardag. 
Bij molen de Grote Geert 
werden bezoekers getrakteerd 
op koffie met iets lekkers 
erbij, een springkussen voor 
kinderen, gratis pannenkoeken 
en suikerspin. Voor de kinderen 
die het leukst verkleed kwamen, 
was er een leuk aardigheidje. 
Ook hadden we in de middag 
live muziek van het Ginger 

Acoustic Cover duo voor de 
muzikale omlijsting. Tenslotte 
presenteerde het molencomité 
de nieuwe ansichtkaart van 
de molen, die men gratis 
meekreeg naar huis. Het was 
een heel gezellige verjaardag  
bij de molen met veel bezoek. 
De molen heeft de hele week 
met vlaggetjes en  verlichting 
gestaan in de vreugdestand. 
We kunnen terugkijken op een 
geslaagde verjaardag van onze 
mooie dorpsmolen.

Molencomité, molenaar 
en vrijwilligers
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Lezing over het klooster 
van Rottum 
Vrouwen van Nu, afdeling Middelstum-Kantens e.o. 
organiseert op dinsdag 9 oktober een lezing over het klooster 
van Rottum in t Schienvat te Kantens; aanvang 20.00 uur. 
Omstreeks 1200 n.C. werd op de wierde van Rottum het 
Benedictijner klooster Sint Juliana gebouwd. Het bezat 
uitgebreide landerijen en een belangrijk deel van het eiland 
Rottumeroog. De heren Gramsbergen en Van Wijnen vertellen 

1. Even voorstellen (naam, 
adres, leeftijd)  
Hallo, ik ben Erik Kuiper, 45 
jaar oud en woon aan de 
Oosterweg in Kantens.
 
2. Wat doe je het liefst in je 
vrije tijd?  
Ik ben het liefste aan het 
knutselen. Bestaande dingen 
beter maken of repareren 
maar ook nieuwe dingen 
maken.

3. Waaruit bestaat je favoriete 
ontbijt?  
Ik hou wel van een Engels 
ontbijt, met veel eieren en 
spek en zo.
 
4. Wat is je favoriete 
kledingstuk?  
Spijkerbroek met t-shirt.

5. Waar krijg je de meeste 
energie van?  
Soms zijn er van die dagen 
dat alles lukt.
 
6. Naar welke radiozender(s) 
luister je het liefst en waarom?  
Ik luister naar alle zenders en 
als er iets op is dat ik niet leuk 
vind ga ik naar de volgende 
zender.
 
7. Welk nummer (zang/
muziek) raakt je elke keer 
weer?  
Niet één speciaal nummer.
 
8. Met welke BN-er zou je 
wel eens willen dineren en 
waarom?  
Met Mark Rutte om te 
vertellen dat ze er in Den 
Haag toch wel een beetje een 
zootje van maken.
 
9. Wat zou je doen met € 1 
miljoen?  
In mijn spaarpot stoppen.
 
10. Wat durf of doe je ECHT 
niet?  
Bungee-jumpen.
 
11. Wat wil je altijd nog eens 
doen (toekomstdroom/wens) ?  
Een ruimtevaartreis maken.
 
12. Aan wie geef je de Pen 
door?  
Pieter Schouten
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Nieuwe speeltoren in 
speeltuin Meikooi
Dankzij financiële bijdragen 
van stichting STROKA en de 
speeltuincommissie van Kantens, is 
het speeltuintje ‘de MeiKooi’ (red. op 
de hoek tussen de Kooistraat en de 
Meidoornstraat) uitgebreid met een 
mooie nieuwe houten speeltoren. 
Door deze nieuwe speeltoren, met 
een speelhuisje, twee schommels, 
een glijbaan en een overdekte 
picknicktafel is het nog leuker spelen 
voor de kinderen. En dat de toren bij de 
kinderen in de smaak valt, blijkt wel uit 
dat het speeltuintje nu iedere dag druk 
bezocht wordt! 

Start van een nieuw schooljaar
Wanneer u dit leest, zijn we al weer een aardig eind ‘op streek’. 
Maar op het moment van schrijven is het schooljaar net gestart. 

Heel veel nieuws is er dan ook 
nog niet te vertellen, behalve 
dan dat we afgelopen maandag 
(red. 10 september) weer onze 
bijdrage hebben geleverd aan 
het in stand houden van een 
officieel nationaal immaterieel 
erfgoed. Ik heb het hier 
natuurlijk over het aanbieden 
van de stoetbomen aan onze 
nieuwe leerlingen. Wanneer u 
in Groningen bent opgegroeid 
hebt u wellicht als kind ook 
een stoetboom gekregen; voor 
anderen is het een onbekend 
gebruik. 
Op de Klinkenborg krijgen 
de kinderen uit groep 1 en 
2, die nieuw zijn op school 

(of het afgelopen schooljaar 
bij ons zijn begonnen), een 
tak van de stoetboom die op 
zolder van de school groeit. 
Naast ‘stoetjes’ hangen er ook 
kleine schoolbenodigdheden, 
zoals een potloodje en een 
gummetje, aan de tak.
Juf Yvonne vertelt de kinderen 
het verhaal van de herkomst 
van de takken, waarna de 
kinderen een volgeladen tak 
krijgen uitgedeeld. Dat is een 
gewichtige gebeurtenis, niet 
alleen omdat de takken vaak 
groter zijn dan de leerlingen en 
de broodjes best veel wegen.
De stoetboomtraditie komt 
overigens niet alleen voor op 

het Hogeland; in Glimmen 
waar ik ben opgegroeid, 
werd de stoetboom door de 
leerlingen die de school net 
hadden verlaten om naar 
het voortgezet onderwijs te 
gaan, op de eerste schooldag 
uitgereikt aan de kinderen 
van de eerste klas (groep 3). 
Daarmee gaven we de wijsheid 
die we hadden opgedaan in 
onze schoolloopbaan door aan 
de nieuwe leerlingen. 

Zelfde traditie, iets andere 
invulling. De bedoeling was 
hetzelfde: we gaven de nieuwe 
leerlingen aan het begin van 
hun schoolcarrière een warm 
welkom en een beetje extra 
aandacht. 
We wensen de nieuwkomers 
van dit jaar dan ook een heel 
fijne en leerzame tijd bij ons op 
school. 

