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Boer zoekt vrouw in Rottum
Na een zonovergoten dag, zaterdag 23 februari jl., stoomde ‘s avonds het dorpshuis
t Kloosterstee te Rottum vol. Er kwamen die avond 75 mensen genieten van het toneelstuk
“Boer zoekt vrouw” van C.J. Slijkoord, dat dit jaar uitgekozen was door de toneelvereniging
De Kloosterspeulers.
De Kloosterspeulers hadden
veel plezier in het opvoeren
van deze plattelandsklucht,
in drie bedrijven, waarin een
bezorgde moeder Neeltje de
Jager (Lideke Bierema) nu
eindelijk eens iets ging doen
voor haar vrijgezelle zoon
Bertus (Mark Eisinga). De tijd
drong, omdat zoonlief al aardig
tegen de veertig liep en boven
haar breiwerk bedacht zij een
goed plan. Ze wendde zich tot
Yvon Jaspers en solliciteerde
voor haar zoon bij hat bekende
TV-programma ‘Boer zoekt
vrouw’. Daarbij had ze vader
Krelus (Hans Knook), of hij nu
wilde of niet, meegenomen
in haar snode plannen. Want
als Bertus niet aan de vrouw
kwam, dan zou de familie De
Jager uitsterven. Natuurlijk stak
de zanglustige (niet om aan te
horen) hulp in de huishouding

Liza (Aljo Rombout) haar
mening al stoffend ook niet
onder stoelen of banken.
Het was duidelijk dat zij het
er niet mee eens was. Maar
alle hoop werd gevestigd op
het programma van Yvon. Ja,
en dan is de teleurstelling en
ergernis groot wanneer Yvon
Jaspers terugschrijft dat Bertus
buiten de boot valt en de KRONCRV afziet van zijn deelname
aan het programma. De KRONCRV vond zijn foto tussen de
varkens heel leuk en hem werd
het advies gegeven om het
eens bij de TV-uitzending van
Martin Gaus te proberen!
Moeder pakte het nu
anders aan, stelde een
contactadvertentie op en
trok zich weer niks aan van
de mening van manlief, en
zeker niet van de hulp in
de huishouding Liza en het

buurmeisje Wiepke (Janny
Kooistra). Dus haakten pa en
de beide dames af. Buurmeisje
Wiepke maakte zich namelijk
om meer redenen zorgen over
de hele gang van zaken rond
Bertus. Hij wist er immers niks
van! Maar moeder Neeltje
plaatste, eigenwijs als zij was,
toch een advertentie in de
Telegraaf en het Algemeen
Dagblad.
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Bertus werd ingelicht en na
enig verzet gaf hij toch toe,
omdat daar toch niemand op
af zou komen!
Een week ging voorbij en daar
kwamen drie trouwlustige
dames! Jeanette (Rinie
Meihuizen) een overjarige
Hippie, was verzot op zijn geld.
Zij adviseerde Bertus om de
boerderij te verkopen en van
het geld een leuke villa in een
warm land te kopen. Ze zag
het helemaal voor zich; met
Cabriolet! Maar Bertus niet en
hij trapte haar het huis uit.
Maar daar was Edith (Gé
Hoeksema), een ongehuwde
moeder van zes kinderen van
zes verschillende vaders, die
kon nog wel voor nageslacht
zorgen. Toch liep het stuk op
de beledigingen van Bertus en
de drank die zijn werk deed.
Tenslotte kwam Rebecca
(Irma Krabbendam), maar
zij dacht dat vader Krelus de
trouwlustige boerenjongen
was! Er volgden benauwde
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momenten voor Krelus. Hij
had het niet meer, zeker toen
het stel overlopen werd door
Neeltje. Rebecca ging ook
huiswaarts en Bertus ging flink
aan de borrel, maar niet aan
de vrouw! Die actie van ma was
toch niet zo geslaagd en pa en
ma waren in wanhoop. Dit was
het einde van de generatie De
Jager.
Maar gelukkig, was daar die
verstandige voortvarende
Liza, die de zaak oploste en
uiteindelijk Bertus wist te
koppelen aan zijn bescheiden
buurmeisje Wiepke. Hoera,
daar wilde iedereen wel een
glaasje op heffen, want deze
vrijgezelle boer, van boerderij
‘Levenslust’ vond eindelijk zijn
vrouwtje. Proost!
Het publiek had genoten met
een lach en een traan, hief
nadien een glas en deed zich
tegoed aan de gehaktballen.
Het was een avond om met
plezier op terug te kijken.
Rinie Meihuizen
Foto’s: Zwanny Hofman

Mijn naam is
Willem Geert van Wijnen,
Rottum.
Wat at u als kind het liefst?
Drentse kniepertjes met
slagroom.
Wat deed u het liefst in de
kinderjaren?
Achter ons huis in Zutphen was
een spoorwegemplacement
met een stalen
voetgangersbrug erover.
Negen jaar oud (1952), was
er niets leukers dan samen
met mijn tweelingbroer op
de brug te staan, terwijl je in
rook en stoom gehuld werd
door onderlangs denderende
stoomlocomotieven.
Die geur!
Wat was uw grootste hobby?
Het maken van ligfietsen.
Welk beroep heeft u
uitgeoefend?
Oogarts.
Wat is uw grootste ergernis?
Eigenlijk wil ik me NOOIT
ergeren, maar nu u het vraagt:

aan het oeverloze geklets op
TV.
Wat mist u tegenwoordig het
meest uit uw jeugdjaren?
De geborgenheid.
Waarover maakt u zich
tegenwoordig de meeste
zorgen?
Of ik de vuilnisbak wel buiten
gezet heb.
Wat zou u graag nog eens
willen doen?
Opvolger worden van president
Trump.
Wie schrijft er volgende keer
met de kroontjespen?
Attie Poel, Rottum.

