Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,
Rottum en Stitswerd.
Juni

39e jaargang - 2019
DE KROONTJESPEN
WE GINGEN TE KERMIS
LIEVE DAMES
UITGEVLOGEN
NIJ IEN T LOUG
LAWAY ARTS
SCHANDPAAL
WANDELVIERDAAGSE
VAKWERK
VAN HET BOERENERF
DE BOEKEN-LEES-KAMER
AGENDA
FOTO VAN DE MAAND

Kaanster Kermis weer een succes
Na wat tegenvallers, afzegging van de schiettent en het kinderdraaimolentje door ziekte, was
het even improviseren. Er was dus alleen een zweefmolen en een suikerspin. Dit is toch geen
kermis? Maar twee prachtige springkussens zijn er voor in de plaats gekomen. En daar is door
de kinderen volop gebruik van gemaakt!
Woensdag 22 mei is de Kaanster Kermis voor de 12e keer
gestart met een goed bezochte
braderie. Wel 35 marktkramers
boden diverse handelswaar
aan het volk. Traditiegetrouw
volgende ‘s avonds daarop
de Bingo-avond. Deze werd
goed bezocht en zo’n kleine
60 personen gingen voor de
fel begeerde prijzen. Met dank
aan de diverse sponsors en
ondernemers, waren er veel
winnaars die met mooie prijzen
naar huis gingen. Donderdag
was de eerste van drie muziekavonden. The Music Boys
en Keep in Touch gaven een
geweldig optreden die in de
verre omtrek waren te horen.
Vrijdagmiddag was de voetbal-

wedstrijd tussen vv K.R.C. en vv
Z.E.C. uit Zandweer. Zandeweer
ging met de punten naar huis.
De laatste loten voor de verloting werden die middag door
Yasmine en Anouk verkocht.
En na de sportieve strijd begon
het feesten met de feestband Solidair. Een prachtige
avond vol wisselende muziek.
Zaterdag werd er gevoetbald
en de jeugd kon bingoën.
Ongeveer 30 kinderen hebben
hier aan mee gedaan. Er was
een gezellige sfeer. Om 15.00
uur ging het duo Ginger van
start. Diverse oude nummers
werden er gezongen. Het was
een prachtige middag met veel
gezelligheid.
Na de verloting om 18.30 uur

ging iedereen nog even naar
huis. Velen namen wat te eten
mee van Effe Eten van Kees en
Margreet uit Steenwijk, om vervolgens ‘s avonds weer terug te
keren voor DJ Sieme Party.
De afsluiting van de Kaanster
Kermis kreeg nog een extra
feestelijk tintje. Want de dames
van vv Middelstum/vv K.R.C.,
waar Sieme sponsor van is,
waren die middag kampioen
geworden!
De organisatie kijkt terug op
een geslaagd en goed bezochte
Kaanster Kermis. Iedereen bedankt en tot het volgend jaar.
Onze dank gaat uit naar alle
sponsors en vrijwilligers voor
hun inzet tijdens deze Kaanster
Kermis 2019.

1

We gingen te Kermis…
De jaarlijkse kermis in Kantens is weer voorbij. Vier dagen
plezier, een dagelijkse belevenis voor jong en oud, in een
zweefmolen, de kindermolen, bij een schiettent en voor de
spelwagen. Natuurlijk ontbrak de oliebollenkraam niet en ook
voor een snack was gezorgd.
Kermis. Vroeger kwam
men slechts bij bepaalde
gebeurtenissen bij elkaar en
in contact met mensen uit een
naburig dorp. Bijvoorbeeld
bij een kermis. Tijdens de
kermissen ontstond vroeger
nog wel eens ruzie tussen
inwoners van de verschillende
dorpen en dat hoorde erbij.
Soms werden er messen of
scherpgeslepen dubbeltjes
gebruikt en niet zelden viel
er gewonden. De dader(s)
werden gestraft en de andere
dorpsbewoners zouden voor
eeuwig worden uitgemaakt
voor “messentrekkers” of
“doodstekers”.
Van oorsprong was het echter
een jaarmarkt ter gelegenheid
van de wijdingsdag of andere
feestdag van de parochiekerk.
Het woord kermis is dan ook
een verbastering van ‘kerkmis’
of ‘kerke-misse’. De dag van
inwijding is een vrije dag,
de mensen stromen toe en
vergapen zich aan het groot
vertoon van de gasten en om
de patroonheilige te vereren.
Met het volk komt ook de
handel en amusement mee
en de feestviering krijgt een
breder en uitbundiger karakter.
De ker(k)mis wordt kermis.
Een tweede versie is het feit,
dat een kermis vaak verbonden
was aan een markt, de
voorjaar- of najaarsmarkt en
soms ook aan een school- of
dorpsfeest. Bij de opbouw werd
vaak de jeugd ingeschakeld
en zij kregen dikwijls voor hun
hulp een vrijkaartje. De aan de
marktdag verbonden kermis
betekende voor het dienstvolk
(de meiden en knechten) een
uitgaansdag, waarvoor ze
lang hadden gespaard. In de
café’s kon worden gedanst
op harmonica- of vioolmuziek
en andere vermakelijkheden
waren o.a. de schiettent, het
touwtjetrekken, de swingmill, suikerspinnen en de
snoepkramen. Natuurlijk
ontbrak de Kop van Jut niet,
net als het koekhakblok. Met
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de kleurige roosjes, die de
mannen bij de Kop van Jut als
‘prijsje’ kregen, liepen zij de
hele dag te pronken op hun jas.
De kermisexploitanten
reisden niet verder dan hun
eigen provincie, want de
wegen waren te slecht om
lange reizen te maken. Veel
attracties werden met paard
en wagen vervoerd en de
grotere attracties gingen vaak
per schip naar een dorp, waar
ze dan werden overgeladen op
karren om het kermisterrein te
bereiken.
De kermis in Rottum is hier een
voorbeeld van. Rottum had
lange tijd de grootste kermis
van noordelijk Groningen!
De kermis stond aan het
einde van de Jan Boerweg
en alle attracties werden per
schip aangevoerd over de
Rottumermaar. Helaas is de
kermis in de 20e eeuw daar
verdwenen.
Door Arie Klomp

Een inwoner
van Kantens:

“Als je de Rottummer kermis
niet had meegemaakt, dan
had je niets meegemaakt. Wij
waren als ‘beunsels’ op de
kermis daar en mijn vriend was
hartstikke dronken. Hij kon
niet meer op zijn benen staan,
maar wilde naar huis. Voor zijn
veiligheid mocht hij achterop
de fiets van politieagent Prak
mee naar huis. Prak probeerde
eerst te fietsen, maar liep het
grootste gedeelte naast de
fiets, de hele weg van Rottum
naar het huis van mijn vriend in
Kantens.
Toen Prak vermoeid en
bezweet bij het huis aankwam,
sprong een montere ‘beunsel’
van de fiets en verdween
onder een luid ‘…en bedankt,
hé’, in de woning, politieagent
Prak verbijsterd achterlatend.
Die had Prak flink bij de poot
gehad…”

“Kermis in Kantens.
Op het land langs de
Moushörn stond een
grote zweefmolen. Aan
de Langestraat stonden
de kraampjes bij de
molen. Op de hoek, bij
de kruising van Baron
en Stukkien, stond ook
een attractie. Daar zat
het café van Wieringa.
De cake-walk stond bij de
witte villa. De kermis in
Kantens was kleiner dan
de kermis in Rottum. In
Rottum ging het anders
want in bijna elke woning
kon je drank kopen, zoals
jenever en oranjebitter.
Dit ging buiten de café om.
Niemand had zo’n bordje
met volledige vergunning.
Het werd zogenaamd
gedoogd. Het werd niet
voor niets Sodom en
Gomorra genoemd.”

