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De wandel4daagse
Nadat we afgelopen twee jaren een alternatieve wandel4daagse hebben aangeboden, was
het nu dan eindelijk zover dat we de wandel4daagse weer als grote groep, op dezelfde dag
en tijd konden lopen. En wat was het een feestje! Het zonnetje liet ons geen moment in de
steek en met bijna 60 wandelaars gingen we maandag 13 juni van start, een rondje Rottum
om mee warm te lopen. Jong en oud liepen in een mooie sliert heen en weer naar Rottum.
Op de tweede dag werd
via het Doorderpad een
rondje Toornwerd gedaan.
Een prachtig geluid, al dat
gekwetter wat richting de
stempelpost kwam. Dit keer
geen kikkers en vogels, maar
een heerlijk bont en vrolijk
gezelschap sportievelingen.
De derde dag liep langs de
boerderij van melkveebedrijf
van Velde, waar we verwend

werden met heerlijke
zuiveldrank en een stukje kaas.
Ook mochten we de boerderij,
de koeien en de kalfjes en
de melkrobot van dichtbij
bewonderen. Heel leerzaam en
ontzettend leuk.
Op de laatste dag mocht
iedereen verkleed komen en
zo kwam het dat je op het
fietspad richting Middelstum
zomaar regenboogprinsessen,

Spiderman, maar ook
een piraat of indiaan kon
tegenkomen. In Middelstum
kon je tegen inlevering van je
stempelkaart een lekker patatje
bij Jan de Patatman halen.
Dat was even genieten van
een welverdiende rustpauze.
Daarna op naar de medaille!
In Kantens had zich inmiddels
een grote menigte gevormd om
de wandelaars binnen te halen.

PROJECT OUD IJZER
IN GESPREK MET...
NIEUWS VAN DE KLINKENBORG
ONTWIKKELINGEN IN
T SCHIENVAT
GRUNNEGER HOUKJE
AGENDA
FOTO VAN DE MAAND
DRUKKERIJ SIKKEMA
STOPT ERMEE!
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(Foto: Marc van Vliet)
FF- Chatten
We chatten ff met?
Marc van Vliet, 15 jaar,
Bredeweg 27 Kantens.

Op welke site ben je vaak te
vinden?
Tiktok of Snapchat.

Wat is je favoriete muziek?
Living life in the night.

Hoe ziet jouw
toekomstdroom er uit?
Bij Wieringa Bedum werken en
een leuke vrouw en 2 kinderen.

In welke tak van sport zou jij
wel wereldkampioen willen
worden?
Kampioen motorcross.

Allerlei familieleden en
vrienden van de wandelaars
stonden klaar met
bloemen en cadeaus en de
wandelaars werden hartelijk
binnengehaald.
Het was een heerlijk festijn
en weer echt genieten om dit
met zijn allen te kunnen en
mogen beleven. Wij bedanken
iedereen voor de medewerking
en het vele wandelplezier.
Graag tot volgend jaar.
CSCW Kantens

CSCW bedankt de sponsoren van
de Wandelvierdaagse in Kantens:
PLUS Tuitman Middelstum
Melkveebedrijf van Velde/
www.hunsingodairy.com
t Schienvat Kantens
En ook Jan de Patatman bedankt
voor de lekkere patatjes en de
fijne samenwerking.
Ook bedanken we alle
wandelaars voor het meedoen.

Waar kunnen we je in het
weekend (overdag of ‘s
avonds) tegenkomen?
Op een boerderij met koeien,
op de trekker/ in de melkstal.
Wat is je favoriete
vakantiebestemming?
Camping Marveld Groenlo.
Voor wat voor gerecht
kunnen we je ‘s nachts
wakker maken?
Van pizza word ik echt wakker.

Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Ik doe niet echt mee met
activiteiten in het dorp.
Wat zou jij in het dorp waar
je woont willen veranderen
en waarom?
Een crossbaan, omdat iedereen
crossen wel leuk vindt. Voor de
kinderen is het heel leuk.
Tot slot, met wie chatte we
de volgende keer?
Ewoud Schouten.

Veur en deur Stitswerd,
Rottum en Kantens
De vakantie nadert met rasse schreden. Daarom een kleine
puzzeltocht voor vermaak op de fiets of te voet. In dit nummer
van t Lougnijs staan 10 foto’s van voordeuren geplaatst als
strooigoed. U vindt deze voordeuren tijdens een rondje naar en
in Stitswerd, Rottum en Kantens. Bij elke voordeur hoort een
huisnummer en in een enkel geval zelfs twee.
Wat is de bedoeling?
Zoek de voordeuren en zoek/
schrijf het huisnummer op. Tel
vervolgens alle nummers bij
elkaar op. Het totaal van deze
nummers stuurt u vóór vrijdag
12 augustus naar
info@tlougnijs.nl.
Uit de goede uitzendingen
wordt een winnaar getrokken
en hij/zij ontvangt een prachtig
Gronings pakket.

