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Voor u ligt het 439e exemplaar van t Lougnijs. Een raar getal, maar wel een bijzondere editie! 
Precies 40 jaar geleden verscheen het eerste Lougnijs. T Lougnijs komt 11 maal per jaar uit en is 
slechts twee maal niet verschenen tijdens een kleine, kortdurende crisis in 1994. Dit ‘robijnen’ 
jubileum willen we vieren met een extra dikke kleurenuitgave met veel informatie én we blikken 
natuurlijk even terug. 

40 jaar is een 
feestje waard

Ons redactielid Anje van der 
Hoek (Kantens) stond veertig 
jaar geleden ook aan de wieg 
van t Lougnijs. Al die tijd is zij 
met de veranderingen van 
t Lougnijs meegegaan en heeft 
ze haar bijdragen geleverd met 
o.a. interviews en het vullen 
van diverse rubrieken. 

Nu nog steeds kan zij de redac-
tie van waardevolle informatie 
voorzien, vooral als het gaat 
om mensen en gezinnen die 

hier hebben gewoond en de 
historie van t Lougnijs. 
Dat een dorpskrant veertig jaar 
bestaat is bijzonder, maar dat 
een redactielid ook veertig jaar 
hieraan verbonden is, is wel 
héél bijzonder te noemen. 
Wij hebben Anje daarom, on-
der het genot van een stuk 
taart, in het zonnetje gezet 
met een bos bloemen en haar 
als ‘ere-lid’ van de redactie het 
unieke ‘Lougnijs-speldje’ op-
gedaan (zie foto). Dit was een 
zeer bijzonder moment! 
Anje, van harte gefeliciteerd 
hiermee en bedankt voor al die 
jaren inzet en betrokkenheid.

Veertig jaar Lougnijs. Dat bete-
kent veertig jaar dorpsnieuws, 
mededelingen, verslagen, 
verzoeken, interviews, foto’s, 
rubrieken en advertenties. Een 
dorpskrant waar we als dorps-
gemeenschap(pen) trots op 
mogen zijn. Want zonder uw 
medewerking, op welk gebied 
dan ook, houdt een dorpskrant 
het niet zo lang vol. 

Ik wens u veel leesplezier met 
dit jubileumnummer en spreek 
de wens uit dat we ook de ko-
mende (veertig?) jaren weer op 
uw inbreng en support mogen 
rekenen!

Alette de Vries-Rennen
Eindredacteur
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Wist u dat… 
 

n t Lougnijs Gronings is voor ‘het dorpsnieuws’? 
n de toenmalige gemeenteraad van Kantens in 1980 het idee tot 
een dorpsblad opperde? 
n er daarin ook gemeentenieuws gepubliceerd werd? 
n twee jaar later dezelfde gemeente de subsidie-aanvraag weiger-
de? 
n de eerste vier jaar vooral gefinancierd werd door adverteerders 
buiten de dorpen? 
n Anje van der Hoek al 40 jaar redactielid is? 
n de VDK, VDR, Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (Vrou-
wen van Nu), Vrouwenraad, CSCW, vv K.R.C., IJsvereniging Kantens 
en Advendo/Kloosterspeulers ook al 40 jaar hun bijdrage leveren? 
n een uitgave van t Lougnijs in 1982 zo’n fl. 400 kostte (nu € 350 - 
€ 410)? 
n een abonnement op t Lougnijs destijds fl. 25 kostte  
(nu € 22,50)? 
n er 1.817 inwoners in de gemeente Kantens waren per 1 januari 
1986 (nu plm 1.600)? 
n t Lougnijs eind 1993 in financiëel zwaar weer terecht kwam? 
n er in januari 1994 een enquête over het voortbestaan van t 
Lougnijs werd gehouden? 
n een maand later de stekker uit t Lougnijs werd getrokken? 
n drie maanden later t Lougnijs een ‘doorstart’ heeft gemaakt? 
n drukkerij Sikkema al 40 jaar het drukwerk voor t Lougnijs ver-
zorgt?  
n H.M. d. V-K. bijna 20 jaar ‘Van Alles Wat’ heeft geschreven (van 
1980 tot 1999)? 
n in het mei-nummer van 1981 het artikel van Stitswerd op z’n 
kop ook werkelijk op z’n kop én dwars gedrukt werd? 
n in oktober 2000 de laatste keer gemeentenieuws werd gepubli-
ceerd in t Lougnijs? 
n na 28 jaar de herkenbare dorpskerken in 2009 van de voorpagi-
na verdwenen? 
n t Lougnijs in die tijd een metamorfose heeft doorgemaakt naar 
A4-formaat? 
n t Lougnijs sinds juni 2012 haar eigen website (www.tlougnijs.nl) 
heeft? 
n er meerdere emailadressen voor t Lougnijs zijn gebruikt (td@
awrroden.nl vanaf mei 1999, tlougnijs@yahoo.com sinds januari 
2000, vanaf november 2005 tlougnijs@kantens.nl en vanaf juni 
2012 info@tlougnijs.nl)? 
n het 35-jarig jubileumnummer van t Lougnijs in 2015 een omge-
keerde voor- en achterkant had? 
n dat dit geen foutje van de drukker, maar een grapje van de 
eindredacteur was? 
n Eric de Klerk uit Stitswerd wel 100 Rimpels (2009-2019) voor t 
Lougnijs heeft geschreven? 
n er in 40 jaar slechts zeven eindredacteuren zijn geweest? Te 
weten: Jan van der Laan (1980-1994), Jan Wals (1994-1997), Jolan-
da Wals (1997-2003), Frouke Dijkhuis (2005-2007), Gerad Werk-
man (2007-2008), Wimjan Rietdijk (2009-2016) en Alette de Vries 
(2017-heden). 
n er maandelijks 450 exemplaren worden gedrukt en verspreid? 
n de redactie erg blij is met al haar vrijwilligers, zoals de collec-
tanten, bezorgers (fam. Mus, Gerad Werkman, Wimjan Rietdijk en 
familie de Vries) en fotografen? 
n de redactie nog heel veel niet weet en graag door u op de hoog-
te gehouden wil worden?  
n de redactie van t Lougnijs nog steeds met veel enthousiasme 
en ideeën elke maand aan t Lougnijs werkt? 
n wij vooral zo door willen gaan?
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Ka
nt

en
s  

    
Ro

ttu
m

  
St

its
w

er
d 

PROGRAMMA 

9.30 Verzamelen voor Bevrijdingsoptocht 

10.00 Toneelstuk met muziek 

10.15 Vertrek Optocht door Kantens 

11.00 Aankomst Rottum 

11.15 Toneelstuk met muziek 

12.00 Aankomst Stitswerd 

12.15 Toneelstuk met muziek 

13.00 Zweedse Lunch ‘t Schienvat Kantens 
met historisch beeldmateriaal en verhalen 

 

5 mei 1945 was de officiële dag 
van de bevrijding van Nederland. 
Mensen die deze dag hebben 
meegemaakt nodigen wij in het 
bijzonder uit. Tijdens de lunch 
wordt u in het zonnetje gezet. 

Zij die het nog weten 

Opdat wij niet vergeten 

Herinneringen 

RADIO ORANJE ZOEKT: 

DJ’s en VLOGGERS 

De historische Radio Oranje gaat weer in de 
lucht. Wil jij DJ zijn voor een dag? Of wil jij 
VLOG’s maken van de herinneringen? App Jan 
Schouten: 0612928954. 

 

Toneel 5-5-2020 zoekt: 
ACTEURS 

Vrijheid terug in de tijd. Hoe beeld 
je dit uit? Laat de herinneringen 
tot leven komen. Wil jij hier aan 
mee doen, bel Peter-Paul Pastoor: 
0621274979. 

 

UNIEKE KANS!!! Meedoen aan de bevrijdingsoptocht! 

Met een versierde fiets, historisch voertuig, quads, boerenkar of lopend, kunt u 
meedoen met de 75 jaar bevrijdingsoptocht. In elk dorp zijn al mensen actief, sluit u 
hierbij aan.  

Contactpersonen Rottum  Margreet Plas: 0615170204   
   Stitswerd  Geert Lieuwes: 0595 551590   
   Kantens Janny Reiffers: 0644969608 

Uitnodiging van CSCW 5 mei comité Kantens Rottum Stitswerd, contactpersonen: 
Yvette Abrahamsen (0612767743) en Willemien Zigterman (0623288578) 
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Vanaf 1 september moet de 
mest bewaard worden en 
vanaf 15 februari mag de mest 
uitgereden worden op het 
grasland. Als het groeiseizoen 
is begonnen, heeft het gras 
weer bemesting nodig.
Het is waardevol om de mest 
in het voorjaar op het land 
te brengen, want in mest 
zit niet alleen stikstof, maar 
ook fosfaat dat een goede 
wortelontwikkeling van het 
gras bevordert. 
De mest heeft ook een lange 
werkingsduur. Als ze in de 
lente op het land is gebracht, 
kan er wel drie maanden lang 
gras van groeien, voordat het 
uitgewerkt is.
Er zijn meerdere soorten mest. 
We hebben vaste mest van de 
mestbult, dat is mest gemengd 
met stro uit de hokken van 
vooral het jongvee. Deze mest 
wordt met een meststrooier 
over het land verspreid.
Dan is er nog de drijfmest, 
mest uit de kelder onder de 
ligboxenstal. Bij ons is dat de 
meeste mest.
De drijfmest wordt meestal 

op het land gebracht met 
een mesttank. Deze mest kan 
worden verdund met een grote 
hoeveelheid water, zodat het 
gemakkelijk in de grond trekt en 
de stikstof beter wordt benut.
Als het land erg nat is, is 
het handiger om niet met 
de zware mesttank op het 
land te rijden, want dan 
wordt het land verreden. In 
dat geval kiezen we voor de 
sleepslangbemester. Dan 
wordt de mest met een tractor 
en een bemester op het land 
verdeeld en vanuit de mestput 
wordt de mest door een lange 
slang aangevoerd. 