Wist je dat veel van de
attracties, waar wij in onze
vrije tijd naar toe gaan, zijn
begonnen op de kermis? Denk
aan het circus, de dierentuin
en de bioscoop. Vroeger
vergaapten de mensen zich
aan de exotische dieren, die
op de kermis te zien waren
en hun kunstjes lieten zien.
De eerste filmvoorstellingen
waren op de kermis te zien.
Later overgenomen door de
bioscoop.

Prijzen Kaanster
Kermis 2019
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs

150,75,50,25,25,25,25,25,-

1009
1547
1022
1918
1459
1493
1799
1527

Wat was uw grootste hobby?
Klassiek ballet

Mijn naam is
Attie Poel uit Rottum.
Wat at u als kind het liefst?
Eigengemaakte tomatensoep
met balletjes van mijn moeder.
Wat deed u het liefst in de
kinderjaren?
Buiten spelen op het grote
grasveld in het Prinses
Margrietpark, tentjes bouwen
en huisjes maken. ’s Winters
schaatsen op de vijver
tegenover ons huis.

Welk beroep heeft u
uitgeoefend?
Administratief medewerkster
bij de Universiteit van
Groningen.

Uitvaartzorg van Stad tot Wad

Wat is uw grootste ergernis?
Dat we niet genoeg om elkaar
denken.

E. K R E M E R

Wat mist u tegenwoordig het
meest uit uw jeugdjaren?
De onbezorgdheid, de
eenvoudigheid en simpelheid
van in het leven staan. Dat we
het elkaar niet moeilijk maken.

aProfessionele, vakbekwame organisatie

Waarover maakt u zich
tegenwoordig de meeste
zorgen?
De aardbevingstoestand, de
zeespiegel en de temperatuur
die omhoog gaan. Hoe gaat het
in de toekomst met kinderen
en kleinkinderen?
‘Niks in dizze haile wereld blift
geliek’.
Wat zou u graag nog eens
willen doen?
Samen met mijn man naar
Ierland, al was het maar een
weekje!
Wie schrijft er volgende keer
met de kroontjespen?
Hannie de Vries

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

aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9
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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Lieve
dames,

Vrouwen komen in een nieuwe fase na de laatste
menstruatie, ook wel overgang genoemd (klimakterium).
Deze fase brengt vaak heel veel nieuwe klachten met zich
mee, zowel geestelijk als lichamelijk. Graag wil ik helpen en
advies geven hoe je met deze klachten kunt afrekenen.

Uitvaartverzorging

BOERSEMA
voor de algehele
verzorging van

BEGRAFENIS
OF CREMATIE
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
4

9988 RP USQUERT

Tijdens de menstruatie
gaat het vrouwenlichaam
ontgiften en ontzuren. Na de
laatste menstruatie blijven de
afvalstoffen en zuren dus in
het lichaam. Zuren worden
opgeslagen in vet, gewrichten
en spieren, waardoor er
makkelijk ontstekingen
ontstaan. Het gevolg is dat
het lichaam snel lui is en de
stofwisseling langzamer gaat
werken. Ook de bloedsomloop
en lymfomloop kunnen zichzelf
nu niet meer reinigen. Vrouwen
ervaren dit als vermoeiend,
hebben weinig energie en zijn
sneller uitgeput.
In deze periode gaan ook de
hormonen anders werken en
sturen de afvalstoffen naar
de borsten, eierstokken en
baarmoeder. Door ophoping
van deze afvalstoffen kunnen
daar klachten ontstaan
met mogelijk gevolg dat de
eierstokken of baarmoeder
verwijderd moet worden.
Na verwijdering zullen de
afvalstoffen een andere
bestemming kiezen, namelijk
de darmen. Ook dit kan
weer klachten geven, zoals
buikpijnen, gezwollen buik en
opzwelling van de lymfklieren.
Ook darmontstekingen zijn niet
uitgesloten.
De leeftijd waarop een vrouw

in de overgang komt is tussen
45 en 55 jaar, maar elk lichaam
is natuurlijk anders.
De afvalstoffen kunnen ook
naar de hersenen gaan,
waardoor je geestelijke
klachten kunt krijgen, zoals
depressiviteit en wisselende
stemmingen. Antidepressiva
(medicijnen) zijn meestal niet
de oplossing. Ik kan helpen
door op natuurlijke basis de
klachten weg te nemen.
Middels therapie (individueel)
wordt het lichaam ontgift en
ontzuurd. Het lichaam gaat zich
daardoor opnieuw opstarten,
zodat de bloedsomloop,
lymfomloop en energie
weer goed op gang komen.
Tijdens deze periode is
het ook belangrijk dat het
lichaam stabiel blijft en niet
verzuurd. Hiervoor helpen
(natuurlijke) mineralen en
sporenelementen.
Naarmate de leeftijd
vordert, vermindert de
opslag van mineralen en
sporenelementen. Om in
balans te blijven haalt het
lichaam de mineralen uit
de botten, met als gevolg
botontkalking. Mijn advies
is om dus meer mineralen
te eten; deze komen veel
voor in vruchten, groente en

noten. Natuurlijk kun je ook
natuurmineralen gebruiken.
Vrouwen hebben voor de
werking van hun lichaam
veel zuurstof nodig. Dat
kan gestimuleerd worden
met therapie. Door de
bloedsomloop te activeren,
gaat er meer zuurstof naar de
weefsels, organen en cellen.
Ik hoop dat jullie nu meer
begrijpen over de werking

van het lichaam en wat een
(vrouwen)lichaam nodig
heeft. Hierbij nodig ik jullie
vrijblijvend uit om eens langs te
komen en kennis te maken met
mijn therapie In het volgende
nummer van t Lougnijs zal ik
meer informatie geven over
zuren in het lichaam.
Een vriendelijke groet van
Jarka