Anne Praktiek
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Na een heerlijke zomervakantie begonnen de scholen weer op 
maandag 3 september. Ik had ook vele weken zomerreces. Geen 
werkbezoeken, informatiebijeenkomsten, Praten met de Staten, 
commissievergaderingen of Statenvergaderingen. Maar op 3 
september begonnen mijn politieke verplichtingen met een 
werkbezoek aan Duitsland. We gingen als Provinciale Staten van 
Groningen en Drenthe naar Meppen om een bezoek te brengen aan 
de Landkreis Emsland. Het was een politieke uitwisseling om 
elkaar als Nederlandse en Duitse buren  te ontmoeten. We zouden 
met elkaar in gesprek gaan over de kansen en uitdagingen bij 
grensoverschrijdende samenwerking en de verschillen in politieke 
systemen uitwisselen. Maar het was ook de bedoeling om van 
elkaar te leren wat betreft het thema Energie.

Om 11.00 uur vertrok het 
busje vanaf het Provinciehuis 
in Groningen met een 
delegatie van de Provinciale 
Staten. Onderweg werden we 
bijgepraat door een ambtenaar 
die ons informeerde over 
de voorgeschiedenis en het 
doel van de Nederlands-
Duitse samenwerking. Als er 
bijvoorbeeld werkzoekenden 
in Nederland zijn en er werk 
genoeg in Duitsland is, dan is 
het wel zo handig als diploma’s 
over en weer erkend worden 
en er ook goede verbindingen 
voor openbaar vervoer zijn. 
Maar een provincie kan niet 
alle zaken regelen met een 
Landkreis, daarvoor zijn er 
ook landelijke afspraken of 
zelfs afspraken op Europees 
niveau nodig. 
We werden om 13.00 uur in het 
Kreishaus van Meppen begroet 

door de Landrat van Emsland, 
enkele leden van de Kreistag 
en een paar burgemeesters. 
Na de lunch gingen we 
naar de Sitzungssaal. 
Er waren bijdragen van 
Duitse en Nederlandse 
zijde over voorbeelden van 
samenwerking, zoals TV 
Zonder grenzen. Met TV 
Zonder grenzen worden 
gezamenlijke uitzendingen 
gemaakt met informatie 
over elkaar met betrekking 
tot cultuur, economie, milieu 
en maatschappij. We kregen 
ook een ‘les staatsinrichting’, 
waarbij bleek dat er nog veel 
verschillen waren tussen beide 
landen in bestuurlijk opzicht.
Daarna gingen we naar het 
Aardolie-Aardgas Museum 
in Twist, waar we een 
rondleiding kregen. Bij het 

avondeten was er nog een 
presentatie ‘Energieland 
Emsland’, met energie door 
turf, later door aardolie en 
aardgas, kernenergie en 
wind- en zonne-energie. 
Tenslotte kregen we een 
presentatie over het project 
‘Kontaktloos laden’, waarbij 
het doel is om contactloze 
oplaadsystemen voor 
elektrische vervoermiddelen te 
ontwikkelen.

Na een hartelijk afscheid 
gingen we met een hoofd vol 
informatie huiswaarts. We 
hebben weer energie gekregen 
door deze inspirerende 
ontmoeting en gaan 
welgemoed de komende 
vergadertijd tegemoet!

Hilma Oudman-Dam
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Franciscus
4 oktober is de feestdag van Franciscus. Feestdag is een beetje 
raar woord, want 4 oktober is de dag na zijn sterven. Op die dag 
werd er een processie voor hem gehouden in Assisi. En veel later 
is die dag tot dierendag gekozen.
Eerst wat feiten:
Franciscus van Assisi op z’n Italiaans: Francesco d’Assisi werd 
in 1181 of 1182 geboren en stierf in 1226, zoals vermeld op 3 
oktober.
Hij was een rijke 
koopmanszoon, maar 
veranderde in een religieuze 
monnik, die alle rijkdom 
afzwoer en zich uitsluitend met 
goede doelen bezighield. Hij 
kleedde zich in lompen en werd 
een beetje de dorpsgek van 
Assisi. Later werd hij vereerd 
en al twee jaar na zijn dood 
heilig verklaard. De huidige 
paus heeft zich naar hem 
vernoemd. Assisi werd een 
bedevaartsoord. Tegenwoordig 
een trekpleister voor grote 
aantallen toeristen. Het is een 
schitterend Middeleeuws stadje tegen een berg aangebouwd en 
uiteraard voorzien van een enorme kerk, geheel in tegenstelling 
tot zijn eenvoudige levensstijl, ter ere van hem.
Jaren geleden bezocht ik Assisi en landden er twee witte duiven 

op het hoofd van zijn standbeeld. Zie je wel, dacht ik, een wonder. 
Waarschijnlijk werden die duiven daar gefokt en hadden ze 
geleerd ieder uur op het hoofd van Franciscus te gaan zitten.
Er zijn talrijke legendes met betrekking tot dieren, niet 
verifieerbaar, maar van grote historische waarde:
Zo werd gezegd dat hij met de dieren kon spreken; zou hij 
een preek voor vogels hebben gehouden; ontspande hij een 
krakkemikkig ezeltje dat de kar niet kon trekken - tot woede van 
zijn meester - en trok zelf de kar; legde een appel terug, omdat er 
een worm in zat, die hij de appel gunde; sprak met een wolf, die 
dorpsbewoners lastig viel en liet hem beloven in ruil voor voedsel 
iedere dag de bewoners met rust te laten.
Kortom Franciscus werd gezien als dierenliefhebber. Pas in 1929 
werd officieel 4 oktober uitgeroepen tot dierendag.
Als kind vond ik dierendag een bijzondere dag. Alle dieren, 
muggen uitgezonderd, waren mijn vrienden. Ik haalde geld op en 
alle huisdieren in de buurt kregen op dierendag iets lekkers. Mijn 
eigen vogeltjes, zebravinken, kregen snoepzaad. In mijn kamertje 
organiseerde ik een tentoonstelling. Op straat probeerde ik 
mensen over te halen om voor één cent mijn tentoonstelling te 
bezoeken. Als topstukken had ik een gedroogd slangenhuidje, 
een gedroogde neushoornkever en een postduivenring. Verder 
was mijn bed bezaaid met dierenboeken en -foto’s. Al het geld 
dat ik ophaalde, sommige mensen betaalden meer, bracht ik de 
volgende dag naar de Dierenbescherming. Soms wel een paar 
gulden.
Tegenwoordig doe ik dit 
allemaal niet meer. Ik houd 
nog steeds van dieren, muggen 
uitgezonderd. De hond, de 
katten en de kippen krijgen die 
dag iets extra’s. Voor de hond 
en de katten betekent dit wel 
dat andere dieren hiervan de 
dupe zijn geworden. Ik probeer 
dat een beetje te compenseren 
door gehoor te geven aan de actie van Wakker Dier, onder het 
motto Eet Geen Dierendag, om op 4 oktober geen vlees te eten.
Gelukkig wordt Franciscus maar één dag per jaar herdacht.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl

Hond
Een geleidehond lag braaf
te luisteren naar muziek,
zijn baasje en ook hij, hielden
bijzonder van klassiek.
De hond lag dromend op de grond,
‘Beethoven’ werd gespeeld,
de kerk was vol, het kaarslicht scheen,
nooit vergeet ik meer dat beeld.

Hij voelde warm zijn baasjes hand,
heel even gleed een brok
ontroering door zijn hondenlijf
bij t kijken naar de stok.
Hij keek zijn baas trouwhartig aan
diens stem zei: ‘móói, muziek,
maar t mooiste is dat jíj er bent,
Jij bent en blijft uniek…’

Margreet van Hoorn
Uit: Welkom
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Eind 2004 liepen we (Margreet Bakker en Ingrid Verbeek) het 
Wad- en Wierdenpad en kwamen we toevallig langs een vervallen, 
dichtgetimmerd huisje aan de Doodstilsterweg in Rottum. Van het 
huisje zelf was bijna niets te zien, zo overwoekerd was het door 
dicht struikgewas en een metershoog bos van berenklauwen. 
Nieuwsgierig als we zijn, zijn we op ontdekking gegaan. De meeste 
ramen waren dichtgetimmerd; eentje was zó kapot dat je erdoor 
naar binnen kon klimmen. Het leek alsof het huisje plotseling 
verlaten was. Er lagen nog lakens op het bed, de afwas stond in 
de gootsteen, er hing een jas aan de kapstok. Maar er waren ook 
tekenen van recenter gebruik: een kring stoelen in de woonkamer, 
waxinelichtjes op schoteltjes en lege bierflesjes; het deed denken 
aan een jeugdhonk. Pas later begrepen we dat het huis ruim tien 
jaar leeg had gestaan. Niet zo raar dus, dat het er slecht aan toe 
was.
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Als je alle rommel en de 
verwilderde tuin wegdacht, 
bleef er een schattig huisje 
over met een prachtig uitzicht 
over het Groninger land. Een 
huisje om te hebben, een 
huisje om anderen van te laten 
genieten. We konden het huisje 
kopen en verbouwden het tot 
vakantiehuisje ’t Foske. 
 
Inmiddels is het 2018 en 
verhuren we het huisje alweer 
bijna 15 jaar. We krijgen 
huurders uit heel Nederland, 
maar ook uit o.a. Duitsland, 
België en Engeland. Gasten 
laten vaak een berichtje achter 
in het gastenboek. Daardoor 
weten we dat een deel van 
onze bezoekers speciaal komt 

omdat ze een band met het 
Hogeland hebben. Ze hebben 
er als kind gewoond, hebben 
er familie wonen of - en dat 
gebeurt ook regelmatig - zijn 
op zoek naar een huis in 
de omgeving. En dan is ’t 
Foske een prima uitvalsbasis. 
Daarnaast hebben we veel 
vaste gasten; mensen die 
jaar na jaar terugkomen om 
te genieten van alles wat te 
zien en te doen is in Noord-
Groningen.  Er worden 
uitstapjes gemaakt van Borkum 
naar Bourtange, van Stitswerd 
naar Schiermonnikoog en 
altijd wordt er weer genoten 
van het uitzicht vanuit de 
woonkamer: de wolkenluchten, 
de roofvogels, de reeën op het 

land en de skyline van Kantens.

De verhuur van het huisje 
hebben we altijd naast ons 
werk gedaan. Margreet werkte 
in het welzijnswerk en Ingrid 
als psycholoog met eigen 
praktijk in de stad. We zijn 
inmiddels allebei gestopt met 
werken, maar zitten niet stil. 
Margreet is kunstgeschiedenis 
gaan studeren en heeft 
zich gespecialiseerd in 
de architectuur van de 
Middeleeuwen. Ze biedt zich nu 
aan als gids voor rondleidingen 
langs de Groninger 
middeleeuwse kerken. Meer 
informatie over haar aanbod 
is te vinden op haar website. 
Daarnaast is ze actief bij de 
Stichting Oude Groninger 
Kerken. 
Ingrid heeft na haar 
pensionering ontdekt dat 
ze schrijven heel leuk vindt. 
Ze is begonnen met een 
blog bij te houden over 
de aardbevingsperikelen 

in Groningen. Omdat de 
mijnbouwproblemen blijven 
bestaan en de oplossingen 
uitblijven, valt het schrijven 
erover haar soms zwaar. 
Daarom is ze ook met een 
aardbevingsvrij blog begonnen. 
Hierin schrijft ze over de leuke 
en lichte kanten van leven in 
Groningen. Bijvoorbeeld over 
onze jonge pup Benthe.

Als er mensen zijn die meer 
weten over de geschiedenis, 
het gebruik (jeugdhonk..)  of de 
bewoners van het ‘t Foske of 
nog oude foto’s hebben, horen 
we dat graag. 
We zijn te bereiken via info@
foske-rottum.nl en de website 
is te vinden op www.foske-
rottum.nl.

Margreet Bakker  
www.groningerkerkttochten.nl 
Ingrid Verbeek  
www.aardbevingeningroningen.
net 
www.groningerblog.nl

Tekening gemaakt door een gast 
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Speurtocht in Kantens
Zaterdagavond 27 oktober as. wordt weer de traditionele 
speurtocht voor jong en oud georganiseerd. De start is vanuit het 
Jeugdhonk bij de ijsbaan om 19.00 uur. 
Het thema is dit jaar ‘Sprookjes’. 
Na afloop zijn er pannenkoeken en snert met roggebrood en 
spek. Verdere informatie volgt door middel van posters en flyers.