Uitvaartzorg van Stad tot Wad
E. K R E M E R

U I T V A A R T V E R Z O R G E R

aProfessionele, vakbekwame organisatie
aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9
Nieuw bestuur voor de Vereniging Dorpsbelangen Rottum
(VDR)
Op 15 februari jl. kwamen de leden van de VDR en het bestuur
bij elkaar tijdens de Algemene Ledenvergadering. De vergadering
werd goed bezocht door 30 leden. Die avond passeerden de gebruikelijke punten en werden 5 nieuwe bestuursleden gekozen.
Het huidige bestuur bestaat nu uit 7 enthousiaste leden, die de
bestuurskar de komende tijd gaan trekken.
Voettocht naar Rome – lezing van Lideke Bierema
Al eerder zou de lezing van Lideke Bierema plaats hebben, maar
koning Winter deed even van zich spreken, strooide met sneeuw
en ijzel en zodoende roet in het eten. De lezing ging niet door.
Deze is nu verschoven naar vrijdag 8 maart om 20.00 uur in het
dorpshuis Kloosterstee van Rottum. Lideke zal ons meenemen op
haar wandeltocht van Maastricht naar Rome en wat zij zoal tegen
is gekomen onderweg. Het belooft een bijzondere avond te worden, waar u allen van harte welkom bent.

aUitvaarten tegen eerlijke, lage prijzen
aOf, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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Vergroting van
Leefbaarheid in Kantens
Een update:
Achter de schermen zijn we afgelopen maanden druk bezig
geweest met het schrijven van een goed onderbouwde visie die wij
vanuit het dorp uit willen dragen. Hier is een heel mooi (al zeggen
we het zelf) plan uitgekomen. Dit plan hebben we ingediend bij
de gemeente; toen nog gemeente Eemsmond. Hier hebben wij
afgelopen maand een positief bericht over mogen ontvangen. De
gemeente kent een groot deel van de subsidie die is aangevraagd
toe. Helaas niet de volledige aangevraagde subsidie, dus wij gaan
dan ook nog in bezwaar. We willen uiteraard wel ál onze plannen
kunnen uitvoeren.
De plannen nog even in het kort:
Voor de jongste dorpelingen
het compleet vernieuwen van de speeltuin t Spruddernust. De
speeltuin is aan een grote renovatie toe en hier willen we dan ook
een groot deel van de subsidie in gaan steken.
Voor de iets oudere jeugd zijn we druk bezig met het realiseren
van een Pannakooi. Er zijn gesprekken met verschillende
verenigingen en omwonenden om tot een juiste plek voor deze
Pannakooi te komen. Hierover volgt later meer!
Voor de oudste jeugd, lees de 50+’s die ons dorp rijk is, zijn we
bezig met het realiseren van een Jeu de Boules baan.
Het Kantsterbos wordt al stukje bij beetje veranderd, onder
meer door de essentaksterfte. Het leek ons een uitgelezen
kans om de paden in het bos een beetje te verleggen en er een
‘beleefbos’ van te maken. Dit willen we realiseren door er hier en
daar natuurlijke ‘beleef’-toestellen te plaatsen.
Het complete ingediende plan zullen we afdrukken en bij Jan
Westerlaken in t Schienvat neerleggen. Een ieder die hierover
meer wil weten kan dit inzien. Vragen stellen mag altijd!

■
■
■
■

Uitvaartverzorging

BOERSEMA
voor de algehele
verzorging van

Erwtensoep of snert

BEGRAFENIS
OF CREMATIE

Voor 4 personen:

Voor de begrafenis- en uitvaartvereniging Kantens, en de voormalige
verenigingen Usquert en Warffum
en verder in de gehele regio.

Telefoon:
(0595) 42 28 05 / 06 22 28 48 37

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com
dag en nacht bereikbaar!
Ook voor:
een ieder die is aangesloten bij een verzekering
een ieder die niet is aangesloten bij een
begrafenisvereniging of verzekering.

*
*

Stationsstraat 2
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Namens de werkgroep;
‘Kantens, een dorp met een visie!’
Willemien Zigterman, Yvette Abrahamzen en Erik Bakker,
vanaf nu versterkt door: Maarten Westen, Wim Hartlief en Piet Knot

9988 RP USQUERT

Benodigdheden:
Een snertpakket of koop alles los:
1,5 liter water
250 gr. spliterwten
1 selderijknol
1 hamlap
1 grote prei
1 ui / stukje winterwortel
rookworstje
laurierblaadje en enkele peperkorrels
bouillonblok
Bereiding:
Water in de pan en voeg spliterwten, laurierblad en
hamschijf en klein gesneden
knolselderij toe. Laat geheel
60 minuten zachtjes koken.
Snij de prei, ui en winterpeen
klein. Snij het vlees in stukken
en laat alles nog 30 minuten
doorpruttelen.
Breng op smaak met een

bouillonblokje en voeg plakjes
rookworst toe.
Houd je van een snee roggebrood bij de snert, laat dan
een speklapje meekoken.
Laat de snert een nacht ‘indikken’. Mmmm….zo lekker in de
winter
Eet smakelijk!

In het vorige nummer van t Lougnijs heb ik aangekondigd
dat ik ga stoppen als Provinciale Statenlid. Maar natuurlijk
blijf ik tot het laatst actief. Op mijn één na laatste
Statenvergadering heb ik een mooi resultaat behaald, omdat
mijn motie is aangenomen.
In een vergadering van de
Provinciale Staten worden
bespreekstukken niet altijd op
dezelfde manier behandeld.
Elke partij mag zijn woordje
doen en na één of twee
besprekingsrondes wordt er
een beslissing genomen. Als er
een motie of een amendement
is ingediend, moet daarover
eerst gestemd worden. Een
motie is een middel om iets
aan de orde te stellen en als
de meerderheid vóór stemt,
is deze aangenomen. Een
amendement is een voorstel
om iets te veranderen in een
officieel document. Met een
amendement wordt dus direct
iets veranderd en met een
motie wordt iets voorgesteld
wat later zal worden
uitgewerkt.
Op de Statenvergadering van
6 februari jl. bespraken we de
Actualisatie Omgevingsvisie
en –verordening van de
omgevingswet. Sinds enkele
jaren zijn we bezig met deze
wet. Elk jaar wordt er door
de Provincie een lijst van
aanpassingen vastgesteld,

zodat we in 2021 de
omgevingswet voor elkaar
hebben.
Voorafgaand aan onze
bespreking konden burgers of
organisaties bezwaren indienen
tegen de aanpassingen. Er
was ook bezwaar gemaakt
door een boer. De term
‘voorzieningen voor
mestopslag op de veldkavel’
was namelijk veranderd in
maar twee mogelijkheden,
alleen ‘foliemestbassins en
mestzakken’. De boer wilde
graag een mestsilo op zijn land,
verder weg van de boerderij,
en nu mocht een mestsilo dus
niet. Als Provinciale Staten zijn
we erg terughoudend in het
plaatsen van bouwwerken in
het veld. Maar als een mestsilo
er bijna net zo uit ziet als een
mestbassin, zouden we dan
wel verschil moeten maken?
Het leek me een uitdaging om
met een amendement een
verandering in de tekst voor
elkaar te krijgen. Voorafgaand
aan de Statenvergadering
stuurde ik niet alleen mijn
voorstel voor het amendement
aan de andere Statenleden,