Van het boerenerf
Tot eind maart vulde ik een gedeelte van mijn tijd als
Statenlid met allerlei politieke verplichtingen. In de vorige
uitgave van t Lougnijs heb ik mijn laatste bijdrage ‘Uit de
Staten’ geschreven. Vier jaar lang nam ik jullie mee in alles
wat ik meemaakte in het Provinciehuis en in de provincie.
Een ander gedeelte van de tijd vulde ik met agrarische
verplichtingen. Het lijkt me leuk om jullie nu mee te nemen
in mijn ervaringen als boerin in een nieuwe column: ‘Van het
boerenerf’.
Sinds mijn huwelijk woon ik
op een boerderij in Stitswerd.
Mijn man en ik hebben een
veebedrijf en ik draag soms
bij aan allerlei agrarische
bezigheden. In de politiek was
het nooit saai, maar ook op de
boerderij is er veel te beleven.
Als de koeien buiten lopen
en ik de koeien ophaal uit
het weiland om te worden
gemolken, geniet ik van de
natuur. Ik zie de weidsheid van
het Groningse landschap, ik
hoor de vogels fluiten en ik zie
jonge zwanen!
Begin april was een stelletje
zwanen druk bezig met het
maken van een nest van riet
aan de kant van een sloot
tussen de weilanden.
Omdat het dit jaar al vroeg
mooi weer was en er genoeg
gras groeide, liepen de koeien
al sinds maart buiten. Aan
weerszijden van de sloot
met het nest van de zwanen,
graasden de koeien en ze

hielden gepast afstand. Want
nadat het vrouwtje eieren had
gelegd, verdedigde ze haar
broedsel met een agressieve
houding wanneer een koe
te dichtbij kwam. Ook het
mannetje bleef in de buurt.
Toen ik een paar weken
geleden de koeien ging
ophalen en het nest passeerde,
ging het vrouwtje een keer
sissend staan en zag ik twee
grote eieren (grijsgroenig en
ongeveer elf centimeter) in het
nest liggen.
Een knobbelzwaan broedt
ongeveer 38 dagen. Op
zaterdag 18 mei kwamen de
jongen eindelijk uit het ei. Het
geduld van de zwanen werd
beloond. Wat een prachtig
gezicht, moeder en vader
zwaan met twee grijzige
donskuikens. Het is lente en er
is ook weer nieuw leven in onze
boerensloot!
Hilma Oudman-Dam
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Orgelconcert op zaterdag 15 juni
De Orgelcommissie organiseert het jaarlijkse Orgelconcert op
zaterdag 15 juni, om 20.00 uur in de Antoniuskerk. Niemand
minder dan Bernard Winsemius zal het orgel bespelen.
Bernard Winsemius studeerde orgel bij Anthon van der Horst
en Albert de Klerk aan het Amsterdams Conservatorium en
beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort.
Zijn studies werden bekroond met de Prix d Éxellence voor
orgel (1970) en beiaard (1971). De vereniging Vrienden van
het Concertgebouworkest verleende hem in 1971 de Zilveren
Vriendenkrans.
Bernard Winsemius was
jarenlang als docent orgel
verbonden aan het Rotterdams
Conservatorium en als docent
beiaard aan de Nederlandse
Beiaardschool. Hij vervulde tal
van gastdocentschappen in
binnen- en buitenland.
Hij is emeritus stadsbeiaardier
van Haarlem en Amsterdam en
sinds 2019 actief als freelance
beiaardier.
In 1981 werd hij samen met
Gustav Leonhardt benoemd tot
organist van de monumentale

orgel van de Nieuwe Kerk te
Amsterdam, een functie die hij
nog steeds vervult.
Hij concerteerde over de hele
wereld en maakte tal van
opnames op LP, CD en DVD.
Het programma is
veelbelovend en na
afloop wordt u een
drankje aangeboden, in
het koorgedeelte van de
Antoniuskerk. U bent van harte
welkom!
De Orgelcommissie

STRATENVOETBALTOERNOOI vv K.R.C.
Zaterdag 8 juni a.s. organiseert vv K.R.C. weer het jaarlijkse
stratenvoetbaltoernooi voor alle inwoners van Kantens,
Rottum en Stitswerd en alle leden en donateurs van vv K.R.C.
vanaf 13 jaar. Wil je meedoen? Maak een team, bedenk een
naam en geef je op vóór 6 juni a.s. bij Reinder Blaauwwiekel,
Meidoornstraat 1 te Kantens. Een team moet bestaan uit
minimaal 7 personen - een keeper en 6 veldspelers - maar een
paar reservespelers is niet onverstandig. Aanvang 14.00 uur.
Deelname is gratis!

Seizoenafsluiting vv K.R.C. 2019
Zaterdag 15 juni organiseert vv K.R.C. de jaarlijkse
seizoenafsluiting.
Vanaf 14.00 uur staat er voor de jeugd een springkussen op het
trainingsveld en
om 14.30 uur spelen de senioren een onderlinge wedstrijd.
Aansluitend is er vanaf 17.00 uur weer een BBQ-feest voor jong en
oud!!
t/m 6 jaar ......................... € 4,00 p.p.
7 t/m 12 jaar .................... € 7,00 p.p.
13 jaar en ouder .............. € 10,00 p.p.
Opgave voor de BBQ vóór woensdag 12 juni a.s. bij Reinder
Blaauwwiekel
Tot ziens bij vv K.R.C.
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Aan de schandpaal
De schandpaal: op middeleeuwse markten en tijdens
braderieën zijn ze nog wel eens te zien. Ze werden vroeger
gebruikt om misdadigers te kijk te stellen. Het was de
opvolger van de ‘kaak’, een platte ijzeren kooi, een stellage
of een soort steiger, waarop de veroordeelde plaats moest
nemen. Later werd het schavot vervangen door een
paal, waarmee zij ‘aan de kaak’ werden gesteld. Het was
bedoeld als onterende straf, maar het stond de omstanders
vaak vrij de veroordeelde, die letterlijk ‘voor paal’ stond,
te beschimpen of te bekogelen met rot fruit of andere
voorwerpen, zoals paardenvijgen en stenen.
Een veroordeelde verliet de
schandpaal dan ook vaak met
verwondingen aan hoofd of
armen. Als je de pech had
als veroordeelde dat het een
drukke dag was, dan kreeg
je het zwaar te verduren.
Rechters hielden daar ook
rekening mee. Wie voor de
tweede keer werd veroordeeld,
moest opnieuw plaats nemen
aan de paal, maar dan op een
drukke marktdag.
Deze straf werd in heel Europa
gebruikt als strafmaatregel, in
de tijd dat een gevangenisstraf
nog niet echt gangbaar was.
Maar soms kwam het voor, dat
het volk sympathie had voor
de veroordeelde. Zo werd ene
Daniel Defoe in 1703 tot de
kaak veroordeeld na publicatie
van een opruiend geschrift en
door de bevolking bestrooid
met bloemen.
De schandpaal bleef tot ver in
de 18e eeuw populair, maar
de roep om afschaffing werd
luider en luider. Kortom, de
schandpaal werd ‘aan de
kaak’ gesteld om halverwege
de negentiende eeuw, in
1854, definitief en officieel
als strafmaatregel te worden
afgeschaft.
De schandpaal in Kantens
Ook het pittoreske Kantens
heeft een schandpaal. De
schandpaal, die in vroegere
tijd ook al bij het Boterdiep
in Kantens stond geplaatst,
keerde op 7 maart 2002, als
toeristische attractie terug, aan
de Langestraat naast de brug in
Kantens.
Op verzoek van haar bewoners,
op initiatief van de Vereniging
Dorpsbelangen Kantens
en op ambachtelijke wijze
gebouwd door Aalberts Hout in
Leermens.
Bijna 17 jaar later, in februari

