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‘Make-over’ voor
Dierenparkje Kantens
Het ‘Dierenparkje Kantens’ ligt op een mooie plek tussen de Bredeweg en de Middelstumerweg;
een prachtig stuk grond waar voorheen een geit, herten en ganzen woonden, die liefdevol verzorgd
werden door Klazien Werkman. Omdat dit parkje nog beter gebruikt zou kunnen worden, zijn er
de afgelopen tijd plannen gemaakt onder leiding van Dorpsbelangen om het parkje anders in te
richten. Kern van het plan is dat er een stuk grond wordt afgescheiden van de dieren; op dat stuk
worden fruitbomen gepland en komt er een picknicktafel, zodat dit ook echt een plek wordt om
wat langer te kunnen zitten. Naast de fruitbomen hopen we ook een pluktuin te kunnen realiseren.
Verder komt er een nieuw hek zodat iedereen makkelijker bij de dieren langs kan lopen. En
natuurlijk komen er nieuwe beestjes!
Om het dorp meer te
betrekken bij het dierenparkje,
werd zaterdag 29 juni van 10.00
– 12.00 uur een opruimochtend
georganiseerd. En met succes!
Zo’n 20 volwassenen en
kinderen hebben hard gewerkt
(ondanks de brandende zon!)
om vooral onkruid te wieden,
de stal schoon te maken en een
nieuwe regenton te plaatsen.
Heel erg bedankt voor ieders
inzet op deze ochtend; het was
gezellig en het resultaat mocht
er zijn!
Nu gaan we verder aan de slag
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met de plannen. Er is subsidie
aangevraagd voor de aanschaf
van de fruitbomen en het hek.
En we zijn bezig om te kijken
welke nieuwe beestjes er weer
kunnen komen.
Tenslotte hebben we nog een
verzoek: we zijn op zoek naar
mensen die in de commissie
Dierenparkje Kantens willen
plaatsnemen.

Het gaat om meedenken
en om af en toe meehelpen
bij het Dierenparkje bij het
klein onderhoud. Alle hulp is
welkom! Heb je interesse, laat
het ons vooral weten
(T 551112)!
Sowieso zijn alle ideeën en
wensen over het dierenparkje
welkom, we willen dit vóór en
mét de bewoners van Kantens
doen!

Veel groeten van commissie Dierenparkje Kantens:
Klazien, Marieke en Susanne

Vooraankondiging Jaarvergadering
Dorpsbelangen
Op donderdag 17 oktober 2019 is de jaarvergadering van
Vereniging Dorpsbelangen Kantens, in t Schienvat om 20.00 uur.
Op de agenda staat o.a.:
Nieuwe bestuursleden
Ontwikkelingen en wensen in het dorp:
bos, pannakooi, woningbouw, etc.
Mocht u nog iets aan de agenda willen toevoegen, laat het ons
dan weten.
Bestuur VDK:
Wim Hartlief (aftredend), Piet Knot, Gerda Omta, Susanne
Groeneweg, Willemien Meijer, Tamara Carels en Arnold Doornbos

Bewegen op muziek
- in en voor Kantens en omgeving Ze komen om te bewegen.
Ze blijven omdat het gezellig is.
Twee derde van de Nederlandse 65-plussers wordt aanbevolen:
Ga dagelijks in beweging!
En in t Schienvat onder deskundige leiding van Margriet wordt er
bewogen op muziek.
De groep start weer op dinsdag 3 september om 09.45 uur!
Voor meer informatie, bel T 050-3012325 (Els).
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1. We chatten ﬀ met...
Bente Jensma.
2. Wat is je favoriete muziek?
Nederlandse muziek en Rapmuziek.
3. In welke tak van sport zou
jij wel wereldkampioen willen
worden?
Tennis.
4. Waar kunnen we je in het
weekend (overdag of ‘s avonds)
tegenkomen?
In het dorp bij vrienden, in
het jeugdhonk en op het
voetbalveld om voetbal te
kijken.
5. Wat is je favoriete
vakantiebestemming?
Turkije.
6. Voor wat voor gerecht
kunnen we je ‘s nachts wakker
maken?
Rode bieten met gekookte

aardappelen en cordonbleu.
7. Op welke site ben je vaak te
vinden?
YouTube.
8. Hoe ziet jouw
toekomstdroom er uit?
Wonen in Utrecht met een man
en twee kinderen en een leuke
baan.
9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Dingen die het jeugdhonk
organiseert, speelweek en bijv.
Koningsdag.
10. Wat zou jij in het dorp waar
je woont willen veranderen en
waarom?
Ik mis de winkels in Kantens; ik
zou dat wel fijn vinden als we
dat hebben.
11. Tot slot, met wie chatte we
de volgende keer?
Jeremy Dijksterhuis.

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

Mededeling van de zwemgroep
Vanaf vrijdag 6 september kunnen er weer baantjes worden
getrokken in het zwembad De Beemden in Bedum. Uit en thuis
betaalt u € 5,00 per keer (inclusief vervoer).
Tijd: Van 12.00 uur tot 12.30 uur.
Onder deskundige leiding wordt er eerst gegymd en daarna is het
vrijzwemmen.
Op dit moment zijn er 18 zwemmers, maar er kunnen nog meer
mee!
Neem contact op met:
mw. Groenhof T 551228 of
mw. de Vries T 431749.

