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CSCW/Feestcomité in beweging
De wandelvierdaagse, de Koningsmarkt, Herdenking van 4 en 5 mei en niet te vergeten de vijf-jaarlijkse
bevrijdingsoptocht; zomaar een greep uit een aantal activiteiten voor de dorpsbewoners van Kantens
en omstreken. Als dorpsbewoner en deelnemer is het bijna vanzelfsprekend dat deze activiteiten
plaatsvinden, maar hierachter zit natuurlijk een groep mensen die dit jaarlijks voorbereiden en op
touw zetten.
Een stukje geschiedenis:
In 1965 is het Feestcomité
opgericht met als doel het
organiseren van activiteiten
op nationale feest- en
herdenkingsdagen, zoals
Bevrijdingsdag en herdenking
gevallenen, alsmede het
organiseren van Oranjefeesten
op Koninginnedag (later
Koningsdag) en bij jubilea e.d.
van leden van het Koninklijk
Huis. Dit ten behoeve van
alle inwoners van Kantens,
Rottum en Stitswerd. In 19551956 heeft de toenmalige
gemeente Kantens het
dorpshuis t Schienvat laten
bouwen, als één van de eerste
dorpshuizen in de provincie.
De gemeente (eigenaar
van het pand) riep een
beheerstichting in het leven

en benoemde het merendeel
van het stichtingsbestuur (vijf
personen). De verenigingen
die gebruik maakten van t
Schienvat vormden de rest
van het bestuur (4 personen).
Het stichtingsbestuur heeft
de Commissie voor Sociaal en
Cultureel Werk – kortweg CSCW
– in het leven geroepen voor
het organiseren van activiteiten
op sociaal en cultureel gebied.
Om het draagvlak voor de
diverse activiteiten te vergroten
werd in 2000 besloten samen
te gaan met het Feestcomité.
Vanaf die tijd wordt de naam
CSCW/Feestcomité gebruikt.
Daarnaast bestaat er in
Kantens een Vereniging
Dorpsbelangen Kantens (VDK).
Momenteel vallen hieronder

een aantal werkgroepen
en commissies, waaronder
het CSCW/Feestcomité, de
sinterklaasviering van de
Gezamenlijke verenigingen,
de speeltuinvereniging ’t
Spruddernust, het Vertelfestival
en het dierenparkje in Kantens.
Al deze commissies hebben
een eigen boekhouding
en deze worden door een
kascommissie gecontroleerd.
Vergezeld van een jaarverslag
worden deze verslagen bij de
jaarvergadering van de VDK
gepresenteerd.
De CSCW/Feestcomité heeft
geen leden en ontvangt
dus geen contributie om de
activiteiten te bekostigen.
Zij ontvangt haar financiële
middelen uit de lijstcollectes,
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kan een beroep doen op
de jaarlijkse gemeentelijke
subsidie of vraagt een gerichte
subsidie aan voor een speciaal
evenement via de VDK.
Daarnaast wordt bij bepaalde
activiteiten om een eigen
bijdrage gevraagd.
Afgelopen jaar heeft er een
behoorlijke ‘verversing’
van de commissieleden
in CSCW/Feestcomité
plaatsgevonden. Naast de
oude vertrouwde namen
en gezichten van Elly Holst,
Marten Miske (voorzitter),
Esther Hovenkamp en John
van der Rijdt, zijn afgelopen
periode Johanna Remerie
(toekomstig voorzitter),
Susanne Groeneweg, Yvette
Abrahamzen (gezamenlijk
penningmeester), Willemien
Zigterman, Daniela Dijkema
en Deborah de Vries aan de
commissie toegevoegd. Vorig
jaar (2018) is Elly Holst er na 34
jaar uitgetreden. Zij zat er vanaf
het begin in. In het najaar van
2019 dragen Marten en Esther
het stokje volledig aan de
overige commissieleden over.
Zo organiseren zij samen met
Jan Westerlaken (beheerder
van t Schienvat) op zaterdag
28 september as. de ‘Back
to the ‘80 & ’90 Party’. Dit
belooft een heerlijke avond te
worden met veel herkenbare
muziek! Vervolgens wordt in
de herfstvakantie - voor de
laatste keer door Marten Miske
- de speur- en puzzeltocht
georganiseerd. In november
staat nog een avond/nacht
sterrenkijken onder begeleiding
van een deskundige in de
planning. De Gezamenlijke
verenigingen organiseren in
november weer de intocht

van Sinterklaas, waarna er
voor de jonge kinderen een
kerst-knutsel-activiteit wordt
georganiseerd. Het jaar 2019
wordt afgesloten met een
eindejaarsbingo. Voorgaande
jaren een groot succes!
De zaterdag voor Pasen kan
de jeugd gaan paasknutselen
en wordt er een Koningsdag
wederom vol met gezelligheid
(spel en muziek) gehouden.
In 2020 is het 75 jaar geleden
dat Nederland werd bevrijd.
Hier wordt natuurlijk bij
stil gestaan én kunnen we
hopelijk weer genieten van rijk
versierde wagens in de vijfjaarlijkse optocht. Het seizoen
wordt afgesloten met de
wandelvierdaagse in mei.
Voor jong en oud, voor álle
bewoners van de dorpen
Rottum, Stitswerd en Kantens
is er het jaar rond wel een
evenement te bezoeken op
‘sociaal en cultureel’ gebied.
Het doel van ‘sociaal en
cultureel werk’ is om van
een gemeenschap (lees hier:
Rottum, Stitswerd, Kantens)
een hechter geheel te maken.
Met een goede samenwerking
van overige commissies én t
Schienvat – Jan Westerlaken - is
er erg veel mogelijk.
De commissieleden hebben
er zin in! Ze zijn door elkaar
enthousiast gemaakt en zitten
vol met ideeën! Er wordt
veel tijd in gestoken om de
activiteiten tot een succes te
maken. En wanneer er veel
mensen deelnemen en er
positief over zijn, geeft dat
weer extra energie!
Alette de Vries-Rennen

Vrouwen van Nu afd. Middelstum-Kantens e.o. organiseert op
dinsdag 8 oktober as. een avond over kleuranalyse.
Caro van Caro Styling&Coaching laat deze avond de Colormodemethode zien. Dit is een unieke kleuranalyse, want ieder mens
heeft kleuren in zijn/haar uiterlijk. Doel is om te komen tot een
kleurenharmonie bij het zien van de kleur ogen, de haarkleur, de
huidskleur en de kleuren in de kleding.
Aanvang is om 20.00 uur in t Schienvat te Kantens.
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1. Mijn naam is:
Hanny de Vries-Kuiper,
Bredeweg, Kantens.
2. Wat at u als kind het
Liefst?
Poffert met krentjebrij.
3. Wat deed u het liefst in de
kinderjaren?
Spelen in en rond de boerderij.
Huisjes en tenten bouwen,
buiten en in de stallen. Bootje
varen in de gracht en schaatsen
op het ijs.