zich laten vereeuwigen in de
schandpaal met een foto; er
hangt een sleutel in dorpshuis
t Schienvat. U kunt zich daar
melden. Natuurlijk kunt u ook
vooraf contact opnemen met
de Vereniging Dorpsbelangen
Kantens.

PS:
Het slachtoffer in de
schandpaal is Arnold
Doornbos.
Arie Klomp,
met dank aan Piet Knot van
bestuur VDK, voor informatie en
het ter beschikking stellen van
de foto.

Nieuws
Afgelopen jaar heeft de samenvoeging van vier gemeenten
plaatsgevonden en er zou niet veel veranderen, behalve een nieuwe
gemeentenaam “Het Hogeland”. Tot onze verbazing zijn er zonder
enig overleg wel een aantal namen gewijzigd. Het dorp Kantens is
opeens ‘Kantes’ gaan heten en de Molenweg in Kantens heet nu
Molenstraat! Dit zal best wat problemen kunnen geven wanneer
bestuurders de TomTom gebruiken om de Molenweg in Kantens te
vinden...

2019, werd vastgesteld, dat
aan de schandpaal het nodige
onderhoud moest worden
gepleegd. Het houtwerk moest
behandeld en/of vervangen
worden en hetzelfde gold
voor de metalen band etc.
Na herstel zou de paal weer
zijn vertrouwde plaats terug
krijgen. Na een grondige
inspectie bleek, dat de
schandpaal de tand des tijds
niet goed had doorstaan.
In mei 2019 was het zover; een
volledig nieuwe schandpaal,
prachtig gelakt en voorzien
van nieuw ‘hang- en sluitwerk’.
In volle glorie aanwezig op
zijn oude lokatie, klaar voor
gebruik… klaar voor het
zomerseizoen.
Opnieuw was Harry Aalberts
van houtzagerij Aalberts Hout
in Leermens verantwoordelijk
voor de ambachtelijke bouw
van de schandpaal. Zowel het
hout- als het ijzerwerk leverde
hij tegen kostprijs. Het VDK
tekende voor de bewerking
(aflakken) en montage van de
schandpaal.

Dorpsbelangen zal op
de volgende vergadering
een vooroverleg hebben
met de gemeente en
woningbouwvereniging
De Delthe over het
huidige woningbeleid
en het toekomstige
woningbouwbeleid.
De herstelde schandpaal aan
de Langestraat tegenover t
Schienvat zal intussen zijn
geplaatst wanneer u dit leest
(zie elders in t Lougnijs).
Er is overleg geweest met
de gemeente over de
onveilige situatie aan de
Middelstumerweg. Het
verzoek naar de gemeente
toe is om mee te denken
over mogelijkheden van
het verlengen van het
voetpad en het realiseren
van snelheidsbeperkende
maatregelen.
Helaas heeft zich niemand
gemeld om ons te helpen

om een 220V aansluiting te
realiseren ten behoeve van
de Kerstboomverlichting.
Mocht er toch nog iemand
bereid zijn om aan realisatie
van deze aansluiting mee te
willen werken, dan kan alsnog
contact opgenomen worden
met één van de bestuursleden.
Het zou jammer zijn als deze
aansluiting niet kan worden
gerealiseerd.
Er wordt hard gewerkt aan
plannen voor een vernieuwd
dierenparkje of om een nieuwe
bestemming te realiseren
voor het dierenparkje aan de
Bredeweg.
Bestuur VDK

De schandpaal kan weer jaren
pronken in Kantens. Wilt u

7

Mijn naam is Tryntsje Leijenaar. Ik ben in 1983 in Veenwouden
geboren. Toen ik negen jaar was, kochten mijn vader en moeder
de boerderij van de familie Lambers aan de Klinkenborgerweg.
We verhuisden in de zomer naar Kantens en na de zomervakantie
kwam ik bij Saskia Zwerver, Tommie van den Heuvel en Andreas
Jager in groep 6 terecht. Dat was heel anders dan ik gewend was.
De groepen waren veel kleiner. Groep 6, 7 en 8 zaten in één lokaal
en soms kwam zelfs groep 5 daar nog bij, met meester Kuipers aan
het roer.
Ik was veel bij Saskia en Anne
Marie Oomkens te vinden.
We hielden alle drie van
paarden en we gingen dan ook
regelmatig naar de manege
van Jolanda in Middelstum.
Verder was ik betrokken bij de
oprichting van het Kaanster
Jeugdhonk, al ben ik er zelf
nooit geweest. Na de lagere
school ging ik in Warffum naar
school (Het Hogeland College)
en de uitgaansgelegenheden
in – eerst - Middelstum en later
Uithuizen trokken meer. Wel
was ik vaak nog in Kantens te
vinden bij het stratenvoetbal,
want mijn paardenhobby had
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ik inmiddels ingeruild voor
voetbal bij De Heracliden in
Uithuizermeeden. Daar ben
ik onlangs na 20 jaar mee
gestopt. Op het voetbalveld
kwam ik ook mijn man
Ronald tegen. We zijn gaan
samenwonen in Uithuizen.
In 2006 besloten mijn vader en
moeder verder naar het oosten
te trekken. Ze ruilden hun
boerderij in Kantens in voor
een boerderij in het Duitse
Burhave. Ze vroegen mijn zus
Akke en mijn broertje Johannes
of wij interesse hadden om op
de boerderij te gaan wonen.

