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Tai Chi in de open lucht
Gelukkig zijn de strengste coronamaatregelen de laatste tijd iets versoepeld, maar nog niet alles kan 
alweer van start. Zo is het koor Pavane waarin ik zing nog niet begonnen en we weten eerlijk gezegd 
ook niet wanneer dat weer kan: zingen in een kleine ruimte. In de pers lees je allerlei berichten over 
hoe gevaarlijk dat kan zijn en hoe groot de besmetting daarbij is. Zo las ik over een Canadees koor 
van 100 mensen; één lid was besmet met corona, wist dat helaas niet en na enkele weken waren 60 
leden ziek en zijn er ook enkele mensen gestorven. Dus zingen... nee dat maar even niet.

Maar wat wel weer kan, is 
Tai Chi. Dat doen we weer 
met een klein groepje, iedere 
dinsdagavond onder leiding 
van Jan Jansen.
We waren er een paar maan-
den mee gestopt en ik miste 
het erg. Dus meteen na de 
versoepeling heb ik iedereen 
gemaild en zijn we van start 
gegaan. Niet in t Schienvat, 
maar gewoon buiten in de 
tuin!! Je kunt dan prima 
afstand houden. Het was 
heerlijk om te doen. Lekker 
je oefeningen uitvoeren in de 
open lucht. Terwijl je bezig 

bent, laten de late vogels 
zich horen. De vleermuizen 
kwamen overvliegen en 
vooral de merels zongen hun 
mooiste deuntjes.
Heel goed voor hoofd en 
lichaam om dit weer op te 
pakken.
Na afloop van de les nog 
samen wat drinken, kortom 
het was geweldig.
Dit soort bezigheden en 
contacten heb ik het meest 
gemist tijdens de lockdown.

Anneke van de Graaf
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Zomerpraat 2020
Deze Lougnijs is het laatste nummer voor de zomervakantie. 
De zomervakantie van 2020 zal anders zijn als andere jaren. 
Gaan we wel of juist niet op vakantie? Gaan we toch naar het 
buitenland of blijven we dit jaar eens in Nederland? En hoe 
gaan we tijdens de vakantie om met de RIVM-maatregelen; 
hier en in het buitenland? 

Eind augustus komt de volgende Lougnijs uit en we willen u 
uitnodigen om dan even bij te praten over de afgelopen zomer. 
Hoe heeft u deze corona-vakantie ervaren? Maar misschien 
heeft u ook een bijzonder verhaal te vertellen over andere zo-
mers en vakanties, zoals een bizar reisavontuur, een bijzondere 
vakantieliefde, een opmerkelijke ontmoeting of een hilarische 
kampeervakantie.

Stuur uw verhaal of ervaring vóór vrijdag 14 augustus in naar 
info@tlougnijs.nl.

Of u nu thuisblijft, in Nederland verblijft of naar het buitenland 
vertrekt: we wensen u een fi jne en onbezorgde vakantie toe!

De redactie

Expositie in het kerkje van Rottum
De kerk van Rottum was de afgelopen tijd niet echt dicht. Veel 
mensen hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Er was 
immers alle ruimte om alleen of met z’n tweeën ‘coronaproof’ 
de kerk te bezoeken. De expositie van keramiek van Wybren 
Veenstra werd de afgelopen maanden dan ook druk bezocht.

Ton Stoltenkamp in kerkje Rottum
Groninger land: groots, ruim en kleurrijk
Na een tamelijk stille coronatijd opent de kerk van Rottum 
haar deuren weer op 20 juni met een nieuwe expositie. Ton 
Stoltenkamp exposeert grote en kleurrijke  schilderijen van het 
Groninger Land.
Uitgangspunt van zijn schilderijen is de zichtbare werkelijkheid. 
De schilderijen lijken een beetje expressionistisch (‘ploeg –ach-
tig’). Zelf zegt Ton Stoltenkamp zich eerder een constructivist 
te noemen. De compositie en het kleurgebruik in zijn werk 
ontstaat niet door een emotionele opwelling, maar daar is eerst 
zorgvuldig over nagedacht. In dit creatieve proces wordt het 
werk een zelfstandig ding en wordt de zichtbare werkelijkheid 
losgelaten. 

De expositie is tot en met 13 september 
dagelijks te zien van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Toegang gratis met ruimte voor 1,5 meter.
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1. We chatte ff met...
Koen Schoonderwoerd, Poe-
lestraat 2 in Kantens.

2. Wat is je favoriete mu-
ziek?
Linkin Park (What I’ve done).

3. In welke tak van sport 
zou jij wel wereldkampioen 
willen worden?
Judo.

4. Waar kunnen we je in 
het weekend (overdag of ‘s 
avonds) tegenkomen?
Met vrienden (gewoon in het 
dorp).

5. Wat is je favoriete vakan-
tiebestemming?
Noorwegen, omdat ik daar 
nog nooit ben geweest en 
omdat mijn tante er woont.

6. Voor wat voor gerecht 
kunnen we je ‘s nachts wak-
ker maken?
Nasi met saté en kroepoek.

7. Op welke site ben je vaak 
te vinden?
Roblox.

8. Hoe ziet jouw toekomst-
droom er uit?
Als miljonair natuurlijk!

9. Aan welke activiteiten in 
het dorp doe je mee?
Speelweek en wan-
del-4-daagse lopen.

10. Wat zou jij in het dorp 
waar je woont willen veran-
deren en waarom?
Geen groepsdruk meer (geen 
meeloopgedrag).

11. Tot slot, met wie chatte 
we de volgende keer?
Ik vind het heel moeilijk om 
te kiezen, omdat ik niemand 
in de steek wil laten. Maar 
met lootjes trekken met de 
namen van mijn vrienden, 
kwam Josine Koopmans er 
uit.
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Een tijdje geleden werd ik benaderd door mevr. Van der Hoek 
met de vraag of ik een stukje over mezelf wilde schrijven voor 
t Lougnijs in de rubriek Uitgevlogen. Ik moest daar wel even 
over nadenken, want ik ben niet zo’n schrijver. Toch maar 
proberen.

Ik ben Mina Kruit, geboren 
op 16 juni 1959 in Kantens. 
In die tijd woonden we in een 
werkhuis aan de Middelstu-
merweg met mijn ouders, 
mijn twee broertjes Eppie en 
Henk en mijn zusje Johanna.
We verhuisden naar Stits-
werd, waar we naast het 
kerkje woonden. Daar is nog 
een broertje Peter Herman 
geboren, maar na negen 
maanden werd hij ziek, 
longontsteking en daaraan is 
hij overleden. Hij ligt bij het 
kerkje in Stitswerd begraven.
Van Stitswerd verhuisden we 
naar Zandeweer naar een 
huis aan de Poelweg. Daar 
ben ik ongeveer drie jaar 
naar de basisschool geweest.
Toch zijn we weer terug naar 
Kantens gegaan naar de 
Bredeweg 21, waar mijn
broer Henk nog steeds in het 
ouderlijk huis woont en waar 
ik mijn verdere jeugd heb
doorgebracht. In Kantens 
ging ik eerst weer naar de 
basisschool en kwam ik in 
de klas bij juf Hamminga en 
later bij meester Kuipers.