Wij bemesten vooral de 
percelen die gemaaid gaan 
worden. De weidepercelen 
krijgen vaak pas mest nadat 
de koeien er hebben gelopen, 
die daar zelf ook enige mest 
hebben laten vallen.
Als er vaste mest op de weide 
wordt gebracht, is dat gunstig 
voor de weidevogels. Het is 
ideaal vanwege de stro in de 
stalmest om er nesten van te 
kunnen maken. Bovendien 

Binnenkort kunnen er weer boerenluchtjes onze neus 
binnendringen. De geur van mest die over het land wordt 
uitgereden is voor de één een aangename geur en voor de 
ander de reden om de neus dicht te knijpen. Er wordt soms 
ook gemopperd op de boer die weer na de winterperiode met 
de stront aan de gang is gegaan. Wist u dat de mest vroeger 
door de giertank met een grote boog over het land gespoten 
werd en dat veel meer ‘stank’ gaf?
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Coöperatie Energie Initiatief Kantens (EIK) heeft als 
doel om de dorpen Kantens, Stitswerd, Rottum en hun 
omgeving energieneutraal te maken. Hoe? Door 6000 
zonnepanelen te plaatsen op de daken in de dorpen. 
Als coöperatie verkopen ze deze stroom aan Energie 
VanOns. Wij verkopen vervolgens deze groene stroom 
weer aan de omgeving en de winst geven we terug aan 
EIK. Zo blijft het geld in uw omgeving en wordt meteen 
weer lokaal geïnvesteerd.

•  100% groene lokale energie

•  Beslis mee wat er in jouw omgeving gebeurt

•  Samen zorgen we goed voor elkaar

Samen staan we sterk en maken we Groningen mooier  
en duurzamer. Ga naar energie.vanons.org en ontdek dat 
100% groene, lokale stroom helemaal niet duur is. 

energie.vanons.org  

Groene  
energie  
waar Groningen 
beter van wordt

Wie gaat er nu ’t bed in?
Mensen wat heb ik genoten. Het begon maanden geleden al 
met het uitzoeken van ons nieuwe stuk; ik meen dat wij wel 
zeven of acht scripts hebben gelezen. Het werd na rijp beraad 
van de commissie het script “wie gaat er nu ‘t bed in? van José 
Raaphorst.

trekt de mest veel insecten en 
wormen aan, waarvan eerst de 
kieviten en later de grutto’s en 
de scholeksters profi teren. De 
weidevogels zijn dus blij met de 
(vaste) mest.

Er is soms iets in ons leven 
waar een luchtje aan zit, maar 
in dit geval heeft het een 
positieve uitwerking!

Hilma Oudman-Dam

In september begon het weer 
met inlezen, gezamenlijk 
voorlezen, repeteren en 
proberen te spelen. Ik heb zelf 
vreselijk veel moeite gehad 
om het erin te krijgen dit jaar. 
Dit lag zeker niet aan onze 
regisseuse, Anneke Bos; die 
deed het prima.
Maar in december ging 
gelukkig eindelijk de knop om 
waardoor ik in de huid van 
hoofdzuster Lief kon kruipen. 
Ook de rest van de spelers, 
Mark Eisinga, Piet Wijnterp 
(hij speelde voor de eerste 
keer ooit), Hans Knook, Janny 
Kooistra, Irma Krabbendam, Gé 
Hoekzema en Rinie Meihuizen 
kregen hun personages 
steeds meer te pakken.
Gelukkig maar. In januari 
kwam onze souffl  euse voor 
dit jaar, Lideke Bierema, ons 
versterken. Zij had de laatste 
weken best nog wel aardig wat  
te doen. De spanning liep op.

Maar het is gelukt. Nadat onze 
grimeurs, Yvonne Eisinga en 

Mathilde Schouten – jawel, wij 
hadden er twee dit jaar - ons 
de wallen en groeven hadden 
dichtgetimmerd en besmeurd 
met een blos of een blauw oog, 
konden wij los.
Wij kwamen in een fl ow EN 
HET LIEP! HET LUKTE! Alles 
kwam er goed uit, het publiek 
in de zaal had het naar de zin 
en wij hoorden ze lachen. Zelf 
genoten wij ook enorm. 
Het doek viel, de toeschouwers 
applaudisseerden en wij 
mochten bloemen en veel 
positieve reacties in ontvangst 
nemen.
Het was klaar. En het voelde 
goed.

De rest van de avond was 
ontspannen met een drankje, 
een gehaktbal en een verloting 
met leuke en lekkere prijsjes. 
Voor mij kon de avond niet 
meer stuk.
Zo zie je maar weer. Altijd 
positief blijven.

Aljo Rombout
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Hoe begon het allemaal?
Als oudgediende kon ik natuurlijk de vraag verwachten om iets 
te schrijven over het ontstaan van t Lougnijs.

Ruim veertig jaar geleden 
begon gemeenteambtenaar 
W. van Dam met een krantje 
“Kontakt”, maar in je eentje een 
krant maken, viel niet mee. De 
sportverenigingen leverden 
nieuws aan en daarna werd de 
naam veranderd in “Sportief 
Kontakt”. Dit krantje heeft een 
jaar bestaan.

Het college van B en W van 
gemeente Kantens wilde graag 
een dorpskrant met een alge-
meen karakter waar alle vereni-
gingen hun nieuws in konden 
vermelden, aangevuld met 
gemeentenieuws. Ze klopten 
aan bij de Culturele Commissie 
met de vraag of daar interes-
se was om een dorpskrant te 
beginnen. De gemeente zou 
er een gemeentelijke subsidie 
in steken. Er werd positief op 
gereageerd.

De eerste redactie werd ge-
vormd door leden van CSCW en 
Sportief Kontakt, te weten: Jan 
van der Laan, Sikke van Dellen, 
Klaas van der Veen, Freek Vaat-
stra, Hanny de Vries, Greetje 
Smith, Alie Roede en Anje van 
der Hoek. Geert de Boer be-
dacht de naam: t Lougnijs en 
de drie pentekeningen op de 
voorpagina. 

Niemand had enige ervaring 
hoe je een krant moest maken, 
maar Jan werkte bij uitgeverij 
Wolters Noordhoff  in Gronin-
gen en hij leek ons een geschik-
te kandidaat om hoofdredac-
teur te worden. We wachtten af 
wat er aan kopij uit de dorpen 
binnenkwam. Dat waren hand-
geschreven velletjes papier, 
waar we iedere maand een 
avond mee bezig waren om 
alles te corrigeren. Het woor-
denboek lag altijd op tafel.

De krant moest vol en de vrou-
wen in de redactie namen ieder 
een taak voor hun rekening, zo-
als verslagen en aankondigin-
gen van activiteiten, interviews 
en de column “Van alles wat”.

In het verslag van 12 ½ jaar 
Lougnijs las ik dat er in die peri-
ode 90 – 100 interviews waren 
afgenomen. Het leek me veel, 
maar de lezers waardeerden 
interviews erg. Als er een paar 
maanden geen interview was, 
kwam er al gauw een reactie.

De mannen deden alle admi-
nistratieve zaken zoals de fi -
nanciën, adverteerders zoeken 
en het contact met drukkerij 
Sikkema.

Na de vergadering legde Jan de 
kopij op volgorde en bracht het 
in een map naar de drukker, 
waar een typiste de kopij typte. 
In het begin deed Jan samen 
met zijn zoons ook nog wel wat 
aan de bezorging, met name in 
de buitengebieden, later na-
men Fennie Dob en haar man 
Henk Dijk t Lougnijs mee bij het 
verspreiden van Het Nieuws-
blad van het Noorden.

Langzamerhand deed de 
computer zijn intrede. Bij ons 
kwam rond 1993 de eerste pc 
in huis. Het was wennen, maar 
ook heel gemakkelijk. Je kon in 
de tekst alles verbeteren. In de 
beginperiode leverden we de 
kopij op diskette of usb-stick 
aan. Later en nu nog wordt 
alles gemaild.

In 1994 raakte t Lougnijs in 
een dip en heeft zelfs even 
stilgestaan. Jan ging verhuizen 
en fi nancieel ging het ook niet 
goed. De dorpsbewoners wil-
den de krant niet graag missen. 
Tot dan hadden we nooit gecol-
lecteerd, maar om door te gaan 
moest dat nu wel. Jan en Jolan-
da Wals zetten de schouders 
er onder en t Lougnijs kwam er 
weer bovenop.