Tot grote opluchting van Akke
en haar vriend Erik Spriensma
hoefde dat voor ons niet zo.
Akke en Erik betrokken daarom
de boerderij en Ronald en ik
wonen nog steeds met veel
plezier in Uithuizen, inmiddels
met onze twee dochters:
Viënne van vijf jaar en Aimée
van een halfjaar.
Qua opleiding en werk
ben ik na het HHC in
Warffum in Groningen de
opleiding Communicatie &
Informatiewetenschappen en
Journalistiek gaan studeren. Op
de dag van mijn buluitreiking
kreeg ik een telefoontje van
Castel Mediaproducties in
Groningen dat ik bij hun aan
de slag kon. Ik deed daar van
alles op communicatievlak
voor allerhande klanten. Ik
verzorgde bijvoorbeeld het
personeelsmagazine voor
Jacob Douwe Egberts, schreef
het jaarverslag van GasTerra
en stuurde filmmakers aan

voor de Rijksuniversiteit
Groningen. Een heel leuke,
afwisselende baan. Toch heb
ik een paar maanden geleden
de overstap gemaakt naar
de communicatieafdeling
van Royal Wagenborg in
Delfzijl. Misschien bij het
grote publiek veelal bekend
van de veerdiensten naar
Ameland en Schiermonnikoog,
maar met zo’n 180 schepen
wereldwijd een grote logistieke
dienstverlener. Een mooie
nieuwe uitdaging, die me tot nu
toe heel goed bevalt.
Verder ben ik penningmeester
van Stichting De Zonnebloem.
Een stichting die leuke
uitstapjes organiseert voor
mensen die minder goed ter
been zijn. Heel leuk om te zien
dat de groep uit Kantens die
daaraan meedoet alleen maar
groeit.
Veel groeten van
Tryntsje Leijenaar

Ik ben Tanneke van Dijk, 31 jaar en ik woon sinds 2018 aan de
Usquerderweg in Rottum. Hiervoor woonde ik in Groningen, maar
dat was mij te druk en ik verlangde naar de rust van het Groninger
platteland op rijafstand van de stad. Dat is uitstekend gelukt
als men ziet waar ik nu terecht ben gekomen. Samen met mijn
kat Luke heb ik een schitterend uitzicht vanuit de serre over de
weilanden.
Ik ben geboren in Schaaphok,
een heel klein gehucht bij
Slochteren. Het Groninger
platteland was mij dus niet
geheel onbekend. Zelfs de
omgeving is mij niet geheel
onbekend. Mijn vader is
namelijk geboren in Kantens
en zijn ouders hebben na
de Tweede Wereldoorlog
zelfs even in het dorpshuis
in Rottum gewoond. Na
familiebezoek reden we wel
eens een toeristische ronde
langs zijn oude woning, school,
etc. In mijn studententijd ben
ik in Groningen gaan wonen en
heb ik volop genoten van alles
wat de stad te bieden had.

(VDR). In mijn vrije tijd houd
ik van reizen, lezen, muziek
(maken), leuke series kijken en
eten met vrienden. Met name
reizen is een grote hobby van
me, met vooral Zuid-Korea en
Italië als grote favoriet. Groene
vingers heb ik niet, maar
gelukkig ben ik gezegend met
een kleine tuin.
Groeten van Tanneke

Ik werk bij VluchtelingenWerk
in Groningen en Roden met
veel plezier. Daarnaast ben ik
bestuurslid van de Vereniging
Dorpsbelangen in Rottum
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Column

Ze zeggen:

n Bruloft
Dij spreker mout nog weer aan t woord, zie de wie de wied van bom
dat stukje het ons wel bekoord, zie de wie de wied van bom
Gloria victoria, zie de wie de wied van bom sa sa
gloria victoria, zie de wie de wied van bom!
Dat zongen wie vrouger op
n bruloft as wie n stukje of n
veurdracht hail mooi vonden.
Ien dizze tied is t mainsttied
wat eterij en n stuk mesiek,
mor vrouger mozzen lu zok zulf
vermoaken.
t Begon mit kovvie mit n
lekkere roomhoorn of aander
gebak. Mien opa was gek op
roomhoorns, loater werden
t slagroomhoorns. As kedo
kwam der aaltied wel ain
aanzetten mit n opspoten kouk
onder aarm. Kaanster bakkers
hemmen ze nog laank moakt. n
Ekstroa dikke sekoadekouk mit
n loag crème der opspoten mit
“Hartelijk gefeliciteerd” der op.
As kovvie op was kwam t klokje
op toavel. Ain van femilie was
voak ceremoniemeester en
elk dij wat doun wol kon dat
tegen hom zeggen. Sums was
der n harmonikoaspeuler ien
femilie en dat was makkelk
as ain n vers zingen wol. Der
kwam aaltied wel ain op de
proppen mit “Zilverdraden
tussen t goud” of “Over 25 jaar
zullen wij elkaar nog steeds
beminnen”.
Der werden ook wel gedichten
moakt over degenen dij t
aangingen. Dij werden din
veurdroagen en sums ienliest
aanlaangd.
n Oom van mien moeke droug
mit zien basstem laange
veurdrachten oet kop veur. n
Taande van mie dee aaltied
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“Sikkels blinken, sikkels klinken”
en din zongen wie “Ruisend valt
het graan”, din wie haren t ja
aal voaker heurd.
Dij stukjes konden ie kopen
bie feestwinkel Mulder op
t Zuderdaip ien Stad, mor
werden ook deurgeven ien
femilie.
Hail mooi was t stukje ‘Van
der Steen met z’n derde been’.
Over joen broek trok ie om ain
bain n twijde broek aan. Ien dij
lözze piep kwam n bezzemstoal
dat t net leek of ie drij bainen
haren. Doar heurde n verhoal
bie. Wel van lezers kin dat
verhoal?
n Aander stukje dij k moal ien t
Schienvat zag, was “Als de klok
van Arnemuiden”.
n Dörpsgenoot bond doarbie
n haandveger mit n taauwke
achter aan zien broekraim
vaast en as t refrein begon laait
e dij haandveger tuzzen zien
bainen beiern as n klepel van
n klok. n Geschotter en gelaag
vanzulf en ie vergeten t nooit
weer. As k nou t vers heur,
denk k weer aan dij veger.

As t hail mooi ging aan t
ènd van oavend nog eefkes
polonaise deur zoal hèn en
din kwam kovvie mit n bòlje
(kedetje) op toavel zodat elk
nöchtern ien hoes kwam.
Anje van der Hoek-Linstra
Als de klok van Arnemuiden
Welkom thuis voor ons zal luiden
Wordt de vreugde soms
vermengd met droefenis
Als een schip op zee gebleven is.