Toen ik klaar was met 
school ben ik samen met 
Willy Broekhuizen vier jaar 
naar de huishoudschool in 
Middelstum gegaan, altijd op 
de fiets. Op zaterdag gingen 
we naar damesvoetballen 
bij vv K.R.C. Kantens. We 
hadden echt een leuke groep 
met elke week trainen en op 
zaterdag voetballen.

Op 22-jarige leeftijd verhuis-
de ik naar Uithuizen naar de 
Borgstraat, waar ik op mezelf 
ging wonen. Ik werkte tien 
jaar bij Wortman. Daarvoor 
heb ik op zaterdag en in de 
vakantietijd nog bij de Mode-
gids in Groningen gewerkt. 
En nu werk ik al weer 20 jaar 
bij basisschool De Schelp in 
Uithuizen als schoonmaak-
ster.

Mijn man Henk Bos heb ik 38 
jaar geleden in de Partybar 
in Uithuizen ontmoet. We 
hebben samen twee jongens 
gekregen: Ronald en Marcel 
en twee
lieve schoondochters Juliana 
en Gyeeno. En drie lieve 
kleinkinderen: Jairo,
Ariana en Jayson.

Ik kom nog geregeld in 
Kantens bij mijn broer Henk 
op visite. En als ik toch in 
Kantens ben, ga ik even 
naar de begraafplaats bij de 
graven van
mijn ouders kijken.

Vele groetjes van 

Mina Bos-Kruit
Treubweg 9
9981 EB Uithuizen
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Dag beste dorpsgenoten,
Wat ik onder de aandacht wil brengen is het volgende: De 
Voedselbank in Winsum. Toen er nog geen coronavirus was, 
kon men gevraagde levensmiddelen meenemen naar ons kerk-
gebouw GKv in Kantens. Nu dit niet kan heb ik een kratje thuis 
staan en als er wat te halen valt, bericht ik dat aan de Voedsel-
bank en wordt het opgehaald. 
Nu dacht ik: ik leg dit ook voor aan alle dorpsgenoten.
Dus, als u wat wilt geven aan de Voedselbank, zet het gerust 
bij mijn deur en dan zorg ik dat het verder komt. Want dat is al 
wel gebleken: het geven van levensmiddelen blijft nodig en nu 
misschien zelfs wel meer dan anders.
 
Hartelijke groet, 
Greet Doornbos
Pastorieweg 43 Kantens

Kerkdiensten in de Antoniuskerk
 
Vanaf 21 juni zijn er weer kerkdiensten mogelijk in de Antoni-
uskerk. Het zijn nu nog korte diensten van 45 minuten volgens 
de coronavoorschriften van het RIVM. Er mag niet worden 
gezongen: vandaar de benaming Morgengebed. Maar wat is nu 
een kerkdienst zonder zingen? Het orgel heeft daarom een wat 
grotere rol en er is telkens een vocale solist die medewerking 
verleent. 
Vanaf 1 juli mag het aantal kerkbezoekers oplopen tot 100, 
maar ook nog steeds met die gepaste afstand. Koster Marten 
Bos heeft voldoende zitplaatsen gecreëerd door het koorge-
deelte bij het schip te betrekken. Na de dienst wordt er koffie 
en thee geschonken, vóór gebouw Salem, dat is de vroegere 
appelhof van de oude pastorie.

Kerkenraad Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum

Collecte 2020
Beste mensen,

Wij kwamen dit jaar niet langs de deur voor de jaarlijkse col-
lecte, maar vroegen u om zelf geld over te maken of langs te 
brengen in het envelopje. Dat heeft u massaal gedaan!  
Hiervoor onze hartelijke dank!
Helaas kregen we een aantal keren te horen, dat bij het 
overmaken van een geldbedrag via internetbankieren, er een 
foutmelding verscheen. De melding gaf aan dat het bankreke-
ningnummer bij een persoon hoorde en niet bij t Lougnijs.
Dit klopt inderdaad. 
t Lougnijs is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
heeft dus geen Kamer van Koophandelnummer. Daardoor kan 
er geen zakelijke rekening geopend worden, en is er, al járen 
geleden, een particuliere rekening op naam van de penning-
meester A.J.W. de Vries-Rennen geopend. 
Mocht u bij het internetbankieren deze melding ontvangen, 
probeert u het dan nogmaals, maar dan met mijn naam erbij. 
Excuses voor het ongemak.

Mocht u afgelopen maand zijn vergeten uw bijdrage over te 
maken of af te geven, dan kan dat natuurlijk alsnog: NL25 RABO 
0342 2179 43 t.n.v. t Lougnijs (óf A.J.W. de Vries-Rennen), of 
afgeven aan de Bredeweg 1 te Kantens.

Met vriendelijke groet,
Alette de Vries-Rennen
penningmeester
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Een Utrechtse en een Alkmaarder, beiden uit 

1952, hoe komen zij terecht in Stitswerd?

Zij: Marieke Gieling, geboren op de Vismarkt in Utrecht, zo’n 
beetje onder de Domtoren. Opgegroeid in Utrecht en Maarssen 
in een liberaal antiquairsgezin. 
Hij: Servaas van Dusseldorp, geboren in hartje Alkmaar. Opge-
groeid in Haarlem in een katholiek middenstandsgezin. 

1988 besloten zij om het 
leven met z’n drieën te gaan 
delen in De Bilt.

Ze liepen al aardig tegen de 
40 maar wilden erg graag 
nog kinderen. In april 1990 
kwam Sara Lisa op de we-
reld, in juli 1991 Joppe en in 
september 1993 Rosa Linde. 
Toen woonden zij inmiddels 
al 2 jaar in het noorden en 
wel in Tietjerk, Friesland. Ze 
wilden namelijk allebei erg 
graag weg uit de hectische 
randstad en Servaas kon bin-

nen zijn werk bij de Grontmij 
terecht in Drachten. 