CSCW/Feestcomité

Jaarvergadering 
IJsbaanvereniging
Op de 1e zaterdag van november vindt de jaarlijkse 
ledenvergadering plaats van de ijsbaanvereniging. 
Zet u onderstaande datum alvast in uw agenda?

3 november 2018 om 20.00 uur 
Jaarvergadering ijsbaanvereniging 
IJsbaankantine/KJH in Kantens
Na het officiële gedeelte volgt natuurlijk een verloting!

In november 2018 zal ook de jaarlijkse contributie van het 
lidmaatschap van onze vereniging worden geïnd.
In de vorige jaarvergadering van 4 november 2017 is besloten tot 
verhoging van het lidmaatschap:
Gezinsabonnement ….…….…….…….…….…….…….…….……. €  12,50
Alleenstaand of inwonend ouder dan 21 jaar ….…….……. €    8,00
Donateur .…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. €    5,00

Nog geen lid? Stuur een mailtje naar secretaris@ijsvereniging.
nl en er wordt contact met u opgenomen.

Het bestuur van de ijsbaanvereniging

Kanster Jeugdhonk
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten is het jeugdhonk 
verbouwd. En we  hebben tijdens Adieu Eemsmond op 23 juni jl. ook 
de opening gehad. Dit was volgens ons een zeer geslaagde dag!

Nu is het dan ook tijd om wat dingen te gaan organiseren en aan 
te geven op welke tijden we geopend zijn. 
Alle jeugd is welkom op de zaterdag van de even weken. Jeugd 
tot 12 jaar is op die avonden ook zeer welkom tot 21.30 uur. Het 
jeugdhonk is geopend tot 00.00 uur voor de overige jeugd. Deze 
avonden wordt er uiteraard geen alcohol geschonken.
In het jeugdhonk kun je darten, gamen, poolen, netflixen 
en gewoon lekker muziek luisteren. Jullie hebben veel leuke 
activiteiten in de ideeënbus genoemd; daar gaan we zeker mee 
aan de slag. 

Er staan nu twee avonden gepland: 
Vrijdag 5 oktober is er vanaf 19.00 uur een disco-avond.  
Zaterdag 24 november is er vanaf 21.00 uur een Hollandse Avond.

We houden jullie op de hoogte van de activiteiten die nog gaan 
komen. 

We hopen jullie allemaal te zien!
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BERICHT UIT ROTTUM
TENTOONSTELLING ‘OP PAD IN EUROPA’
In de kerk van Rottum is vanaf 8 september tot 11 november 
de expositie ‘INNERLIJK VERLANGEN’ te zien. Dorpsgenoot Irma 
Krabbendam laat in deze tentoonstelling een bloemlezing zien 
van haar schilderijen die zij gemaakt heeft op verschillende 
plekken in Europa. Zij neemt de bezoekers in een wandeling mee 
door Europa en wil in haar schilderijen de toeschouwers kennis 
laten maken met de schoonheid van Europa. Het eindpunt is het 
Hogeland. 
Irma werkt met acryl, aquarel of olieverf. Ze heeft zich voor deze 
expositie laten verwonderen door de diversiteit in de natuurlijke 
landschappelijke schoonheid in Europa en het Hogeland in het 
bijzonder. De tentoonstelling werd op zaterdag 8 september, 
tevens Open Monumentendag, geopend met een hapje en een 
drankje.
 
ROMMELMARKT!!
Op zaterdag 6 oktober van 9.00 uur – 12.00 uur, zal er weer een 
rommelmarkt gehouden worden in en om het dorpshuis. De 
organisatie ligt in handen van Menno en Janny Dijk. Wilt u ‘uw 
rommel’ graag 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.

TOCHT OM DE NOORD
Op zaterdag 29 september wordt de wandeltocht ‘Tocht om de 
Noord’ georganiseerd. Er worden zo’n 1.000 wandelaars verwacht, 
die o.a. vanaf Usquert door Rottum, Stitswerd en Kantens zullen 
wandelen naar Middelstum en verder. In Rottum worden zij 
tussen 8.00 uur en 10.00 uur verwacht, alwaar men even kan 
neerstrijken in het dorpshuis en de tentoonstellingen van Irma 
Krabbendam in de kerk en Jan Boer in het huisje ‘Thais Jaoptje’ 
kunnen bekijken. We hopen op mooi weer.

INFORMATIEAVOND – ENERGIEONTWIKKELING
Het ligt in de bedoeling om een informatieavond in het dorpshuis 
Kloosterstee te houden onder leiding van Annemarieke Aarts. U 
hebt hierover al een aankondiging  kunnen lezen in het vorige 
nummer van het Lougnijs. Het zal een avond zijn waarin de 
dorpsgenoten en bezoekers een samenspraak kunnen houden 
over energietransitie. Dat houdt in dat er gekeken gaat worden 
naar energiebesparing, energieopwekking, energielevering en 
andere vormen van warmtetransactie. Er gebeurt een hoop op 
deze terreinen, waarin men zelf of samen veel bezig kan gaan. 
Annemarieke wil graag de kennis die zij hierover heeft met de 
dorpsgenoten en belangstellenden delen. In haar werk komt zij 
veel informatie tegen op dit gebied.
Het ligt in de bedoeling om hierover dinsdagavond 30 oktober van 
gedachten te wisselen en geïnformeerd te worden; aanvang om 
20.00 uur.  

AGENDA:
Dorpshuis t Kloosterstee te Rottum
27 september .…….……. vergadering DB VDR
29 september .…….……. Tocht om de Noord
Elke woensdagavond repetitie Toneelvereniging de   
…….…….…….…….…….……. Kloosterspeulers
5 oktober .…….…….……. Klaverjassen – 20.00 uur
5 oktober .…….…….……. Voorbereiding Rommelmarkt
6 oktober .…….…….……. Rommelmarkt – 9.00 uur – 12.00 uur.      

Speurtocht in Kantens
Zaterdagavond 27 oktober as. wordt weer de traditionele 
speurtocht voor jong en oud georganiseerd. De start is vanuit het 
Jeugdhonk bij de ijsbaan om 19.00 uur. 
Het thema is dit jaar ‘Sprookjes’. 
Na afloop zijn er pannenkoeken en snert met roggebrood en 
spek. Verdere informatie volgt door middel van posters en flyers.