maar ook extra informatie met
plaatjes waarop een mestsilo
en mestbassin op elkaar leken.
Op de Statenvergadering
verdedigde ik mijn standpunt
en diende ik het amendement
in. De andere partijen waren
helaas niet allemaal overtuigd.
De Gedeputeerde wist niet
zeker of mijn amendement
juridisch haalbaar was, maar
ze gaf wel de toezegging om
een manier te zoeken om
ook plaatsing van mestsilo’s
mogelijk te maken.
Omdat ik dus waarschijnlijk

geen meerderheid zou hebben
voor mijn amendement, trok
ik hem in en met een motie
kreeg ik voldoende stemmen.
In deze motie kreeg het college
de opdracht om het oprichten
van mestsilo’s mogelijk te
maken, onder voorwaarde
dat die vergelijkbaar zijn met
mestbassins.
En dus behaalde ik op de
valreep - voordat ik afzwaai een ‘boeren’overwinning!
Hilma Oudman-Dam
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Van de redactie:
Het is heel ongebruikelijk om voorafgaand aan de vaste column
Rimpels als redactie te schrijven. De reden hiervan is, dat Eric de
Klerk na 100 Rimpels de figuurlijke pen erbij neer gaat leggen. In het
maart-nummer van 2009 schreef Eric, toen nog redactielid, zijn eerste
column: “Zeehonden in onze maren?”. Er volgde een hele reeks, totdat
Eric in juli 2011 de redactie verliet en stopte met schrijven.
De lezers hadden heimwee naar zijn column en Eric blijkbaar ook,
want vanaf het september-nummer van 2012 is het ‘herrimpelen’
weer begonnen. En met succces!
Nu, bijna 100 Rimpels later, is het voor Eric écht tijd om ermee te
stoppen.
Dus voor u als lezers: geniet nog even van deze een-na-laatste
Rimpels….

Handen Schudden
Er zijn verschillende manieren om elkaar te begroeten. Iedere
cultuur heeft zo zijn eigen rituelen. Een ervan is handen
schudden.
Als je iemand de hand schudt betekent dat letterlijk, dat je de
hand van de ander pakt en die op en neer beweegt (schudt). Dat
lijkt eenvoudig, maar is het allerminst.
Iemand kan je hand pakken en je totale bloedsomloop doen
stoppen. Dat heet een stevige handdruk en dat zou staan voor
een zelfverzekerd iemand. Vaak gaat dit gepaard met een
eindeloos op en neer schudden.
Het tegenovergestelde is ook niet prettig. Een slappe handdruk,
een hap snot, dat bij de eerste beweging al weer uit je hand glipt.
Dan heb je nog mensen, die je hand met beide handen pakken,
wat het gevoel moet geven of je heel vertrouwd met elkaar bent.
Iemand kan net doen of ie het niet ziet en dan sta je voor aap met
je uitgestoken hand, die in de lucht hapt.
Bij sommige religies zijn er weer regels, wie elkaar wel en niet de
hand mag schudden.
Een linkerhand is, behalve bij padvinders (scouts heten die
tegenwoordig), niet bij iedereen gewenst, met die hand hoor je je
na toiletbezoek te reinigen en is dus een onreine hand.
Handen schudden kan vergezeld gaan met één, twee of drie
(lucht)zoenen, dat is weer een heel ander onderwerp. Daarover
misschien een andere keer.
Er valt nog veel meer te vertellen over handen schudden. Op
internet staan er talloze voorbeelden van en ook aanwijzingen wie
en hoe je welke hand moet schudden en waarom.
De reden van dit schrijven over handen schudden is niet
de manier waarop, maar de veronderstelling, dat iedereen
hoogstens zes handdrukken van een levend, maakt niet uit wie,
persoon op de wereld verwijderd is. Populair gezegd is iedereen
zes handdrukken van de president van Amerika verwijderd. Nu
was dat vroeger altijd een eervolle gedachte, echter met deze
president zou ik liever een onmetelijk aantal handschudden
verwijderd willen zijn.
Terug naar de hypothese.
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In de literatuur is dit
verschijnsel bekend als six
degrees of separation.
Een Hongaarse schrijver
beschreef het begrip als eerste
in 1929.
Sindsdien zijn er
wiskundige modellen en
computersimulaties op
losgelaten. Of het nu bewezen
is of niet, wil ik van af zijn.
Dat is mijn terrein niet. Het is
in ieder geval leuk om deze
veronderstelling voor jezelf te
concretiseren.
De eerste stap is: neem
een voor jou belangrijk,
onbereikbaar persoon in
gedachten. De president van de V.S. valt dus af. Na lang nadenken
valt mijn keuze op Brigitte Bardot. Ze leeft nog, ze is inmiddels
85 jaar, en zo’n vijftig jaar geleden hing zij in verschillende
poses op de kastdeur in mijn kamer. Tegenwoordig zet ze zich
in voor de dieren. Een nobel streven. Daarnaast laat ze zich
nogal laatdunkend uit over andere rassen en culturen en is zelfs
veroordeeld voor racisme en discriminatie. Die kant van haar
laat ik niet buiten beschouwing, want dat zou wel eens mijn
verbinding kunnen zijn.
De vraag is dus: hoe kom ik
met vijf tussenpersonen (zes
keer handen schudden) bij
B.B.?
Ik ga uit van iemand uit
mijn eigen dorp, die in de
gemeenteraad heeft gezeten
(meerderen). Eén van hen heb
ik vast weleens een hand gegeven (1). Die dorpeling heeft zeker
onze (nu oude) burgemeester Van Beek een hand gegeven (2).
Als PvdA-er heeft zij ooit de hand geschud van Lodewijk Asscher
(3), die als voormalig vicepremier de Franse president (toen nog:
Hollande) de hand schudde (4), en beroepsmatig, tegen zijn zin,
gaf hij presidentskandidate Marine Le Pen de hand (5). Brigitte
als kind aan huis bij de vader en dochter Le Pen kreeg mijn
verbindende hand van Marine (6).
Probeer het maar en iedereen zal verbinding kunnen leggen met
zijn of haar idool. Meerdere oplossingen zijn mogelijk.
Mijn droom destijds om de hand te vragen van Brigitte Bardot is
50 jaar later toch een beetje uitgekomen.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl

Tiny en Linda Bouter
exposeren in kerkje Rottum
Van 17 februari tot 24 april exposeren Linda Bouter en Tiny BouterSnijders hun vrije werk - schilderijen, keramiek en combinaties
daarvan - in de kerk van Rottum. Hun keramische werk is
geïnspireerd op het Groninger land. In het tweedimensionale werk
voert de mens de boventoon.
Tiny en Linda hebben samen
een galerie en atelier in een
voormalige lagere school te
Roodeschool. Dit jaar bestaat de
school precies 90 jaar. Ook zijn
ze samen opgeteld 90 jaar actief
als beeldend kunstenaars (Tiny
55 jaar en Linda 35 jaar).
Deze expositie is de eerste van
een reeks activiteiten ter viering
van dat 90-jarig bestaan.
Tiny Bouter-Snijders
(Amsterdam) maakt abstracte,
monumentale keramische
objecten. Wat haar vooral
aantrekt aan het Hogeland
is de weidsheid, de mooie
luchten, de dijken met hun
doorgangen, de stilte, maar ook
het prachtige omgeploegde
land in de winter. Dit alles heeft
grote invloed op haar werk.
Ook haar reis naar Japan werkt
door in haar werk.

Linda Bouter (Rietveld
Academie, Amsterdam) begon
als edelsmid/schilder, maar
ontwikkelde zich daarnaast
als keramiste. De afwisseling
tussen schilderen en werken
met klei is haar op het lijf
geschreven. Het brengt haar
veel inspiratie, waaruit o.a.
het gecombineerde werk
(keramiek op paneel) ontstond.
Juist omdat het schilderen
eigenlijk heel meditatief is en
het werken met klei heel aards,
vult dit elkaar goed aan.
Linda en Tiny maken ook het
zogeheten ‘waddenkeramiek’:
binnen- en buitenpotten,
kaarsenstandaards,
heksenhoedjes, klokken,
schalen, reliëfs en
gebruiksgoed. In opdracht
vervaardigen zij ook speciale
urnen en gedenktekens.
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De laatste week voor de voorjaarsvakantie was er projectweek
op de Klinkenborg: de hele week stond in het teken van MEDIA.
Mediawijsheid, fotografie, verhaaltjes maken op de iPad waarin
jezelf figureert, een computer maken van dozen en ander kosteloos materiaal, het is maar een greep uit de vele verschillende
activiteiten die de kinderen deze week kregen aangeboden.
programma los te laten en in
te zoomen op een specifiek
onderwerp.
Later dit jaar volgt een tweede
projectweek met als onderwerp
“Kantens vroeger en nu” (ken je
omgeving).

Hier bekijkt de kunstenares een
decor voor een mini- me foto met
een leerling
Met kunstenaar Ida Buijs werden ‘Mini-me-foto’s’ gemaakt.
Hierbij ontwerpen de kinderen
een achtergrond met papier en
bijv. blokken, lego, knuffels etc..
Een eerder gemaakte foto van
de kinderen wordt in het decor
geplaatst waarna een foto van
het geheel wordt genomen.
Het effect is dat de kinderen als
een mini-versie van zichzelf
met hun knuffel, lego-auto etc.
worden geportretteerd. Vervolgens maakten alle kinderen
samen een kunstwerk voor de
muur in de middenruimte van
de school, met als titel: ”Vreemde Vogels”.
Het was voor zowel leerkrachten als leerlingen heel fijn om
af en toe een week het gewone

Aan het werk met decor.
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Uitnodiging Pannenkoekendag
Zoals inmiddels - sinds twee
jaar - traditie is, willen we alle
oudere inwoners van Kantens
weer uitnodigen voor de Pannenkoekendag. Dit keer vindt
die plaats op woensdag 3 april.
We willen dit jaar, voor de ouderen die dit leuk vinden, een
nieuw onderdeel aan de Pannenkoekendag toevoegen: “de
Verhaaltjesmachine”.
De Verhaaltjesmachine is een
initiatief van de Bibliotheek en
stimuleert kinderen om hun
ideeën en verhalen te verwoorden. Het gaat om kinderen uit
groep 1 en 2 (in de leeftijd van
4, 5 of 6 jaar)
Wat is de bedoeling?
Hiervoor hebben we vijf ‘oudere’ Kantsters (begeleiders)
nodig. Met maximaal drie
kinderen per begeleider gaan
die aan de slag. Eerst kiest elk
kind in het groepje een plaatje
en knipt en plakt die op een
strook. De drie plaatjes vormen
begin, midden en eind van het
verhaal.
De kinderen bedenken een
verhaal bij hun eigen plaatje.
Onder het plaatje schrijft de
begeleider (de oudere Kantster)
kort op wat het kind bedenkt.
Dit is een geheugensteuntje
voor bij de latere opnames. De
kinderen gaan daarna naar de
klas terug. Janna Hulshof, medewerker van de bibliotheek,
haalt nu één voor één een
groepje op en gaat samen met
de begeleider het verhaaltje
opnemen, waarbij de plaatjes
in beeld komen met daarbij de
stemmen van de kinderen. Het
kind en de begeleiders komen

Foto maken van het decor.
dus niet in beeld. De begeleiders kunnen het kind helpen
zijn/haar verhaaltje te vertellen.
De ouders en de begeleiders
krijgen een link voor YouTube,
waarop de filmpjes worden
gezet. De filmpjes zijn alleen
toegankelijk via deze link.
Terwijl Janna de opnames
maakt, mogen de overige opa’s
en oma’s bij mij in de klas
“meespelen”.
Het Pannenkoeken eten begint
om 11.30 uur (u bent welkom
vanaf 11.15 uur). Lijkt het u
leuk om mee te werken aan de
Verhaaltjesmachine, dan verwachten we u om 10.30 uur.