Onder hoofdredacteurschap 
van Wimjan Rietdijk uit Rottum 
werd er in de vergaderingen 
vaak gesproken over een groter 
formaat krant op A4-formaat. 
We moesten met de tijd mee, 
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vond men, met een vormgever 
en professionele fotografen. 
In februari 2009 was het zover 
en zag de nieuwe krant het 
levenslicht. Natuurlijk was er 
eerst veel kritiek uit de dorpen 
- waarom was dat nodig, het 
kleine krantje was toch mooi? 
Langzamerhand wende ieder-

Nieuws van de Klinkenborg
In een vrijwel lege school schrijf ik dit stukje voor t Lougnijs. 
Niet dat het al vakantie is op deze Valentijnsdag, maar er 
zijn twee leerkrachten door omstandigheden afwezig en er 
zijn geen invallers beschikbaar. Dat betekent dat de groepen 
2 t/m 5 vandaag geen les hebben. U denkt misschien dat 
de problemen in het onderwijs zich vooral in de randstad 
afspelen, maar helaas is dat niet het geval. Ook in Noord-
Groningen wordt het steeds lastiger om vacatures ingevuld te 
krijgen of invallers voor kortere of langere tijd te vinden. We 
hopen van harte dat de recente stakingen in het onderwijs, 
waar we als Klinkenborg-team ook aan mee hebben gedaan, 
leiden tot verbeteringen in deze situatie. Hoopgevend is 
in ieder geval dat het aantal aanmeldingen op de PABO’s 
dit jaar is gestegen. Gelukkig is het op de Klinkenborg een 
uitzondering dat we klassen naar huis moeten sturen. 

Wat hebben we de laatste tijd gedaan?
Januari en februari staan ieder schooljaar in het teken 
van de tussentoetsen; de halfjaarlijkse toetsen waarmee 
we de voortgang van de leerlingen in de gaten houden en 
controleren of we ons werk goed doen. De kinderen krijgen 
hun portfolio mee naar huis en met alle ouders worden 
voortgangsgesprekken gevoerd. De kinderen in groep 6, 7 
en 8 zijn aanwezig bij deze gesprekken, zodat die niet alleen 
óver hen worden gevoerd, maar ook en vooral mét hen. Voor 
groep 8 wordt de defi nitieve keuze voor een vervolgschool 
gemaakt. Een spannende tijd.

De portfolio’s zijn in de plaats gekomen van de oude 
rapporten en bieden de kinderen de mogelijkheid om ook 
zelf “bewijsstukken” toe te voegen van hun ontwikkeling. Dat 
kan variëren van een bladzijde uit een schrijfschrift waar ze 
heel trots op zijn, een foto van een geweldige toren die ze 
met blokken hebben gebouwd, een mooie tekening tot een 
zelfgeschreven verhaal. Het kind weet waar het trots op is 
en mag zelf bepalen wat het in het portfolio op wil nemen. 
Daarnaast is er natuurlijk ook nog de beoordeling van de juf 
of meester en een overzicht van de toetsresultaten. Alles bij 
elkaar een gedegen beeld van ieder kind. We werken nu voor 
het derde jaar met het portfolio en zijn er heel tevreden over.

Wat gaan we de komende tijd doen?
Na de voorjaarsvakantie beginnen we aan de tweede helft van 
het schooljaar. Er staan weer allerlei theatervoorstellingen 
gepland voor de groepen, de projectweek (dit keer rond 
het thema Creatief met taal), sportdagen, schoolvoetbal, de 
Koningsspelen, Cito-eindtoets en nog veel meer. 
Ook gaan we dit jaar weer pannenkoeken bakken voor 
de oudere inwoners van Kantens. We hebben daarvoor 
woensdag 1 april (geen grap) geprikt. Zet u dat alvast in de 
agenda. 

Wat het komende jaar veel tijd gaat vragen is de nieuwbouw 
van de Klinkenborg en de peuterspeelzaal/kinderopvang. Eind 
februari starten we met de eerste projectgroepvergadering 
en de bedoeling is dat er vanaf augustus 2021 wordt 
lesgegeven in het nieuwe gebouw. Het nieuwe onderkomen 
van school en kinderopvang komt op de huidige locatie te 
staan. Over hoe e.e.a. zal worden georganiseerd wordt u 
uiteraard later in het jaar geïnformeerd. Veel is voor ons ook 
nog onduidelijk, maar zeker is dat het huidige gebouw zijn 
langste tijd heeft gehad!

Anne Praktiek

een aan de nieuwe Lougnijs. 
Aan de collecteopbrengst 
merken we dat de krant wordt 
gewaardeerd. Dat geeft de 
redactie de energie om door te 
gaan. 
Op naar de 50 zou ik zeggen!

Anje van der Hoek-Linstra

Kinderspeelweek Kantens
Hallo iedereen. 2020 is al even onderweg en wij zijn al weer bezig 
met de voorbereidingen voor de 45e keer Kinderspeelweek!

U heeft misschien gemerkt dat 
het donateursgeld nog niet 
in rekening is gebracht. Dit is 
door omstandigheden verlaat, 
waarvoor onze excuses. We 
willen dit realiseren in maart/
april. 
Het is geen grap, maar op 
1 april a.s. komen we bij u 
aan de deur met de jaarlijkse 
paasactie; we verkopen dan 
weer chocolade-eitjes voor een 
leuke prijs.
Het thema van de komende 
speelweek is al besproken. 
Dit jaar wordt de speelweek 
gehouden in de week van 
10 t/m 14 augustus en tot 

dan houden we natuurlijk 
alles geheim. Wel willen we u 
vragen of het mogelijk is om 
één of meerdere dagdelen 
mee te helpen als vrijwilliger. 
Of u nu een ouder bent of 
zelf deelnemer bent geweest 
in de afgelopen 44 jaar. Dat 
stellen we zeer op prijs en we 
bedanken u alvast voor uw 
opgave. Wij hebben er nu al 
zin in! Houd uw brievenbus 
in de gaten voor nieuws in t 
Lougnijs en natuurlijk voor ons 
programmaboekje.

Groeten van het bestuur van 
de Kaanster Speulweek
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Het is wel heel lang 
geleden…
Samen met een vriendin, die bij mij logeerde, heb ik begin 
oktober 2019 meegedaan aan de Muzikale Fietsroute met muziek 
in kerken op het Hogeland. Uit de tien kerken die we konden 
kiezen, begonnen we in Stitswerd; het dorp waar ik op 31 januari 
1941 ben geboren. Net als mijn moeder trouwens. Daarna gingen 
we naar de kerk in Kantens, vervolgens naar die in Oldenzijl en 
via Zandeweer en Usquert eindigden we in Rottum en hadden 
we heel wat gezien van de streek waar ik ben opgegroeid. In 
Kantens kwam ik in Salem met de beheerders aan de praat en 
zij vertelden over de dorpskrant “t Lougnijs” en gaven mijn adres 
door aan Anje van der Hoek-Linstra, die een tijd later vroeg om 
mijn herinneringen aan Kantens in een bijdrage weer te geven. 
Nu ik daaraan begin, realiseer ik mij dat het bijna 70 jaar is 
geleden dat ik in Kantens kwam wonen.

telefoon, maar wij hadden een 
aansluiting van maandag tot en 
met vrijdag; dat was goedkoper 
en leek voldoende. Helaas was 
de brand op zondagmiddag 
en moest mijn moeder op 
de fiets naar het dorp om de 
brandweer te alarmeren. 
Die brand heeft er toe 
bijgedragen dat Uildersma, ver 
in de tachtig en bijna blind, zijn 
weg op het erf niet meer kon 
vinden. Hij bleef haken in het 
struikgewas langs een sloot en 
is kort daarna overleden. 

Sinds de aankoop in 1811 
woonde er vanaf 1955 dus 
geen Uildersma meer op de 
“Sijwertsmaheerd”. Op het 
verzoek van de nabestaanden 
heeft mijn vader, al behoorlijk 
in de tachtig, de stamboom 
van de familie Uildersma vanaf 
1705 uitgezocht.
Het woonhuis bleef bij de 
brand behouden, al werden 
er in het middengedeelte wel 
veranderingen aangebracht 
en kwamen er twee nieuwe 
schuren. Mijn ouders hebben 
er tot 1967 gewoond. In dat 
jaar is de boerderij verkocht en 
verhuisden ze naar Warffum. 

Al was Kantens dus al heel lang 
bij mij uit beeld, het was toch 
een vreemde gewaarwording 
toen ik op 6 oktober 2019 
voor het eerst zag dat de hele 
boerderij was verdwenen. 
Natuurlijk had ik al wel gezien 
dat een aantal jaren eerder 
er een nieuw woonhuis was 
gekomen. Eens in de zoveel tijd 
ga ik nog wel naar Stitswerd 
om te zien of de graven van 
opa en oma Van der Kooi er 
nog netjes bijliggen en rij dan 
ook altijd over de Bredeweg 
naar Kantens. 
Al met al ben ik maar één jaar 
op de lagere school in Kantens 
geweest. Juffrouw Visser 
had de eerste drie klassen. 

In Stitswerd zat ik op de 
eenmansschool van meester 
Wildeboer, waar ik de eerste 
drie klassen van de lagere 
school heb gedaan. In 1948 
kochten mijn ouders de 
boerderij aan de Bredeweg 25 
in Kantens waar we in 1950 
gingen wonen. De boerderij 
was niet aangesloten op het 
elektriciteitsnet, dus hadden 
we een motor die overdag  
accu’s oplaadde. Maar om een 
uur of tien ’s avonds werd het 
licht langzaam minder en we 
konden nooit laat naar bed. 