Na drie heerlijke jaren in 
Tietjerk besloot het gezin 
te verhuizen naar Leeuwar-
den. Zij kozen namelijk voor 
het Vrijeschool onderwijs 
en dan is wonen in de stad 
toch handiger. Daar gingen 
de drie jongsten vanaf het 
peuterklasje naar toe. De 
oudste van Marieke bezocht 
inmiddels al de Bovenbouw 
(middelbaar onderwijs) van 
de Vrijeschool in de stad Gro-
ningen (heet nu het Parcival 
College).
Ze voelden zich erg thuis in 
het noorden; Leeuwarden 
was leuk en levendig, de 
school heerlijk, het culturele 
huis Parnas fantastisch en de 
natuur prachtig. Ze woonden 

Zij leerden elkaar kennen 
in 1975, op een Wieringer 
Aak genaamd De Twee 
Gebroeders, waar Servaas in 
weekenden en vakanties op 
schipperde. 
Servaas was student op de 
Landbouw Hogeschool in 
Wageningen. Marieke net 
getrouwd en werkzaam als 
doktersassistente/medisch 
secretaresse in Haarlem.
De broer van Servaas zat met 
de ex-partner van Marieke 
op de HTS in Haarlem. 
En zo geschiedde. Juli 1975 
kwam Marieke met haar 
toenmalige partner en nog 
een stuk of acht vrienden 
aan boord van De Twee 
Gebroeders. Vele weekenden 
en vakanties volgden en de 
Waddeneilanden werden on-
veilig gemaakt door dit stel.
Vlieland met De Oude Stoep 
met beneden een bowling-
baan, Schiermonnikoog met 
Van der Werff en vooral de 
Toxbar, Terschelling met ho-
tel Zeezicht, vooral gebruikt 
als sanitaire stop want de 
kleine boodschap ging voor 
de dames op de puts en voor 
de mannen ‘met de wind 
mee’ over boord. De grote 
boodschappen verdwenen in 
het riool op één van de eilan-

den. Jaren van plezier, soms 
heftige (liefdes)perikelen 
maar vooral zeilgenot. 

In 1982 kwam er een eind 
aan het huwelijk van Marie-
ke. Servaas was nog altijd 
single. De Wieringer Aak 
werd in 1983 ingewisseld 
voor een Galjas, genaamd de 
Marieje. Een prachtige oude 
dame, gebouwd in 1889 in 
Faaborg Denemarken. Een 
houten tweemaster van 25 
meter lengte met zowaar een 
wc èn een kombuis en 12 
volwaardige kooien! Marieke 
ging als single nog steeds 
mee met vrienden en soms 
familie van beide kanten. 
De grenzen werden verlegd 
van het Wad naar de Oost-
zee, de vele eilanden van 
Denemarken, de kust van 
Zweden, België en Frankrijk 
en zelfs een oversteek naar 
Engeland. 

Begin 1986 kwamen Servaas 
en Marieke erachter dat ze 
toch eigenlijk wel voor elkaar 
bestemd waren en wisselden 
hun platonische relatie in 
voor een liefdesrelatie. 
Marieke had al een zoon uit 
haar huwelijk die toen net 7 
jaar oud was. Servaas woon-
de in Utrecht, Marieke en 
zoon in Haarlem. De afstand 
werd bezwaarlijk en medio 

aan het water op de Emma-
kade. 
Er werd nog steeds geschip-
perd op de Marieje, zelfs 
de kids gingen mee zolang 
ze nog voeding kregen van 
Marieke. 

Maar Servaas werkte inmid-
dels in Lelystad en Alkmaar 
voor de Grontmij en dat was 
toch wat ver van Leeuwar-
den. Sara zat inmiddels ook 
op de Bovenbouw in Gronin-
gen en de twee jongsten nog 
in Leeuwarden. 
Het werd Heerenveen. “Wat? 
Heerenveen? Dat is 3x niks” 
werd hen aan alle kanten 
verteld (bijna verweten). 
Maar na het oude grote huis 
in Leeuwarden werd er in het 
najaar van 2002 een heerlijk 
nieuwer huis gevonden met 
grote tuin bij het passanten 
haventje in Heerenveen. 
Marieke was na 15 jaar 
moederen (naar volle te-
vredenheid overigens) toe 
aan werken buitenshuis en 
vond een heerlijke baan als 
begeleider op Olmen Esch te 
Appelscha. 
Maar...toen de twee jongsten 
ook kozen voor de Boven-
bouw in Groningen werd het 
financieel wel begrotelijk; 
drie kids met het OV van 
Heerenveen naar Groningen 
à € 550 per maand! 
En de stad Groningen trok! 
In september 2006 vond 
Servaas er een baan en in 
november vonden ze er een 
heerlijk huis met grote tuin 
in het noordwesten van de 
stad. 
En wat genoten zij van alles! 
Kids op de fiets naar school, 
de sfeer van de stad met 
zijn studenten, de winkels, 
de markten, de terrassen, 
de kroegen, het Noorder-
plantsoen met zijn geweldige 
festival Noorderzon en niet 
te vergeten het ommeland! 
Het vele verhuizen in pakweg 
15 jaar hadden ze ook wel 
gehad. Marieke had nog 
nooit in haar leven langer 
dan acht jaar in hetzelfde 
huis gewoond en dat record 
wilde ze nu wel verbeteren. 
De kids genoten van het 
stadse leven, het uitgaan, 
later de studentenclubs. De 
oudste van Marieke was na-
tuurlijk allang het huis uit en 
woonde in Utrecht. Sara ging 
studeren in Utrecht, Joppe 
eerst in Den Haag, later in 
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Leeuwarden en de jongste 
Rosa bleef voor haar studie 
in Grunnen.
Marieke vond binnen no-
time weer een baan, ook 
weer op een instelling met 
een antroposofische grond-
slag, Ilmarinen geheten op 
een paar minuten fietsen 
van huis. En daar leerde ze 
een collega kennen die in 
Stitswerd woonde.

En tja, dan gaan de kinde-
ren het huis uit en werd er 
begin 2016 bij Marieke dikke 
darmkanker geconstateerd. 
Wat een domper om op zo’n 
manier je pensioen in te 
gaan. Maar ze bleef positief 
en optimistisch en na een 
aantal operaties besloten ze 
om uit de stad weg te gaan 
en op het platteland een huis 
te zoeken. De voorkeur ging 
uit naar het Hogeland want 
dat vonden ze zó prachtig 
met z’n graanvelden, de 
sfeervolle prachtige dorpjes 
met dito kerkjes! 
Na een jaar huizen zoeken 
en bezichtigen bleken er in 
Mariekes buik uitzaaiingen te 
zijn en koos zij voor een che-
mokuur wat er behoorlijk in-
hakte. Het was januari 2019 
en ze besloten voorlopig te 
stoppen met de huizenzoe-
kerij, eerst maar eens kijken 
wat die chemo zou doen.

Maar.... het kan raar lopen! 
De collega in Stitswerd, die 
ook vriendin werd, was al 
een paar keer bezocht. Wat 
een prachtig dorp, wat een 
omgeving! “Hier wil ik wel 
wonen” verzuchtte Marieke. 
“Er komt hier zelden een huis 
te koop” kreeg ze te horen.