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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Allereerst wil ik alle vakantiegangers welkom thuis heten.
Ondertussen hebben de mensen die hier zijn gebleven de
mogelijkheid gehad om bij elkaar te komen in ons dorpshuis
voor een borrel, waarbij er zelf het een en ander om te eten werd
meegenomen.
En er was een eetcafé, zéér goed verzorgd door Sandra, Anna en
Annet onder het toeziend oog van Nanko.
Wij willen ze hier nogmaals voor bedanken. Vooral Sandra die
helemaal uit het verre Brazilië kwam om voor ons een maaltijd te
bereiden waar je ‘U’ tegen zei.
Beiden waren erg goed bezocht en wij hebben het erg gezellig
gehad.
Kortom ook hier in Rottum was het fijn!!!
In de komend periode gaan beide activiteiten zeker een vervolg
krijgen en wie weet zien wij elkaar in het dorpshuis misschien ook
nog wel bij andere bijeenkomsten!!??
Aljo Rombout

Jaarprogramma Vrouwen van Nu
afdeling Middelstum-Kantens e.o.
3 september 2019
Lezing over het werk van een imker door dhr. Bijsterveld
8 oktober 2019
Demonstratie kleuranalyse door mw. Snip
21 november 2019
Op reis door Midden-Drenthe met dhr. en mw. Bos; gezamenlijk
met Maatschappij tot t Nut van het Algemeen
10 december 2019
Kerstbijeenkomst
14 januari 2020
Jaarvergadering met dhr. Stuive over de man op de ambulance
11 februari 2020
Lezing over het leven als transgender door mw. Willemijn
25 maart 2020
Ochtendbijeenkomst met lezing over de WMO
Voor meer informatie over de Vrouwen van Nu afdeling
Middelstum-Kantens e.o. kunt u mailen naar:
vvn.middelstumkantenseo@gmail.com

Vrouwen van Nu afd. Middelstum-Kantens e.o. verzorgt op
dinsdag 3 september as. een interessante avond met alles
over bijen en bloemen.
Imkers vertellen graag over hun boeiende hobby. Arnold
Bijsterveld legt graag uit hoe belangrijk bijen zijn voor het
in stand houden van de natuur. Ook laat hij zien wat er zoal
komt kijken bij het houden van bijen. En hoe komt honing in
zo’n potje terecht?
Aanvang is om 20.00 uur in t Schienvat te Kantens.
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Honing uit Stitswerd
Bijen houden is een ‘bij-zondere’ hobby. Het is ongelofelijk
leerzaam en intrigerend om met bijen te werken. Imkeren is een
oerberoep; er zijn bijv. geschriften en tekeningen bekend over
imkeren in het oude Egypte.
Mijn naam is Pol Wijnberg en ik ben nu ruim 12 jaar kleinschalig
imker in Stitswerd en met een paar bijenvolken lukt het de
laatste jaren om de ‘excess-honing’ aan te bieden voor de
verkoop. Mijn imkerstijl is vol respect voor de bijen en alles wat
bloeit en groeit; alles op een zo natuurlijk mogelijke wijze.
De honing heet ‘het Stitswerder Goud’ en smaakt kruidig en vol.

Je kunt honing bestellen via polspaperpoems@gmail.com .
Een pot honing bevat ruim 350 gram en kost € 5,50 incl. 0,50
statiegeld op de pot. Ik laat je dan weten wanneer de bestelling
klaarstaat om opgehaald te worden of ik breng het naar je
toe. Zolang de voorraad strekt natuurlijk.
Groet van Pol ook namens de volken Imme & Mellifera
De bijen zijn dankbaar voor (gif vrije) tuinen, bermen
en akkers. Mede daardoor kunnen ze voldoende nectar
halen om honing te maken en hun wintervoorraad op
orde te brengen. Ook bestuiven ze van alles waardoor
de groei en de bloei in en om het dorp bevorderd wordt.
Voorbeelden hiervan zijn: de fruitbomenbloei in het
voorjaar, de kastanjebomen en de paardebloem en daarna
diverse tuinbloemen. Ook de bramen langs de doorgaande
weg en rode klaver in de berm worden door de bijen
bestoven, evenals de lindebomen in juli (er staan er gelukkig
nog een paar). En als toetje volgt eind juli/begin augustus de
bloeiende Luzerne (2 velden groenbemesting op 1.5 km afstand
van Stitswerd).
Daarna begint het inwinteren van de volken en de varroamijtbestrijding (op natuurlijke wijze). Eigenlijk is goed inwinteren de
start van de nieuwe jaarcyclus voor de bijen.
De kunst van honing afhalen/imkeren is om altijd genoeg honing
voor de bijen achter te laten. Ik geef ze ook een deel van de
honing terug bij het inwinteren.