Bij de verkoop was bedongen 
dat de vorige eigenaar, Jan 
Uildersma, daar tot zijn dood 
mocht blijven wonen. Net als 

zijn zus Martje, die in 1944 is 
overleden, was Uildersma niet 
getrouwd. We leerden  twee 
nichten kennen, dochters van 
twee zusters Uildersma, die 
een aantal keren per jaar hun 
oom opzochten. Mijn ouders 
hebben altijd contact met hen 
gehouden. 
Eén van de twee, mevrouw 
N.A.M. Wijchgel, heeft 
verschillende boeken 
geschreven onder andere 
“Noem mij Mara”, waarin 
ze het moeilijke leven van 
haar grootmoeder op deze 
Groninger boerderij heeft 
beschreven. Door toedoen 
van deze grootmoeder, Anje 
Rikkerts-Wierenga (1837 – 
1917), werd het vooreind van 
de boerderij afgebroken en in 
1873 herbouwd. Eén van de 
voorkamers had een prachtig 
plafond met stucwerk, dat 
helaas in de zestiger jaren 
op een nacht zomaar naar 
beneden is komen vallen. In 
de gang waren ook prachtige 
ornamenten aangebracht. De 
oude gracht dichtbij het huis 
werd gedempt en er kwam 
een nieuwe gracht, waardoor 
er ruimte ontstond voor een 
grote nieuwe tuin, die door een 
architect werd ontworpen. 
In de zomer van 1955 zijn 
de schuren en het koetshuis 
afgebrand. Er was toen al wel 

De hoofdmeester had wat 
ordeproblemen en mijn ouders 
besloten dat ik met mijn oudste 
zus Tiny, die naar de Ulo in 
Uithuizen ging, mee moest 
naar de lagere school aldaar. Ik 
ging naar de Hervormde School 
in Uithuizen en ná schooltijd 
naar het zwembad.

In 1953 ging ik naar de HBS 
in Warffum en als enig meisje 
fietste ik met een groep 
jongens naar Usquert waar 
we ons bij de grote groep van 
Uithuizen aansloten. Nadat ik 
in 1958 eindexamen hbs-a had 
gedaan, besloot ik niet naar de 
Universiteit te gaan om rechten 
te studeren, wat ik eigenlijk 
wel wilde. Nee, ik kende de 
jongen, waarmee ik ruim 56  
jaar getrouwd ben geweest, 
toen al en vond dat ik het mijn 
ouders niet aan kon doen 
een dure studie voor mij te 
betalen waar ik toch niets mee 
zou doen (dacht ik toen). Om 
mij nog te kunnen bedenken, 
ging ik een jaar naar de 
huishoudschool in Groningen 
en ging daar naar het internaat. 
Daarmee werd het wonen 
in Kantens afgesloten, al 
kwam ik er natuurlijk wel 
in de weekeinden. Na dat 
jaar ging ik op kamers en 
begon ik aan mijn eerste 
baan op een scheepvaart-
verzekeringskantoor in 
Groningen. 

In 1962 zijn we in het 
gemeentehuis “met de vijf 
dropjes” getrouwd door 
burgemeester Cleveringa. 
We gingen op de boerderij in 
Stedum wonen en een paar 
jaar later werd ik moeder 
van zoon Arnold en dochter 
Alberta. Omdat ik toen aan 
huis was gebonden, besloot 
ik een schriftelijke cursus 
Economie te volgen. Met de 
MO- akte en de bijbehorende 
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onderwijsbevoegdheid 
heb ik verder niets gedaan. 
Want intussen was ik in de 
politiek beland. Eerst in de 
gemeente Stedum en later 
in de Provinciale Staten van 
Groningen. 
Hoewel ik een druk bezet 
mens was met de zorg 
voor een gezin, de politiek 
en vele lezingen (vooral bij 
vrouwenorganisaties) dacht ik 
toch nog wel eens dat rechten 
studeren ook wel heel leuk zou 
zijn… In 1976 trok ik de stoute 
schoenen aan en schreef mij 
in bij de Rechtenfaculteit in 
Groningen. In 1981 behaalde 
ik daar de meestertitel. In 
datzelfde jaar ging ik uit de 
Provinciale Staten en werd 
wetenschappelijk medewerker 
aan de RUG. Mijn eerste 
aanstelling was voor zestien 
maanden, maar werd diverse 

keren verlengd. Uiteindelijk 
ben ik er 20 jaar gebleven, 
tot ik op mijn 61e in de VUT 
ben gegaan. Ik heb altijd met 
heel veel plezier les gegeven 
aan eerstejaars studenten 
in de inleidende vakken op 
vele rechtsgebieden,  zoals 
burgerlijk-, straf- staats- en 
bestuursrecht. 

In 1990 zijn mijn man en ik in 
Leek gaan wonen en na 25 jaar 
zijn we, van het grote huis met 
een grote tuin, verhuisd naar 
een bungalow in Roden. 
Mijn hele leven heb ik 
vrijwilligerswerk gedaan. 
Mijn bijdrage bestaat veelal 
uit het bestuurlijke deel op 
maatschappelijk en sociaal 
terrein. 
Na mijn pensionering heb 
ik een belangrijk deel van 
mijn tijd besteed aan het 

Hoe maken we t Lougnijs ~ anno 2020 ~
De redactie van t Lougnijs bestaat bij voorkeur uit 6 á 7 personen. Hierbij proberen we in ieder geval één persoon uit Rottum en één 
uit Stitswerd te vinden; dit lukt helaas niet altijd. De mensen die de redactie van t Lougnijs vormen zijn betrokken bij het dorp/de 
dorpen, houden van schrijven of interviewen en/of willen op deze manier iets voor de dorpen betekenen. Ze zijn in ieder geval en-
thousiast.

Binnen de redactie is er een 
notulist(e) die een kort verslag 
schrijft van elke redactiever-
gadering. Daarnaast is er een 
penningmeester en een eindre-
dacteur. De penningmeester is 
verantwoordelijk voor de in-
komsten (subsidie-aanvragen, 
collecte organiseren, adverteer-
ders en abonnees factureren 
en instellingen aanschrijven) en 
de betalingen.  
De eindredacteur is voorzitter 
tijdens de redactievergadering, 
communiceert met vormgever 
en inzenders en verzamelt en 
redigeert de binnengekomen 
kopij.  
De overige redactieleden zijn 
zeker zo belangrijk bij het 
aanleveren van teksten, ver-
strekken van informatie en/of 
ideeën, waaronder het vullen 
van de vaste rubrieken.  
Zo kennen we nu Van het 
Boerenerf, De Pen/FF Chatten/
Kroontjespen, Nij ien t Loug, 
Vakwerk en Uitgevlogen. Anno 
2020 bestaat de redactie uit: 
Anje van der Hoek (Kantens), 
Alette de Vries (eindredacteur, 
penningmeester uit Kantens), 
Hilma Oudman (notuliste uit 
Stitswerd), Zwanny Hofman 
(Kantens), Arie Klomp (Kantens) 
en Gert-Jan Koops (Kantens).

Tijdens de redactievergadering 
bespreken we o.a. wat we voor 
de volgende Lougnijs kunnen 
verwachten én waar we de ko-
mende weken actie op moeten 
nemen, zoals bijvoorbeeld een 
interview afnemen of mensen 
benaderen voor een verslag of 
aankondiging.  
Op de achterzijde van t Loug-
nijs staat de uiterste inleverda-
tum voor de volgende Lougnijs. 
Op deze dag, de vrijdag, wordt 
de mailbox van t Lougnijs ge-
opend en alle ingekomen én 
bruikbare kopij verzameld in 
een Word-bestand. Soms is er 
aanvulling op de kopij nodig en 
wordt er contact met de inzen-
der opgenomen. De zaterdag 
en zondag wordt besteed aan 
het compleet en volledig krij-
gen van de kopij en om de tekst 
te redigeren. Hierbij wordt 
gelet op spelling, zinsopbouw 
en consequent taalgebruik 
zodat het plezierig leesbaar is. 
Soms is het nodig een stuk wat 
te ‘verbouwen’.  
Op zondagavond gaat het 
Word-bestand naar de overige 
redactieleden en de avond 
erop vindt de redactieverga-
dering plaats. Meestal bij Anje 
thuis.

Ieder redactielid heeft de 
kopij gelezen en tijdens de 
vergadering wordt dit geheel 
doorgenomen. Soms zijn er 
wat tekstuele aanpassingen, 
soms besluiten we om een stuk 
in te korten of als reservestuk 
te bewaren. We hebben als 
standpunt ingenomen dat eerst 
teksten geplaatst worden die 
over de drie dorpen gaan óf die 
waar het om mensen gaat die 
in deze dorpen wonen. Mocht 
er ruimte overblijven willen we 
ook andere ingekomen stukken 
plaatsen.

Na de vergadering wordt de ko-
pij tekstueel aangepast, wordt 
er naar aanleiding van de ver-
gadering nog gecommuniceerd 
met fotografen of inzenders 
en wordt op donderdagavond 
de tekst bij de vormgever (Fred 
Reiffers) aangeleverd samen 
met de bijgeleverde foto’s, af-
beeldingen en flyers. Fred heeft 
dan ongeveer drie á vier dagen 
de tijd (nodig) om deze kopij 
in de format van t Lougnijs te 
gieten. Wanneer het in con-
cept klaar is, wordt het aan de 
eindredacteur voorgelegd, die 
het geheel controleert en even-
tueel nog correcties doorgeeft. 
Daarna gaat de definitieve ver-

sie naar de drukker (Sikkema 
in Warffum). Op donderdag 
wordt t Lougnijs bij de familie 
Mus bezorgd, die vervolgens 
zorgdraagt voor verspreiding 
van de meeste Lougnijzen in de 
drie dorpen. Een aantal Loug- 
nijzen passen niet in de route 
van familie Mus en wordt door 
vrijwilligers verspreid.

De redactie van t Lougnijs 
wordt door vrijwilligers ge-
vormd. En omdat de bezighe-
den hiervoor veel in de vrije tijd 
van de vrijwilligers plaatsvindt, 
neemt het verzamelen, vorm-
geven, drukken en verspreiden 
van t Lougnijs wat meer tijd. 