4. Wat was uw grootste
hobby?
Tuinieren en handwerken.
Ik heb 18 jaar een open tuin
gehad op Walsweer aan de
Klinkenborgerweg.
5. Welk beroep hebt u
uitgeoefend?
Hoofd van de huishouding in
het Zonnehuis in Zuidhorn.
6. Wat is uw grootste
ergernis?
Niet zoveel ergernis. Ik
verbaas me soms over de
agressie in het verkeer en in de
samenleving.
7. Wat mist u tegenwoordig
het meest uit uw
kinderjaren?
De warme gezelligheid, thuis
en in de buurt.
8. Waarover maakt u zich
tegenwoordig de meeste
zorgen?
De milieuvervuiling in het
algemeen. De plasticvervuiling
in het bijzonder.
9. Wat zou u graag nog eens
willen doen?
Een ballonvaart maken.
10. Wie schrijft er volgende
keer met de kroontjespen?
Jantje Groenhof.

Boek Rimpels
Zoals jullie weten heb ik de afgelopen tien jaar 100 Rimpels voor
t Lougnijs geschreven. Het leek mij leuk om een groot aantal
verschenen en enkele nooit verschenen Rimpels in een boek vast
te leggen.
Een boek maken kost geld. Hoe
meer ik bestel, hoe goedkoper
het wordt.
Bij deze wil ik graag
inventariseren hoeveel mensen
geïnteresseerd zijn in het
aanschaffen van een boek,
voordat ik er toe over ga om
het te laten drukken.
Het boek wordt een paperback
van ruim 200 bladzijden.
De prijs wordt bij meer dan
25 exemplaren ongeveer €
12,50 per stuk, onder de 25
exemplaren ongeveer
€ 15,00 per stuk. Beide
prijzen zonder eventuele
verzendkosten.
Zou iedereen die overweegt
mijn boek aan te schaffen
willen reageren?

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

Mijn mailadres is:
rimpelsstitswerd@gmail.com
Ik hoop dat vele lezers
reageren.

aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9

Eric de Klerk

aOf, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit

aUitvaarten tegen eerlijke, lage prijzen

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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Lieve
dames,

Ik wil met jullie weer terug gaan
naar ons vrouwenlichaam en
jullie graag advies geven hoe ik
jullie kan verlossen van pijn en
vermoeidheid.
Na je 40e levensjaar heeft je
lichaam een verminderde
mogelijkheid om al je
afvalstoffen af te voeren.
Het is daarom belangrijk om
je lichaam hierbij te helpen.
Als je niets doet, kunnen
door het opeen stapelen
van voornamelijk ‘zuren’ de
volgende klachten optreden:
- Ontstekingen
- Vermoeidheid
- Spierpijn
- Zenuwpijn
- Hoofdpijn
- Rugpijn
- Maag- en buikpijn
Zuren zijn gevaarlijk voor het
dichtslibben van de aderen
en stoppen daarmee ook
de aanvoer van voeding en
zuurstof naar weefsels en
cellen. Deze cellen beginnen
dan af te sterven, waardoor
het lichaam sneller oud wordt
en zijn energie verliest. Als de
bloedtoevoer niet meer goed
werkt, dan krijgt ons lichaam
dus niet voldoende zuurstof en
voeding.
Maar, ons lichaam kan zichzelf
genezen en dat is een wonder!
Met de juiste therapie en sterke
stimulatie kan ik jullie pijn
verminderen of zelfs helemaal
wegnemen! De therapie helpt
om weer energie op te laden
zodat je weer goed kunt
functioneren.
Een leven zonder pijn is heerlijk!
Dit proces van ontgiften en
ontzuren heet: DETOXICATIE.
Zichzelf genezen en herstel
van het lichaam heet:
REGENERATIE.
Natuurlijke therapie zonder
chemische medicijnen is het
beste voor het lichaam. Dit kan
op twee manieren:
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1. Stimulatie van doorbloeding.
Via infrarode warmte gaat
de bloedtoevoer weer open,
waardoor de zuurstof en
voedingsstoffen naar de cellen
gaan.
2. Goede activatie van de
lymfe-omloop (Lymfetherapie).
Met deze therapie wordt het
lichaam geactiveerd om sneller
en beter de afvalstoffen en
zuren af te voeren.
Daarnaast wil ik jullie nog
vertellen hoe gevaarlijk het
vet rondom je organen in je
buik is. Een dikke laag vet
om je organen (lever, nieren)
vermindert het functioneren
van ontgiften. De lever is
het grootste orgaan voor
detoxatie. Met de therapie met
infrarode warmte en speciale
massage voor de buik, wordt
de doorbloeding en de lymfeomloop geactiveerd, wordt het
vet beter opgelost, de darmen
worden gereinigd en worden
de afvalstoffen via de ontlasting
afgevoerd.
De darmen zijn erg belangrijk
voor onze immuniteit; als de
darmen verstopt raken of vol
met afvalstoffen zitten, dan
werken ze niet optimaal en
gaan de afvalstoffen weer terug
in het lichaam. Je lichaam wordt
dan ziek.
En wat is er belangrijker dan
gezondheid en vitaliteit??
Iedereen kan kiezen: altijd
leven zonder pijn of pijnstillers
slikken. Ziekte is niet altijd
toeval; het is soms een lang
proces van afvalstoffen en
zuren in ons lichaam. Ik wens
jullie dat je gezondheid op de
eerste plek komt!
De volgende keer vertel ik
meer over ontstekingen in het
lichaam.
Een vriendelijke groet van
Jarka

Elektrische deelauto
Zelf een auto hebben is makkelijk, maar wel erg prijzig. Zeker als
de auto veel stilstaat. Het kan anders. Kies voor een elektrische
deelauto die klaarstaat in je wijk of dorp. Die je betaalt per
rit of via een abonnement. Zonder vaste kosten of zorgen over
onderhoud, onverwachte reparaties en schoonmaken: dat biedt
Mobiliteit VanOns!
Met een elektrische deelauto
van Mobiliteit VanOns betaal
je naast een klein abonnement
(afhankelijk van het aantal
deelnemers) alleen voor het
gebruik. Groen, goedkoop en
zonder vaste lasten. Flexibel en
gemakkelijk voor al die keren
dat je even een auto of een
extra auto nodig hebt.
Met onze deelauto’s
ondersteunen we de duurzame
ambities.
Zo kan een deelauto een
tweede auto vervangen.

Interesse?
Zin in zo’n deelauto? Wij bieden
de elektrische auto’s aan via je
lokale energiecoöperatie: www.
MobiliteitVanOns.nl .
Laat via het mailadres van
EIK (info@cooperatie-eik.nl) je
interesse achter. Kijk ook maar
naar de nieuwe website www.
cooperatie-eik.nl.
Begin september is er in
Stitswerd een onderzoek
gestart naar de mogelijkheden
van een dorpsdeelauto.
Coöperatie Energie Initiatief
Kantens e.o. u.a.

5 generaties in Kantens
Janna Knot (1934), Rita Pool (1955), Jeanet Kooman (1977),
Melissa Tuinstra (1996) en Zoé (2019).
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Oproep Uitgevlogen
De redactie van t Lougnijs vraagt of er dorpsgenoten zijn die een schoolvriend(in)
of familielid, ergens in ons land of in het buitenland hebben wonen, die er iets voor
zou voelen om mee te doen aan de rubriek “Uitgevlogen”. De persoon moet hier
dus vroeger gewoond hebben en binding hebben (gehad) met de dorpen Kantens,
Rottum of Stitswerd. We zien uw reacties graag tegemoet, liefst voorzien van een
telefoonnummer of een mailadres, op info@tlougnijs.nl of 551538 (Anje van der Hoek).