U kunt zich aanmelden voor
de Pannenkoekendag én de
Verhaaltjesmachine door een
mailtje te sturen aan obsklinkenborg@lauwerseneems.nl
of te bellen met 551788.
We versturen geen papieren
uitnodigingen meer, omdat
voorgaande jaren bleek dat
niet alle mensen, die in aanmerking komen voor een uitnodiging, deze ook ontvangen.
t Lougnijs krijgt namelijk iedereen in de brievenbus!
Anne Praktiek

Griep
Bonzen in de kop – hoamergeklop
Neuze potdicht – pien in t gezicht
Pien in de strödde en killende koezen,
Zinkens in de hazzens en d’oren aan ’t soezen.
Pien in de aarms, kramp in de daarms
Polze aan ’t joagen, tonge besloagen
Pien in de rogge en pien in de bainen,
tounen as ies en de vouten as stainen.
Koorze as n peerd, haile dag niks weerd
Stief as n ladde, ’n smoak – arregadde!
Ogen aan ’t troanen en hailendal rood,
Kop en bainen binnen swoarder as lood.
Aaldeur aan ’t rillen, dörst nait te stillen
Tandgeklapper, aal doage slapper
Kroaken en steunen van aal dij ellènne,
Kinnen van pien nait meer overènne.
Keel aalmor dikker, kold as ’n kikker,
Den weer aan ’t gluien, de haile dag bruien
Twij veren bèrren, de neuze der onder,
’n Kroeke of vlinde en meer zoks gedonder.
Nachten en doagen in ’t bèrre omruden
Proaten mit haisterge, noare geluden
Housten en koggeln, gekroak en gepiep,
Ain stok ellèn: dat is nou griep!
J. Legger
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Mijn naam is Epie Knol. Ik ben geboren op 22 augustus 1954 in
Zuidwolde (Gr.), bij mijn oma in huis. Dat gebeurde vroeger wel
vaker. Mijn ouders woonden in Doodstil aan de Barmerweg 13,
later werd dat Trekweg 30. Ik heb een zus Alie, die aan de Langestraat in Kantens woont.
De basisschool heb ik tot mijn tiende levensjaar in Uithuizen doorlopen. Daarna zijn wij naar Kantens verhuisd naar Kooistraat 21
en ben ik in Kantens naar de School met den Bijbel gegaan. Na de
lagere school ben ik de huishoudschool gaan doen. In 1969 ben ik
aan het werk gegaan, onder andere bij de Fam. Woltjer in Uithuizermeeden.
Daarna ben ik terecht gekomen bij een naaiatelier, waar ik twee
jaar heb gewerkt.
Hierna kreeg ik een baan bij Patrimonium, een bejaardentehuis
in Groningen. Daar was ik tot 1973 in dienst. Toen mijn kinderen
geboren werden, paste de Thuiszorg beter bij mij. Daar werkte ik
drie dagen in de week.
In 1971 heb ik Dolf Schaap leren kennen in de bar “De Posthoorn”
te Kantens.
Wij zijn in 1973 verloofd en getrouwd op 11 oktober 1974 en gingen wonen aan de Almastraat 54a in Bedum. Hier zijn onze zoons
Jan-Arend en Jurjen geboren.
In 1979 zijn wij verhuisd naar Almastraat 2, waar zoon Albert en
dochter Marjan het levenslicht zagen.
Omdat mijn schoonouders gingen verhuizen naar het seniorencomplex Bederawalda kwam het ouderlijk huis van Dolf vrij. Daardoor konden wij daarheen verhuizen en inmiddels wonen wij al
weer 25 jaar aan de Thedemastraat 88 in Bedum. Inmiddels hebben onze kinderen hun eigen gezin en zijn wij trotse grootouders
van vijf kleinkinderen: Amy, Milan, Nienke, Ilse en Vigo.
In de vakantie trekken we graag samen met mijn zus Alie en haar
man Rikkert-Jan Swieringa op. Dit jaar wordt het de negende keer
dat wij met elkaar op fietsvakantie gaan. Samen op de camping
staan vinden we heel plezierig; wij in onze caravan en Alie en
Rikkert-Jan in een camper. We rijden dan de fietsvierdaagsen in
Noord- Nederland. Zo zijn wij te vinden in Appelscha, Westerbork
en vele andere plaatsen. We fietsen zo rond de 210 km per fietsvierdaagse.
Naast het fietsen, klaverjassen wij ook graag. Dat doen wij samen
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met Dolf zijn zusje en vrouw. We leggen elke keer geld in de pot
en als er genoeg in zit gaan we daar lekker van uit eten.
Daarnaast passen wij graag op onze kleinkinderen en genieten
hier volop van.
Groeten van Epie Schaap-Knol

Vrouwen van Nu afd. Middelstum-Kantens e.o. verzorgt op
woensdag 6 maart as. een koffieochtend, waarbij Lukas Kruidhof
vertelt over zijn werk als rechercheur, maar ook als beveiliger van
leden van het koninklijk huis en prominente personen.
Aanvang is om 09.30 uur in t Schienvat te Kantens.
Vrouwen van Nu afd. Middelstum-Kantens e.o. organiseert samen
met afd. Loppersum een informatieve avond op 12 maart as. over
Russische tsaren, vertelt door de heer Bijster.
De Russische Tsarenfamilie Romanov telde vele tsaren. De heer
Bijster neemt ons mee terug in hun eeuwenlange heerschappij.
Wie kent niet tsaar Peter de Grote, maar ook andere tsaren
hebben een grote stempel op het dagelijkse leven in Rusland
gedrukt. De laatste tsaar was Nicolas de tweede, en hij kreeg de
bijnaam ‘bloedige Nicolas’ vanwege de vele executies en oorlogen.
Aanvang is om 20.00 uur in t Schienvat te Kantens, grote zaal.

Mijn naam is Daniela en ik woon samen met mijn man Izebrand
en onze twee dochters Lena (8 jaar) en Fenna (6 jaar) aan de Oosterweg te Kantens. Er werd mij gevraagd of ik iets wilde vertellen
over mijn baan als studieadviseur bij een onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen, echter had ik op dat moment nét besloten na 11 jaar een andere baan aan te nemen, dus het schrijven
van dit stukje heeft even op zich laten wachten.