En terwijl ú het nieuwe Lougnijs 
leest, is de redactie al weer 
actief om de volgende Lougnijs 
te vullen.

Alette de Vries-Rennen

houden van toespraken bij 
begrafenissen en crematies bij 
niet kerkelijke uitvaarten. Door 
de toenemende ontkerkelijking 
is er een vrij grote groep 
mensen, die in de eigen familie- 
of kennissenkring niemand 
heeft die dat kan of wil doen. 
In die gevallen wordt er dan 
een beroep gedaan op de 
vereniging waar ik lid van was.

Mijn man is vorig jaar in 
februari overleden, maar 
mijn goede gezondheid en de 
kinderen en vier kleinkinderen 
maken dat ik een goed leven 
kan leiden. Ik heb veel sociale 
contacten. Ik bridge heel veel 
en in de zomer fiets ik op mijn 
e-bike en in de winter wandel 
en zwem ik. Mijn gedachten 
gaan niet zo vaak naar vroeger, 
maar de herinnering aan de 
plaatsen waar ik geboren ben, 

Stitswerd, en waar ik gewoond 
heb, Kantens, blijven altijd 
bijzonder.
Groet aan degene die zich mij 
nog herinneren en aan alle 
huidige bewoners van deze 
dorpen. 

Janny Jensema-Vos
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Hallo allemaal! Velen kennen mij vast van gezicht, maar weten 
verder misschien maar weinig van mij. Mijn naam is Jan van 
Zanten en ben een geboren en getogen Kaanster. Inmiddels ben 
ik 24 en woon nog steeds in het prachtige Kantens. 
Toch schrijf ik dit stuk niet in Kantens. Tijdens het schrijven van 
dit stuk zit ik namelijk op de luchthaven van Montréal, Canada. 
Op het moment is er een sneeuwstorm gaande en ik ben in 
spanning of mijn vlucht vanavond nog doorgaat.

vermenigvoudigen, omdat hier 
in Nederland geen natuurlijke 
vijanden te vinden zijn van 
deze krabsoort. 

Goltens Green installeert 
systemen die het transport 
van dieren in deze schepen 
tegengaat en optimaliseert 
de stabiliteitsmogelijkheden 
om ladingverliezen op zee te 
voorkomen. Ook installeren wij 
installaties op schepen om de 
CO2-uitstoot te verminderen, 
of om het brandstofverbruik 
omlaag te brengen. Bij Goltens 
ben ik vooral betrokken bij 
het adviseren van de klanten 
en het ontwerpen van de 
systemen aan boord van deze 
schepen. 
Wanneer een varend schip 
stilligt, lopen de kosten pér 
uur op. We willen daarom de 
installatietijd zo kort mogelijk 
houden en dit vereist een 
goede voorbereiding.  
We doen dit door middel van 
3D-scannen. Dat is de reden 
dat ik nu in Canada ben. 
 
Bij deze bezoeken scan ik 
het schip op een willekeurige 
plaats in de wereld en loop ik 
met de bemanning door het 

Ik ben op de terugreis richting 
het mooie Nederland. Drie 
dagen geleden ben ik op 
het vliegtuig gestapt richting 
Canada voor een bezoek aan 
een aantal schepen van één 
van onze opdrachtgevers. 
Het bedrijf waarvoor ik werk, 
hebben waarschijnlijk velen 
nog nooit van gehoord. Ik 
werk namelijk bij Goltens 
Green Technologie met als 
thuisstation Leek. Goltens is 
een bedrijf dat zich bezighoudt 
met de voortstuwing van 
schepen. Sinds vijf jaar heeft 
Goltens een nieuwe tak 
binnen het bedrijf, genaamd 
Green Technologies (groene 
technologie). 
De laatste jaren zien we dat er 
veel te doen is met betrekking 
tot het klimaat en de 
opwarming van de aarde. Ook 
de kwaliteit van de lucht is op 

veel plekken in de wereld een 
groot probleem, zeker wanneer 
we kijken naar de grote steden 
in Azië.

Maar wat doen wij en onder 
andere ik nou eigenlijk? De 
Groene tak houdt zich bezig 
met het milieuvriendelijker 
maken van schepen. We 
kijken bijvoorbeeld hoe de 
CO2-uitstoot gereduceerd 
kan worden of hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat er minder 
zwavel- en roetdeeltjes in de 
lucht terecht komen. Ook 
kijken we naar de behandeling 
van Ballast Water, wat op dit 
moment een groot thema is 
binnen de scheepvaart. 
Dit onderwerp heeft misschien 
iets meer uitleg nodig. Een 
zeeschip komt vaak in zware 
weersomstandigheden terecht 
en hiervoor is het nodig dat 
een schip zo stabiel mogelijk 
in het water ligt. Dit wordt 
vaak gedaan door ‘’gewoon’’ 
zeewater in de verschillende 
tanks van het schip te pompen. 
De hoeveelheid water hangt af 
van de grootte van het schip en 
de lading die het meeneemt.  
Wanneer dit stabiliseren niet 
helemaal goed gaat kan het 
schip haar lading verliezen 
wanneer het in slecht weer 
terecht komt, zoals we ook 
hebben gezien bij twee 
schepen die een aantal 
containers verloren hebben 
boven de Waddeneilanden.  
Daarnaast worden er 
verschillende vissen en andere 
dieren mee vervoerd in de 
tanks van het schip. Dit kan 
ervoor zorgen dat zeedieren op 
plekken terecht komen, waar 
deze geen natuurlijke vijanden 
hebben. Een voorbeeld hiervan 
is de overlast die wordt 
veroorzaakt door de Chinese 
wolhandkrab, die veelvuldig 
aanwezig is in de Nederlandse 
zeeën en rivieren. Deze krab is 
in de beginjaren 30 meegelift 
in de tanks van zeeschepen 
en heeft zich goed kunnen 

schip heen, om te kijken hoe 
het schip gebruikt wordt en 
wat de mogelijkheden zijn om 
de modificaties uit te voeren. 
Vervolgens neem ik deze 
3D-scan mee naar ons kantoor 
in Leek, waar ik deze scan 
inlaad in een computermodel. 
Door middel van verschillende 
computerprogramma’s 
tekenen we de gewenste 
systemen in de bestaande 
schepen en kunnen we precies 
zien wat wel of niet past. Ook 
maak ik vaak een rekenmodel 
om te kijken of de geplande 
modificatie wel het gewenste 
resultaat gaat opleveren, nadat 
het aan boord van het schip is 
geïnstalleerd. 
Wanneer in overleg met 
de klant de volledige 
modificatie is getekend in het 
computermodel, deel ik dit 
computermodel op in kleine 
stukjes zodat er een soort 
IKEA-bouwpakket ontstaat. 
In dit pakket wordt alles 
uitgewerkt: van hijsinstallaties 
om de spullen aan boord te 
zetten, tot het laatste boutje 
om het kleinste kastje op te 
hangen. We doen dit om zó 
de installatie zo kort mogelijk 
te houden, want als je iets 
niet bij de hand hebt, moet 
het worden opgezocht. Dit 
kost tijd en in de scheepvaart 
erg veel geld. Alle onderdelen 
van het bouwpakket 
worden vervolgens gemaakt 
door onderaannemers en 
ingebouwd op een locatie 
waar het schip op dat moment 
is. Om een voorbeeld te 
geven: één collega is op dit 
moment aan het inbouwen in 
Rotterdam, een andere collega 
in Miami en weer een andere 
collega in Singapore. 
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Dit is een verhaal wat je niet 
vaak hoort en wat lastig uit 
te leggen is. Toch hoop ik 
dat ik jullie iets heb kunnen 
vertellen over het werk dat ik 
met veel plezier en passie doe. 
Ik ben bij toeval in de wereld 
van de scheepvaart gerold, 
maar wat ben ik er blij mee! 
Een dynamische wereld die 
constant in beweging is en 

die niet vaak in de spotlights 
staat. Voor mensen die graag 
meer willen weten of graag iets 
visueels willen zien over wat 
ik doe, verwijs ik u graag naar 
de website van Goltens Green 
of de fi lmpjes op YouTube. En 
vragen kan natuurlijk altijd!

Met vrolijke groet,
Jan van Zanten

Vervolg… 

Dieren parkje Kantens!
Sinds het vorige stuk in t Lougnijs over het Dierenparkje Kantens 
hebben we niet stilgezeten! Er is subsidie aangevraagd en we 
hebben de plannen concreet uitgewerkt in een soort plattegrond. 
Het nieuwe hek wordt komende week geplaatst om het speel/
zitgedeelte van elkaar af te bakenen. Ook zijn er picknickbanken 
besteld. 

Op vrijdag 24 april willen we 
‘s middags het Dierenparkje 
feestelijk openen! Dus komt 
allen! Nadere informatie volgt 
in het volgende Lougnijs.

Een paar klussen worden 
gedaan, maar we kunnen uw 
hulp nog goed gebruiken. 
De bloembakken moeten 
gevuld worden, onkruid 
moet worden verwijderd 

en allerlei voorbereidende 
werkzaamheden moeten 
gedaan worden.
Daarom vragen we om vrijdag 
17 april vanaf 18.00 uur te 
komen helpen! 