Mijn naam is Marelien
Oudman en op 28 maart
1993 werd ik geboren in
het Martini Ziekenhuis,
waarna ik ben
opgegroeid in Stitswerd.
Op een boerderij aan
de Knolweg, maar
toch net binnen de
plaatsnaambordjes van
het dorp. Opgroeien
in Stitswerd vond ik
erg fijn, met wekelijks
een bibliotheekbus
waar meer dan genoeg
boeken te krijgen waren,
jaarlijks Stitswerdop-de-kop, ‘s zomers
zwemmen in de haven, ‘s
winters (indien mogelijk)
schaatsen op dezelfde
haven en tegen kerst
een Adventsdienst in de
Georgiuskerk.
Het hele jaar daar
waren er rondom de
boerderij meer dan
genoeg mogelijkheden
om te spelen met
vriendinnetjes en vooral
met mijn vier jongere
broers en zussen. In mijn
herinnering waren we
voornamelijk bezig met
hutten: gangenstelsels
op de hooizolder en
bij de opgestapelde
pakken strostrooisel,
hutten in de heg en
tussen de bosjes bij
de sloot, en ‘huizen’
van opgestapelde
autobanden met plastic
als dak (als de graskuil
minderde waar de
banden ter verzwaring
gebruikt werden).
Daarnaast waren we
ook altijd welkom
bij de overburen, de
familie Verboeket, waar
mevrouw Verboeket
voor ons een soort oma
was met een heleboel
speelgoed en ‘omaaandacht’.
In Kantens kwamen
we wekelijks voor de
kerk (GKV), ‘s zomers
gingen we soms naar
de speeltuin en van
het najaar kan ik me
Bijbelknutselmiddagen
in Salem herinneren.
Voor de basisschool ging
ik naar gbs De Wierde
in Winsum en voor
de middelbare school
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Oproep vrijwilligers herstel
grafmonumenten

naar het Gomarus College in
Groningen, ‘s zomers op de
fiets en ‘s winters met de bus.
Dat fietsen was in het begin wel
even wennen, maar gelukkig
waren er vaak medescholieren
uit Kantens of Middelstum om
mee samen te fietsen.
Daarna begon ik in september
2011 aan de RUG met de studie
Psychologie. Het eerste jaar
bleef ik thuis wonen, maar na
een jaar (najaar 2012) ben ik op
kamers gegaan in Vinkhuizen.
Het was wel wennen om alles
zo dichtbij te hebben en het
voelde erg luxe om zomaar
naar de supermarkt en
bibliotheek te kunnen lopen.
Of even tussendoor de stad in
te kunnen gaan. Ook was het
door het ‘op kamers wonen’
gemakkelijker om actief te zijn
bij de studentenvereniging
Ichthus, waarvan ik aan het
begin van mijn studeren
lid was geworden. In 2012
begon ik ook met een bijbaan
als huishoudelijke hulp
voor TSN Thuiszorg. In de
gemeente Loppersum, zodat
ik meerdere keren per week
weer even kon genieten van
het platteland en de bekende
dorpen Middelstum, Huizinge,
Loppersum, Garrelsweer, etc.
Voor mijn master
Neuropsychologie liep ik in
2015 stage in het Zonnehuis
te Zuidhorn. Daar ontdekte ik
het bestaan van ergotherapie
en na twijfel over waar ik na
mijn afstuderen zou willen

gaan werken, besloot ik zelf de
opleiding tot ergotherapeut te
gaan volgen. In deeltijd, zodat
ik mijn tijd naast studeren kon
besteden aan werken en leuke
activiteiten. Van TSN Thuiszorg
was ik intussen overgegaan
naar ZINN, waar ik als
huishoudelijke hulp in de Stad
kon werken. Na mijn stages
kon ik in de zomer van 2018
direct als ergotherapeut aan de
slag bij het Heymanscentrum
(verpleeghuis + Geriatrische
revalidatiezorg). Intussen
schreef ik mijn scriptie en
in februari 2019 heb ik mijn
opleiding afgerond en daarmee
ook de vele jaren studeren…
Ik werk nog steeds met veel
plezier in het Heymanscentrum
en geniet van de vrijheid van
het niet meer hoeven studeren.
Ik heb nu ruim voldoende tijd
voor kerk, vrijwilligerswerk,
hobby’s, familie en vrienden.
Het wonen in de stad is
hierbij nog steeds gemakkelijk
en door mijn uitzicht op ‘t
Roege Bos en daarachter de
weilanden richting Zuidhorn
voelt het wat minder stedelijk.
Gelukkig is Stitswerd maar een
uur fietsen bij mij vandaan,
zodat ik regelmatig een middag
of dagje even terug kan naar
familie. En naar het platteland,
waar ik met een paar jaar
wellicht hopelijk zelf ook weer
zal kunnen wonen!

De Antoniuskerk en het omringende kerkhof zijn beeldbepalend
voor het dorp Kantens. De middeleeuwse kerk ligt centraal
op het hoogste punt van de dorpswierde. Op het kerkterrein
bevinden zich meerdere oude grafmonumenten. Een groot deel
van de graven is aangetast door de tand des tijds: stenen zijn
gebroken en metselwerk is verzakt.
De wens is om deze grafmonumenten in ere te herstellen en
zo het aanzien van het kerkterrein te verbeteren. Het zware
werk, zoals het opnemen van de graven en het lijmen van de
stenen en metselwerk, kan worden gedaan door specialisten
van Landschapsbeheer Groningen. Het project vindt letterlijk
plaats in het hart van het dorp. Bij het herstelwerk worden de
dorpsbewoners actief betrokken. Vrijwilligers worden actief
begeleid. Daardoor is de eigen bijdrage van de vrijwilligers ook
blijvend zichtbaar en voelt het project ‘eigen’.
We zoeken vrijwilligers voor het schoonmaken van de grafstenen
en het opnieuw schilderen van de grafopschriften. Als het project
rond komt, kan het volgend voorjaar al beginnen.
Deelname van vrijwilligers is een voorwaarde voor het doorgaan
van het herstel.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met:
M. Bos - 0595 552 521
H.P. van Dijk - 0595 552 710
J.K. Stol - 0595 551 686