CSCW/Feestcomité

Jaarvergadering 
IJsbaanvereniging
Op de 1e zaterdag van november vindt de jaarlijkse 
ledenvergadering plaats van de ijsbaanvereniging. 
Zet u onderstaande datum alvast in uw agenda?

3 november 2018 om 20.00 uur 
Jaarvergadering ijsbaanvereniging 
IJsbaankantine/KJH in Kantens
Na het officiële gedeelte volgt natuurlijk een verloting!

In november 2018 zal ook de jaarlijkse contributie van het 
lidmaatschap van onze vereniging worden geïnd.
In de vorige jaarvergadering van 4 november 2017 is besloten tot 
verhoging van het lidmaatschap:
Gezinsabonnement ….…….…….…….…….…….…….…….……. €  12,50
Alleenstaand of inwonend ouder dan 21 jaar ….…….……. €    8,00
Donateur .…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. €    5,00

Nog geen lid? Stuur een mailtje naar secretaris@ijsvereniging.
nl en er wordt contact met u opgenomen.

Het bestuur van de ijsbaanvereniging

Kanster Jeugdhonk
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten is het jeugdhonk 
verbouwd. En we  hebben tijdens Adieu Eemsmond op 23 juni jl. ook 
de opening gehad. Dit was volgens ons een zeer geslaagde dag!

Nu is het dan ook tijd om wat dingen te gaan organiseren en aan 
te geven op welke tijden we geopend zijn. 
Alle jeugd is welkom op de zaterdag van de even weken. Jeugd 
tot 12 jaar is op die avonden ook zeer welkom tot 21.30 uur. Het 
jeugdhonk is geopend tot 00.00 uur voor de overige jeugd. Deze 
avonden wordt er uiteraard geen alcohol geschonken.
In het jeugdhonk kun je darten, gamen, poolen, netflixen 
en gewoon lekker muziek luisteren. Jullie hebben veel leuke 
activiteiten in de ideeënbus genoemd; daar gaan we zeker mee 
aan de slag. 

Er staan nu twee avonden gepland: 
Vrijdag 5 oktober is er vanaf 19.00 uur een disco-avond.  
Zaterdag 24 november is er vanaf 21.00 uur een Hollandse Avond.

We houden jullie op de hoogte van de activiteiten die nog gaan 
komen. 

We hopen jullie allemaal te zien!
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Voor zo’n vijfentwintig vertellers uit de provincie Groningen begon 
de dag al vroeg: zij waren in drie workshops verdeeld en genoten en 
leerden drie uur lang van docenten van de Vertelacademie, hoe zij 
hun vertelkunst konden verrijken.
Alom lovende woorden, toen zij daar verrukt vandaan kwamen.

Vóór ons dorpshuis t Schienvat kondigde onze omroeper Gerad 
Werkman (rechts op de foto) luid en duidelijk het begin van het 
Vertelfestival aan en iedereen stroomde het gebouw binnen.

Stijn van Genuchten, directeur van het Openluchtmuseum “Het 
Hoogeland” opende ons Festival en liet in zijn speech merken hoe 
hier op het Hoogeland de verhalen voor het grijpen liggen.
De dichter Arjen Boswijk liep daarna met iedereen langs de 
gedichten, die de kinderen van OBS Klinkenborg in Kantens (op 
uitnodiging van het Vertelfestival) hadden gemaakt. Eén meisje 
droeg zelf haar gedicht voor.

Een prachtige dag vol mooie verhalen
Prachtige blauwe wolken en een warm schijnende zon zorgden zondag 2 september jl. in Kantens voor een schitterende dag vol verhalen.

Daarna gingen meer dan zeventig mensen op weg. Zij waren naar 
Kantens gekomen om te luisteren en te genieten in het pittoreske 
dorpje. Zeven huizen stonden open om de bezoekers van het vijfde 
Huiskamervertelfestival gastvrij te ontvangen. Iedereen kon in de 
middag vier verhalen horen. Wandelen door het dorp, een huis 
binnengaan en daar vriendelijk ontvangen worden, dan een prachtig 
verhaal aanhoren, dat je helemaal meeneemt naar andere werelden, 
je laat verplaatsen in andere mensen, je ziet het voor je, je droomt 
weg. Soms in een schitterende kamer, of in een bloemrijke tuin. 

De mensen genoten merkbaar; dat hoorde je vooral als ze na 
het verhaal naar buiten kwamen en aan elkaar vertelden, hoe 
mooi het was. Pauline Seebregts ontroerde velen, Henk Scholtes 
volksverhalen waren herkenbaar en de mensen kletsten lang bij hem 
na over de Groninger taal en cultuur, Engbert de Leeuw had mooie, 
wijze woorden, Els-An nam ons mee naar een Limburgs tafereel, 
Peter Tholen liet de mensen lachen, Trijnko’s verhaal was boeiend 
en Aafke Hoek had lieve verhalen. 

En terwijl de mensen van het ene naar het andere huis liepen, 
zorgde het Duo Ephraim voor vrolijke muziek tussen de verhalen in.
Aan het eind van de middag was er gelegenheid om samen gezellig 
te eten, aangevuld met een vijfminutenverhaaltje van elke verteller, 
zodat je geen verteller hoefde te missen.

De vertellers waren: Pauline Seebregts, Henk Scholte, Trijnko 
Pelgrim, Engbert de Leeuw, Peter Tholen, Aafke Hoek en Els-An van 
Ree. 

Ter afsluiting bedankten we de gastvrije mensen van Kantens, de 
vertellers, de omroeper, de muzikanten en al die andere mensen, 
die het festival mogelijk hebben gemaakt. Vooral de subsidiënten; de 
gemeente Eemsmond, SNS-fonds Middelstum, Stichting Stem, Huis 
van de Groninger Cultuur, VSB-fonds en Do-it services; heel hartelijk 
bedankt!

Het was een prachtige culturele dag!