Foto’s & illustratie: polspaperpoems (all copyrights reserved by
polspaperpoems).
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Tsja, wat is er mooi aan mijn werk. Mensen helpen met het
telen van aardbeien. Van vroeg in het voorjaar tot laat in de
herfst ben ik met aardbeien bezig. Heerlijk. En ik mag ze ook nog
proeven. Elke keer weer: die mooie rode, zoete vruchten met als
het goed is een heel klein beetje een zure achtergrondsmaak. Er
zijn dagen dat ik meer dan een paar kilo aardbeien mag eten.
Heerlijk toch zo’n leven?
Wat ik doe?
Ik ben adviseur voor
aardbeientelers. Ik help
mensen die aardbeien telen
om dat zo goed mogelijk te
doen. Dat doe ik in Nederland,
Duitsland, Polen, Slowakije,
Hongarije en Roemenië. In
deze landen kom ik meer of
minder vaak langs om ter
plekke alles te bekijken. Er
zijn ook nog landen waar ik
niet kom, maar waar ik wel
help: Slovenië, Nieuw Zeeland,
Turkije en Armenië.
Hebben mensen daar een
adviseur voor nodig?
Tsja, dat vind ik wat lastig te
zeggen; ze zijn mijn klanten.
Maar zelf telen we ook wat
aardbeien en dan is het
toch schitterend mooi als
er iemand over je schouder
kan meekijken. Een soort van
sparring-partner net als bij het
boksen. Iemand die hints geeft
over hoe het nog beter kan.
Er zijn niet zoveel adviseurs
in Nederland, of over de hele
wereld. In Nederland denk ik
ongeveer 12 adviseurs. Over
de hele wereld hebben ze ook
redelijk contact met elkaar. Het
is mooi om dan vragen voorbij
te zien komen uit andere
landen of werelddelen. Dat
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is letterlijk van over de hele
wereld: Japan, Rusland, Zuid
Amerika, Canada, Zuid Afrika,
Kenia etc.
Of ik mijn job mooi vind?
Ja fantastisch. Elke dag is
anders dan de dag ervoor. Ook
als ik over 14 dagen weer bij
een teler kom is er toch weer
veel veranderd. Vroeger toen ik
nog naar de Hogere Landbouw
School ging was ik met koeien
bezig. Toen had ik helemaal
niets met de plantenteelt:
daar zit geen beweging, geen
leven in. Maar toch, het is een
schitterend vak.
Elke keer weer ervaar ik een
wonder, hoe de aardbeien
groeien. Hoe er uit zo’n klein
plantje soms meer dan 1 kg
aardbeien kan groeien. Hoe
celletjes zich delen, er uit de
ene cel een bloem ontstaat, uit
de andere blad, of wortels.
En nog verder…, dat ook
planten een afweersysteem
hebben tegen ziekten. Dat
ze kunnen herkennen dat er
insecten op hen zitten. Dat
ze daarop reageren kunnen.
Onvoorstelbaar, zo ingenieus.
Dat het blad van een plant het
zonlicht in suiker kan omzetten.
Die suiker is de energie in de
plant, zoals bij ons de olie of
gas, dat is zo ongeveer. En met
die energie kan er blad groeien,
bloemen en kunnen aardbeien
lekker zoet worden. Met die
energie worden ze rood.
Eén klein celletje lijkt zo heel
gewoon, zo klein. Maar als we
alle processen meenemen die
daarin gebeuren kon die wel
eens veel ingewikkelder zijn als
een Boeing 737.
Die omzetting van licht naar
suiker bijvoorbeeld. Dat proces,
dat we zo even noemen in een
zin. Om dat op te schrijven is
alleen al een groot schoolbord
nodig vol met allerlei formules.
Zo complex, en het werkt ook
nog. Voor mij is het alsof, elke
keer als ik al dat mooie in de
aardbeien zie, God een knipoog
geeft: “is het niet schitterend”?

En dan het samen werken
met allerlei mensen.
Heel veel verschillende mensen
die allemaal wat weten van die
ene soort planten: aardbeien.
Zo samen met al die mensen
proberen om voor hen de
beste oplossing te zoeken.
Dan komen soms ook de privé
dingen naar boven. Mooie
dingen, maar ook verdrietige
dingen. Het daarin een beetje
meehelpen van telers is mooi
werk. Dat is heerlijk.
Het vervelendste in mijn
werk?
Eigenlijk zijn dat twee dingen:
als ik werk maak ik ook wel
eens een fout. En dat kan
niet, want dat kan hele grote
gevolgen hebben voor telers.
Ik zeg wel eens: als je op
school een 8 of een 9 voor je
proefwerk krijgt is dat best wel
goed. Maar als ik een 9 heb
in mijn werk, en dus 10% fout
doe, dan kan ik nooit weer aan
het werk. Dat kan niet. Een
9,9 is misschien net te doen,
maar het liefst een 9,99 of
nog beter. Ik heb het wel eens
meegemaakt, dat ik een fout
gemaakt had. Ja, en dan moet
ik op mijn knietjes naar een
teler toe: het spijt me wel, het
is mijn fout. Hoe kunnen we
dat oplossen. Dat geeft veel
stress en is lastig.
Het andere wat ik niet leuk

vind is het vele reizen. Weg
van huis zijn, niet thuis slapen,
niet even thuis met Margreet
kunnen praten over wat er
gebeurd is. Daarom heb ik ook
besloten om niet meer zo vaak
weg te gaan als vorig jaar en de
jaren daarvoor.
Ontwikkelingen?
Ja, de aardbeien veranderen
steeds, of liever gezegd de
teelt van aardbeien verandert
steeds. Zelf heb ik er een hekel
aan, dat er gespoten wordt in
de aardbeien. Het liefst zoek
ik alternatieven, zodat dat niet
hoeft. En gelukkig zijn er veel
telers in Noord Nederland
die dat ook vinden. En samen
kunnen we steeds een stap
verder maken omdat we steeds
wat meer weten over de teelt
en de ziekten en beestjes
daarin.
Een voorbeeld is de schimmel
phytophthora, die kan ook in
de aardbeien voorkomen. Niet
op het blad, maar in de plant
zelf. Door voorzichtiger water
te geven, blijven de wortels van
de plant gezonder en hebben
ze altijd zuurstof. Daardoor
worden ze niet meer ziek.
Ook gebruiken we nu andere
rassen. Daardoor hoeven de
planten niet meer behandeld te
worden tegen phytophthora.
Een ander voorbeeld is de
luis. Soms zitten er heel veel
luizen in de aardbeien. Nu zijn

er kleine vliegjes die de luizen
opeten. Of beter, ze leggen een
eitje in de luis en die eet de luis
van binnenuit op. Op Youtube
zijn daar wel wat filmpjes van
te zien. Zoek maar eens op:
“aphidius koppert”. Dan is heel
goed te zien, hoe dat werkt.
Uitdagingen?
Ja, de lekkerste aardbeien te
telen met telers. Normaal zijn
de aardbeien in Hongarije de
lekkerste die ik tegenkom. Een
lekkere aardbei moet voor
mij natuurlijk naar aardbeien
smaken, moet zoet zijn. Maar
er moet ook wat zuur in zitten.
Als een aardbei alleen zoet is,
eet ik er niet zoveel van. Zit er
ook een beetje een zure smaak
aan, dan kan ik er zo een paar
kilo van opeten. Heerlijk.
Eén van de belangrijkste dingen
voor een lekkere aardbei is:
er moet genoeg blad op zitten
(om de zon op te kunnen
vangen), in de grond telen en
een goed ras.
Onze zoon Jelte teelt aardbeien
in Rottum. Daar heeft hij onder
andere het ras Furore. Dat is
zo’n lekker ras, waar je de hele
dag van kunt eten.
In Rottum hebben jullie
plastic over de aardbeien….
Tsja, dat is voor ons ook een
dilemma. Zelf heb ik een hekel
aan alles wat kunststof is. Het
liefst zou ik alleen maar spullen
van ijzer, hout, steen, klei, glas
ed. gebruiken. Ook bij ons in
huis.
Aardbeien zijn erg gevoelig
voor schimmels. Dan worden
ze zacht en komt er grijs pluis
op. Dat komt altijd doordat
ze nat geworden zijn. Bij ons
is er veel stormschade nu.
Eigenlijk alle aardbeien waar
geen plastic meer overheen zit