Vrijdagmiddag, 18 juli 
2019 om een uur of 16.00. 
Marieke was alleen thuis, 
Servaas was een week aan 
het schipperen op de Marieje 
in Denemarken.
Iets zei Marieke: “Toch maar 
weer eens op Funda kijken” 
en....BAM, er stond een huis 
te koop in Stitswerd! Direct 
de vrienden daar gebeld! 
“Ja, het huis van Kiki staat te 
koop! Maar jullie wilden toch 
niet meer weg uit stad?”
JA, WEL NAAR STITSWERD! 
Servaas werd ge-appt en 
wonder boven wonder had 
hij bereik. “DOEN” zei hij. 
Marieke belde de makelaar 
(tegen vijf uur) maar kreeg 

daar tot haar grote teleur-
stelling te horen dat er al 
veel bezichtigingen waren 
geweest en dat degenen die 
dat wilden een bod konden 
uitbrengen vóór 12.00 uur 
maandag 21 juli. 
Denken, denken, denken 
en rustig blijven en dapper 
zeggen: “maar als wij nou 
ongezien een bod willen 
doen?” Toen werd het aan de 
andere kant even stil. “Nou 
ja, als u dat wilt mag dat 
natuurlijk”.
Marieke wist waar het huis 
stond, had inmiddels het 
idee die komende zondag, 
als Servaas er weer was, naar 
Stitswerd te rijden en daar 
met de vrienden even te 
gaan kijken. 
Zo gezegd, zo gedaan. En een 
lang verhaal kort: zondag-
middag werd er via de mail 
een stoer bod gedaan, maan-
dagochtend de makelaar 
aan de telefoon: “Mag ik u 
feliciteren, het huis is van u!”
Wow! De blijdschap was 
groot in huize Van Dussel-
dorp-Gieling. 
Drie dagen later werd het 
voorlopig koopcontract 
getekend, vijf weken later 
het huis in stad verkocht en 
1 november mochten wij ons 
eigenaar noemen van het 
huis van Kiki aan de Akkema-
weg 3. 
En oh, wat was het een warm 
welkom! Het dorpsdiner 
met de kerstmarkt, nieuw-
jaarsnacht in het dorpshuis. 
Het voelde allemaal als een 
warm bad! Wat een sfeer, 
wat een leuke mensen, wat 
voelt het fijn om deel uit te 
maken van deze dorpsge-

meenschap! 
En dan de omgeving, nog 
steeds ontdekken zij op de 
fiets of met de auto de mooi-
ste plekjes, dorpjes, kerkjes! 
Noordpolderzijl kenden ze al, 
ze komen er graag, even het 
Wad opsnuiven. 
Wat een waanzinnig stoer 
landschap, met z’n graanvel-
den, z’n koeien, de roofvo-
gels die jagen op klein wild, 
de hazen in het weiland, de 

wolkenluchten, de zons-
opgang waar ze intens van 
genoten de eerste maanden, 
de zonsondergang aan het 
haventje! 

Het eerste wat de kids zeiden 
toen ze kwamen kijken was: 
“Wat deden jullie in de stad? 
Hier horen jullie thuis!”. Het 
voelt zo goed hier, hier willen 
we graag oud worden!
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Hoera!!! Geslaagd!!
Geen LSD (laatste schooldag), geen eindexamenstunt, geen 
examengala, geen examenstress, maar wél een diploma! Jon-
gelui… gefeliciteerd!!

1. Niek Baar  
(Klinkenborgerweg 2, Kan-
tens) is geslaagd voor VMBO
Niek heeft succesvol zijn 
vmbo-diploma gehaald. Het 
was niet altijd even gemak-
kelijk, zeker in de coronatijd 
met digitaal les, mondelinge 
toetsen via de telefoon en 
geen contact met je klasge-
noten. Na de zomervakantie 
begint hij met de opleiding 
Veva (richting landmacht) 
aan de Noorderpoort, om 
uiteindelijk zijn droom te ver-
wezenlijken om politieagent 
te worden.

2. Karstian Oudman  
(Knolweg 3, Stitswerd) is 
geslaagd voor VWO
Karstian gaat volgend jaar 
Midden-Oostenstudies aan 
de RUG doen.

3. Jordy Eisinga  
(J.Tilbusscherweg 15a, Rot-
tum) is geslaagd voor VMBO 
Mijn naam is Jordy Eisinga. Ik 
ben de afgelopen jaren naar 
school gegaan in Uithuizen, 
hier heb ik nu mijn TL-diplo-

ma gehaald. Na de zomer-
vakantie ga ik doorstromen 
naar Havo 4 in Warffum. Ik 
wil graag naar Warffum om-
dat ik veearts wil worden of 
adviseur melkveehouderij.

4. Kaï Hamming  
(Kooistraat 46, Kantens) zat 
op het HN Werkmancollege 
te Groningen en heeft zijn 
KB-diploma op zak. Nu gaat 
hij naar het Alfa College, 
Sport en Bewegen op niveau 
4 doen. 

5. Delano (links) en Jarell 
(rechts) Corbijn van Wil-
lenswaard (Stitswerderlaan 



9

22, Kantens) zijn geslaagd 
voor Havo. Zij gaan allebei 
HBO Marketing management 
studeren. 

6. Alisha Ammeraal  
(Stitswerderlaan 2, Kantens) 
is geslaagd voor Havo. Ze 
gaat volgend jaar werken 
tijdens haar tussenjaar. 

7. Merlijne Schorren  
(Akkemaweg 12, Stitswerd) is 
geslaagd voor Havo.

Ik heet Merlijne Schorren 
en ik ben 19 jaar. En ook 
ik ben (eindelijk) klaar met 
mijn HAVO. Ik heb op het 
Parcivalcollege gezeten. Daar 
heb ik een fijne tijd gehad. Ik 
ga komend jaar fulltime aan 
het werk in de modellenwe-
reld, om te zien hoe het mij 
bevalt.

8. Jan en Jurjen Blaauw-
wiekel  
(Langestraat 11, Kantens) zijn 
geslaagd voor VMBO.
Het einde van onze periode 
in Uithuizen is wel op een 
rare manier in deze periode 
afgesloten. Niet onze gala 
waar we ons op verheugd 
hadden en ook al een auto 
voor hadden geregeld en 
niet naar Walibi als afsluiting 
met de examenklassen. Maar 
wel blij dat we geslaagd zijn 
en verder kunnen bouwen 
aan onze toekomst.  
Jurjen: “Ik ga de BBL-oplei-
ding tot kok volgen op het 
Noorderpoort; deze duurt 
2 jaar. Daarna wil ik bij de 
defensie. Dat kan nu helaas 
nog niet omdat ik nog maar 
17 jaar ben”.
Jan: “Ik ga de BBL-opleiding 
tot hovenier volgen bij het 
Terra College. En ik wil uit-
eindelijk proberen mijn eigen 
bedrijf op te starten. 

Oproep Uitvaartvereniging Kantens

In oktober zijn we van plan de (uitgestelde) jaarvergadering te 
houden. In verband met het vertrek van de huidige penning-
meester G.S. Omta, zijn we op zoek naar een nieuwe penning-
meester. Er staat een kleine vergoeding tegenover. Wie wil zich 
inzetten voor de vereniging en deze taak op zich nemen? 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met: 
Gerda Omta, 
T 552623 of 
E gsomta@ziggo.nl
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Omdat er in deze - eigenlijk gekke - periode veel 
anders is dan anders, vond CSCW het leuk om toch 
iets te organiseren voor de kinderen. De kinderen 
mochten thuis aan de slag en hun mooiste creatieve 
creatie insturen. Veel kinderen zijn hard aan het 
werk gegaan met hierbij het prachtige resultaat!!