Sinds afgelopen november ben
ik werkzaam als adviseur opleidingen bij het Ommelander
Ziekenhuis in Scheemda. Een
compleet nieuw ziekenhuis dat
sinds juni 2018 midden in de
landerijen haar deuren heeft
geopend.
Het Ommelander Ziekenhuis
koos ervoor haar twee locaties
in Delfzijl en Winschoten samen te voegen op één nieuwe
locatie in Scheemda. Verschillende ontwikkelingen waren
hiervan de oorzaak. Zo gelden
in de ziekenhuiszorg steeds

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.

strengere kwaliteitseisen en
wordt er steeds verder gespecialiseerd. Daarnaast neemt in
de regio Noordoost Groningen
de bevolking af en neemt de
vergrijzing toe. Met dit nieuwe
ziekenhuis én de strategische
samenwerking met het UMCG
zijn we erin geslaagd ziekenhuiszorg op hoog niveau te behouden voor de regio Noordoost Groningen.
Ooit droomde ik ervan, zoals
vele jonge meisjes, om dokter
te worden. Helaas was scheikunde niet mijn sterkste vak op
het atheneum, dus koos ik na
mijn diploma een hele andere
richting. Echter de zorg en later ook het onderwijs hebben
altijd mijn bijzondere interesse
gehad. Het was dus niet zo raar
dat ik, ondanks mijn niet-zorggerelateerde studie, ervoor
koos mijn afstudeerscriptie en
onderzoeksstage bij het UMCG
te doen. Na het behalen van
mijn bul ben ik snel het onderwijs ingerold, maar na 11
jaar was ik toe aan wat nieuws,
een nieuwe uitdaging en een
andere omgeving. En die heb ik
zeker gevonden in Scheemda!
Ik werk er nu drie maanden en
heb inmiddels wel een goed
beeld van de inhoud van mijn
functie, maar dat heeft wel
even geduurd, kan ik je vertel-

len.
De eerste weken duizelde mijn
hoofd regelmatig van alle informatie en nog nooit ging ik
zo vroeg naar bed. Als adviseur
ben ik samen met mijn collega
verantwoordelijk voor alles
rondom opleidingen binnen
het ziekenhuis: van verplichte
scholingen van de mensen
in de zorg tot maatwerkprogramma’s voor bijvoorbeeld
het management. Daarnaast
houd ik me o.a. bezig met het
strategisch opleidingsplan van
het ziekenhuis, met audits
(controleonderzoeken) van
diverse interne opleidingen,
maak ik deel uit van regionale
overleggen met opleidingsfunctionarissen van andere
ziekenhuizen, ben ik gesprekspartner van het management
en heb ik contact met diverse
scholen rondom diverse stages. Een ander leuk project
waar ik momenteel druk mee
ben is het gereedmaken van
het ziekenhuis voor vijfdejaars
studenten van de opleiding Geneeskunde in Groningen. Vanaf
mei gaan deze co- assistenten
hun coschappen bij ons in het
ziekenhuis lopen. Naast het
opdoen van medische ervaring

op de verschillende afdelingen
in het ziekenhuis, zullen ze elke
woensdagmiddag onderwijs in
ons ziekenhuis moeten volgen.
Samen met één van de artsen
ben ik dit aan het opzetten.
Doordat het ziekenhuis relatief
klein is, zijn de communicatielijntjes kort. De ene dag zit ik
bijvoorbeeld op kantoor met
iemand van P&O (Personeel en
Organisatie) of financiën, terwijl ik een andere dag met een
dokter of verpleegkundige het
kantoor deel.
Mijn derde werkdag is er eentje om niet te vergeten: toen
kwam namelijk onze Koning
Willem-Alexander het ziekenhuis officieel openen! Omdat
iedereen een glimp van hem
wilde opvangen, renden de collega’s van hot naar her, maar
omdat ik de weg in het ziekenhuis nog niet zo goed kende,
‘remde’ ik iets te laat en liep ik
bijna tegen de koning aan!
Ik zou willen zeggen: wees welkom om ons mooie ziekenhuis
te bewonderen, maar dan uiteraard in goede gezondheid!
Hartelijke groeten
Daniela Dijkema-Middendorp
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Fotoboek van het Kantster Bos
De afgelopen 10 jaar zijn er door mij heel wat foto’s gemaakt in “ons bosje”, het Kantster bos. Vooral toen ik er een vlinderroute in
kreeg van de Vlinderstichting en niet zo lang erna tevens de MUS(Meetlat Urbane soorten)-telling ging doen voor SOVON. De MUS
telling gaat niet over mussen, (wel een beetje) maar over dorps- en stadsvogels. Nu ons bos er zo slecht aan toe lijkt te zijn met de
Essentaksterfte, leek het me een mooi moment een fotoboekje samen te stellen met alles wat ik zo al tegenkwam tijdens mijn kleine
expedities.
Het boekje is bij lange na niet
volledig. Ik heb natuurlijk van
alles gemist om op de foto te
zetten zoals bijvoorbeeld de
zanglijster,
buizerd, de reeën en hazen.
Mijn indruk is, dat het bos het
allemaal wel prima vindt en
zich niets aantrekt van de dode
essen. Wij als mensen trekken
het ons aan, maar de natuur
gaat gewoon door met waar
het nu eenmaal goed in is. Dus
met dit boekje wil ik iedereen
een hart onder de riem steken:
het gaat best goed. Als je beter
begrip hebt van wat je ziet, ga
je de dingen anders bekijken
en waarderen.

kan de bestellingcoupon (zie
hieronder) worden ingevuld
en bij mij (in een enveloppe) in
de brievenbus worden gedaan
(Langestraat 37 in Kantens),
maar dat kan natuurlijk ook
per email (m.m.kromhout@
hetnet.nl). De betaling vindt
plaats bij het afhalen op vrijdag
29 maart of zaterdag 30 maart.
Er kan ook elektronisch
betaald worden: NL21 ABNA
0426 6106 44 t.n.v. M.M.
Kromhout, onder vermelding
van uw volledige naam, adres
en aantal boeken.
Veel plezier ermee!
Marjolein Kromhout
06 2053037

Het boek is op A4 formaat
(liggend) - met 31 pagina’s
en 81 foto’s - en kost € 7,50
per stuk. Voor een bestelling

Bestelling Fotoboek Kantster Bos: € 7,50 per stuk
Aantal boeken:
Totale kosten:
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Telefoon:
E-mailadres:
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Giften
Afgelopen periode hebben we de volgende giften mogen ontvangen:
Vereniging Dorpsbelangen Rottum.............................................€ 25,J.R. te K. ...........................................................................................€ 25,Hartelijk dank voor uw gaven.