Laten we met z’n allen deze 
nieuwe ontmoetingsplek 
in ons mooie dorp samen 
inrichten!

t Schienvat, daar zit muziek in…
 
Ook dit jaar is uit de samenwerking met de Kaanster kermis 
weer een mooie muziekavond geboren. Het is door het grote 
aanbod altijd lastig te bepalen wat er op het podium gezet kan 
worden. Muziek waar je alle mensen een plezier mee kan doen. 
Tijdens de Kaanster kermis is de donderdag vaak een avond 
waarop muzikaal wat geëxperimenteerd kan worden. Afgelopen 
voorjaar (2019) was daar een voltreff er: de Music Boys uit 
Middelstum en Keep in Touch uit Loppersum. 

Destijds bestonden beiden net 
uit een nieuwe samenstelling. 
De Music Boys met onze lokale 
zingende slager als nieuwe 
zanger en Keep in Touch met 
een zangeres die nog maar 
net met een band samen aan 
het zingen was geslagen. Toen 
al had ik de gedachte “die 
combinatie wil ik in t Schienvat 
hebben”. Net even een groter 
podium, dikke geluidsinstallatie 
van Marcel ter Veer; dat 
wordt vast weer een avondje 
genieten.
 
En dat is gelukt. Zaterdag 7 
maart as. staan beide bands in 
t Schienvat. Keep in Touch toch 
nog met een nieuwe zanger 
en Music Boys ondertussen als 
veteranen.
 
Over de bands:
Music Boys is een reeds 
lang bestaande band uit 
Middelstum. Al meer dan 
60 jaar luisteren zij in 
verschillende samenstelling 
menig dorps- en bruilofts-

feestje op. Zij spelen 
zowel Nederlandstalig als 
verschillende internationale 
hits, zowel recent als uit 
vroeger jaren.
 
Keep in Touch presenteert 
zich als 5 mannen met één 
missie. Het ruige rock-kantje 
van het leven wordt door 
hen voortdurend met voeten 
getreden. De bekende Rock 
Top 100 brengen zij met 
overgave; ‘rockin’ in a free 
world’ is hun levensmotto.
 
Dit alles wordt afgerond met 
een dikke geluidsinstallatie 
en een fantastische lichtshow 
verzorgd door Marcel ter Veer 
en Hans Nieland. De bar wordt 
weer in de grote zaal geplaatst, 
zodat alle ingrediënten 
aanwezig zijn voor een mooi 
feestje.
 
Tot 7 maart!
Niet vergeten te noteren in je 
agenda.

Afscheid van Rottum
Na 15 jaar zijdelings betrokken te zijn geweest bij het dorp 
Rottum, staat ons afscheid nu voor de deur. We gaan ons 
vakantiehuisje ’t Foske aan de Doodstilsterweg verkopen. 
Het beheer van het huisje begint ons zwaar te vallen. 

Onze huurders waren vaak blij 
verrast door de vriendelijke 
bejegening als ze een ‘rondje 
Rottum’ liepen. Veel van 
hen waren dat in hun eigen 
woonplaats niet gewend. 
We willen iedereen die ons 
huisje in de gaten gehouden 
heeft hartelijk bedanken. 
Vooral het telefoontje dat 
we ontvingen toen door een 
zware storm het halve dak eraf 
gewaaid was, zullen wij nooit 
vergeten. 

Het huisje komt half maart 
te koop, de overdracht zal 
niet vóór augustus zijn. Tot 
die tijd verhuren we het nog 

gewoon. Met pijn in het hart 
nemen we straks afscheid van 
het huisje en het dorp. Het 
mooie Rottum met z’n stilte 
en prachtige luchten blijft ons 
altijd dierbaar. 

Ingrid Verbeek 
en Margreet Bakker
www.foske-rottum.nl
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Yasmin de Boer
Er wordt nogal eens beweerd dat jongeren tegenwoordig hun 
dorp, waarin ze zijn opgegroeid, op een dag definitief verlaten. 
Hierin is Kantens al jaren een uitzondering: vele jongeren die 
elders al een stek hadden gevonden, komen weer terug. Yasmin 
maakt het nog bonter: ze is in 1994 geboren aan de Bredeweg 2 
in Kantens en nooit “even” uit het dorp weggeweest. Zelfs niet 
voor haar studie op de Hanzehogeschool in Groningen. 

Ze ging als kind naar de 
Klinkenborgschool en daarna 
volgde Het Hogeland College 
in Warffum. Tijdens haar 
middelbare schoolperiode 
leerde ze Louis kennen en ze 
zijn ondertussen al tien jaar 
bij elkaar. Op een gegeven 
moment trok Louis bij Yasmin 
en haar ouders in. In 2015 
ging het stel in de Kooistraat 
wonen, totdat ze een eigen stek 
kochten aan de Kolpendestraat 
in Kantens. 

Rond haar achtste levensjaar 
werd ze vegetariër. Als groot 
dierenliefhebber wilde ze haar 
vriendjes niet langer opeten. 
Haar moeder nam deze keus 
serieus en begeleidde haar om 
een gezond eetpatroon, zonder 
tekorten aan te houden. De 
kiem voor de latere studie 
Voeding & Diëtetiek was 
gelegd, alleen wist Yasmin dat 
toen nog niet. 
Met het diploma op zak 
ging Yasmin Commerciële 
Economie studeren aan de 
Hanze Hogeschool, omdat ze 
altijd al een eigen bedrijf wilde 
beginnen. Ze kwam er tijdens 
de opleiding achter dat ze 
meer een “zorgmens” is dan 
een marketeer. Doordat ze op 
jonge leeftijd al zo bezig was 
met goede voeding, is de passie 
hierin ontwikkeld. Toen kwam 
dat moment van “vegetariër 
worden” om de hoek kijken. Ze 
veranderde van opleiding en 
het werd logischerwijs Voeding 
& Diëtetiek. 

Diëtist is volgens Yasmin een 
verkeerd woord. Je denkt 
vaak alleen aan diëten en 
afvallen, maar een diëtist zet 
niemand “op dieet”. Samen 
met de cliënt neemt Yasmin de 
huidige voeding door en kijkt 

waar aanpassingen gemaakt 
kunnen worden. Zo wordt 
het een nieuwe levensstijl en 
geen dieet dat een paar weken 
volgehouden wordt. 
Tijdens het afstuderen heeft 
ze ook op de Spoedeisende 
hulp van het Ommelander 
Ziekenhuis gewerkt. Ze deed 
hier voeding-gerelateerde 
werkzaamheden en 
voorbereidend werk voor 
de arts. Daar heeft ze “het 
menselijk lichaam goed 
leren kennen”. Yasmin 
is paramedicus met de 
specialisatie voeding en 
diëtetiek. Als paramedicus 
word je breed opgeleid en leer 
je dus ook over de processen 
in het menselijk lichaam. 
Hierdoor is zij in staat om 
een beeld te krijgen hoe je de 
processen in het lichaam, door 
het aanpassen van voeding, 
beter kunt laten verlopen. 
Bijvoorbeeld: een te hoog 
cholesterolgehalte kan 
met medicatie “behandeld” 
worden, maar eigenlijk is dat 
symptoombestrijding. De 
oorzaak wordt immers niet 
aangepakt. Ze bekijkt het 
eetpatroon en bedenkt kleine 
aanpassingen die ten eerste 
langdurig vol te houden zijn en 
ten tweede de medicatie doen 
verminderen of zelfs overbodig 
maken. 
Deze aanpassingen gelden 
ook voor mensen die met 
overgewicht kampen. Volgens 
Yasmin is een zogenaamde 
“crash-dieet” onverstandig. 
Met zo’n dieet loop je 
het gevaar dat je niet alle 
benodigde voedingsstoffen 
binnenkrijgt en een dergelijke 
drastische wijziging van je 
eetpatroon is ook niet vol te 
houden. Want vaak moet je 
dus, als je huishouden uit 
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meerdere personen bestaat, 
twee soorten maaltijden 
klaarmaken. Af en toe kunnen 
“snoepen” moet juist kunnen, 
om het op langere termijn te 
laten slagen. 

Na zes jaar studeren heeft 
Yasmin een goed beeld 
gekregen hoe het menselijk 
lichaam werkt, hoe bepaalde 
ziektebeelden zich kunnen 
ontwikkelen en hoe je als 
diëtist hierop invloed kunt 
uitoefenen. 
Sinds juli 2019 is ze voor 
zichzelf begonnen en dus 
ondernemer geworden zoals 
ze altijd al gewild heeft. Haar 
laatste stage was bij Yvonne 
Hollander Voedingsbureau, 
waar ze nu nog veel mee 
samenwerkt. Het merendeel 
van haar klanten roept de 
hulp van Yasmin in om af te 
vallen en het cholesterol en/of 
bloeddruk te verlagen. Yasmin 
werkt dan nauw samen met 
de huisarts of fysiotherapeut. 
Wat veel mensen niet weten, is 
dat je geen verwijsbrief nodig 
hebt en dat de begeleiding 
wordt vergoed door de 

basisverzekering. Een bezoek 
aan de diëtist is dus gratis. 

Er zijn ondertussen al 
heel wat diëten de revue 
gepasseerd, denk maar aan 
het Sonja Bakker-dieet en het 
koolhydraatarm-dieet, maar 
wat Yasmin benadrukt is dat 
ieder lichaam anders werkt en 
een ander advies nodig heeft. 
Wat voor de één goed werkt, 
hoeft voor de ander niet te 
werken. 
Er wordt op het internet veel 
geschreven door zelfbenoemde 
voedingscoaches. Vaak zijn 
deze uiteenzettingen niet 
gebaseerd op wetenschappelijk 
bewijs, maar op ervaringen 
van de coach zelf. Check dus 
altijd wie het heeft geschreven, 
wat de bewijslast is en houd in 
het achterhoofd dat een dieet 
niet zinvol is wanneer het niet 
van toepassing is op de rest 
van je leven. Het enige dat 
werkt is een haalbare gezonde 
levensstijl: een gezonde 
basis met hier en daar een 
uitschieter. 