Wiend,
zing mie dien laid
Laiwerkes zingen,
vogeltjes ien t raait,
runnen, bokjespringen,
wiend, zing mie dien laid.
Volle zummerstranden,
eerlieks boerenswait,
broenen en verbrannen,
swempak, zummerklaid.
Dikke regenluchten,
haalve daag lebait,
prakkedenken, zuchten,
röttend zummerwaait.
Wiend, blief veur mie zingen,
bie zunschien en verdrait,
bie schiere en male dingen,
wiend, zing mie dien laid.
Annie van Dijken-Hooghuis
Oet: Meer as Lucht en Wiend
Anje van der Hoek-Linstra

As ik n moal mit vrauw aan
kuier goa, den zeggen ze: ‘Nou,
nou, dat maag ook wel ien de
kraant.’
Kom ik buurvrauw tegen en
moak n proatje mit heur, den
zeggen ze: ‘Zol dat wel zuvere
kovvie wezen mit dij baaident?’
Goa ik noar n vergoadern en
loat Vrauw bie kiener thoes,
den zeggen ze: ‘Dij aarme
stumper komt er hoast nooit
oet. Het ook nait veul wil ien ‘t
leven.’
Gait Vrauw allain op stap
noar n vrauluvergoadern,
den zeggen ze: ‘Dat mens
is ook aaltied op tjak. Ze zol
heur hoeshollen moar beter
noakomen.’
En as ik dit apmoal opschrief,
den zeggen ze: ‘Kerel maag
hom glad schoamen! Wel
moakt nou zukswat wereld
kundeg!!’

In de meimaand
Duizend bloemen lachen me aan,
Wieglen voor mijn schreden!
Adam zag geen schoner staan
In zijn zalig Eden.
Hemels, heerlijk ochtenduur!
Beemden, bossen, bergen, dalen!
Wonderen waar mijn ogen dwalen!
O heb dank, heb dank natuur!
Honderdduizend malen.
Hendrik Tollens
Uit: Bloemen speciaal voor jou.

De ‘Boiler’
In het vorige nummer van t Lougnijs plaatsten wij een artikel
over het Bomstuk, een perceel bij boerderij Walsweer in
Kantens (Klinkenborgerweg). Voor mij, als ex-militair, was het
onbevredigend dat we moesten spreken over een projectiel. Maar
we konden niet vaststellen wát voor projectiel het was. Wat we
zeker wisten, was dat het een zeemijn was...

Enkele dagen na publicatie
van het Bomstuk kwam
Ties Groenewold van het
Oorlogsmuseum Middelstum
in het bezit van een foto.
Het betrof een foto van een
Duitse ‘sprengmeister’ van
de Kriegsmarine, die bij een
onschadelijk gemaakte zeemijn
poseerde op Terschelling. Onze
verbazing was groot, toen wij
zagen, dat het een soortgelijke
zeemijn was als de zeemijn van
Walsweer. Ties stelde ons de
foto digitaal ter beschikking.
We kunnen nu met zekerheid
vaststellen, dat het handelde
om een tweeduizend ponder,
de Britse HC 2000 LBS Mark III,
die vanaf begin 1942 veel werd
gebruikt door de Britse RAF. HC
staat voor High Capacity en dat

(Foto: Schiermonnikoog)
betekent dat minstens 70% van
het totaal gewicht (790 kilo) uit
de springstof Amatal bestaat,
dus zo’n 625 kilo explosief
materiaal. De lengte is 265 cm
en de diameter 30 cm.
De tweeduizend ponder had
een bijnaam, gegeven door de
Duitse bevolking die geregeld
met een blindganger werd
geconfronteerd. Zij gaven het
de naam ‘Badeofen’, ofwel
boiler (ketel).
Met dank aan Ties Groenewold
van het Oorlogsmuseum,
Middelstum,
Arie Klomp

Wandelvierdaagse 2019
Vier avonden wandelen met mijn vrienden Ties en Nick. Elke
dag een andere route. We liepen de eerste avond via de
Klinkenborgerweg en kregen bij een boer yoghurt, ranja, melk of
karnemelk. We mochten bij de koeien kijken en bij de melkrobot.
De andere dagen liepen we rondje Toornwerd, naar Rottum en
een keer naar Middelstum en dwars door de supermarkt. We
kregen daar ook een appel.
Het weer was best goed. Alleen de laatste avond een beetje regen.
Er waren veel kinderen van school, en ook veel ouders.
Het allerleukste van de wandelvierdaagse is dat je een medaille
krijgt. En patat op de laatste avond.
Ik heb voor de derde keer gelopen.
Groetjes Tije Kijlstra, 8 jaar
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Mijn naam is Francis van der Kamp en ik woon met Peter
Paul en vier kinderen op Eelswerd, Usquerderweg 13 Rottum.
Recent werd ik gebeld of ik iets voor de rubriek ‘vakwerk’ wilde
schrijven. Ja hoor, dat wilde ik wel. Hmm... maar wat schrijf je
dan eigenlijk? Eigenlijk pas ik niet zo goed in een werkvakje of
hokje. Ik zal een poging wagen u mee te nemen in wat ik zoal
doe.
In volgorde van de hoeveelheid energie/uren die ik erin steek:
1- ons gezin
2- bestuur (secretaris) Stichting WAG
3- “Heft in eigen hand” project thuis
4- beheer website/handel voor www.braaitang.com
We hebben een levendig en vrij
groot gezin met de tweeling
Pieter en Jacob (8), Liza (6) en
Benjamin (2). Peter Paul heeft
een handelskantoor en is
regelmatig in het buitenland.
Ons gezin runnen is mijn
prioriteit nummer één. Als
het thuis loopt, kan ik andere
projecten ernaast doen. Nu
hebben we het goed op de rit,
maar dat is wel eens anders
geweest in de tijd van het
afbreken van ons eerdere huis
in Kantens en de zoektocht
naar een nieuw huis. Dat heeft
in de afgelopen jaren veel
onrust met zich mee gebracht.
Ik ben sinds 2015 actief als
secretaris van de Stichting WAG
(Stichting Waardedaling door
Aardgaswinning Groningen). Dit
was in het begin een stichting
met 100 deelnemers, maar
onderhand vertegenwoordigen
we 5.000 vastgoedeigenaren
en werken we samen met
alle woningcorporaties in
Groningen. Stichting WAG is
in 2013 begonnen aan een
rechtszaak tegen de NAM. Het
doel is om de schade door
waardedaling van de huizen
door gaswinning vergoed te

krijgen. Zowel in eerste aanleg
als in hoger beroep heeft
Stichting WAG gewonnen. De
NAM is niet in cassatie gegaan;
dat houdt in dat we een
‘verklaring voor recht’ hebben
om de geleden schade te
claimen (namens/met de 5.000
deelnemers). Een ingewikkeld
en langlopend proces. De
rechtbank heeft bepaald dat de
NAM moet betalen; de vraag is
(nog): hoeveel?
Het Hof in Leeuwarden stuurde
aan op het zoeken naar
onderlinge afspraken tussen
Stichting WAG en de NAM,
maar deze onderhandelingen
zijn gestrand. De NAM
wenste dat we met de
minister/ministerie van
Economische Zaken (EZK)
tot een berekeningssysteem
zouden komen (‘NAM moest
er tussenuit’). De minister
besloot dat er een commissie
‘van wijzen’ zou komen die alle
huidige berekeningsmodellen
zou bekijken en een advies zou
uitbrengen voor een algemene
regeling vanuit EZK. In dat
proces zijn we als stichting
zijdelings betrokken geweest.
Het advies wat nu voorligt is