Plan van Aanpak Kantsterbos
LET OP TIJDELIJKE AFSLUITING VAN HET BOS
Staatsbosbeheer voert in het kader van de aanpak essentaksterfte werkzaamheden uit in het Kantsterbos. Voor uw eigen
veiligheid zal vanwege de aard van de werkzaamheden het
bos volledig afgesloten zijn op het moment dat deze werkzaamheden uitgevoerd worden.
Nagenoeg alle essen in het
Kantsterbos zijn zwaar aangetast door de essentaksterfte.
Daarnaast zijn veel bomen ook
aangetast door honingzwam,
waardoor een groot veiligheidsrisico is ontstaan door vallend
dood hout uit de kronen van
de essen en bomen die in zijn
geheel omvallen.
Uitvoering werkzaamheden
Als gevolg van de zware aantasting is de kwaliteit en stevigheid
van het hout dusdanig verslechterd dat Staatsbosbeheer
samen met de aannemer heeft
moeten besluiten om het hout
te verhakselen (klepelen) in
plaats van het af te zagen en te
verwerken. Dit is besloten omdat de kwaliteit van het hout
zo slecht is dat Staatsbosbeheer dit niet op een duurzame

manier kan aanbieden aan
energiecentrales. Dit betekent
dat het verhakselde hout in de
bosvakken achterblijft.
Er wordt gewerkt volgens de
richtlijnen van de Gedragscode
Bosbeheer. Daarbij zijn vooraf
alle te beschermen flora en
fauna in kaart gebracht. Op
de onderstaande kaart zijn
de bosvakken waar de werkzaamheden worden uitgevoerd
aangegeven met witte lijnen en
arcering.
Bos blijft bos
In de plaats van het essenbos
komt weer nieuw bos door
aanplant van nieuwe bomen
om te zorgen voor een soortenrijk bos voor de toekomst.
Staatsbosbeheer streeft ernaar in de nieuwe bossen een
grotere verscheidenheid aan

boomsoorten te planten, zodat
eventuele toekomstige ziekten
zich minder snel kunnen verspreiden en ook minder effect
hebben op het aanzicht van
het hele bos. De herplant in
het Kantsterbos valt onder het
project ‘Omvorming ruilverkavelings- en dorpsbossen’, dat
Staatsbosbeheer samen met

Landschapsbeheer Groningen
gaat uitvoeren. De herplant zal
op zijn vroegst in het najaar
van 2019 beginnen.
Vragen?
Heeft u vragen, opmerkingen
of ideeën over de toekomstige ontwikkelingen in dit bos
neemt u dan gerust contact op
met Sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl
Telefonisch zijn wij bereikbaar
op het nummer 0519-345145.
Meer informatie over essentaksterfte kunt u vinden op:
www.staatsbosbeheer.nl/
over-staatsbosbeheer/dossiers/
bos-en-hout/essentaksterfte

Zonnepanelen in Rottum
Coöperatie E.I.K. heeft in samenwerking met Mts. Smits-Flipsen
aan de Doodstilsterweg te Rottum een zonnedak met 756
panelen gerealiseerd! De feestelijke opening werd verricht door
de gedeputeerde van de Provinciale Staten, Nienke Homan
en de nieuwe wethouder van de gemeente Het Hogeland,
Kristel Rutgers. Dit dak brengt ons weer dichter bij een energieneutraal Kantens, Stitswerd en Rottum. Daarvoor zijn nog 4.000
zonnepanelen nodig. Draagt u dit gemeenschappelijke streven om
energie-neutraal te zijn een warm hart toe, dan kan de coöperatie
E.I.K e.o. u zeker helpen om ook uw dak voor zonne-energie te
benutten. Meld u dan bij cooperatie.eik@gmail.com.
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AGENDA Rottum
17 februari – 24 april
Kerkje Rottum
Expositie Linda Bouter en Tiny
Bouter-Snijder
Gratis entree
Vrijdag 1 maart
Dorpshuis Kloosterstee
20.00 uur
Klaverjassen Röttumer Roemjagers
Vrijdag 8 maart
Dorpshuis Kloosterstee
20.00 uur
Lezing Lideke Bierema voettocht van Maastricht naar
Rome
Dinsdag 12 maart
Dorpshuis Kloosterstee
10.00 -12.00 uur
Gezellige koffiemorgen
Dinsdag 26 maart
Dorpshuis Kloosterstee
10.00 -12.00 uur
Gezellige koffiemorgen

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

Woensdag 13 maart
t Schienvat
19.30 – 21.30 uur
VDK vergadering
Vrijdag 15 maart
t Schienvat
17.00 – 18.00 uur
Inloopspreekuur Kiona Stel –
dorpencoördinator Het Hogeland
Woensdag 20 maart
t Schienvat
07.00 – 21.00 uur
Provinciale Statenverkiezingen
Woensdag 20 maart
t Schienvat
19.30 – 22.00 uur
Bridge
Dinsdag 26 maart
t Schienvat
19.30 – 21.30 uur
AED (opfris)cursus
Donderdag 28 maart
t Schienvat
13.30 – 16.00 uur
Bridgecursus
VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT

AGENDA Kantens

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
19.30 – 21.30 uur
tot 12 jaar
19.30 – 00.00 uur
ouder dan 12 jaar

Woensdag
15.00 - 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
19.30 - 20.45 uur
You better work
o.l.v. Ineke Doornbos

Woensdag 6 maart
t Schienvat
15.00 – 16.30 uur
Inloopspreekuur Kiona Stel –
dorpencoördinator Het Hogeland
t Schienvat
09.30 – 11.30 uur
Koffieochtend Vrouwen van
Nu Rechercheur Lukas Kruidhof

Donderdag
20.00 – 22.30 uur
damclub

Donderdag 7 maart
t Schienvat
19.30 – 21.30 uur
CSCW vergadering
Dinsdag 12 maart
t Schienvat
20.00 – 22.00 uur
Vrouwen van Nu + afd. Loppersum –
Russische tsaren
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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
DOKTERSDIENST:
T 0900-9229
TANDARTSEN:
www.vtng.nl voor informatie
over dienstdoende praktijk en
telefoonnummers
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
www.binnenwerk-psychotherapie.nl
Maatschappelijk werk MJD:
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen
en Warffum
T 0595 – 437555

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
vrijgemaakt
Zondag 3 maart
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. L.G. Boonstra
(in Middelstum)
Zondag 10 maart
09.30 uur – ds. J.T. Janssen
14.30 uur – ds. D. Noort (in
Kantens)
Woensdag 13 maart (biddag)
15.30 uur – ds. C. Kanis; Singin (in Loppersum)
19.30 uur – ds. J.H.
Soepenberg (in Kantens)
Zondag 17 maart
09.30 uur – ds. L.G. Boonstra
14.30 uur – ds. M. Beute (in
Middelstum)
Zondag 24 maart
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. L.J. Joosse (in
Kantens)
Zondag 31 maart
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. H. Wijnalda (in
Middelstum)
Kerkdiensten Chr. Geref.
Kerk Kantens
Zondag 3 maart
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J.P. Rozema
Zondag 10 maart
09.30 uur – ds.R. Jansen
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