zijn nu ziek. De aardbeien waar
plastic overheen zit blijven zó
gezond, zonder dat we hoeven
te spuiten. In Rottum telen
we biologische aardbeien.
Daarvan zijn er in Nederland
ongeveer 10-15 hectare. Dat is
zo omdat het echt moeilijk is.
Ze zijn zo enorm kwetsbaar. Ik
vergelijk het wel eens met een
pasgeboren baby. Daar moet je
bij blijven, zodat je ziet wat er
gebeurt. Tenminste zolang de
baby nog klein is.
Recepten?
Een goede aardbei eet ik het
liefste zonder wat er bij op.
Die heeft van zichzelf zo’n
uitstekende smaak. Maar als
het gaat om combineren:
het Deens nationaal gerecht:
Rodkrod me Flor (of zoiets):
Aardbeien met gesmolten
chocolade (ik neem dan van
Chocolonely en meng daar
flink wat room doorheen). Of
natuurlijk een kwarktaart met
weinig bodem, wat kwark en
veel aardbeien.
Klaas Plas
www.berrykonsult.eu

Oud papier-inzameling
In afgelopen jaren, organiseerden OBS Klinkenborg en PSZ
Poppedijn gezamenlijk de inzameling van oud papier. Dankzij
de hulp van vele ouders/verzorgers, kon er op deze manier geld
ingezameld worden ten behoeve van de kinderen op school en de
peuterspeelzaal. Hier werd én wordt bijvoorbeeld leuk en leerzaam
materiaal van aangeschaft.
We merken echter dat het steeds lastiger wordt om genoeg ouders/
verzorgers en auto’s+karren te verzamelen voor alle routes, met
alle gevolgen van dien.
We zullen daarom een proef
gaan doen om oud papier op te
halen met een kraakperswagen
en een klein aantal ouders/
verzorgers die naast de wagen
zullen helpen met het inladen.
Op de volgende datum halen
we oud papier op:
dinsdag 10 september 2019
Wilt u het oud papier op
dinsdag 10 september vóór
17.30 uur bij de weg zetten?
Omdat we met een grote
kraakperswagen gaan rijden, is
het nodig dat u uw oud papier
op de plek neerzet waar u
ook uw vuilniscontainer bij de
weg zet. We zullen namelijk
de route gaan volgen die de

vuilniswagen altijd rijdt. (Als u
het zelf niet goed lukt, vraag dan
uw familie, vrienden of buren om
hulp. Ze willen u vast graag even
helpen).
Dan weet u zeker dat we het
kunnen meenemen!
Het is noodzakelijk dat u de
dozen met oud papier vol
en stevig inpakt (het gebruik
van plastic zakken is niet
toegestaan!).
Zijn er vragen of opmerkingen,
dan kunt u gedurende
schooltijden contact opnemen
met OBS Klinkenborg T 551788.
Vriendelijke groeten, de oudpapier commissie.

(Jelte Plas:
www.waddenaardbeien.eu)
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Anneke van de Graaf

De Boeken-Lees-Kamer
Op een vrijdagmiddag, tijdens de wekelijkse opening van 15.00 tot
18.00 uur, bezoek ik Anneke van de Graaf in haar Boeken-LeesKamer in t Schienvat, waar zij in april van dit jaar mee is gestart.
Nadat zij een vaste bezoeker gedag heeft gezegd, raken we in
gesprek over hoe ze op het idee voor deze Boeken-Lees-Kamer is
gekomen. Anneke zit haar hele leven al ’in de boeken’ en ná haar
pensioen bij boekenwinkel Godert Walter in de stad Groningen
had ze een plan dat ze al heel lang zou willen verwezenlijken. Ze
wilde iets met boeken doen, maar ook vooral iets voor het dorp,
aangezien er geen enkele voorziening zoals een bibliotheek of een
bibliobus meer in de buurt te vinden is.
Daarnaast was het ook een goede kans om haar eigen boekenkast
eens kritisch door te nemen en te kijken wat ze nog echt wilde
houden.
De Boeken-Lees-Kamer begon
in april 2019 met twee kasten,
maar na een aanvulling
van een goede vriendin die
naar Australie vertrok en
een rondvraag bij haar oudcollega’s die kleiner gingen
wonen, is de collectie flink
gegroeid. Er misten in het
begin alleen nog kinderboeken,
maar ook dit is langzaamaan
goed gekomen.
Iedereen is van harte welkom
om boeken op hun gemak te
komen bekijken en te lenen.
Anneke noteert uiteraard
wel wie welk boek heeft
meegenomen, om het spoor
niet kwijt te raken.
Als men een boek echt heel
mooi vindt, is het in overleg
ook mogelijk om het boek
tegen een klein bedrag te
kopen.
Ook zijn mensen die boeken
over hebben, van harte
uitgenodigd om deze in te
brengen. De iets oudere en/
of beschadigde boeken komen
in een kast in de gang: deze
mogen mensen zó meenemen.
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De mooiere exemplaren
worden door Anneke
gerubriceerd, zodat bezoekers
op categorie kunnen zoeken
naar een boek dat bij hun
interesses past.
Inmiddels zijn er steeds meer
mensen die de Boeken-LeesKamer weten te vinden, soms
wel zes of zeven bezoekers per
keer. Anneke is erg tevreden
over de eerste maanden. Ze
heeft dan ook nog helemaal
geen plannen voor uitbreiding
of andere activiteiten.
De steun van Jan van t
Schienvat in de vorm van het
beschikbaar stellen van de
ruimte en wat boekenkasten is
erg belangrijk geweest voor de
opstart.
Wel zou Anneke graag nog wat
meer oudere bezoekers willen
ontvangen. Eventuele verdere
plannen laat ze helemaal
afhangen van waar de mensen
mee komen.
Een bezoekje op vrijdagmiddag
is een echte aanrader!
Gert-Jan Koops