Marelien Oudman
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Het Zilveren Schild
Ik ben een ‘man of many trades’: van oorsprong ben ik DJ, maar
werk ook als Producer van housemuziek, heb als agogisch werker
gewerkt, maar ben op dit moment het meest bezig met het
verkopen van antiek zilverwerk en zilveren sieraden.
Hoe is dit zo onstaan?
Zo’n 10 jaar geleden vond ik bij
Erik Boerma in zijn Antiekhoeve
in Uithuizen (www.antiekhoeve.
nl) een zilveren theeservies.
Nadat ik deze had aangeschaft
heb ik wat boeken gekocht
over antiek zilver en ben ik
langzaam wat andere objecten
gaan kopen.
Aanvankelijk kocht ik veel
verschillende objecten, maar
na verloop van tijd ben ik me
verder gaan specialiseren
in wat oudere objecten
uit de 18e en 19e eeuw.
Ik leerde via Marktplaats
andere verzamelaars kennen,
bezocht beurzen en mocht
op een gegeven moment
ook samen met Erik Boerma
deelnemen als taxateur aan
de lokale variant van ’Tussen
Kunst en Kitsch’, genaamd
’Wat is t Weerd?’. Ook ben ik
als taxateur uitgenodigd op
taxatiedagen, waar mensen
spullen konden brengen om er
meer over te weten te komen.
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Nadat ik een behoorlijke
verzameling had opgebouwd,
ben ik langzaamaan
ook begonnen met het
verkopen. Aanvankelijk
deed ik voornamelijk zaken
via Marktplaats, maar op
dit moment heb ik een
eigen webshop www.
hetzilverenschild.nl (en
sieraden via www.cocosieraden.nl).
Voorwerpen die je hier kunt
vinden zijn o.a. pepermunt en
lodderein doosjes, miniaturen,
naaigerei, rookgerei, manden
en schalen, tafelwerk en
serviezen. Ook verkoop ik
buitenlands zilver, zoals
bijvoorbeeld Djokja, waar meer
filigrainwerk in wordt verwerkt.
Het interessante van antiek
zilverwerk is het onderzoek
dat je moet doen om te
achterhalen hoe oud het is,
wie het heeft gemaakt en
soms zelfs waar een voorwerp
überhaupt voor werd gebruikt,

zoals bijvoorbeeld een
’mergboor’.
Nederlands zilver heeft altijd
4 merken: een teken dat het
jaartal aangeeft waarin het is

gemaakt, het waarborgkantoor,
het gehalteteken en een
meesterteken.
Michel Koops, Kantens

‘Meer doen met minder afval’
Basisschoolleerlingen doen mee
aan ‘E-waste Race’

Van maandag 16 september tot en met vrijdag 18 oktober
strijden tien basisscholen in gemeente Het Hogeland tegen
elkaar tijdens de ‘E-waste Race’. De scholen proberen zoveel
mogelijk afgedankte elektrische apparaten (‘e-waste) in te
zamelen. Wethouder Harmannus Blok geeft op maandag
16 september bij NBS De Sterren in Uithuizermeeden het
startsein voor de race.
De gemeente Het Hogeland
is verheugd dat zoveel
scholen binnen de gemeente
meedoen aan deze race. “We
moedigen het bewust omgaan
met grondstoffen aan,” zegt
wethouder Harmannus Blok,
“En recycling speelt daarin een
belangrijke rol. Daarom zijn we
verheugd dat zoveel scholen
meedoen aan de E-waste
Race. Zo dragen de leerlingen
een ‘e-steentje’ bij én leren
ze tegelijkertijd dat van oude
spullen nieuwe dingen kunnen
worden gemaakt.“
Dertig kilo
De E-waste Race sluit aan bij
het project ‘Meer doen met
minder afval’ van de gemeente.
Gemeente en inwoners
ontwikkelen daarin samen
manieren om te komen tot
minder afval. De landelijke
doelstelling is om in 2025
te komen tot slechts dertig
kilo afval per persoon per
jaar. Dat is exclusief plastic,
blik en drankpakken. Die
componenten worden door de
afvalverwerker al gescheiden
en worden hergebruikt.
‘Thuisservice’
Inwoners van gemeente
Het Hogeland kunnen hun
elektronisch afval, zoals oude

Hallo lieve mensen,
Wij hebben weer genoten van de borrel op 7 september vanaf
17.00 uur in ‘t dorpshuis. Het was een heerlijk ontspannen
bijeenkomst met 24!!!! man. De meegebrachte snacks gingen er
goed in en het was al 20.00 uur toen de deur op slot ging.

mobieltjes, haardrogers,
dvd-spelers, aanmelden op
www.ewasterace.nl. Op een
afgesproken tijdstip halen
leerlingen uit de hoogste
groepen van de scholen
het elektronisch afval op.
Afvalverwerker Virol zamelt
het elektronisch afval bij de
scholen in. De apparaten gaan
vervolgens naar een sorteeren demontagecentrum.

Het plan is om het in de Week van de Eenzaamheid (van
1 tot en met 8 oktober) te herhalen; dan niet alleen voor
onze dorpsgenoten, maar ook voor de eenzamen in de dorpen
om ons heen staat de deur dan extra wijd open.
Komt allen!!!
De deuren gaan open op 5 oktober vanaf 17.00 uur en om 20.00
uur zwaaien wij iedereen dan weer uit.
Groeten van Vereniging Dorpsbelangen Rottum

Uitstapje
Op www.ewasterace.nl wordt
de score van de scholen
bijgehouden. De groep die per
leerling de meeste apparaten
inzamelt, wint een uitstapje
naar het Nemo Science
Museum in Amsterdam.

Nationale Monumentenweekend
op molen Grote Geert in Kantens
Op zaterdagmorgen 14 september moest ik al vroeg op de molen
zijn om hem draaiklaar te maken. Maar helaas was er nog geen
wind waarneembaar. Met de monumentenvlag in top was het
wachten uit welke richting hij zou gaan waaien. De voorspellingen
waren uit zuidelijke richting. Tegen half twaalf was er wind uit
westelijke richting. De hele middag was hij veranderlijk tussen
west en zuidwest en was zwak tot af en toe matig. Met vijf
bezoekers was het maar een magere eerste monumentendag.
Wel veel fietsers, motorrijders, bootjes en kanoërs die met dit
mooie weer de molen passeerden.
Op zondag 15 september was het heel ander weer. Het was
bewolkt met een matige wind uit noordwestelijke richting. Met
negen bezoekers was het een redelijke middag op de molen de
Grote Geert.

Deelnemers
Deze scholen in gemeente Het
Hogeland doen mee aan de
E-waste race: basisschool De
Handpalm (Leens), SWS De
Zoutkamperril (Zoutkamp), De
Piramiden (Winsum), NBS De
Sterren (Uithuizermeeden)**,
Borgschool (Winsum), De
Getijden (Pieterburen), OBS
Jensenius de Vries (Warffum),
SWS de Dobbe (Roodeschool),
OBS Klinkenborg (Kantens)
en CBS De Noordkaap
(Uithuizermeeden).

De molenaar Gerad Werkman

Oudpapier-inzameling - update Dinsdag 10 september jl. hebben we een proef gedaan om oud papier in te zamelen met een kraakperswagen en 4 vrijwilligers.
Op een aantal plekken zullen
we de route nog wat moeten
gaan aanpassen, maar we zijn
erg tevreden over het inzetten
van een kraakperswagen! Het
aantal vrijwilligers wat we per
keer moeten inzetten, kan
hiermee flink omlaag.
Op het grootste gedeelte
van de route stond het oud
papier goed ingepakt en op de

plek van de vuilniscontainer
bij de weg, zodat het voor
de vrijwilligers makkelijk
was het oud papier in de
kraakperswagen te gooien.
Onze inzet zal zijn om voor
de rest van het schooljaar de
kraakperswagen in te zetten,
we zullen in overleg gaan
hierover.

Houdt u de volgende editie
van t Lougnijs (eind oktober)
in de gaten, dan kunnen we u
dan meer melden over de inzet
van een kraakperswagen en
inzameldata voor oud papier
voor de rest van het schooljaar.
(We verwachten dat het volgende
inzamelmoment ergens in
november zal zijn).