Bestuur CSCW 

Vrijheid in Coronatijd!
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Fenna Dijkema
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Afscheid groep 8 …. en dan ….?
Hallo, ik ben Sebe de Vries, ik woon aan de Usquerderweg in 
Rottum. Ik ben in maart 12 jaar geworden en zit nu nog even in 
groep 8 van de Klinkenborg. Ik ga naar Het Hogeland College 
in Uithuizen. Ik ben naar een open dag geweest en ik vind deze 
school leuk. Er zijn al een paar vrienden van mij die op deze 
school zitten. Als we dezelfde tijden hebben ga ik met hen naar 
school fi etsen. Wat ik het meeste ga missen van de Klinkenborg 
zijn mijn andere vrienden die daar dan nog op school zitten. 
Mijn hobby’s zijn trampolinespringen, met vrienden afspreken 
en computeren. Ik weet nog niet wat ik later wil worden. 
Sebe de Vries

Afscheid groep 8 …. en dan ….?
Ik ben Annika Edens, ben 11 jaar en ik woon in Kantens. Mijn 
hobby’s zijn: voetballen, paardrijden en lekkere dingen bakken. 
Ik voetbal twee keer in de week  bij vv K.R.C., één keer trainen 
en één  keer wedstrijd. De paardrijlessen zijn één keer in de 
week bij een manege in Winsum. Lekkere dingen bakken doe 
ik af en toe thuis. Koekjes en cakes bakken, maar ook cupcake-
jes versieren. Nu zit ik in groep 8 van de Klinkenborg en na de 
zomervakantie ga ik naar het Hogeland College in Uithuizen. 
Ik heb daar veel zin in. Deze school vind ik leuk omdat er meer 
kinderen van mijn klas heen gaan, de school lijkt me erg leuk 
en het is goed op de fi ets te doen. Later wil ik misschien wel 
kapper, juf of schoonheidsspecialiste worden. Ik ga samen met 
Lejan en Sebe naar deze school en heb daar veel zin in. Het 
lijkt me leuk om daar weer nieuwe vrienden te maken en de 
wisselende lessen en leraren is anders. De vrienden die nog op 
de basisschool blijven, en dat de school lekker dichtbij is, ga ik 
missen. Ik heb veel zin in iets nieuws. Vriendelijke groeten. 
Annika Edens

Afscheid groep 8 …. en dan ….?
Ik ben Bas van Vliet, 12 jaar en woon in Kantens. Mijn hobby’s 
zijn voetballen en keepen. Ik doe dit meestal op het voetbalveld 
in Kantens. Ik zit op de OBS Klinkenborg in Kantens. Ik ga naar 
Winsum de Groen Terra school. Ik ga naar deze school omdat 
daar mijn niveau is. Ik wil graag vrachtwagenchauff eur worden 
of loonwerker. Ik ga met de fi ets naar mijn nieuwe school. Ik 
ga samen met mijn broer fi etsen. Ik ga alleen naar die school. 
Het lijkt me leuk om nieuwe kinderen te ontmoeten. Ik ga mijn 
vrienden en de gezelligheid missen. 
Bas van Vliet

Afscheid groep 8 …. en dan ….?
Mijn naam is Lejan de Jong, ik ben 12 jaar oud en vanaf septem-
ber ga ik naar het HHC in Uithuizen. Hier zal ik TL/Havo gaan 
doen, samen met mijn klasgenoot Annika. Mijn hobby’s zijn 
vooral trampolinespringen, gamen en met vrienden afspreken. 
Ik verheug me erop naar de middelbare school te gaan, ook om 
nieuwe kinderen te leren kennen. Ik ga van de basisschool het 
meeste de pauzes missen.
Voor de toekomst heb ik nog geen plannen. Ik zou nu nog niet 
weten wat ik wil worden. 
Lejan de Jong

Afscheid groep 8 …. en dan ….?
Mijn naam is Amber Eisinga. Ik ben 11 jaar en woon in Rottum. 
Mijn hobby is sporten. Ik sport vier keer in de week in Mid-
delstum. Op de dinsdag, donderdag en zaterdag turnen en 
op vrijdag trampolinespringen. Ik zit sinds mijn vijfde jaar in 
de turnselectie. Eerst ging ik om de week ook in Heerenveen 
trainen, maar jammer genoeg is de club hier een jaar geleden 
mee gestopt. Ik zit nu in groep 8 op de OBS Klinkenborg in 
Kantens. Na deze school ga ik Havo/VWO doen op het HHC in 
Warff um. Ik heb er super veel zin in! Het leukst lijkt mij dat ik 
veel nieuwe mensen ontmoet en verschillende docenten heb. Ik 
wil graag naar deze school omdat het lekker dichtbij is en ik het 
op de fi ets kan doen. Ook vind ik het leuk dat mijn broer naar 
dezelfde school gaat. Ik denk dat biologie mijn lievelingsvak 
wordt, omdat ik heel veel van dieren hou. Ik zou later namelijk 
supergraag dierenarts willen worden voor kleine dieren. Ik 
hoop dat ik mijn vrienden van de OBS Klinkenborg ook nog blijf 
zien. Ik wens jullie veel geluk en gezondheid. 
Amber Eisinga

v.l.n.r.  Sebe de Vries, Annika Edens, Bas van Vliet, Lejan de Jong en Amber Eisingav.l.n.r.  Sebe de Vries, Annika Edens, Bas van Vliet, Lejan de Jong en Amber Eisinga

Afscheid groep 8... en dan...?
In dit nummer 
van t Lougnijs 
vertellen leerlingen 
die afscheid nemen 
van groep 8 
over hun 
toekomstplannen.  

Vrijdag 3 juli is het zover; dan verlaten Sebe, Annika, 
Bas, Lejan en Amber de basisschool!
In deze bijzondere tijd is het afscheid anders dan anders.
Om deze toppers wel een superafscheid te geven zou 
het geweldig zijn dat jullie, inwoners van Kantens, bui-
ten staan om ze uit te zwaaien tussen 11.00 en 11.30 uur.
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Alternatieve Avondvierdaagse
CSCW wil iedereen graag de kans bieden ook in coronatijd 

de avondvierdaagse te wandelen.

Hoe we dit gaan doen:
 Meld je vóór 1 juli aan middels een Whatsappbericht naar 

M 06 46 13 90 99 met per deelnemer de naam, het adres en de 
hoeveelste keer avondvierdaagse het is.

 Kosten per deelnemer zijn € 3,50 en deze worden met een 
Tikkie in rekening gebracht. 

 Na betaling worden er een stempelkaart, vier routes en 
knapzakje bij u langs gebracht. 