Werkgroep Vertellen
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Mijn naam is Albert Moorlag, ben geboren op 10 december 
1971 in Kantens en woon momenteel Beverwijk, Noord-Holland. 
Ik ben zoon van Kor Moorlag en Aafke van der Molen, beiden 
afkomstig uit Middelstum en wonende in Kantens. Ik heb een 
broer genaamd Jan en een broertje genaamd Kees. Jan woont 
met partner Cindy en mijn neefje Marlon in Kantens en Kees 
woont met zijn vrouw Janneke en mijn twee neefjes, Davy en 
Laurens in Warff um. Zelf heb ik twee kinderen, Aaron van 20 
en Elise van 15 jaar. Ik ben samenwonend met mijn lieve vrouw 
Mieke in Beverwijk.

Ik leerde koken, serveren, 
brood- en banketbakken. Na 
twee jaar was het duidelijk: ik 
wilde kok worden en een hele 
goede ook. 

Zo gezegd, zo gedaan, maar…
als je een passie hebt die je 
voor de volle 100% wilt benut-
ten en je hebt het gevoel dat 
zoiets niet gaat lukken in de 
regio waar je woont, dan zoek 
je je heil elders. Mijn koksop-
leiding aan de streekschool 
in Groningen heb ik daar nog 
wel afgerond. Tijdens het 
laatste jaar van die opleiding 
liep ik stage in Drenthe in het 
prachtige Châteauhotel en 
Restaurant Havixhorst, geves-
tigd op een soort landgoed. 
Daar ben ik verliefd geworden 
op mooie, historische panden 
en is mijn liefde en passie 
voor koken nog meer aan-
gewakkerd. Ze werken daar 
louter met verse producten 
uit de tuin en ik vond dat als 
negentienjarige kok-in-spé 
fantástisch. Ik keek heel erg 
op tegen de chef-kok daar. 

Meteen na het behalen van 
mijn koksdiploma vertrok ik 
naar Noord-Holland waar ik 
als 20-jarige als zelfstandig 
werkend kok in restaurant 
Klein Paardenburg in Ouder-

Tot mijn twintigste heb ik met 
heel veel plezier in Kantens 
gewoond. Ik zat op “De School 
met den Bijbel”, had een goed 
sociaal leven en was net als 
vele andere kinderen vaak 
buiten. Voetballen bij v.v.KRC, 
spelen op de boerderij bij 
vriendjes, slootje springen, 
vissen op paling of snoek 
met broerlief Jan; we hadden 
altijd wel iets te doen. Ik had 
twee boezemvrienden, Jan 
de Jong en Alex Goossen, en 
daar haalde ik toch altijd wel 

kattenkwaad mee uit, erg leuk 
en spannend natuurlijk. Ook 
hadden we een stacaravan 
op camping Clinckenhold in 
Schoonloo. Daar gingen we 
vaak ‘s weekends heen. Top, 
want dat voelde altijd als va-
kantie. 

Na de basisschool ben ik 
naar “de Hamrik” gegaan in 
Groningen. Daar heb ik twee 
jaar de brugklas gedaan en 
ben daarna naar de “Wijert” 
gegaan om Consumptieve 
techniek te gaan studeren. 

kerk a/d Amstel mocht begin-
nen. Het was geen makkelijke 
tijd, want de mentaliteit van 
de Groningers en Noord-Hol-
landers ligt mijlenver uit 
elkaar. Ze zijn hier recht voor 
z’n raap. Ik moest echt mijn 
plekje veroveren tussen mijn 
collega’s. Ik kom uit een hecht 
gezin en mijn hele familie 
woonde nog in Groningen, 
dus heb er aardig wat voor 
moeten opgeven. Maar, ik 
heb me door de jaren heen 
ook kunnen ontplooien en in 
mooie bedrijven mogen wer-
ken, waaronder 1 en 2-ster-
renrestaurants. Ik groeide 
van leerling, chef de partie en 
sous-chef uit tot chef-kok. 

Op mijn dertigste was het 
moment daar dat ik een res-
taurant voor mezelf wilde 
beginnen. Die kans kreeg ik 
in de Promerskazerne van Jan 
des Bouvrie in Naarden-Ves-
ting. Later kwam daar nog 
een prachtig restaurant in Hil-
versum bij. Na achtenhalf jaar 
was ik klaar met de kilome-
ters naar het Gooi te maken, 
want ik was inmiddels geset-
teld met mijn familie in Be-
verwijk. Eind 2011 opende ik 
mijn nieuwe en tevens laatste 
restaurant: op buitenplaats 
Beeckestijn te Velsen-Zuid 
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in een prachtig verbouwd 
koetshuis. Een prachtige 
buitenplaats met een eigen 
kruiden- en groentetuin. Mijn 
droom was werkelijkheid ge-
worden en ik had bereikt wat 
ik wilde. Het bedrijf werd na 
drie jaar beloond met een BIB 
Gourmant (voorloper van de 
Michelinster) in de befaamde 
Michelingids. 

Dit heb ik vijf bevlogen jaren 
gedaan en toen werd het tijd 
om ook eens aan mezelf te 
gaan denken, want ik werkte 

vaak tussen de 50 en 70 uur 
per week. Inmiddels ben ik 
ZZP-er geworden in de vorm 
van horecamanager en kan 
nu wat makkelijker mijn eigen 
tijd indelen. Je kunt mij dus 
voor allerlei klussen inhuren. 
Reorganisatie van restau-
rants/hotels, catering, fi nan-
ciële achtergronden noem 
maar op als het maar met 
‘horeca’ te maken heeft. 

Ik ben inmiddels 46 jaar en 
heb veel meegemaakt en veel 
van de wereld gezien. Maar 
één ding is zeker: een Gro-
ninger ben je en blijf je. Dit 
geldt zeker voor mij, want ik 
draag deze prachtige provin-
cie zeker een warm hart toe 
en kom er dan ook nog graag. 
De vriendelijkheid van de 
mensen, de sociale controle, 
de gezelligheid, de ruimte, die 
mis je toch wel. En daarom 
weet ik bijna zeker dat ik ooit 
terugkeer als mijn klus er hier 
op zit en wie weet begin ik 
ooit nog wel een leuk restau-
rantje…

Albert Moorlag

Buurtschouw
Zoals reeds vermeld in het juli/augustus-nummer van t Lougnijs, 
heeft de VDK het verzoek van de gemeente Eemsmond gekregen 
om te helpen onderzoeken welke problemen er spelen inzake de 
leefbaarheid in Kantens. Net als voorgaand jaar worden de aan- 
en opmerkingen met gemeentelijke medewerkers doorgenomen. 
Deze bijeenkomst is gepland op vrijdag 19 oktober 2018 
aanvang 16.00 uur in t Schienvat. 