Zijn er vragen of opmerkingen,
dan kunt u gedurende
openingstijden contact
opnemen met OBS de
Klinkenborg (T 551788).
Vriendelijke groeten,
de oudpapier commissie

9

Algemene Ledenvergadering VDK
Hierbij nodigen wij alle leden van VDK uit om de Algemene Ledenvergadering te bezoeken op donderdag 17 oktober om 20.00 uur in t
Schienvat.
Zaken die o.a. aan de orde
komen zijn:
Bestuurswisseling
We zijn op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Wim Hartlief
heeft aangegeven er mee te
stoppen en is niet herkiesbaar.
Daarom hierbij de oproep
om je aan te melden als het
je iets lijkt en je iets voor de
gemeenschap zou willen
betekenen.
Paul Knot heeft zich reeds
aangemeld en is dus
verkiesbaar voor het bestuur.
Terugblik
Er zal een terugblik zijn van
het afgelopen jaar: hoe heeft
het nieuwe bestuur het
afgelopen jaar ervaren, wat
is er gerealiseerd, wat zijn de
lopende zaken en welke zaken
zouden wij nog graag willen
realiseren. De inbreng van
onze leden is zeer wenselijk en
noodzakelijk zelfs; dus leden:
komt allen en geef uw mening.
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Herstel Kaanster bos
Bij het uitkomen van deze
Lougnijs zijn er volgens
de huidige planning al
werkzaamheden verricht en zal
er herplant van nieuwe bomen
plaatsvinden (zie bijlage).
Pannakooi
Tevens is er overleg met de
gemeente en Staatsbosbeheer
geweest over de mogelijkheid
voor een locatie van de
Pannakooi. Voorkeur en de
beste locatie zou naast het
Jeugdhonk vs ijsbaangebouw
zijn. Overleg hierover volgt.
Hondenpoep
De gemeente heeft op diverse
plaatsen afvalbakken geplaatst
waarin afvalzakjes met
hondenpoep kunnen worden
gedeponeerd. Hierdoor
is er minder overlast van
hondenpoep. Helaas komen

er al een tijdje veel klachten
binnen over paardenpoep;
overal in het dorp en op
de wandelpaden zie je
tegenwoordig paardenpoep
liggen. Daarom een verzoek/
oproep aan de eigenaren van
de paarden: neem eens de tijd
en fatsoen om de poep op te
ruimen.

wat wenselijk en mogelijk is en
welke ideeën er leven om de
weg veiliger te maken en de
snelheid te beperken.

Middelstumerweg
Er is via de mail contact
geweest met de Provincie
over de Middelstumerweg.
Na de zomervakantie, als
duidelijk is wie hiervoor
het aanspreekpunt is bij de
Provincie, willen we graag dat
de provincie in overleg gaat
met de aanwonenden, over

Mocht u nog geen lid zijn en
vindt u het belangrijk dat er
een Vereniging Dorpsbelangen
Kantens is, om zaken met o.a.
de overheden te bespreken die
in het belang van Kantens zijn,
dan kunt u zich aanmelden bij
iemand van het bestuur of via
mail: p.knot@home.nl

Kerstboom
Er zijn plannen om een 220V
aansluiting te realiseren voor
de kerstboom. Dit zal na de
zomer gerealiseerd worden.

Nieuws uit de Boeken-Lees-Kamer
De afgelopen tijd zijn veel kookboeken binnengekomen. Een
aantal heb ik achter het raam van de Leeskamer gezet en
daarover wil ik u iets vertellen.
* Anya van de Wetering heeft een boek gemaakt van vrienden
voor vrienden: “De soepkalender”. Een lekkere dikke pil met
recepten voor iedere dag een soep: 365 soepen dus!! Ook
klassieke soepjes worden beschreven, zoals de bekende
Hollandse groentesoep, maar ook experimentele soepen, zoals
bijvoorbeeld ontbijtsoep met karnemelk. Gemakkelijk te maken
en een geweldige variatie aan smaken en kleuren.
* Yvette van Boven: “Lekkere recepten van het land”. Een grappig
boek met van alles en nog wat: recepten, tuintips, bewaartips
enzovoort. De receptuur is iets ingewikkelder, maar het ziet
er allemaal smakelijk uit. Deze kok is bekend van haar TVprogramma “Koken met Van Boven”. Deze titel doet me daar erg
aan denken. Grappig en niet te beroerd om iets uit te proberen en
mislukken mag dus ook.
*”Saladebijbel” van Mari Maris. Nou de titel zegt genoeg: een
enorme hoeveelheid salades voor ieder seizoen en iedere
smaak met uitgebreide beschrijvingen hoe te maken. Vlees,
vis, vegetarisch; eenvoudig of ingewikkeld. Dressings en mooie
snijmethodes komen ook uitgebreid aan bod. Er doorheen
bladeren en plaatjes kijken maakt je helemaal blij.
Anneke van de Graaf

75 jaar vrijheid
In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de
2e Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we
sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen
verantwoordelijk zijn om deze vrijheid door te geven aan
nieuwe generaties. Het betekende het herstel van onze vrije
en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden
die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen
voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en
het versterken ervan.
In iedere provincie rijdt vanaf
begin april 2020 een Vrijheidexpress om verhalen over
oorlog en vrijheid op te
halen en te brengen. De
Vrijheid-express fungeert
als ontmoetingsplaats,
expositieruimte en
evenementenplatform.
Ook t Lougnijs staat dan stil
bij 75 jaar vrijheid en het
herdenken van alle burgers
en militairen die in het
Koninkrijk der Nederlanden
of waar ook ter wereld zijn
omgekomen of vermoord
werden sinds het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog,
in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties.

Daarom willen we u vragen
uw verhalen, herinneringen
en eventueel foto’s met ons
te delen. Met name wat de
Tweede Wereldoorlog en 4 en 5
mei voor u betekent. Hiermee
maakt u het mogelijk dat onze
lokale geschiedenis van de
oorlog vastgelegd en (door)
verteld wordt. Want wie kent
deze geschiedenis beter dan u?
U kunt uw reacties, verhalen,
herinneringen en foto’s zenden
naar info@tlougnijs.nl. Maar
u kunt natuurlijk ook contact
opnemen met één van de
redactieleden om uw verhaal/
herinneringen te vertellen en
foto’s te laten zien.
Arie Klomp
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Onze ‘Nij in ’t Lougers’ van deze keer zijn eigenlijk meer ‘Terug
in t Loug’. Na een periode in Middelstum te hebben gewoond,
hebben zij (Reinder Wijpkema en GeertJan Reining) nu het huis
aan de Bredewegstraat 1 in Kantens gekocht.
Reinder Wijpkema kocht zijn
eerste huis in Kantens al op z’n
19e, zo’n 40 jaar geleden aan
de Kolpendestraat nummer
5. GeertJan Reining is een
geboren Kantster; hij werd in
1981 aan de Kolpendestraat 3
geboren.
Reinder is timmerman en
heeft sinds z’n 28e een eigen
eenmanszaak. Vroeger deed
hij veel grote klussen door
het hele land heen, maar op
dit moment nog voornamelijk
minder groot werk en meer
lokaal.
GeertJan heeft de laatste drie
jaar dat hij in Kantens woonde
in Bar/cafetaria de Posthoorn
(nu Middelstumerweg 14)
gewerkt, die Reinder destijds
gekocht had. Samen hebben
ze in een gezellige buurt
aan de Klaproosstraat in
Middelstum gewoond, totdat
de woningbouwvereniging
besloot om deze huizen
aardbevingsbestendig te
maken.
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Toen ze in de Ommelander
Courant zagen dat het huis aan
de Bredewegstraat te koop
stond, besloten ze dit samen
te kopen. Omdat GeertJan bij
Reinder inwoont, moesten
hier nog wel wat onderlinge
afspraken voor gemaakt
worden.
GeertJan heeft als hobbies
het houden van kippen (11
kippen en 1 haan om precies te
zijn). Daarnaast is hij in 2015,
na 15 jaar niet gevoetbald te
hebben, weer gaan voetballen
in Kantens.
Sinds ze de sleutel op 1
oktober vorig jaar hebben
gekregen, is het huis van
binnen volledig leeggehaald
en weer opgebouwd. De
zeven kleinere kamers hebben
plaatsgemaakt voor een grote
open ruimte en ook de bedstee
is verdwenen. Op dit moment
is de verbouwing bijna klaar.
Ze zijn erg blij met de mooie
plek en de grote tuin achter het
huis.