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

Woensdag 13 maart
19.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Biddag

MAALTIJDSERVICE OOSTERLENGTE:
T 0597 – 412613

Zondag 17 maart
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. A.J. van
Zuijlekom
Zondag 24 maart
09.30 uur – ds. M.J. van
Keulen
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 31 maart
09.30 uur – ds. A.A.L.
Aalderink
14.30 uur – ds. A.J. van
Zuijlekom

Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 3 maart
09.30 uur - drs. J.W. Bassie,
Groningen
Zondag 10 maart
09.30 uur - de heer Le Pair,
Roden
Zondag 17 maart
09.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
(koffie/thee in Salem)
Zondag 24 maart
09.30 uur - kw. J. Tuma,
Winsum
Zondag 31 maart
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Vesper m.m.v. Ensemble
Sonus Vita o.l.v. Anjo de
Haan en Vincent HensenOosterdijk, orgel
Dorpskerk Rottum
Zondag 10 maart
19.00 uur – ds. A. Fraanje
Zondag 24 maart
19.00 uur – ds. J.W. Mout
Zondag 31 maart
19.00 uur – ds. H. Poot

Jannewoarie
2019
Wat n graauwe grieze doagen
vot noa nijjoar. Der kwam gain
ènd aan. Smörns om acht uur
was t nog routduuster. Zol je
nog n beetje ien bèr liggen
blieven of der oet goan? Joa, t
licht mor aan en bainen boeten
boord, aans binnen ie haile dag
loat.
Haalf jannewoarie haar
weervraauw ienainen wat snij
en kolle ien t zin. Zol der toch
wat van winter komen? Wie
dochten dat we mor gaauw
eerabbels en wat ekstroa
gruinte en brood ien hoes
hoalen mozzen. Ie hemmen
aaltied dij snijwinter van
1979 ien gedachten. Lu oet
Eppenhoezen belden toun t
gemaintehoes op dat ze deur
snijdunen nait bie winkels
komen konden en verlet
om brood haren. Zundag 10
feberwoarie konden joe vaaier
uur laank veur radio en tv
heuren en zain hou ter tou om
weg ging.
Soavends zain wie oranje

knipperlichten deur koamer
hén goan, n taiken dat ter zolt
streud wordt. As aanderdoags
gerdienen open goan is stroat
n beetje wit. Overdag n felle
zun. Ien koamer kinnen ie stof
overaal weer liggen zain en
n haandwaarkje kin zunder
laamplicht.
En der zel meschain
scheuvelies komen aander
week. Iesboan staait aal weken
blaank, dat kom mor op! Van
zotterdag op zundag vroor t
en dag doarnoa nog n moal.
Scheuvellaifhebbers werden
vot haildaal gek ien kop. Op
tillevizie zag je gonnent t op
kroag òf perbaaiern vanzulf
en der mos n marathon
komen. Haaksbergen won t
van Noordloaren en dat op
Blaauwe Moandag dat wie
alpmoal ien put zitten mozzen
as je t nijs loven moggen.
Aanderdoags vaalt ter snij.

Doar zel iesboanbestuur nait
blied mit weden. Snij op t ies
is niks weerd. Verschaaident
iesboanen goan toch eefkes
open. Zol der ien Kannes ook
scheuveld worden of mouten
wie wachten wat feberwoarie
dut?
Advendo haar vrijdoags bie
heur eerste oetvoeren ook
last van snijproeksel. Alpmoal
ellèn op weg, summege
bezuikers konnen der nait
bie weden. Mor o wonder, op
zotterdagmörn was t deu bie 7
groaden en was wereld haildaal
gruin en was t net zo gries en
graauw as jannewoarie begon.
Wat n roare winter!
Wel zok niks van winter aantrok
was ons kerstroos. As t vroor
laait e kop even hangen, mor
zo gaauw zun scheen stoken
zes snijwidde bloumen kop
weer ien t ènd. Ien toen
schoten snijklokjes tou grond
oet en hier en doar was aal n
gele winterakoniet te zain.
t Zel weer veurjoar worden,
zong Ede Staal en doar zellen
wie ons mor aan vast hollen.
Anje van der Hoek-Linstra
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Foto van de maand
Besneeuwd Stitswerd.
Te zien van links naar rechts: prullenbak, bankje, begin van de haven, bladloze volgroeide Amerikaanse
es, scheef hangende schommel, Georgiuskerk, middenstuk van de haven, puntdakkig geitenverblijf, uitloop
van de haven en niet te vergeten: sneeuw rondom. Leve de sneeuw!
Paul Moonen

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

De Boeken-Lees-Kamer
Nieuw in Kantens!
Van kinds af aan, lees ik al en ben ik dol op verhalen. Na jarenlang in de stad bij boekhandel Godert
Walter te hebben gewerkt, leek het me goed en heel leuk om zelf iets met ‘boeken en lezen’ in Kantens op te zetten. En dat gaat de komende maanden vorm krijgen in t Schienvat. Iedere vrijdagmiddag van 14.00 – 18.00 uur kunt u daar boeken lezen, erover praten, boeken lenen en boeken kopen
tegen zeer gunstige prijsjes.
Misschien zijn er wel kinderen
die voorgelezen willen worden;
het kan allemaal. Er staan al
twee kasten vol met mooie
titels over geschiedenis, kunst
en nog zo het een en ander.
Ook zijn er detectives te lezen;
kortom voor elk wat wils.
De komende tijd wordt dat nog
veel meer.
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Hebt u zelf boeken die u kwijt
wilt of eventueel ruilen, dat kan
ook.
De Familiekamer wordt voor dit
alles ingericht, maar die blijft
natuurlijk bestaan. Het één
hoeft het ander niet uit te sluiten. Via t Lougnijs hou ik u de
komende tijd op de hoogte.
Ik hoop veel mensen in deze

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.

Boeken-Lees-Kamer te ontmoeten en gezellig te babbelen
over boeken en meer.
Met vriendelijke groet,
Anneke van de Graaf
Langestraat 27 Kantens
T 551395
annekevandegraaf@gmail.com

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

OUD PAPIER
woensdag
17 april
vanaf 18.00 uur
T 551788 (OBS)