De besproken punten van de op 22 maart 2017 gehouden 
buurtschouw en de door de gemeente Eemsmond 
gegeven antwoorden zijn ter ieders informatie te vinden 
op de site van VDK: http://www.kantens.nl/Verenigingen/
VerenigingDorpsbelangenKantens/tabid/62/Default.aspx.
Iedere inwoner van Kantens wordt van harte verzocht deze 
bijeenkomst bij te wonen. Het is een laatste kans vóór de 
herindeling naar de gemeente het Hogeland om Eemsmond 
duidelijk te maken dat de probleempunten in Kantens serieus 
genomen moeten worden. Een hoge opkomst draagt daar 
zeker aan bij. Komt dus allen, zodat de probleempunten ook 
draagvlak krijgen!

Ter herinnering aan leden die de contributie 2018 nog 
niet hebben voldaan, wilt u uw contributie van € 6,00 voor 
gezinnen en € 3,00 voor alleenstaanden overmaken op VDK 
rekening NL 12 RABO 0342 2021 62 onder vermelding van uw 
naam en adres?

Bestuur
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Schrieven
Lest was der n man veur radio 
dij vertelde dat e les gaf ien 
joen haandtaiken zetten. Woar 
ie aal gain les ien kriegen 
kinnen!
Jonge lu, zee e, konden gain 
haandtaiken moaken. t Leken 
net klaine stroekgewaskes, 
smaal en kört.
Mor hou kin je din leren om n 
haandtaiken te zetten vroug ik 
mie òf, dij van joe is en dij der 
aaltied t zulfde oetzigt?
Nou, din mos ie eerst n 
ontwaarp moaken en as e joe 
noar t zin was, aal doagen 
vief minuten dat ontwaarp 
overtrekken, net zo laank 
totdat e ien joen haand zat.
n Haandtaiken zee niks over 

joen kerakter, allenneg bie 
president Trump wel, zee e. n 
Rieg flatgebaauwen mit n hoge 
Trumptower aan t ènd. Hai 
bruukt veur zien haandtaiken 
ook aaltied n dikschriever en 
as t kloar is holdt hai hom 
omhoog dat elk t zain kin.
k Wait nait hou kiender ien 
dizze tied schrieven leren op 
schoul, mor vrouger kregen 
wie n schriftje en op eerste 
bladziede begon t mit n schuun 
streepke trekken tussen twij 
lienjes. Op twijde blad mos 
der aan dij schune streep n 
klain streepke noar onder. t 
Begon zo aal n beetje op ‘n’ te 
lieken. As ie dat mooi deden 
kregen ie n krul en n siever van 

Oud papier-rooster 2018/19
Zoals voorgaande jaren, organiseren OBS de Klinkenborg 
en PSZ Poppedijn gezamenlijk weer de inzameling van oud 
papier. Dankzij de hulp van vele ouders/verzorgers, kan er 
op deze manier geld ingezameld worden ten behoeve van 
de kinderen op school en de peuterspeelzaal. Er wordt hier 
bijvoorbeeld leuk en leerzaam materiaal van aangeschaft.

Op de volgende data halen we oud papier op:
Zaterdag 3 november 2018
Zaterdag 15 december 2018
Zaterdag 9 februari 2019
Woensdag 17 april 2019
Woensdag 19 juni 2019

Wilt u het oud papier op woensdag vóór 18.00 uur en op 
zaterdag vóór 9.00 uur bij de weg zetten?
Dan weet u zeker dat we het kunnen meenemen!

Voor de ouders/verzorgers die meehelpen, is het prettig als 
u de dozen oud papier vol en stevig inpakt (het gebruik van 
plastic zakken is niet toegestaan).

Zijn er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u gedurende 
openingstijden contact opnemen met OBS de Klinkenborg: 
T 551788

Let op!
Per abuis is in het oud papier-rooster 2018/19, welke vorige 
maand in t Lougnijs is gepubliceerd, een fout geslopen. De 
laatste ophaaldag is woensdag 19 juni in plaats van 20 juni.
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joen kerakter, allenneg bie 
president Trump wel, zee e. n 
Rieg flatgebaauwen mit n hoge 
Trumptower aan t ènd. Hai 
bruukt veur zien haandtaiken 
ook aaltied n dikschriever en 
as t kloar is holdt hai hom 
omhoog dat elk t zain kin.
k Wait nait hou kiender ien 
dizze tied schrieven leren op 
schoul, mor vrouger kregen 
wie n schriftje en op eerste 
bladziede begon t mit n schuun 
streepke trekken tussen twij 
lienjes. Op twijde blad mos 
der aan dij schune streep n 
klain streepke noar onder. t 
Begon zo aal n beetje op ‘n’ te 
lieken. As ie dat mooi deden 
kregen ie n krul en n siever van 

juffraauw. t Wer aal stoerder 
vanzulf en zo leerden wie 
schrieven.
Dij man van de haandtaikens 
haar n noam dij aiglieks nait 
bie zien affeer paaste: Willem 
Aanstoot. Nou, aanstöten 
mos je der vrouger nait bie 
hemmen, want din kreeg je 
n klad en n male oethoal aan 
joen letter. Ien ale banken zat 
n inktpot en wie schreven mit 
kroontjespen.
Op legere schoul heb k t 
schune schrift leerd, loater 
ook nog t rechtop schrieven. k 
Heb t baaide nog goud ien de 
vingers. k Mainde dat k n schier 
haandschrift haar, kregen wie 
n zet leden n giro weerom. Ze 
vonden mien haandtaiken der 
nait meer op lieken. Joa, din 
mout ie joen aarm mor nait 
breken!

Anje van der Hoek-Linstra

Haarst
Berusten
Het is gebeurd…
t Het bluid en leden;
Verschopt, verscheurd,
En wild verwierd
In natte sliert
Wordt t nou vertreden,
Verropt, verreden
Op waike grond.

De dood het t kleurd,
Doar helpt gain beden
Mit haart of mond.

Wel doarom treurt?
t Nemt aal zien keer;
Wel dut dat zeer?
…t Is ja gebeurd!