 De avondvierdaagse kan worden gelopen tussen 6 en 17 juli.
 We zorgen ervoor dat op elke route halverwege een stempel 

klaarligt.
 U kunt uw stempelkaart na het wandelen in de brievenbus 

doen bij Pastorieweg 15 in Kantens. 
 Op maandag 20 juli komen we bij u langs en worden de 

medailles uitgereikt.

We hopen op veel wandelplezier!
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Typen
Op moandagmörn mag k 
geern onder t kovviedrinken 
eefkes ien kraant snuustern 
en t stukje van Toalman Fré 
Schreiber lezen. Woar zol e t 
over hemmen?
n Zetje leden vertelde hai 
hou e typen leerd haar. 
Dat ter op ulo n dikke 
auto veurrieden kwam mit 
typemesienen dij ze zulf oet 
auto hoalen mozzen en den 
typeles kregen.
k Kon mie t haildaal veur de 
geest hoalen. Op ulo ien Oet-
hoezen ging t krekt zo. Doar 
kwam ook n auto bie schoul 
mit Olivetti typemesienen ien 
n kovverke.

Ien dij tied gingen veul 
wichter as ze ulodiploma 
ien buus haren ien Stad op 
n kantoor waarken. t Was 
makkelk as ze den aal n type-
diploma haren.
Mien pa vond dat k ook mor 
typen leren mos. Je konden 
nait waiten woar t goud veur 
was, t was nooit vot. Lezzen 
waren noa schoultied, mor 
dat vonden wie nait slim. 
Of wie blind typen mozzen, 
wait k nait meer, mor wel mit 
tien vingers vanzulf. Benoam 
snelhaid, doar kwam t op 
aan, houveul aansloagen je 
ien n minuut doun konden. 
k Herinner mie dat wie ek-
soamen deden ien t CJMV-ge-
baauw aan Spilsluzen ien 
Stad. As je t goud doan 
haren, kregen ie aan t ènd 
van rit joen typediploma.
Pa haar geliek, ien vekaan-
zie van Kweekschoul ging 
k drij of vaaier weken aan 
t waark op kantoor van 
Bemer Melkfebriek. Mien 
vriendin waarkte doar en zai 
haar n goud woordje veur 
mie doan. k Mog der geern 
hèn goan, allenneg typen 
huifde k nait veul. Laange 
melkliesten tellen en houveul 
perzent vet der ien melk zat. 
Tellen en nog ais tellen op 
olderwetse telmesienen. k 
Was mor n vekaanziehulp, 
braiven typen was der nait 

bie. t Leverde wat buussìnten 
op, zestien gulden ien week 
en vrij raizen.
Typen deed k loater nait veul, 
wel haar nou n typemesien 
ien hoes stoan? Je konden 
ja net zo gaauw mit n pen n 
braif of n koart schrieven.
Dou kon je nait bedenken 
dat zoveul joar loater ien 
sikkom elk hoes n computer 
mit n toetsenbord stoan zol 
woar ie op typen konden.
Vingers binnen nait zo smui 
meer as vrouger, mit tien 
vingers is der nait meer bie 
en blind typen haildaal nait. 
Mor k bin t mit Fré ains, wat 
hemmen ie doar nou op joen 
ol dag toch n wil van. t Is toch 
aargens goud veur west.

Anje van der Hoek-Linstra

Mondkapje
Wat zegt n Grunneger tegen 
een mondkapje?
Mondkapke, mondpu-
tje, monddoukje, beklap, 
mondslapke, mondschoet, 
smoelschoetje, rocheldoukje, 
snoethoudje, smoelpuutje, 
sputterdoukje, sputterlapke, 
wavveldouk, swieglapke, 
snoetlap.

Botterbloume

Botterbloume
staait aan slootswaal
in n klaaidje van botter 
wind waigt heur
zachies hinneweer
mit doezend zuskes
spaigelt in t wotter
bruier brannekkel
geft heur verweer

Emma Marte
Oet: LiesterkralenOet: Liesterkralen



15

Coöperatie EIK e.o. u.a.
Ondanks dat het net van Enexis zijn beperkingen heeft, 
gaat de aansluiting bij familie Van Velde aan de Oosterweg 
6a wel door. Gelukkig maar. Dit houdt in dat het zon-
nen-PostCodeRoos-dak van 184 panelen geen zwaardere 
aansluiting krijgt maar op het bestaande net wordt aange-
sloten.

De inwoners van Usquert 
die dit initiatief initiëren en 
ondersteunen kunnen nu 
eindelijk de zonnepanelen 
via coöperatie EIK op dat dak 
plaatsen. Daarnaast is er 
ook een mogelijkheid voor 
een beperkt aantal inwoners 
van Kantens, Stitswerd en 
Rottum om ook mee te doen 
in de participatie. De zonne-
panelen worden aangeboden 
voor € 69,00 per stuk. Voor 
verdere informatie kan een 
ieder zich melden bij coöpe-
ratie EIK, Langestraat 27 in 
Kantens of via de websites 
van de coöperatie.
Er zal binnenkort ook een in-
formatieavond volgen waarin 
dan alle gewenste gegevens 
voor deelname aan het PCR-
dak zullen worden verstrekt. 
De datum en locatie daar-
voor wordt u binnenkort nog 
bekend gemaakt.

De vuilstort
Op 10 juni was de eerste ori-
enterende vergadering met 
de gemeente Het Hogeland 
en de Provincie met coö-
peraties Samenwind en EIK 
gehouden over de inrichting 
van de vuilstort Usquert. De 
bedoeling is dat daar in eer-
ste instantie een klein zon-
nepark met 23.000 panelen 

wordt gerealiseerd om in de 
energiebehoeften van de di-
recte omgeving te voorzien. 
In een later stadium zal er in 
samenspraak met omwonen-
den onderzocht worden of 
andere mogelijkheden van 
energieopwekking ook haal-
baar zijn op die locatie. 
Als alles volgens planning 
verloopt, kunnen de vergun-
ningen voor het plaatsen van 
de panelen in januari 2021 
afgegeven worden. Dat bete-
kent, dat er dan gestart kan 
worden met de inrichting. Bij 
de inrichting en het plaatsen 
van de panelen zal rekening 
worden gehouden met de 
inpassing in het landschap 
met veel aandacht voor de 
biodiversiteit. De regionale 
omwonenden zal worden 
gevraagd om mee te denken 
hierover, zodat het een plan 
wordt van ons allen. Nadere 
berichtgeving hierover zal 
nog volgen.