Van het boerenerf
Als ik vertel dat ik op een boerderij woon en dat wij een
veebedrijf hebben, krijg ik meestal een positieve reactie. Maar
ik hoor ook vaak zorgen over het gebruik van antibiotica in de
agrarische sector. Men denkt dat dit middel in het voer zit om de
dieren er beter van te laten groeien en om ziekte te voorkomen.
Dan wordt er gezegd: “Ik eet biologisch vlees, want in het vlees
van koeien bij gewone boeren zit antibiotica”. Klopt dat? Hoe zit
dat eigenlijk met het antibioticagebruik door boeren?
In 1928 werd het geneesmiddel
penicilline ontdekt en daaruit
werd antibiotica ontwikkeld. Er
bestaan verschillende soorten
antibiotica, die elk een ander
bacterietype bestrijden.
De ontdekking van het
medicijn was geweldig en bij
zowel mens als dier werd er
dankbaar gebruik van gemaakt.
Helaas, de jaren van overmatig
of onjuist gebruik en ook
onzorgvuldigheid met dosering
van de antibiotica maakte de
bacterie(en) resistent.
Sinds 2006 is in de Europese
Unie het gebruik van antibiotica
als groeibevorderaar verboden
en mag het alleen als medicijn
worden gebruikt.
Om een wereldwijd probleem
van resistente bacteriën
te voorkomen, deed de
Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) in 2017 de oproep; stop
met antibiotica bij gezonde
dieren! Waarbij Nederland als
voorbeeld kon worden gesteld,
omdat daar het gebruik
van antibiotica sterk was
verminderd.
Sinds 2014 is er de regel
dat antibiotica alleen door

de dierenarts mag worden
voorgeschreven en door de
dierenarts ook moet worden
toegediend. In sommige
gevallen mag de boer het
voorgeschreven middel zelf
spuiten, zoals een middel voor
uierontsteking.
Zit er dan geen antibiotica
in melk of vlees? Nee, want
bij gebruik van dit middel
geldt voor zowel melk als
vlees een wachttermijn. Op
de bijsluiter van het medicijn
staat hoelang melk of vlees
niet voor consumptie mag
worden gebruikt. Van een
ziek dier die dit medicijn heeft
gekregen wordt de melk apart
gehouden en vernietigd. Het
komt niet in de melktank en
het wordt dus ook niet aan de
melkfabriek geleverd. Dat geldt
ook voor vlees en de koe mag
pas naar het slachthuis als de
medicijnresten uit het lichaam
zijn. Dat wordt bij de slacht
gecontroleerd.
Al met al blijken de zorgen over
antibiotica in melk of vlees niet
nodig!
Hilma Oudman-Dam
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Buitenschoolse opvang en
kinderopvang in Kantens
Langs deze weg willen we u op de hoogte brengen van een
aantal nieuwe ontwikkelingen rond de kinderopvang van KindH
(voorheen SPGE) in Kantens.
Vanaf september 2019 zijn
we voor de peutergroepen
op maandag-, dinsdag-,
donderdag- en vrijdagochtend
open. Dit houdt in dat er één,
twee, drie of vier dagdelen
van 8.00 tot 12.00 uur kunnen
worden afgenomen waarop
wij het peuterprogramma
aanbieden.

Najaars-agenda Laway Arts
Wij organiseren weer verschillende workshops waar iedereen aan
kan meedoen!! De vijf Afrikaanse zangworkshops hebben als doel
om mogelijk samen een koor te starten.
Nieuw zijn de Theaterworkshops waar je kennis kunt maken met
improvisatie-opdrachten en/of leert acteren op basis van een
korte tekst.
De Creatieve workshops hebben elke keer een ander thema:
sieraden maken, kerst, interieur.
In de Eigentijdse dansworkshop kan iedereen – jong en oud - met
deze dansmethode aan de slag!
Wij hebben er zin in! Kom je erbij? Doe je mee?
Er wordt drie keer aansluitend een maaltijd georganiseerd
om samen nog even wat na te praten!
Geef je op via lawayarts@gmail.com
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Naast de peutergroepen
kan er ook dagopvang voor
peuters worden afgenomen.
Dit houdt in dat u uw kind
vanaf 7.00 uur kunt brengen
of dat uw kind na/vanaf 12.00
uur tot maximaal 18.00 uur
nog op de speelzaal kan
blijven. Het is mogelijk dat
er met uw kind geluncht
wordt en er is een slaapplaats
gecreëerd, zodat een peuter
kan slapen als daar behoefte
aan is. De pedagogisch
medewerkers kunnen u hier
meer over vertellen mocht u
belangstelling hebben.
Er werken nu 4 pedagogisch
medewerkers op onze locatie
in Kantens: Iris Kremer, Lianne
Luteijn en Marjan Veldman.
Annelies de Vries is er begin
juni als vierde bijgekomen.
Zij doet voornamelijk de

buitenschoolse opvang en op
maandag en donderdag de
peutergroepen.
KindH biedt ook buitenschoolse
opvang op OBS De Klinkenborg
voor de basisschoolkinderen.
Op de basisschool liggen
inschrijfformulieren met het
pedagogisch beleid voor de
BSO. De inschrijfformulieren
zijn tevens te downloaden
op onze website www.
peuterspeelzaleneemsmond.
nl. Hier kunt u ook meer
informatie vinden over de BSO.
M.i.v. september kan er
buitenschoolse opvang
afgenomen worden op
maandag, dinsdag en
donderdag van 7.00 uur tot
18.00 uur en op woensdag van
12.30 uur tot 18.00 uur.
Indien er voldoende
belangstelling is kunnen we
eventueel ook op vrijdag
opvang aanbieden tot 18.00
uur.
Nieuwsgierig geworden? Kom
gerust eens langs! Voor meer
informatie kunt u bellen met
de centrale administratie van
KindH: T 412603