Zwanny Hofman

Modieus en stijlvol 
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Joareg
Joen verjoardag vuilt aaltied 
wat aans as n aander dag.
As kiend was ie aal veur dag 
en daauw wakker. Moeke trok 
joe joen zundagse klaaier aan 
en din mit n puut vol slik noar 
schoul tou.
Ien leegste klazzen mog ie din 
veur klas op n stoul stoan, dat 
elkenain joe goud zain kon, en 
din wer der veur joe zongen.

Er is weer een jarig, hoera, 
hoera, 
Dat kun je wel zien, dat is zij/hij.
We vinden het allen zo prettig, 
ja, ja,
En daarom zingen we blij 
en zo aal wieder….

Juff raauw Visser haar n deus 
mit strikken en doar mog je ain 
oetzuiken. Dij kreeg je op borst 
speld en doar mog je haile 
dag mit lopen. Aander kiender 
zaten aal oet te kieken noar 
traktoatsie, n lekkere toff ee of 
zukswat. Hoofdmeester ien t 
aander lekoal wer ook n zuurtje 
brocht.
t Lougnijs wordt op 1 meert 40 
joar, n kroonjoar. Mit 40 binnen 
ie gain kiend meer, hemmen 
aal vanales mitmoakt.

As ie zulf n kroonjoar hemmen, 
din begunnen ie hom veurtied 
aal n beetje te kniepen. Zol 
femilie ook wat ommaans had 
hemmen, n pop of spandouk 
ien toen? Ie kieken smörns wat 
benaauwd tou t roam oet. En 
zörgen der veur dat ie op tied 
ien de klaaier zitten, kin ja aal 
vro ain op stoup stoan en der 
kin beld worden.

t Lougnijs zigt der op zien 
verjoardag aans oet as aander 
moanden. Hai het zok kleureg 
en fl eureg opkled. Joe hemmen 
dat vanzulf aal wel zain dou 
Petra of Simon hom bie joe ien 
bus doan het. Dizze feestelke 
kraant is n kedoke veur joe as 
Lougnijslezer.

Aan t end van t 
verjoardagsverske op schoul 
zongen wie:
Lang zal hij/zij leven ien de 
Gloria…
Dat wens k t Lougnijs tou, 
nog hail veul joaren ien goie 
gezondhaid.

Anje van der Hoek-Linstra

Kroonjoar

n Kroonjoar geft n daag om stil te stoaren,
nait achteroet, moar noar wat veur joe ligt.
Gain doezeghaid deur t klimmen van de joaren,
moar t oog op roemte en wieder zicht.

Jan Boer 
Oet: “Cultureel Maandblad Groningen”.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!

 aProfessionele, vakbekwame organisatie

 aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

 aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9

 aUitvaarten tegen eerlijke, lage prijzen 

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

 Wij staan naast u.

 Uitvaartzorg bij u in de buurt! 
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl

0595 433363

E .  K R E M E R  U I T V A A R T V E R Z O R G E R

Uitvaartzorg van Stad tot Wad
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De Boeken-Lees-Kamer
Op de foto ziet u boeken die ‘water’ als onderwerp hebben. 
Nu staat dat momenteel heel erg in de belangstelling; in 
Australië was er eerst te weinig water om de bosbranden te 
blussen en daarna weer teveel en zijn daar overstromingen.. 
Ook hier in Europa is er het nodige aan de hand, kijk maar eens 
wat er de afgelopen dagen gebeurde. Hoge waterstand in de 
rivieren die ook modderstromen veroorzaakten her en der in 
Europa. 

Dan is het belangrijk dat 
er waterschappen zijn in 
Nederland die de boel zo goed 
mogelijk controleren en zorgen 
dat we geen natte voeten 
krijgen. 
Ook Rijkswaterstaat houdt 
constant de zaken in de gaten 
en zorgt ervoor dat dijken, 
sluizen, rivieren, duinen en 
bruggen goed op orde zijn en 
ons beschermen. 
Maar water is niet alleen een 
vijand; het zorgt voor handel, 
landbouw en veeteelt en ook 
voor de recreatie. Wat is nu 
leuker dan lekker te zwemmen 
of een boottochtje te maken, te 
vissen. Het kan allemaal.
 
De boeken die ik heb 
uitgezocht hebben met dit alles 
te maken; de een gaat over de 
geschiedenis van ons water, 
de ander over hoe belangrijk 
rivieren en meren zijn. 

Het Waterschap komt 
uitgebreid aan bod, evenals 
Rijkswaterstaat zoals ik al 
vermeldde. 
Kortom voor ieder van ons die 
interesse heeft in water zijn dit 
prachtige titels. 
 
Anneke van de Graaf

Eenvoudig verjaardagstoetje
Benodigdheden:
1 flesje bessensap
bruine suiker
beschuiten
maizena
slagroom

Leg een beschuit op een boterhambordje. Bestrooi de beschuit 
met bruine suiker. Kook het sap, voeg zo nodig suiker toe en leng 
het sap aan met een beetje maizena. Giet iets van het sap over de 
beschuit. Serveer met slagroom.
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voor de algehele  
verzorging van 

BEGRAFENIS  
OF CREMATIE 

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

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

Uitvaartverzorging 
BOERSEMA

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

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com 
dag en nacht bereikbaar!

Er is veel gebeurd in 40 jaar
In februari 1980 heeft mijn vader voor z’n bedrijf, drukkerij Sikke-
ma, een nieuwe auto aangeschaft.

Toen eind februari van dat-
zelfde jaar voor de eerste keer 
boekjes naar een nieuwe klant, 
dhr. van der Laan, gebracht 
moesten worden, vond ik als 
jongste medewerker van de 
drukkerij eigenlijk dat ik het 
meest geschikt was om dat te 
doen. Mijn broer, ook werk-
zaam in de drukkerij, vond dat 
niet. De broedertwist werd 
diplomatiek door m’n vader 
beslecht: de ene maand mocht 
mijn broer naar de Kooistraat 
in Kantens rijden, de andere 
maand ik.

Naast een aantal andere dorps-
bladen mochten wij dus vanaf 
1980 ook t Lougnijs verzorgen. 
Iedere maand kwam de eind-
redacteur langs met – meestal 
- de hand geschreven velletjes 
redactionele tekst en plaatjes 
en foto’s voor de advertenties. 
De volgorde van plaatsing werd 
doorgenomen en de typiste 
kon aan de slag. De tekst werd 
op kolombreedte gezet, de 
foto’s en plaatjes werden in de 
donkere kamer fotografisch 
omgezet in rasters en het ge-
heel werd handmatig geknipt, 
geplakt en tot leesbare pagi-
na’s opgemaakt. En dan maar 
hopen dat er niet te veel of te 
weinig tekst voor de afgespro-
ken ruimte was. De losse pa-
gina’s werden op grote vellen 
geplakt, daarvan werden films 
gemaakt, die werden op hun 
beurt op offsetplaten belicht 
en die gingen dan weer op de 
drukpers: 16 pagina’s op één 
vel. Het geheel werd gesneden, 
gevouwen, de gele kaft toege-

voegd, geniet en op formaat 
gemaakt, in dozen verpakt en 
in de auto….

In de afgelopen 40 jaar is er 
natuurlijk in het productiepro-
ces veel veranderd. De aange-
leverde velletjes kopij werden 
floppy’s, werden discs, werden 
stickjes, werden mailtjes. Het 
knippen met de schaar en het 
plakken op papier verdween, 
de donkere kamer bleef licht, 
de films en offsetplaten waren 
niet meer nodig, nu is het ‘van 
computer to press’.

Wat ook is veranderd, is de 
samenstelling van de redactie 
en met name de eindredac-
teuren waar wij contact mee 
hebben gehad. Zo herinner ik 
me o.a. natuurlijk de eerste, de 
heer van der Laan, maar ook 
mevrouw en de heer Wals (de 
laatst genoemde kwam altijd 
op donderdagavond achter 
een wolk van rook binnen om 
de kopij te leveren), mevrouw 
Doornbos, mevrouw van der 
Hoek en natuurlijk de heer van 
der Bijl, die tot aan het moment 
van drukken nog even het aller-
laatste nieuws kwam brengen. 
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Rimpels 
Zoals jullie weten heb ik de afgelopen tien jaar 100 Rimpels voor 
t Lougnijs geschreven. Daar is een boek van gemaakt.
Afgelopen oktober is er een groot aantal gedrukt en verkocht. Ik 
had een paar extra laten drukken, maar ook die zijn verkocht. 
Na die tijd waren er nog verscheidene mensen, die mij om een 
exemplaar vroegen.

Voordat ik er toe over ga om 
opnieuw een stel te laten 
drukken, wil ik nog eenmaal 
vragen of er meerdere 
liefhebbers zijn. Het boek is 
een paperback van ruim 200 
bladzijden. De prijs wordt 
waarschijnlijk € 15,00 per stuk, 
afhankelijk van het aantal 
bestellingen.  
De prijzen zijn zonder 
eventuele verzendkosten.
Zou iedereen die alsnog 
overweegt mijn boek aan te 
schaffen willen reageren op 
mailadres:  
rimpelsstitswerd@gmail.com

Eric de Klerk

Wat in 40 jaar niet is veranderd 
zijn de vaste rubrieken, de 
weekenddiensten, de agenda 
en kerkdiensten en natuurlijk 
alle andere ‘nieuwtjes’ uit Kan-
tens, Stitswerd en Rottum. t 
Lougnijs blijkt bestaansrecht te 
hebben als informatieblad en 
dat al 40 jaar lang. Wij hebben 
al die jaren t Lougnijs met veel 
plezier gedrukt en zijn er van 

overtuigd dat er ondanks Face-
book en ander digitale media 
behoefte zal blijven aan een 
papieren informatieblad. 