niet van ons en over de inhoud
zijn we het niet eens met de
commissie.
Nu ligt het advies voor in de
Tweede Kamer. Wij zijn er niet
tevreden mee, dus lopen we
de route via de rechter verder
en proberen de politici op
andere gedachten te brengen.
De rechtsgang houdt in dat we
de NAM nu dagvaarden voor
een vergoeding namens 5.000
individuen. De waardedaling
laten we bepalen door
een model van de RUG,
een berekening waar wij
vertrouwen in hebben. Het is
aan de rechter om te bepalen
wat fair is. Beide sporen (EZK
en Rechtbank) zouden elkaar
wel eens kunnen gaan bijten.
Wat als de rechter met een
andere oplossing komt dan
de minister? Het blijft nog een
poos spannend.
Al met al een hele leerzame tijd
voor mij bij de stichting; ik doe
het met heel veel plezier. Al is
het een proces van heel veel
geduld.
Naast mijn gezin en de
Stichting WAG ligt er thuis
nog een project inzake
‘bouwkundig versterken’. We
zijn de gelukkige eigenaren
van Eelswerd. Toen we het
kochten (november 2016) riep
de destijds actieve Nationaal
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Coördinator Groningen - dhr.
Hans Alders - dat alles in deze
regio versterkt zou worden.
Uit eerdere ervaring wisten we
hoe ingrijpend bouwkundig
versterken kan zijn.
We stonden aan de vooravond
van een forse verbouwing,
dus het leek ons logisch om
versterken en verbouwen te
combineren. Dit heeft heel
wat voeten in de aarde gehad
en met veel gedoe zijn we in
het ‘heft in eigen hand’-pilot
project terecht gekomen. Dit
houdt in dat het huis volledig
over de kop gaat om het te
versterken (lees: 30 minuten de
tijd hebben om je huis levend
uit te komen bij een beving
van richter 4 / 4,5 met kans
max. eens per 450 jaar). Dat
verschuift de kans op sterven
als gevolg van de gaswinning
hier van 0,001 naar 0,0001.
Wetende dat het versterken
jaren op zich ging laten
wachten én dat we wel op ons
nieuwe adres wilden wonen,
hebben we besloten een
noodwoning te gaan bouwen
in de koestal, in de schuur.
Na ruim een jaar bouwen,
wonen we sinds mei 2018
in de schuur en we zitten er
goed. Een noodwoning kun je
het niet noemen; het is een
volwaardig nieuwbouwhuis.
Nu volgt het project ‘voorhuis’

nog. NCG is sinds maart 2017
aan het rekenen. De aanvang
van de bouw zal op zijn
allervroegst april 2020 zijn met
een oplevering in april 2021 en
zelf afbouwen (als dat al lukt)
tot april 2022. Nog even geduld
dus…
Aangezien ik al zes jaar werk
steek in NAM-gerelateerde
zaken, ben ik er goed in thuis.
Onderhand ken ik overal wel
mensen en weet ik hoe het
systeem (meer niet, dan wel)
werkt. Wanneer ik mijn kennis
en kunde kan inzetten om
anderen vooruit te helpen,
dan doe ik dat graag en komt
regelmatig voor.
Naast ‘gaswinning’ is er mijn
webwinkel: www.braaitang.
com .
Ik importeer en verkoop ZuidAfrikaanse barbecue-tangen.
Deze braaitang heeft iedereen
in Zuid-Afrika standaard in
huis. Een geweldig product die
iedere barbecue-liefhebber
zou moeten hebben. Naast
online verkoop, maak ik
‘custom made’ braaitangen
voor bijvoorbeeld bedrijven als
relatiegeschenk. Ook bieden

we barbecues aan op locatie
(doorgaans in onze tuin) voor
groepen; dat is altijd een groot
succes. Deze locatie is perfect
voor een goed barbecue-feest.
Het zomerseizoen staat voor
de deur, dus de braaitangactiviteiten nemen weer toe.
Mocht u (nog) niet in het bezit
zijn van een braaitang, neem
dan snel even contact op,
want zonder braaitang het
barbecueseizoen in gaan kan
écht niet...!
Wanneer de versterking
van ons huis voltooid is,
de rechtszaak op het einde
loopt en de kinderen wat
zelfstandiger zijn, wordt het
langzaam tijd mijn energie
in andere zaken te steken. Ik
zie een toekomst met ‘heel
Nederland aan de braaitang’ en
verder vind ik ter zijner tijd wel
weer een passende werkplek.
Voor nu blijf ik tevreden eigen
baas, met alle flexibiliteit die
daarbij hoort.

Lente in Rottum (foto Frans Buschman)

Rimpeltje
Sinds kort voelen wij, de bewoners van de Stitswerderweg, ons
hoog verheven boven de rest van ons artistieke dorpje. Wij, van
genoemde weg, hebben ons met succes van 24 april tot 10 mei
laten bijscholen in de edele kunst van de poëzie.
Nu kunnen wij rijmen en dichten zonder ons hemd op te lichten.
Eric de Klerk

Groeten Francis
www.braaitang.com
www.stwag.gr

Paradijsschotel (kiprecept )
voor 3 personen
Benodigdheden:
1 schaaltje kipblokjes
1 klein blikje ananasblokjes
Enkele stukjes appel en druiven
1 pakje Knorr kerriesaus
Braadt de kipblokjes in een hapjespan mooi bruin.
Strooi een beetje zout over de kip.
Voeg de uitgelekte ananas, stukjes appel en enkele druiven toe.
De kerriesaus en het voorgeschreven water en ananassap erbij
doen.
Houdt u niet van pakjes?
Strooi dan 2 eetlepels bloem en 1 eetlepel kerriepoeder toe.
Maak de saus verder af met het ananassap en wat tweedrank of
sinaasappelsap.
Paradijsschotel is erg lekker met rijst.
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AGENDA Rottum
t/m 10 juli
Kerkje Rottum
Expositie Jan Reemeijer en
Maria Visser - Gratis entree

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
19.30 – 21.30 uur
tot 12 jaar
19.30 – 00.00 uur
ouder dan 12 jaar
Maandag 3 juni
t Schienvat
20.00 – 21.30 uur
VDK vergadering

Antoniuskerk
20.00 uur
Orgelconcert
Vrijdag 21 juni
t Schienvat
17.00 – 18.00 uur
inloopspreekuur Kiona Stel –
dorpencoördinator Het
Hogeland
Donderdag 27 juni
t Schienvat
18.00 – 21.45 uur
Schoolmusical OBS Klinkenborg
Zaterdag 29 juni
t Schienvat
15.00 – 19.00 uur
Eigentijdse Dans en Afrikaanse
zang, afsluiting met
gezamenlijke maaltijd
VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT
Dinsdag
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Woensdag 5 juni
t Schienvat
15.00 – 16.30 uur
inloopspreekuur Kiona Stel dorpencoördinator Het
Hogeland

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

Zaterdag 8 juni
Sportpark ‘de Kooi’
14.00 uur
Stratenvoetbal

Vrijdag
15.00 – 18.00 uur
Boeken-Lees-Kamer
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria

Zaterdag 15 juni
Sportpark ‘de Kooi’
Seizoenafsluiting vv K.R.C.:
14.00 uur
Springkussen jeugd
14.30 uur
Onderlinge seniorenwedstrijd
17.00 uur
BBQ
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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

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.