Op het moment van schrijven van dit stukje zijn we drie
weken op weg in het nieuwe schooljaar. De leerlingen zijn
weer wat gewend aan het ritme en de structuur van de
school, de nieuwkomers hebben hun stoetboom ontvangen
en de rolverdeling binnen de groepen begint vorm te krijgen.
Voor de leerkrachten zijn
de eerste weken van het
schooljaar, zeg maar tot de
herfstvakantie, altijd weer
pittig. We besteden die
eerste weken veel tijd aan
groepsvormende activiteiten.
Want hoe gek het misschien
ook klinkt, na zes weken
vakantie en het doorschuiven
van groepen, kost het minstens
zoveel tijd om de klas weer
zover te krijgen dat ieder zijn of
haar plekje heeft gevonden en
er een soort evenwicht en rust
ontstaat. Daar zitten we nu dus
nog middenin.
Aan wat voor activiteiten moet
u dan denken? Activiteiten die
bijdragen aan een positieve
sfeer, spelletjes waarbij je
elkaar nodig hebt om een doel
te bereiken, spelletjes waarbij
het gaat om samenwerken en
niet om van elkaar te winnen.
Maar u kunt ook denken aan
een activiteit waarbij leerlingen
zich aan elkaar presenteren
aan de hand van bijvoorbeeld
vijf voorwerpen die veel voor
hen betekenen (want al zit je
zes jaar bij elkaar in de klas,
er zijn altijd dingen die je nog
niet van elkaar weet). En hoe
beter je elkaar kent, hoe kleiner
de kans is dat je elkaar gaat
pesten. En dat laatste willen we
heel graag voorkomen op de
Klinkenborg.
We noemen de eerste zes á
zeven weken van het schooljaar
de Gouden Weken en ieder
jaar is dat weer een intensieve,
maar leuke en waardevolle
periode.

En dan hebben we nog de op
handen zijnde nieuwbouw of
versteviging van de school. Op
dit moment is nog steeds niet
duidelijk voor welke optie zal
worden gekozen. Voor beiden
valt iets te zeggen. Nieuwbouw
geeft de mogelijkheid om
een toekomstbestendig
gebouw neer te zetten dat
aan alle eisen van de huidige
en komende tijd voldoet.
Verstevigen van de huidige
school heeft als voordeel
dat we de ruimte houden
die we nu hebben (en die bij
nieuwbouw met een derde
wordt teruggebracht).
Wat ook de uitkomst zal
zijn, we gaan 18 september
met de collega’s van een
aantal andere scholen uit
het verstevigingsprogramma
op excursie naar drie
nieuwbouwscholen om
inspiratie op te doen. We
gaan scholen zien zonder
lokalen, scholen met mooie
groene pleinen, scholen
die de kinderopvang en
peuterspeelzalen een
volwaardige plaats in het
gebouw hebben gegeven
(kindcentrum) en die de
nieuwste snufjes op het
gebied van meubilair en
klimaatbeheersing hebben. We
hopen overal de zaken die bij
ons passen ‘mee te nemen’ en
te gebruiken in het programma
van eisen dat binnenkort zal
moeten worden opgesteld,
of er nu een nieuwe school
komt of een verstevigde ‘oude’
school. Wordt vervolgd…
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Hemelblauw en donkerrood

De Stichting Oude
Groninger Kerken
Dizze Stichting bestaait van t
joar viefteg joar en dit golden
jubileum wer op 13 maai ien de
Der Aa-Kerk ien Stad vierd.
Ien joaren noa oorlog gingen
kerken der aal minder oetzain,
was gain geld om ze op te
lappen. n Koppeltje lu ging dat
aan t haart en dou wer op 13
maai 1969 dizze Stichting ien t
leven roupen om t verval van
de kerken aan te pakken en dit
regionoal aarfgoud veur ons
pervinzie te behollen. t Begon
mit n stuk of wat, mor ien 2019
het de Stichting 91 kerken, 56
kerkhoven, 2 synagogen en 9
vrijstoande torens en dat zellen
nog wel nait de lesten weden.
Ien ons drij dörpen is allenneg
Stivverder kerk der bie
aansloten. Der zitten veur- en
noadailen aan, ie hemmen
nait zoveul meer te zeggen,
ie mouten n buul mit geld
òfdroagen en veur n preek
of aans wat kin je kerk huren
van n ploatselke kemizzie.
Doartegenover staait dat
Stivverder kerk der schier bie
ligt, mit onderhold hemmen
ie niks vanneuden. Gele kleur
stroalt joe aal van verren
tegemuit.
Wie wonen der midden maank
en din zain ie t mooie om
joe tou op n duur nait meer,
mor as ie deur t Grunneger
wierdenlaand rieden, vaalt der
nog veul te genottern. Lu dij
oet aander pervinzies hier hèn
komen, stoan versteld van ons
kerken en örgels.
Bie t jubileum hemmen ze
bedocht om viefteg kerken
ale doagen tot en mit oktober
open te stellen. Mor doar
heurt wel bie dat der hail wat
vrijwillegers ien taauw binnen
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Zie ik dat rode, dat donkerrode daar,
de kloostermoppen zo massief gebouwd
vanuit een vaste voet, als verticale taal
afsteken tegen wolkenwit en hemelblauw

om mènsen welkom te haiten
en wat van de kerken te
vertellen.
Wieder is der n hail dik swoar
bouk oetkomen: “Ode aan
de oude Groninger kerken”,
woar t bezit van de Stichting
ien beschreven wordt mit
prachtege foto’s der bie.
Ien maai was der n hail
weekend meziek, kunst en
theoater. t Haile joar deur
worden der meer as doezend
culturele evenementen hollen.
Stichting het 6.000 donateurs
en krigt sums n legoat.
Tegensloagen binnen der ook.
t Restauroatsiewaark gaait
aaltied deur, mor net as bie de
hoezen ien de dörpen hemmen
zai ook mit eerdbevenschoade
te moaken. n Groot dail van
de kerken het ter van te lieden
hat. Din denken ie dat je kloar
binnen en kinnen ie weer
vannijs begunnen, da’s sneu
waark. Om de schoade mit
de NAM te regeln, is n stried
worden, zeggen ze.
Ien t boetenlaand vlaaig je
wel ais n kerk ien, mor bie ons
ien Grunnen maggen kerken
zok ook zain loaten. Bekiek ze
ais, padjes der noar tou, zoas
ien Ainem en Marsum binnen
sums allenneg aal muite weerd.
Anje van der Hoek-Linstra

dan kan ik in dit weidse waddenland
stil en tevreden diep verzuchten:
Gebakken klei en hoge luchten,
dat is kenmerkend voor het Hogeland.
Ds. Minnema
Uit: Gebakken klei en hoge luchten

Mien slichte laand
Mit kerk op n wier as hoogste heuveltoppen,
En torenklokken dij vergees de mensen kloppen,
Noar lege holle kerk en baanken haard en recht,
Ien kolle wintertied dij onner t vraispunt legt,
Mit haarde oostenwiend, dij sikkom oam ofsnidt,
Mit snijvlokken dwirrelnd, speuls en teer en wit,
Over dit laand dat mienent is.
David Hartsema

Stamppot zuide abbels
“Hete bliksem”
Voor 2 personen

De Groninger zoete Kronen zijn rijp. U kunt ze soms in kraampjes
langs de weg kopen.
Benodigdheden:
8 appels (Groninger zoete Kronen)
6 grote kruimige aardappels
1 eetlepel stroop
1 droge metworst
klontje boter
Schil de appels en snijdt ze in vieren. Schil de aardappels en snij
ze in plakken. Aardappels onder in de pan, appels er bovenop.
Weinig zout en een eetlepel stroop erbij. Leg er een gerookte
droge metworst op. Met weinig water aan de kook brengen en op
een klein vuur laten garen.
Om te voorkomen dat de stamppot te nat wordt, giet u het
kookvocht even in een beker en voegt u het tijdens het stampen
naar behoefte weer toe.
Klontje boter
erdoor,
augurkje erbij,
lekker!