Ik wens t Lougnijs een goede 
toekomst en op naar de 50!

Fré Sikkema 
drukker te Warffum

Gemeente Het Hogeland vraagt inwoners  
om mee te denken over de toekomst van Kantens 

Door de aardbevingen moeten in de gemeente Het Hogeland 
woningen worden versterkt of herbouwd. Dit duurt meerdere 
jaren. De gemeente start in Kantens. Het gaat in eerste instantie 
om een aantal woningen aan de Kooistraat. Voor de bewoners 
komen er tijdelijke woningen. Daarvoor is ruimte nodig. We willen 
graag met u in gesprek over de plek waar die tijdelijke huizen 
moeten komen. Het gaat om ongeveer 20 woningen.

Heeft u daarvoor ideeën? Dan 
horen we die graag!
Een geschikte locatie is:   
- iets groter dan een 
voetbalveld; 
- goed bereikbaar; 
De plek moet verder dichtbij of 
in het dorp liggen. Ook moet die 
deel uitmaken van de gemeente 
Het Hogeland.
Kantsters kunnen vóór 2 maart 
2020 hun idee indienen bij de 
gemeente via  
aardbevingen@hethogeland.nl 
of bel naar 088 3458 8888. 
De gemeente presenteert de 
geschikte voorstellen tijdens de 

inloopbijeenkomst op 17 maart 
2020. U bent tussen 17.00 en 
20.00 uur welkom in dorpshuis t 
Schienvat. Na deze bijeenkomst 
neemt het gemeentebestuur 
een besluit over de meest 
geschikte locatie.
De herbouw willen we graag 
gebruiken om na te denken 
over de toekomst van Kantens. 
Daar komen we later op terug.

Meer informatie?  
Meer informatie over de 
aardbevingen via www.
hethogeland.nl/aardbevingen. 
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AGENDA Rottum
6 februari – 19 april 
Kerkje Rottum
09.00 – 17.00 uur
Expositie Wybren Veenstra – 
keramist
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 

Vrijdag 28 februari
t Schienvat
21.00 – 01.00 uur
jamsessie

Zaterdag 7 maart
t Schienvat
The Music Boys en Keep in 
Touch

Dinsdag 10 maart
t Schienvat
19.30 – 21.30 uur
AED-training

Dinsdag 17 maart
t Schienvat
17.00 – 21.00 uur
inloop inz. Aardbeving 
problematiek
 
Vrijdag 20 maart
t Schienvat
21.00 – 02.00 uur
jamsessie

Woensdag 25 maart
t Schienvat
09.30 – 11.30 uur
koffie-ochtend Vrouwen van Nu

Woensdag 25 maart
t Schienvat
19.30 – 22.00 uur
bridge

Donderdag 26 maart
t Schienvat
20.00 uur
VDK vergadering 

Voor vragen of verdere informa-
tie kunt u bellen met
t Schienvat: T 55 12 80 b.g.g. Jan 
Westerlaken T 06 53 17 85 67

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale num-
mer in Bedum: 
T 050 - 3014260

Holistische psychotherapie  
en relatietherapie: 
Mw drs. Jos Boelema 
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum. M 06 51255926 
www.binnenwerk-psychothe-
rapie.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

KERKDIENSTEN
Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt

Zondag 1 maart
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. J.W. 
Roosenbrand 
(in Middelstum)
 
Zondag 8 maart
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. A. Driest 
(in Kantens)

Woensdag 11 maart 
Biddag
19.30 uur – ds. G. Timmermans

Zondag 15 maart
09.30 uur – leesdienst
16.30 uur – ds. J.W. 
Roosenbrand 
(in Middelstum)

Zondag 22 maart
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. P.K. v.d.Kamp 
(in Kantens)

Zondag 29 maart
09.30 uur – ds. M.A. de Niet
14.30 uur – ds. H. Wijnalda 
(in Middelstum)

 

Kerkdiensten Chr. Geref. 
Kerk Kantens

Zondag 1 maart
09.30 uur – ds. A.J. van 
Zuijlekom
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 8 maart
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Woensdag 11 maart
Biddag
19.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 15 maart 
09.30 uur – ds. G. Huisman
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
 
Zondag 22 maart
09.30 uur – ds. R. Jansen
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 29 maart
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. A.J. van 
Zuijlekom

 
Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 1 maart
9.30 uur - da. N.C. Meihuizen
 
Zondag 8 maart
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
(koffie/thee in Salem)
 
Zondag 15 maart
9.30 uur - ds. J. Jeltema, 
Groningen

Zondag 22 maart
9.30 uur - drs. H. Pol, Zuidhorn

Zondag 29 maart
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Muzikale Vesper
m.m.v. Vocaal Ensemble Het 
Hoogeland
o.l.v. Vincent Hensen-
Oosterdijk
(koffie/thee in Salem)

 
Dorpskerk Rottum

Zondag 8 maart
19.00 uur – ds. A. Fraanje

Zondag 22 maart
19.00 uur – ds. J.W. Mout

Zondag 29 maart 
19.00 uur – ds. H. Poot

VASTE ACTIVITEITEN  
t SCHIENVAT

Dinsdag 
09.45 – 11.00 uur
Bewegen op muziek 
19.00 – 20.00 uur
Badminton
20.30 – 22.00 uur
Tai Chi

Woensdag
15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
19.30 – 20.45 uur
You Better Work 
o.l.v. Ineke Doornbos
20.00 – 20.30 uur
Damclub 
Let op: vanaf 23 oktober om de 
twee weken; nu op woensdag!

Donderdag
20.00 – 22.00 uur
Training stijldansen

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
Jan’s Pub/cafetaria
v.a. 16.00 uur
Jan’s Pub

 
WEEKENDDIENSTEN 
DOKTERSDIENST: 
T 0900-9229

TANDARTSEN: 
Patiënten van de aangesloten 
praktijken binnen de Vereni-
ging Tandartsen Noord-Gronin-
gen kunnen bij spoedklachten 
het centrale nummer 0900-
0608 (kosten € 0,25 p/m) voor 
informatie over de dienstdoen-
de tandarts/tandartspraktijk 
raadplegen.  

Op de website www.vtng.nl 
kunt u een overzicht van de 
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag vervallen per 1 
januari 2020! 
Raadpleeg het 0900-0608 num-
mer voor meer informatie. 

www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers
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Beste inwoners van Kantens, 
Rottum en Stitswerd
De inzameling van oud papier zal het komende kalenderjaar 
worden gedaan met 2 containers op de parkeerplaats bij het 
voetbalveld van Kantens. 
Elk eerste weekend van de even maanden zal er worden 
ingezameld. 

Tijdens onderstaande weekenden zullen er 2 containers op de 
parkeerplaats van het voetbalveld in Kantens waar u uw oud 
papier zelf kan inbrengen.
(Als u dit zelf niet goed lukt, vraag dan uw familie, vrienden of 
buren om hulp. Ze willen u vast graag even helpen)
Denkt u er om dat u uw oud papier goed verpakt en zo ver 
mogelijk achterin de container legt? U kunt de container zelf 
openen en sluiten.

OUD PAPIER inbreng 2020:
4 en 5 april
6 en 7 juni
1 en 2 augustus
3 en 4 oktober
5 en 6 december
Op ZATERDAG vanaf 9.00 uur tot en met ZONDAG 18.00 uur.

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

Vriendelijke groeten, de oud-papier commissie
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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 
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T 0595 434206

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

Foto van de maand
Het het nog nooit zo donker west... Of t wordt altied wel weer licht! 
 
Foto: Fred Reiffers

OUD PAPIER
zaterdag 4 april 
vanaf 09.00 uur 

t/m zondag 5 april
18.00 uur

T 551788 (OBS)

vv K.R.C. Trekkingsuitslag 
Nieuwjaarsverloting 

1e prijs  €  150,00  
op lotnr. 807
2e prijs € 75,00 
op lotnr. 126
3e prijs   € 50,00
op lotnr. 221
4e prijs € 25,00 
op lotnr. 764
5e Prijs  € 25,00
op lotnr. 909
6e Prijs  € 10,00
op lotnr. 908
7e Prijs  € 10,00
op lotnr. 631
8e Prijs  € 5,00
op lotnr. 1136

Trekkingsdatum 
11 januari 2020.

De gewonnen prijzen zijn tot 6 
maanden na de trekking af te 
halen bij de penningmeester 
van vv K.R.C. :
Dhr. E. Bakker
Stitswerderlaan  11
9995 PC Kantens

Keramist uit Rottum (Fr.) exposeert in 
het kerkje van Rottum (Gr.)
Wybren Veenstra uit 
Rottum (Friesland) 
exposeert vanaf 6 februari 
2020 in het kerkje van 
Rottum met halfruimtelijke 
wandobjecten en enkele 
schalen. Ze zijn gemaakt 
van steengoedklei, engobes 
en glazuur.
Zijn werk ontstaat uit intuïtie en verbeelding, herinneringsflarden, 
sporen en fossielen, façades, structuren, patronen en 
gelaagdheid. Maar komt u vooral zelf kijken. Dat kan tot 20 april!

Openingstijden kerkje zijn dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.