Namens het bestuur

Crossbaan in Kantens?
Hoi, ik ben Freek Schoonderwoerd en ik ben 13 jaar. Ik heb een 
goed plan: wat zeggen jullie van een crossbaan? Dat lijkt mij 
superleuk, een fietscrossbaan, ergens in het dorp.
De afgelopen tijd ben ik misschien al bij u aan de deur geweest 
voor een handtekening. Nu blijkt dat alleen handtekeningen 
niet genoeg zijn. Daarom kom ik binnenkort opnieuw bij u 
langs. Wilt u/wil jij ook een crossbaan in het dorp? Schrijf dan je 
voornaam en achternaam op het formulier waar ik mee langs-
kom. Met al die namen ga ik naar de gemeente en hopelijk zijn 
het er genoeg. 
Natuurlijk willen we niemand tot last zijn, de crossbaan moet 
ergens komen waar iedereen het goed vindt. 
Ook kan ik wel wat hulp gebruiken met het verzamelen van na-
men. Lijkt het je leuk om ook bij wat huizen langs te gaan? Kom 
dan bij mij een formulier halen, ik zal blij zijn met je hulp!
In een volgend Lougnijs laat ik weten hoe het is gegaan.

Groeten van Freek
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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!

Lieve dames,

In het vorige nummer heb ik jullie verteld over gezondheid 
en ontgiften. Zoals ik al zei, is voor een goede gezondheid 
een sterke immuniteit nodig. 

Wat is immuniteit?
Immuniteit is de mate waarin 
we weerbaar zijn tegen 
virussen, bacteriën, toxinen 
en infecties. Onze immuniteit 
is voor 30% erfelijk bepaald 
en voor 60% verkregen door 
andere factoren, zoals 
- hoe we leven;
- wat we eten en drinken;
- hoe we denken.
De overige 10% is toeval. We 
zien dat het grootste deel 
van immuniteit door ons zelf 
is te beïnvloeden. 

Immuniteit bestaat uit 2 
belangrijke delen:
1) antistoffen die zich in het 
bloed hebben gevormd, 
samen met de witte bloed-
lichaampjes
2) lymfeklieren (natuurlij-
ke moordenaars) die alles 
verwijderen wat vreemd is 
(killercellen)
Virussen en bacteriën gedra-
gen zich als de vorm ‘U”:

1. bij een acute infectie of 
ontsteking wordt het im-
muunsysteem geactiveerd;
2. Als het niet volledig 
geneest, wordt de infectie 
of ontsteking alleen onder-
drukt. De virussen en bacteri-
en verbergen zich en kapselt 
zich in (bijv. met slijm);
3. Na langere fysieke of 
psychische belasting (stress, 
uitputting of verkoudheid) 
worden de virussen of bacte-
riën weer actief.

Dit is een chronische toe-
stand. Hierdoor kan het 
voorkomen dat sommige 
vrouwen zich gezond voelen, 
maar wel verborgen proble-
men hebben in het lichaam 
(bijv. ontsteking). 

De meeste witte bloed-
lichaampjes bevinden zich in 
de dikke darm; daar zit 70% 
van onze immuniteit. Het is 
dan ook niet voldoende om 
alleen gezond te eten, zoals 
fruit, vruchten en vezels. 
Ook de dikke darm moet 
gereinigd en gestimuleerd 
worden, om het bezinksel 
van meerdere jaren te ontgif-
ten; dat is de basis van mijn 
therapie. 
Na meerdere jaren kunnen 
we wel 5 kilo aan afvalstof-
fen in ons lichaam hebben. 
Heel veel vrouwen hebben 
last van obstipatie en dat 
is de oorzaak van volgende 
giften naar ons lichaam. Ook 
wanneer je vaak antibiotica 
gebruikt, raakt de immuniteit 
in de dikke darm beschadigd 
en dat is het bewijs dat de 
ontsteking chronisch is. 

Wij moeten zelf voor onze 
immuniteit zorgen! Een 
wonderpreparaat bestaat 
niet; dat zijn wij zelf! Vergelijk 
dit met het onderhouden en 
schoonmaken van je eigen 
huis en tuin; ook dat moet je 
zelf doen. 
Wetenschappers hebben be-
wezen dat ná mijn therapie 
de killercellen (in de lymfe-
klieren) zijn vermeerderd en 
dat chronische ontstekingen 
zijn genezen, zónder antibi-
otica!
Wij vergeten altijd dat ons 

1 3

U
2

1. Eerst is er een acute infectie of ontsteking. Onze immuniteit activeert zich en 
geneest alles.

2. Als de infectie of ontsteking niet goed geneest, wordt het slechts onderdrukt. 
Virussen en bacteriën verbergen zich en kapselt zich in (bijv. met slijm)

3. Na lange fysieke of psychische belasting door stress, uitputting of verkoudheid, 
worden de virussen of bacteriën weer actief
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lichaam ook veel zuurstof 
nodig heeft via de doorbloe-
ding. Wanneer er onvol-
doende zuurstof is, kan dat 
ontstekingen veroorzaken 
aan gewrichten, spieren, 
pezen en zenuwen (reuma of 
fibromyalgie). 

De invloed van stress
Stress (angst, spanning, ho-
peloosheid) vermindert ook 
de immuniteit. Iedere vrouw 
is verschillend bestand 
tegen psychische belasting 
en de intensiteit ervan. Hoe 
langer de stress duurt, des te 
minder energie het lichaam 
heeft. Als de stress weg is, 
is de batterij helemaal leeg 
en is het lichaam van binnen 
helemaal opgebrand.

Het denken van vrouwen 
beïnvloedt het lichaam
Onze hersenen kennen 2 
structuren:
1. Het onderbewustzijn; dit is 
het oude automatische den-
ken met negativiteit, angst en 
zorgen. Dit veroorzaakt een 
depressie.
2.  Het bewustzijn; de 
aandacht concentreren op 
positiviteit, denken, dingetjes 
en hobby.

Tegenwoordig zijn wij af-
hankelijk van de computer, 
mobiel, etc; maar dat kan 
uit!!! Neem de tijd voor jezelf 
en investeer in jezelf. Onze 
hersenen zijn blij met belo-
ningen, dat is ONTSPANNING 
(denken, spieren, zenuwen 
losmaken). 
Het geheim is: gezondheid, 
liefde en geluk in onszelf! 

Vrouwen tot ongeveer 55 
jaar denken wel “als ik de 
verzekering betaal, dan ben 
ik verzekerd voor de toe-
komst, en zorgen anderen 
wel voor mij”. Maar het is 
een illusie om te denken 
“dat is niet mijn zaak”. De 
verantwoording ligt bij ons 
zelf! Want overal in de we-
reld is de gezondheidszorg al 
overbelast!
Virussen, bacteriën en toxi-
nen (giften) zullen altijd bij 
ons blijven; dat moeten we 
accepteren. Maar begin je 
NU op jezelf te concentreren! 
Herstart je hersenen, zoals 
je een nieuwe harddisk in je 
computer vervangt! Wees 
bewust over wat positief is 
en belangrijk en waarvan 

je energie krijgt. Hiertoe 
moeten we niet gedwongen 
worden, maar zul je je goed 
moeten motiveren. Dat is 
ZELFBEHEERSING.

Zo kun je profiteren van je 
eigen kracht, het mobiliseren 
van het wonder van zelfher-
stellende mechanisme in je 
lichaam. Als je blijft verstar-
ren in het oude automati-
sche denken, met antibiotica 
en medicamenten, raak je in 
de toekomst ongelukkig en 
ziek en mogelijk depressief.