t Kantster Jeugdhonk pakte uit!
Vorig jaar hadden we het waterspektakel al gepland, maar toen
waren de weergoden ons ongunstig gezind. Dit jaar moest het er
dan toch van komen: 6 juli jl. stond er in totaal meer dan 50 meter
stormbaan opgesteld op het terrein van de ijsbaan. Het weer zat
niet helemaal mee, maar dat mocht de pret niet drukken. Vele
kinderen van jong tot wat ouder wisten de weg naar het Jeugdhonk
te vinden. Er werd geklommen en geklauterd, er werd in plassen
gesprongen, er werden heerlijke snoep/chipskettingen gemaakt,
kortom er werd veel plezier gemaakt!! Het ging er soms ook ruig
aan toe, wat her en der wat schrammen opleverde. Gelukkig viel de
schade mee en nadat iedereen zijn of haar shirt aanhield ging het
beter. Het jeugdbestuur had de zaken prima geregeld, ondanks hun
drukke agenda’s. Gelukkig kregen we ook hulp van vrienden van de
bestuursleden, bedankt!

Ook de kinderdisco-avonden
werden het afgelopen seizoen
druk bezocht. De allerkleinsten
dansten met hun vriendjes
en vriendinnetjes, of met
hun papa of mama. De wat
oudere jeugd was meestal
aan het chillen op de banken
en af en toe waagden ze zich
ook op de dansvloer, wat
toch weer een verdienste
van de Snollebollekes is!!! In
september starten we weer
met de discoavonden! De
eerste disco-avond is vrijdag 20
september!
De “gewone” openingsavonden
eens per twee weken worden
jammer genoeg niet heel
goed bezocht. Wij zouden
het heel leuk vinden als er
wat nieuwe gezichten de
weg zouden vinden naar het
Jeugdhonk. Er is van alles te
doen: behalve gamen zijn er
ook andere spellen te doen
en je kunt invloed uitoefenen
op de muziek die er gedraaid
wordt. Kortom: het is gewoon
gezellig om met vrienden en
vriendinnen te chillen in ons
mooie Jeugdhonk.
Zonder bestuur is er geen
Kantster Jeugdhonk. Caroline
heeft het bestuur verlaten;
bedankt Caroline voor de
afgelopen tijd! Darwin heeft
aangegeven ons wel te willen

helpen! Super Darwin, maar
het zou nog makkelijker
worden als er meer jeugd zou
willen helpen. Dus vind je het
leuk om ons te helpen, laat
het ons weten, je bent meer
dan welkom!
José, Astrid en Pian
ondersteunen de jeugd bij het
runnen van het Jeugdhonk.
José gaat zich op andere
dingen richten en stapt dus
uit het bestuur. Wie zou haar
plaats willen innemen? Het zou
geweldig zijn als iemand dit
zou willen doen. Omdat we het
komend seizoen ook voor de
jongere jeugd wat activiteiten
willen organiseren, zou ook een
ouder van de jongere jeugd
zeker het bestuur kunnen
versterken. Wie helpt ons?
Voor vragen of interesse
om ons te helpen kun je ons
altijd benaderen. Wij hopen
weer op een leuke tijd met
zoveel mogelijk mensen in ons
prachtig opgeknapte Kantster
Jeugdhonk!
Tot ziens,
Jan en Jurjen Blaauwwiekel,
Vera de Jong, Darwin Venema
en Wout Jensma
José de Jong
Astrid Blaauwwiekel
Pian Nomden
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het weiland te horen. Als je dat
pad uitliep, had je óók best ver
gelopen, vonden we dan. Vanaf
daar kon je de huisjes aan de
Oosterweg zien liggen en soms
zagen we mama in de voortuin,
waardoor we als debielen naar
elkaar zwaaiden.

Op ’t randje
Ik groeide op aan de Oosterweg in Kantens. In het één na laatste
huis woonde ik met mijn vader, moeder, zusje, broertje en alle
andere beesten. Het huis met het rode dak en het groene hek:
zo antwoordde ik als men vroeg naar mijn adres (mijn ouders
verfden het hek vorig jaar zwart). Naast het állerlaatste huis
staat het bordje ‘Kantens’. Met een streep erdoor. Dat vond ik
wel wat hebben. We begaven ons altijd op de rand en nergens
middenin. Je kon zo het dorp uitlopen als je wilde. En als je dan
weer terugliep, stond er gewoon ‘Kantens’. Zonder streep.
Die leegte voorbij het bord
is waar we de hond uitlieten.
Waar we fluitenkruid,
boterbloemen en rode klaver
uit de berm plukten voor onze
moeder. Waar te veel van onze
katten stierven omdat zij niet
snel genoeg opzij gingen. Waar
we irritante fluitjes maakten
van riet en waar we skeelerden
tot de Zwarte Schuur. Hoe het
bordje Kantens al een soort
grens was, zo was de Zwarte
Schuur toch echt het uiterste.
Als je ging rennen omdat je
daar zin in had, of skeeleren, of
vér met de hond, dan ging je tot
dáár. Nooit wisten we wat zich
in die schuur bevond. Maar we
wisten precies hoe ver iemand
was geweest als hij zei dat
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hij tot de Zwarte Schuur was
gegaan.
Als je geen zin had om alsmaar
in de verte te loeren om te
zien of er een idioot in blik
aankwam, om vervolgens de
hond te smeken in de berm te
gaan zitten om in godsnaam
niet wéér aangereden te
worden, dan kon je vanuit
de oprit ook naar rechts. We
namen dan de weg naar de
theaterschuur en aan het
einde gingen we naar links,
waar weer een soort leegte
was: een vreemdvormig stuk
verwilderd weiland te midden
van de ‘normale weilanden’. Er
liep een betonpad doorheen
dat eigenlijk te recht was om bij