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

9988 RP USQUERT
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AGENDA Rottum
t/m 6 oktober
Kerkje Rottum
Expositie Lea Laarakker
Gratis entree
Zaterdag 5 oktober
Dorpshuis
17.00 – 20.00 uur
Borrel

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
Zaterdag 28 september
Klinkenborgerweg 1
09.00 – 12.00 uur
Inbreng spullen SPO

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
Woensdag 2 oktober
t Schienvat
15.00 – 16.300 uur
Inloopspreekuur Kiona Stel
(Dorpencoördinator Het
Hogeland)
Dinsdag 8 oktober
t Schienvat
20.00 – 22.000 uur
Vrouwen van Nu
Donderdag 10 oktober
t Schienvat
19.30 – 21.30 uur
Theaterproject Laway arts
Zaterdag 12 oktober
t Schienvat
19.30 -21.30 uur
Afhalen bloembollen
Vlinthippers

Donderdag 17 oktober
t Schienvat
20.00 – 22.00 uur
Algemene Ledenvergadering
VDK
Vrijdag 25 oktober
t Schienvat
21.00 – 01.00 uur
Jamsessie
Zaterdag 26 oktober
t Schienvat
15.00 – 18.00 uur
Workshops Laway Arts + diner
Jeugdhonk/ijsbaan
19.00 uur
Smurfenspeurtocht
Woensdag 30 oktober
t Schienvat
19.30 – 22.00 uur
Bridgeclub
VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT

Maandag
Maandag
19.30 – 22.00 uur
Toneelclub Advendo
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
Vrijdag
15.00 – 18.00 uur
Boeken-Lees-Kamer
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria
20.00 – 22.30 uur
Biljartclub
Zaterdag
16.00 – 20.00 uur
Jans’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
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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

Inbreng spullen
voor Roemenië
en Oekraïne
Op de laatste zaterdag van
de maanden september en
november kan weer kleding,
meubilair, keukeninventaris,
ed. (schoon en bruikbaar
en netjes ingepakt) worden
ingebracht voor mensen in
Roemenië en Oekraïne.
Adres:
Tijd:
Data:

Klinkenborgerweg 1
Kantens
09.00 uur - 12.00 uur
28 september en
30 november.

Meer info is te verkrijgen
via ons emailadres:
projectoekraine@live.nl
Team Stichting Project
Oekraïne

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
vrijgemaakt Kantens
Zondag 29 september
09.30 uur – ds. Mnisi
14.30 uur – ds. A. Dekker
(in Middelstum)
Zondag 6 oktober
09.30 uur – leesdienst
16.30 uur – ds. R. Prins
(in Kantens)
Zondag 13 oktober
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. D. Noort
(in Middelstum)
Zondag 20 oktober
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – dhr. H. Speelman
(in Kantens)
Zondag 27 oktober
09.30 uur – invulling volgt nog
(H.A.)
14.30 uur – leesdienst
(in Middelstum)

Chr. Gereformeerde Kerk
Kantens
Zondag 29 september
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 6 oktober
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. A.J. van
Zuijlekom
Zondag 13 oktober
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 20 oktober
09.30 uur – ds. R. Jansen
14.30 uur – leesdienst J. v/d
Heide
Zondag 27 oktober
09.30 uur – student de Hek
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Reformatie-herdenking in
Antoniuskerk
Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 29 september
19.00 uur – ds. J. Schimmel,
Spijk-Bierum-Losdorp
Themadienst
Georgiuskerk Stitswerd

Zondag 6 oktober
09.30 uur - mevr. J.C. PrinsPestoor, Winsum
(koffie/thee in Salem)
Zondag 13 oktober
09.30 uur - prof. dr. L.J. van den
Brom, Haren
Zondag 20 oktober
09.30 uur - dienst door
kerkenraad/gemeenteleden
Zondag 27 oktober
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Reformatie Vesper van de
gezamenlijke kerken
m.m.v. Vocaal Ensemble Het
Hoogeland
o.l.v. Vincent HensenOosterdijk
(koffie/thee in Salem)

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 29 september
19.00 uur – ds. A. Lagendijk
Zondag 13 oktober
19.00 uur – ds. H. Poot
Zondag 27 oktober
19.00 uur – ds. J. den Admirant
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Foto van de maand
Bellen
Hé Spriet, hoe gaat het? Ja, goed, en met jou? Nou ik ben flink aan het groeien, dit voorjaar. Hé kijk
daar komt Sprietie ook. Hallo Sprieters, ook zo blij met dit malse buitje? Ja, en met een zonnetje erbij
worden we groot. Hé Spriet en Sprietje, wedstrijdje doen? Nou? Wie het eerst bij de as is…. Ach joh,
veel te laag, daar zijn we al over een paar weekies. Nou ja, t was maar een voorstel. Oké, we doen
wie het eerst bij het balhoofd is. Balhoofd?! Wat is dat voor iets? Nou, iets met de stuurpen toch?!…
Ik ben daar zeker begin juli. O, nou, uhhh, als het nog wat later kan, dan gaan we voor de top…
Ja, Sprieten dat doen we, en daar genieten we van een mooi uitzicht. En dan? Is dat het dan? Nee
Sprieties, als we er eind zomer zijn, dan laten we van ons horen. Ja hallo, hoe dan? Gaan we kaartjes
sturen? Nee, ben je gek! We sjouwen geen pen of andere bagage mee, veel te zwaar! Als we op de
top zijn, gaan we bellen. Lekker hard bellen!
En zo geschiedde. Toen Spriet, Sprietie en Sprietje na maanden van genoegzaam gegroei de top
bereikten, belden zij er vol blijdschap op los. Heeft u ze niet gezien of gehoord? Kijk en luister dan
op de kruising waar de Stitswerderweg, de Middelstumerweg en de Onderdendamsterweg elkaar
vinden. U weet wel, bij het gemaal.

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

Fotografie Paul Moonen

Zangkoor de Kaanster Vlinthippers
Onze oproep naar projectkoorleden heeft resultaat gehad, want er zingen negen mensen extra
met ons mee! Maar er kunnen nog meer bij, dus als je zin hebt om ook mee te zingen kom dan
woensdagmiddag om 15.00 uur eens langs in t Schienvat. Dan gaan we ons samen voorbereiden
op het 20-jarig jubileumfeest op 15 november as. met het Volks Onderwijs Koor uit Roodeschool en
de MillRose jazzband uit Winschoten. Elk koor zingt een blok liedjes en tot slot zingen beide koren
samen enkele liederen met de band.

Mag ik u ook nog even herinneren aan onze tulpenbollenaktie?
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OUD PAPIER
november

T 551788 (OBS)
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