Het bewust en positief 
denken kan ons hele leven 
verbeteren met een bete-
re gezondheid; dat is een 
wonder. Onze gezondheids-
toestand is niet afhankelijk 
van leeftijd!!! Ook op je 70e 
leeftijd kun je nog productief, 
energievol en gelukkig zijn. 
Een sterke immuniteit, posi-
tief denken, ontgiften van het 
lichaam en het stimuleren 
van de bloeds- en lymfe-om-
loop kunnen verjaarde 
problemen genezen en ons 
beschermen.
Met mijn therapie kan ik 
helpen aan een natuurlijk 
herstel.

Een vriendelijke groet van 
Jarka
M 06 83 14 24 62

Verbeter je  
weerstand 
met Floating
Zaterdag 4 juli van 12.00 tot 
14.00 uur is er een lezing in t 
Schienvat over de invloeden 
van Floating op de algehele 
gezondheid. Wetenschap-
pelijke onderzoeken en 
persoonlijke ervaringen van 
vele mensen met verschil-
lende gezondheidssituaties 
die hun voordeel hebben ge-
daan met Floating Therapie 
wereldwijd komen aan bod. 
Ook in ons hoge noorden zijn 
inmiddels al erg verraste en 
tevreden ervaringen opge-
daan. 
Ben je nieuwsgierig of wil je 
weten of Floating wat voor 
jou is? Toegang is gratis.

Jitske Hoekstra
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AGENDA Rottum
20 juni t/m 13 september
Kerk Rottum
10.00 – 17.00 uur
Expositie Ton Stoltenkamp
Gratis entree

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
Geen opening i.v.m. 
coronacrisis

Zaterdag 4 juli
t Schienvat
12.00 – 14.00 uur
Lezing: verbeter je weerstand 
met Floating 

Maandag 6 t/m vrijdag 17 
juli
Avondvierdaagse

Vaste activiteiten t Schienvat
Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

Woensdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

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

MAALTIJDSERVICE 
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613

Gratis af te halen:
een los oventje
Merk: Tefal
Kleur: wit

Van der Hoek - T 551538

Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

Vrijdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 18.00 uur
Boeken-Lees-Kamer
16.00 – 20.00 uur
Cafetaria geopend
(bellen voor bestelling)

Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
16.00 – 20.00 uur
Cafetaria geopend
(bellen voor bestelling)
Kijk voor onze Menulijst 
hiernaast op pagina 19

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

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 zijn vervallen! 
Raadpleeg het 0900-0608 num-
mer voor meer informatie. 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

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

Hee�  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.

KERKDIENSTEN
Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt Kantens

De kerkdiensten van GKV 
Kantens kunt u in deze perio-
de online meekijken.
Elke zondagochtend wordt 
er om 09.30 uur een dienst 
live uitgezonden op YouTu-
be. Deze kunt u vinden door 
als zoekfunctie ‘Beamteam 
Kantens’ in te vullen. 
Vervolgens kunt u op dat ac-
count klikken (en eventueel 
abonneren).

Kerkdiensten Chr. Geref. 
Kerk Kantens

Zolang de huidige situatie 
met het coronavirus voort-
duurt, worden de kerkdien-
sten in samenwerking met 
CGK te Kornhorn uitgezon-
den via Kerkdienst gemist:
https://kerkdienstgemist.
nl/stations/99-CGK-Kantens 
(wijzigingen voorbehouden).

Vanaf zondag 9 augustus 
beginnen de ochtenddien-
sten weer.
 
Zondag 9 augustus
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
 
Zondag 16 augustus
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
 
Zondag 23 augustus
09.30 uur - ds. G. Huisman
 
Zondag 30 augustus
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
(Afscheidsdienst)

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 28 juni
09.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Morgengebed met viering 
Heilig Avondmaal
Opgave verplicht via 06-52 39 
50 76

Zondag 5 juli
11.00 uur – drs. F. Postema, 
Krewerd
(gez. dienst in Boazkerk Wes-
teremden)
 
Zondag 12 juli
9.30 uur – pastor F. Groen-
broek, Veelerveen
(koffi  e/thee bij Salem)
 
Zondag 19 juli
9.30 uur – ds. A. Landman, 
Grijpskerk
(gez. dienst in Boazkerk Wes-
teremden)
 
Zondag 26 juli
19.00 uur – ds. R. P. Ooster-
dijk
Vesper m.m.v. Edwin Schrip-
sema, panfl uit
(koffi  e/thee bij Salem)

Zondag 2 augustus
9.30 uur – drs. C. Lemmens, 
Groningen
(gez. dienst in Boazkerk Wes-
teremden)

Zondag 9 augustus
9.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
(koffi  e/thee bij Salem)

Zondag 16 augustus
9.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
(gez. dienst in Boazkerk Wes-
teremden)

Zondag 23 augustus
9.30 uur – ds. R. Kleijer, 
Haren
(koffi  e/thee bij Salem)

Zondag 30 augustus
9.30 uur – drs. E. Smit
(gez. dienst in Boazkerk Wes-
teremden

Dorpskerk Rottum

Geen diensten i.v.m. 
coronacrisis
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Patat / Ras patat (z. saus) € 1,60 

Patat / Ras patat (z. saus) groot € 2,60 

Kapsalon  € 7,45 

Kapsalon extra vlees € 11,45 

Happy Burger met patat € 6,45 

Frikandel /kroket (100 gram) € 1,55 

Kalfskroket € 1,95 

Bami / Bami pittig schijf € 1,80 

Nasi schijf € 1,80 

Kip Nuggets (6 stuks) € 1,80 

Hamburger € 1,80 

Berehap pittig € 2,00 

Eierbal € 2,50 

Bitterballen (6 stuks) € 2,00 

Party Snacks (8 stuks) € 2,00 

Loempia (kip) € 2,00 

Mexicano € 2,00 

Pikanto € 2,00 

Bal gehakt € 3,00 

Voor meer producten zie onze website of facebook 
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OUD PAPIER
zaterdag 1 augustus 

09.00 uur t/m 
zondag 2 augustus

18.00 uur
T 551788 (OBS)

Asperges
(voor 2 personen)

Benodigdheden:
10 middelgrote asperges (of 
meer)
1 plak beenham in blokjes of 
reepjes
zakje voorgekookte krielen
pakje aspergesaus
1 pakje Honig Limburgse 
aspergesoep

Kook de asperges in 1½ liter water gaar. Leg 8 asperges op een 
vuurvaste schaal en houd ze warm. Blokjes beenham ernaast. 
Maak aspergesaus volgens het voorschrift en giet de saus over 
de asperges. Lekker met gekookte krielen.
Maak van de 1½ liter aspergekookvocht met behulp van het 
pakje Honig aspergesoep een romige soep en voeg de overge-
bleven asperges in stukjes toe.