Dat wilde weiland mochten we
later gebruiken van de boer.
Onze paarden (het waren
pony’s, maar dat klinkt toch
anders) die eerst een tijdje bij
Oebele en Barbera hadden
gestaan, tussen het bos en het
voetbalveld, mochten daar nu
staan. We kapten en maaiden
de ruigheid weg en gaven
hen een nieuwe plek om te
rennen. In hete zomers liepen
mijn zus Marijke en ik met de
kruiwagen en de poepschep
door het landje. Onze hete
zweethoofden dompelden
we zonder nadenken in de
paardendrinkbak. Met papa
stampten we met onze laarzen
op de dampende poepbult. Hij
legde uit hoe het composteren
werkte. Hij zei dat we goed
moesten aanstampen. We
stampten wat af, toen.
Nu woon ik in een appartement
op tien minuten lopen van de
binnenstad. Samen met Martijn,
die opgroeide aan ‘t randje
van Middelstum, en Semafoor,
een voormalige straatkat. De
gemoedelijke levendigheid
en het gemak hier maken het
precies de plek waar ik nu wil
zijn. Semafoor is hier overigens

een stuk veiliger dan de katten
van mijn ouders. Hij speelt in
onze tuin, in de brandgangen
tussen de huizen en klimt in
de bomen. ‘s Ochtends fiets
ik door het Noorderplantsoen
naar het Wessel Gansfort, waar
ik Nederlands geef aan gekke,
grappige kinderen, van wie de
meeste heel andere opgroeiervaringen hebben.
De grenzen en leegtes zoek
ik op. Het opzoeken en weer
vertrekken vergroot de
bewondering en het meeste
zie en begrijp je pas als je het
van een bepaalde afstand
bekijkt. Toch zoek ik misschien
ooit weer zo’n plek op zonder
te vertrekken: zo één op ‘t
randje, zo één in de leegte.
Dan kan ik het stadsleven van
een afstandje bekijken en me
realiseren dat de steden en de
wereld worden aangestampt
als dampende poepbulten en
dat er misschien ooit, ondanks
flink aanstampen, geen leegtes
meer kunnen bestaan. Laten
we hopen dat we voor altijd
kunnen blijven vluchten naar
grenzen en leegtes, zoals daar
op ’t randje van Kantens.
Loes Huitsing

Speelweek 2019 zit er weer op!
Wat was het weer een fantastische week! We hebben gelachen, gejuicht, gerend en gek gedaan, oftewel alleen maar
plezier gemaakt! Wát we allemaal gedaan hebben? Hutten
bouwen natuurlijk, zwemmen, waterpret, vlot bouwen, schat
zoeken, nog meer hutten bouwen, gek gedaan bij de bonte
avond, pannenkoeken eten, geknutseld, spelletjes gedaan,
film gekeken, spooktocht gelopen en gelogeerd!
Met ongeveer 50 kinderen en
genoeg vrijwilligers hebben
we een geweldige week
gehad!
Ouders: volgend jaar is jullie
hulp écht weer nodig, al is
het maar voor één dag, want
dat heeft ons dit jaar echt
geholpen en wat vonden de
kinderen het ook leuk!
OBS Klinkenborg, ontzettend
bedankt dat we weer gebruik
mochten maken van de
school! We bedanken ook het
Jeugdhonk, omdat we gebruik
mochten maken van het
terrein voor het waterpret! En
Jan Westerlaken óók enorm
bedankt, dat we de bonte
avond in t Schienvat mochten
houden!

Verder wil ik iedereen bedanken voor alle hulp dit jaar: de
behulpzame ouders, een top
team met vrijwilligers en een
goed bestuur! Zonder jullie
was dit niet gelukt! (applausje
voor jezelf)
En nu: óp naar volgend jaar.
Maar eerst houden we nog
verschillende acties om de
kas te spekken. U ziet ons te
zijner tijd wel verschijnen met
de pepernoten!
Ineke Doornbos
(Vergeet u niet om de
inschrijfformulieren voor
donateurs in te leveren bij
Bredeweg 5)
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Bie touvaal
t Was weer Roakeldais en din denken wie voak aan t joar 1975 dat
n Oostenrieks wichtje oet kontrainen van Wenen bie ons ien hoes
kwam. Wie haren n schiere tied mit heur en wie hemmen aaltied
verslag mit n kaander hollen. Leste tied is t mailen en ientussen
binnen heur man en zai aal mit penzioun. t Garagebedrief noast
heur hoes hemmen ze overdoan aan n aander en heur vaaier
wichter binnen t hoes oet. Poldi is gek op bakken en koken en
vruchten ienzetten en heur man Hannes mag nog geern n beetje ien
garage touhollen.
Veureg joar haar k heur maild
dat wie deur dreugte gain
vruchten haren. Mor was
genog jam te koop, ja!
En toun was der veureg
zummer ienainen
n Nederlandse
vrachtwoagenchauffeur dij
onnerwegens meleur aan auto
kreeg en bie heur ien garage
te laande kwam. Zai zagen
n Nederlands kentaiken en
zai der op òf om n proatje te
moaken. Wie kregen n mailtje
dat ze mit n chauffeur proat
haren dij zien moeke ien
Kannes woonde. Hou kon t zo
trevven! En wieder schreven zai
dat ze hom n deus mit vleskes
vruchten veur ons mitgeven
haren.