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
MAALTIJDSERVICE OOSTERLENGTE:
T 0597 – 412613

De Boeken-Lees-Kamer
De afgelopen weken hebben al een aantal mensen, van jong tot
oud, gebruik gemaakt van de Boeken-lees-Kamer. Er zijn titels
gekozen en meegenomen over Groningen, romans, prentenboeken,
detectives en boeken over de natuur; kortom van alles wat. En dat
is nu juist de bedoeling...
U weet toch dat het helemaal
niets kost en dat u de boeken
gerust 4 weken mag houden?
Verlengen kan erg gemakkelijk,
geen enkel probleem.
Graag breng ik u enkele
titels onder de aandacht,
boeken die voor sommigen
jeugdsentiment zijn en voor
anderen weer helemaal nieuw:
* Dik Trom, een serie
geschreven door Johan Kievit;
* De Kameleon, ook een aantal
delen; geschreven door Hotze
de Roos;

* Pietje Bell, een serie van Chris
van Abkoude. Hij is ook de
auteur van Kruimeltje.
Deze boeken zijn mooi
uitgeven met een stevige kaft
en grote letters, ook makkelijk
te lezen voor de ouderen onder
ons.
Ik hoop u spoedig te
ontmoeten in de Leeskamer in
dorpshuis t Schienvat; iedere
vrijdagmiddag geopend van
15.00 tot 18.00 uur.
Anneke van de Graaf

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
vrijgemaakt Kantens
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
09.30 uur– leesdienst
Zondag 2 juni
09.30 uur – dhr. N. Dijksterhuis
14.30 uur – ds. S.D. Heij
(in Kantens)
Zondag 9 juni
Pinksteren
09.30 uur – ds. A.G. Bruijn
16.00 uur – ds. P. Drost
(in Middelstum)
Zondag 16 juni
09.30 uur – ds. Joosse (H.A.)
14.30 uur – ds. M. de Vries
(in Kantens)
Zondag 23 juni
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. A. Driest
(in Middelstum)
Zondag 30 juni
09.30 uur – dhr. N. Dijksterhuis
14.30 uur – ds. H. Wijnalda
(in Kantens)

Chr. Gereformeerde Kerk
Kantens

Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum

Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdienst
in Antoniuskerk
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk

Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
9.30 uur - ds. J. Oosterbroek,
Ruinerwold
Gezamenlijke Hemelvaartsdienst met CGK

Zondag 2 juni
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J.P. Rozema
Zondag 9 juni
Pinksteren
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. A.J. van
Zuijlekom
Zondag 16 juni
09.30 uur – ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur – ds. J.P. Rozema
Zondag 23 juni
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. R. Jansen
Zondag 30 juni
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. A .J. van
Zuijlekom

Zondag 2 juni
09.30 uur - ds. C.E. Lavooij,
Vaassen
koffie/thee in Salem
Zondag 9 juni
Pinksteren
10.00 uur - N.C. Meihuizen
Gezamenlijke dienst in
Doopsgezinde kerk Middelstum
koffie/thee in de kerk

Dorpskerk Rottum
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
19.00 uur - br. R. Schripsema
Zondag 9 juni
Pinksteren
19.00 uur – ds. E.B.G.W. Ockels
Zondag 23 juni
19.00 uur – ds. A. Langendijk
Zondag 30 juni
19.00 uur – ds. H. Poot

Zondag 16 juni
09.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
viering Heilig Avondmaal
koffie/thee in Salem
Zondag 23 juni
09.30 uur - pastor F.
Groenbroek, Veelerveen
Zondag 30 juni
09.30 uur - de heer Le
Pair, Roden
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Foto van de maand
Leve Jan & Adriaan
Nee, deze handschoenen hebben geen namen. Beide koeien op de voorgrond wel, maar dat zijn vrouwtjes
en die dragen géén mannennamen. Waar slaat die titel dan op?!
Vorig jaar hadden we een heel warme lente en was er vrijwel geen regen. Daarom brachten mijn
zonnepanelen in mei dan ook nog nooit zo veel stroom op. Het grasland bij boer Oudman was er snel
doorheen, het wilde niet erg groeien in die droogte. Hij vroeg of zijn koeien op een stuk grasland van boer
den Dikken mochten garazen. Dat grenst aan mijn tuin. Ineens stonden er koeien aan de overkant van mijn
sloot. Wat een geweldig uitzicht was dat! Continue beweging in de wei! Ik plantte twee rode handschoenen
op een drie meter lange boomtak en liet ze elke dag naar de koeien zwaaien… Ter verwelkoming!
Ik hoop dat het dit jaar weer warm wordt en boer Jan (Oudman) en boer Adriaan (den Dikken) in Stitswerd
wederom ‘landje gaan (uit)lenen’, zodat de koeien opnieuw mijn uitzicht zullen zijn. De tak staat er al.
Mochten de koeien komen, dan gaan de handschoenen er weer in. Ik kijk er naar uit.

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

Paul Moonen

Workshops bij Laway Arts

Giften

Op zaterdag 29 juni as. organiseert Laway Arts een tweetal
workshops. De eerste workshop betreft Eigentijdse Dans en
wordt gehouden door Pierik L’istelle. De tweede workshop heeft
Afrikaanse Zang als thema en wordt gehouden door Macebo
Mavuso. Beide workshops worden gehouden in t Schienvat
te Kantens en beginnen om 15.00 uur. Rond 17.00 worden de
workshops afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De kosten
hiervan zijn € 8,00.
Aanmelden voor één van de workshops kan via:
lawayarts@gmail.com .

Uitvaartvereniging Kantens
€ 50,00
Vrouwenraad Kant./Zand.
€ 25,00
Gemeente Het Hogeland
€ 180,00
PKN Kantens-Stitswerd
€ 40,00

OUD PAPIER

Heel hartelijk dank voor uw
gaven!

T 551788 (OBS)
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woensdag
19 juni
vanaf 18.00 uur