Jelte Dijkstra
Oet: Verzoameld waark
Gedichten in t Oldambsters
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Agenda Rottum
17 juni t/m 7 september
8 september t/m 11 november
Kerk Rottum
Expositie Irma Krabbendam:
Innerlijk Verlangen
Gratis entree

Zaterdag 29 september
Hele dorp
Plm. 08.00 – 10.00 uur
Doorkomst Tocht om de 
Noord

Zaterdag 6 oktober
Dorpshuis
09.00 – 12.00 uur
Rommelmarkt

Dinsdag 30 oktober
(onder voorbehoud)
Dorpshuis
20.00 uur
Informatie Energietransitie
_______________________________

Agenda Stitswerd
Zaterdag 29 september
Hele dorp
Plm. 08.30 – 10.30 uur
Doorkomst Tocht om de 
Noord

Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis
_______________________________

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
19.30 – 21.30 uur resp. 00.00 uur
_______________________________

Zaterdag 29 september
Hele dorp
Plm. 09.00 – 11.30 uur
Doorkomst Tocht om de Noord

Woensdag 3 oktober
t Schienvat
15.00 – 16.30 uur
inloop spreekuur Kiona Stel - 
Dorpencoördinator Eemsmond

Vrijdag 5 oktober
Jeugdhonk
19.00 uur
Disco-avond

Zaterdag 6 oktober
t Schienvat
Gronings Theater
muziek en gedicht: Twij Körten 
Twij Langen

Dinsdag 9 oktober
t Schienvat
20.00 uur
Vrouwen van Nu
Lezing Klooster van Rottum

Donderdag 18 oktober
t Schienvat
20.00 – 21.30 uur
EIK informatie-avond

Vrijdag 19 oktober
t Schienvat
16.00 uur
Toelichting Buurtschouw 

t Schienvat
19.30 – 21.00 uur
Vergadering 
begrafenisvereniging

Zaterdag 27 oktober
Jeugdhonk/IJsbaan
19.00 uur
Speurtocht ‘Sprookjes’

Woensdag 31 oktober
t Schienvat
19.30 – 22.30 uur
Bridge

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

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.

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
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Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt

Zondag 30 september
09.30 uur - ds. P.A. Slager (H.A.)
14.30 uur - leesdienst
  
Zondag 7 oktober
09.30 uur - ds. P. v.d. Kamp
14.30 uur - in Middelstum
  
Zondag 14 oktober
09.30 uur - ds. C. van der Leest
14.30 uur - ds. P.A. Slager
 
Zondag 21 oktober
09.30 uur - ds. J.W. Roosenbrand 
14.30 uur - ds. L.J. Joosse
 
Zondag 28 oktober
09.30 uur - ds. J.H. Soepenberg
14.30 uur - P. Zuidema

 
Chr. Gereformeerde Kerk 
Kantens

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

Zondag 7 oktober
09.30 uur – ds. A.A.L. Aalderink
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 14 oktober
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. R. Jansen

Zondag 21 oktober
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J.P. Rozema
 
Zondag 28 oktober
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Reformatieherdenking in 
Antoniuskerk

 
Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 30 september
09.30 uur – da. N.C. Meihuizen, 
Kantens

Zondag 7 oktober
9.30 uur - drs. J.W. Bassie, 
Groningen
 
Zondag 14 oktober
9.30 uur - kw. J.C. Prins-Pestoor, 
Winsum
(koffie/thee in Salem)
 
Zondag 21 oktober
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Viering Heilig Avondmaal
(koffie/thee in Salem)
 

Zondag 28 oktober
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Reformatieherdenking 
gezamenlijke kerken
m.m.v. Peter van der Zwaag, 
orgel en
Nicolai Ensemble Haren o.l.v. Jan 
Harryvan
(koffie/thee in Salem)

 

Dorpskerk Rottum

Zondag 30 september
19.00 uur – ds. Poot

Zondag 14 oktober
19.00 uur – ds. Fraanje

Zondag 28 oktober
19.00 uur – ds. Admirant

Kaboutervoetbal vv K.R.C.
 
Vanaf zaterdag 29 september kunnen kinderen van 4 tot 6 
jaar weer GRATIS spelenderwijs kennis maken met voetbal bij 
vv K.R.C. We beginnen om 09.30 uur en het duurt ongeveer 45 
minuten. Voor de kinderen is er na afloop een bekertje ranja. 
Voor de ouders is de kantine open. U hoeft zich vooraf niet 
aan te melden, maar kom gerust eens langs en laat uw kind 
lekker meespelen.  
 
We zijn op zoek naar mensen die ook een keer mee willen 
helpen om een training te geven. Dus lijkt het je iets om een 
keer mee te doen, geef je op bij de trainer Dirk Pijl of bij onze 
secretaris Anneke Oosting.

vv K.R.C. 
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman, 
Arie Klomp
Gert-Jan Koops
Hilma Oudman-Dam
Alette de Vries-Rennen

Eindredactie:
Alette de Vries-Rennen
 

Novembernummer 
uiterste inleverdatum is
12 oktober 2018

Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens

Per mail
M info@tlougnijs.nl

De redactie houdt zich het recht 
voor kopij in te korten!
De redactie is niet verantwoor-
delijk voor de inhoud van de 
ingezonden stukken.
 

Administratie:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE  KANTENS
T 0595 434206
M info@tlougnijs.nl
I www.tlougnijs.nl 

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement op 
t Lougnijs kost  22,50 per jaar.

Voor info over advertenties 
en bezorging kunt u contact 
opnemen met Alette de Vries: 
T 0595 434206

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

OUD PAPIER
zaterdag

3 november
vanaf 09.00 uur

Foto van de maand
Fred Reiffers

Vakantiefotograaf 
van t Lougnijs 2018 

In ons juli/augustus-nummer 
van t Lougnijs hebben we 
iedereen opgeroepen zijn/
haar mooiste, origineelste 
en/of ludiekste vakantiefoto 
mét Lougnijs in te sturen. 
We hebben vijf inzendingen 
ontvangen! 
Na rijp beraad is de redactie 
tot de conclusie gekomen dat 
fam. Jensma uit Kantens heeft 
gewonnen! Gefeliciteerd!
Zoals beloofd, kan de winnaar 
als prijs een waardebon voor 
een diner voor 2 personen bij t 
Schienvat tegemoet zien. 

De redactie