Hou hai haitte en oet wat
ploats hai vot kwam, schreven
ze nait.
Wie zaten vanzulf te
prakkezaaiern wat moeke ien
Kannes dat weden kon. Wel
haar n zeun dij chauffeur was?
Wie kwamen der nait oet, zat
niks aans op as òfwachten.
Wekenlaank heurden wie niks,
wie haren t haile boudeltje
aal deur doan. Noa n week
of vaaier hemmen wie noar
Oostenriek maild dat wie
“leider” niks vernomen haren,
mor dat wie t slim laif vonden
dat ze aan ons docht haren en
dat wie t wieder mor vergeten
mozzen.
n Zetje doarnoa op n
zundagmirreg ging bel en op

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
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stoup stond n vremde man
mit n dikke deus veur t lief.
Hai laait hom vot mor op t
stoultje ien gaang plovven,
den hai was loodswoar. Wie
wollen t verhoal derachter wel
eefkes heuren en bie n kop
thee vertelde hai dat e oet
Daam kwam en sums laank mit
vrachtwoagen van hoes was en
dat t doarom even duurd haar
veurdat e bie ons laangs goan
kon.
“Mor woont joen moeke ien
Kannes?”, vrougen wie. Nee,
dat haren ze ien Oostenriek
nait goud begrepen, zien
moeke was aal oet tied komen
en was geboren ien t hoeske
aan Meulenweg tegenover t
kerkhof.
En zo kregen wie toch nog
aalderhaande vleskes mit
vruchten, wel twinteg, en
n poar vlezzen wien. Ien

juli kwam t leste vleske mit
Rumtopf veur n dag. Aiglieks
is t veur nijjoar, mor t is ons
te staark. k Heb t kookt dat
draank der òfging, n beetje
aanmongen en ale doagen
deden wie n schepke ien
yoghurt. t Smouk nog noar
rum, mor t doende nait meer.
Wat Roakeldais aal te weeg
brengen kin!
Anje van der Hoek-Linstra

Zo’n beetje
t Regent op het Hogelaand,
beetje bie beetje wordt t stiller.
Gerdien van hogerhaand
doezelt om dieken en tillen:
t regent op t Hogelaand.
Beetje bie beetje wordt t stil en
dwaars tegen zin en verstaand
zol k mit vedoezeln willen
in dook aan wotterkaant.
Beetje bie beetje wordt t stil in
de regen op t Hogelaand.
Nina Werkman
Oet: Wizzelbörg

Van het boerenerf
In mijn eerste column ‘Van het boerenerf’ vertelde ik dat ik
sinds mijn huwelijk op een boerderij in Stitswerd woon. Ook
vertelde ik dat mijn man en ik een veebedrijf hebben en dat
ik zo nu en dan bijdraag aan de agrarische werkzaamheden.
Maar ik heb eigenlijk vrij weinig verteld over ons bedrijf.
Terwijl er wel wat meer van te vertellen is!
Sinds 1881 is de boerderij van de familie Oudman. Jan en ik zijn de
vierde generatie Oudman die op de boerderij wonen en werken.
Jantje Heidema en Jan Freerks Oudman kochten de boerderij
met bijna 29 ha land. Na die tijd is er nog wel het één en ander
veranderd. Vroeger was het een gemengd bedrijf met akkerbouw
en werden er waarschijnlijk slechts 20 koeien gemolken. In de
loop der jaren is er meer land aangekocht. Wij hebben nu ruim 49
hectare grasland voor de koeien. Want het is nu nog alleen een
melkveebedrijf en Jan melkt 80 koeien.
Ik ben zelf ook geboren op een boerderij. Mijn vader had een
gemengd bedrijf, maar ik had niet zo veel met koeien. Ik vond het
wel geweldig om in de oogsttijd mee te gaan met mijn vader op de
combine. Toen ik twaalf jaar was, werd de boerderij verkocht en
moest ik er erg aan wennen om in het dorp te wonen. Ik bleef me
boerendochter voelen en wat was ik blij om na mijn trouwen weer
op een boerderij te gaan wonen! Tot mijn verbazing moest ik toen
toch weer erg wennen. Ik had niet beseft dat de agrarische sector
sinds mijn kindertijd zoveel was veranderd. Boer zijn is meer dan
een koe kunnen melken. Een boer moet een goede manager zijn
en daarnaast op de hoogte blijven van de wet- en regelgeving.
Ik heb zelfs een boerinnencursus gevolgd om meer inzicht te
hebben in het vakmanschap van de boer. Nog steeds vind ik het
beroep van de boer geweldig. Het blijft een mooie uitdaging om
de kost te verdienen met zorg voor de dieren en tegelijk oog voor
de natuur. Onze kinderen studeren nog. Maar natuurlijk hoop
ik onze agrarisch liefde over te dragen, zodat er een volgende
generatie Oudman met veel plezier op deze boerderij zal leven en
werken!
Hilma Oudman-Dam

13

AGENDA Rottum
t/m 6 oktober
Kerkje Rottum
15.00 – 17.30 uur
Expositie Lea Laarakker
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
Dinsdag 3 september
t Schienvat
20.00 – 22.00 uur
Vrouwen van Nu
Woensdag 4 september
t Schienvat
15.00 – 16.30 uur
Inloopspreekuur Kiona Stel
(Dorpencoördinator Het
Hogeland)

Vrijdag 6 september
t Schienvat
16.00- 23.00 uur
Besloten feest (cafetaria
gesloten)
Vrijdag 20 september
t Schienvat
17.00 – 18.00 uur
Inloopspreekuur Kiona Stel
(Dorpencoördinator Het
Hogeland)
Kantster Jeugdhonk
19.30 uur
Disco-avond
Woensdag 25 september
t Schienvat
19.30 – 22.30 uur
Bridgeclub
Zaterdag 28 september
t Schienvat
11.00 – 15.00 uur
Passage Tocht om de Noord
t Schienvat
20.00 – 01.00 uur
’80 & ’90 Party
m.m.v. DJ Peter Zuidhof
Maandag 30 september
t Schienvat
20.00 – 21.30 uur
VDK bestuursvergadering

VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT

Maandag
19.30 – 22.00 uur
Toneelclub Advendo (vanaf 30
september)
Dinsdag
09.45 – 11.00 uur
Bewegen op muziek
Woensdag
15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
19.30 – 20.45 uur
You better work
o.l.v. Ineke Doornbos
Donderdag
19.30 – 22.30 uur
Damclub (vanaf: info bij club)
Vrijdag
15.00 – 18.00 uur
Boeken-Lees-Kamer
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria
20.00 – 22.30
Biljartclub (vanaf: info bij club)
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
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 – 412613

Zangkoor de Kaanster
Vlinthippers 20 jaar
Het bestuur van de Vlinthippers werkt nog aan de laatste
voorbereidingen voor het 20-jarig jubileumfeest op 15 november
as. met het Volks Onderwijs Koor uit Roodeschool en de MillRose
jazzband uit Winschoten.
Er hebben zich al een aantal zangers opgegeven voor het
projectkoor, maar er mogen er nog best een paar bij! Dus als je
zin hebt om met ons mee te zingen tot 15 november - en daarna
mag natuurlijk ook - dan kun je nog meedoen!
We repeteren op woensdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur in t
Schienvat onder leiding van Liesbeth Blaauw en we starten op 28
augustus.
Aanmelden kan bij Hanny de Vries T 431749.
Verder is het de bedoeling om in september weer een
tulpenbollenactie te houden.
Hiervoor komt een kleurenfolder met bestellijst huis aan huis
in de brievenbus, die dan ingeleverd kan worden bij één van de
bestuursleden.
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Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
vrijgemaakt Kantens
Zondag 1 september
09.30 uur – ds. A.G. Bruijn
(H.A.) (in Kantens)
14.30 uur – ds. H. Venema
(in Middelstum)

Chr. Gereformeerde Kerk
Kantens
Zondag 1 september
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J.P. Rozema
Zondag 8 september
09.30 uur – ds. A.A.L. Aalderink
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 8 september
09.30 uur – dhr. N. Dijksterhuis
14.30 uur – ds. L.G. Boonstra
(in Kantens)

Zondag 15 september
09.30 uur – ds. R. Jansen
14.30 uur – ds. A.J. van
Zuijlekom

Zondag 15 september
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. L.J. Joosse
(in Middelstum)

Zondag 22 september
09.30 uur – ds. H. Fahner
14.30 uur – ds. H. Fahner

Zondag 22 september
09.30 uur – dhr. N. Dijksterhuis
14.30 uur – ds. L.G. Boonstra
(in Kantens)
Zondag 29 september
09.30 uur – ds. Mnisi
14.30 uur – ds. A. Dekker
(in Middelstum)

Zondag 29 september
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 1 september
09.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Boazkerk Westeremden
(koffie/thee na afloop)

Zondag 8 september
09.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Doopdienst
Antoniuskerk
(koffie/thee in Salem)
Zondag 15 september
09.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Startdienst
Antoniuskerk
(koffie/thee in Salem)
Zondag 22 september
09.30 uur - drs. J.W. Bassie,
Groningen
Antoniuskerk
Zondag 29 september
19.00 uur - ds. J. Schimmel,
Spijk-Bierum-Losdorp
Themadienst
Georgiuskerk Stitswerd

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.

Dorpskerk Rottum
Zondag 8 september
19.00 uur – ds. H. Poot
Zondag 22 september
19.00 uur – ds. A. Fraanje
Zondag 29 september
19.00 uur – ds. A. Lagendij

15

Redactie:

Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman,
Arie Klomp
Gert-Jan Koops
Hilma Oudman-Dam
Alette de Vries-Rennen
Eindredactie:
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Foto van de maand
Annet Eveleens

Van de redactie
Dag allemaal,
De zomervakantie is voorbij en de meesten van ons gaan weer
aan het werk en/of naar school. Vóór de vakantie (begin juli)
hebben we de jaarlijkse collecte ten behoeve van t Lougnijs
gehouden. De contante opbrengst in de zakjes laat de laatste
jaren echter een daling zien. We zijn allemaal steeds meer
gewend om te pinnen, contactloos te betalen, tikkies te
versturen etc. Veel contant geld is er vaak niet meer in huis.
Tegelijk zien we steeds meer dat er mensen zijn die liever
een bijdrage aan t Lougnijs via de bank overmaken. Dat kan
natuurlijk! U vindt het bankrekeningnummer op het collectezakje
vermeld. Als u nog niet heeft betaald, dan kan dat natuurlijk nog
steeds!
Hetzelfde geldt voor de mensen die de collectant gemist hebben.
U kunt uw bijdrage alsnog overmaken op bankrekeningnummer
NL25 RABO 0342 2179 33 t.n.v. t Lougnijs, graag onder vermelding
van uw straatnaam en huisnummer.
Samen met de bankbetalingen hebben we ook in 2019 weer een
mooie collecte-opbrengst opgehaald; bedankt allemaal!
Tenslotte wil ik hierbij ook onze vrijwilligers bedanken, die samen
met ons de collecte hebben gelopen: Yvonne, Jannie, Miranda,
Cindy, Gerda, Wilma en Anneke.
Alette de Vries-Rennen
Penningmeester

Tijd van de
Heinrichsreuzen
(“dikke bonen mit spek”)
Oud Gronings recept

Benodigdheden:
1 kg Heinrichsreuzen
½ pond mager doorregen
rookspek
Haal de bonen af en breek ze
doormidden en was ze twee
keer.
Kook het rookspek vooraf een
half uur in water om te garen.
Houdt u niet van zout, doe dan
een paar keer schoon
water op het spek (afkoken).
Doe daarna de bonen bij het
spek met ongeveer 3 cm water
en breng aan de kook.
Laat de pan zo’n 1 ½ à 2 uur
op een klein vuur staan tot de
bonen er smeuïg uitzien.
Voeg naar smaak een
stukje boter en eventueel
1 bouillonblokje toe (even
proeven).
Lekker met karnemelkse pap
na (“soepenbrij”).

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
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dinsdag 10 september
17.30 uur

T 551788 (OBS)

16