Veur & deur

Succes!
Groet,
Arie Klomp

Vrijwilligers gezocht!!
Dit jaar zal de speelweek plaatsvinden op drie dagen i.p.v.
een midweek: namelijk van dinsdag 23 augustus tot en met
donderdag 25 augustus.
We hebben deze dagen helemaal vol gepland met allerlei leuke
activiteiten! Maar we hebben jullie hulp hard nodig om deze
dagen te kunnen realiseren.
Dus hierbij de vraag: wie o wie wil er vrijwilliger zijn? Alleen of
met je vrienden of vriendinnen, bij een groep die je het meest ligt,
voor één dag of alle dagen! Alle hulp is welkom. Ook ouders zijn
meer dan welkom om mee te helpen!
Kinderspeelweek Kantens 2022:
Dinsdag
09.30 – 16.00 uur
Woensdag

09.00 – 16.00 uur + v.a. 19.00 uur
avondprogramma/overnachting

Donderdag

09.30 – 16.00 uur
+ afsluitende BBQ voor de vrijwilligers

Meld je aan op: speelweekkantens@gmail.com
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Collecte t Lougnijs 2022
In de week van 3 tot en met 9 juli 2022 wordt de jaarlijkse
collecte gehouden. Wij vragen u ook dit jaar vriendelijk
om een vrijwillige bijdrage te leveren om de uitgaven
voor t Lougnijs te bekostigen. De kosten bestaan voor
het overgrote deel uit vormgeving- en drukkosten, welke
gemaakt worden voor een huis-aan-huis geleverde Lougnijs,
11 maal per jaar.
Als ik de aangevreten blaadjes van mijn zomerasters
en floxen zie, weet ik dat de slakken weer actief zijn. ‘s
Morgensvroeg ga ik dan de tuin in om deze vraatzuchtige
beestjes op te zoeken. Ik deponeer ze in een emmer en een
kilometer verderop geef ik ze de vrijheid in de berm. Dit
jaar zie ik op de asters niet alleen slakken zitten, maar ook
blauwe insecten. Het lijken wel libellen en ik verbaas me
over de prachtige blauwe kleur van de ranke juffertjes.
Als ik informatie opzoek over
deze blauwe juffertjes lees ik
dat libellen in twee groepen
zijn ingedeeld: de ‘echte’
libellen en de juffertjes. De
juffertjes zijn slank, klein en
‘echte’ libellen zijn forser en
groter. De juffertjes hebben
de vleugels dichtgeklapt op
de rug als ze ergens op zitten
en libellen hebben juist de
vleugels openstaan wanneer
ze zitten. Libellen hebben grote
ogen, die elkaar boven op de
kop bijna raken en juffertjes
hebben ogen als een halve bol
aan de zijkanten van de kop.
Er bestaan zelfs allerlei
soorten juffertjes met mooie
namen zoals Lantaarntje,
Roodoogjuffer, Watersnuffel en
Azuurwaterjuffer.
Het Lantaarntje heeft een
blauw borststuk en op het
eind van haar lijfje een
oplichtend blauw lantaarntje.

De Roodoogjuffer lijkt er veel
op, maar heeft opvallende
rode ogen. De Watersnuffel
en Azuurwaterjuffer lijken
veel op elkaar door hun
overheersend blauw gekleurd
achterlijf. Ik denk dat er
Azuurwaterjuffertjes in mijn
tuin zitten, want ik zie het
kenmerkend U-teken als een
soort hoefijzer op het stukje
bovenaan het lijfje staan.
Vooral in juni zie je veel
juffertjes en ze kunnen met
tientallen bij elkaar zitten. Ze
eten geen slakjes, maar kleine
diertjes zoals vliegjes die ook al
vliegend worden gevangen. De
juffertjes steken me niet en zijn
niet gevaarlijk.
Ik geniet van de mooie blauwe
juffertjes. Maar de slakken
vangen moet ik dus zelf blijven
doen!
Hilma Oudman-Dam

Joepie, de speeltuin
is weer open!
Vanaf zaterdag 18 juni jl. is de speeltuin aan het Pastoriepad
in Kantens weer geopend!
Helaas hebben we geen
reactie gehad op onze oproep
in het vorig Lougnijs en om
die reden is er besloten
de beschadigingen in de
ondergrond vooralsnog te laten
voor wat ze zijn. We hebben
het geld niet om deze te laten
herstellen.

Oproep:
Het lijkt ons leuk om in
het volgend Lougnijs een
fotocollage te maken van
alle kindjes die in de nieuwe
speeltuin aan het spelen zijn.

Er staat nog een openingsfeest
op de planning. Wanneer het
zover is, zullen we dit uiteraard
aan laten weten. Er ligt nog
een bult zand in de speeltuin,
dat komt omdat we nog
bezig zijn met een eventueel
laatste speelattribuut.
Omdat het uitzoeken van de
mogelijkheden en voorwaarden
daarvan lang op zich laten
wachten, hebben we de
besloten om voor nu eerst te
heropenen.
Denk er allemaal even om
dat de “knotsgekke knots”
- waaraan je met een soort
kabelbaantje vanaf kunt gaan
- nogal hard is en daar kun je
dus je hoofd aan stoten. Er
wordt nog gekeken naar een
zachter alternatief.

In deze Lougnijs treft u een
collectezakje aan en een
gele flyer. Hierop staat alle
informatie met betrekking tot
de collecte.
U kunt uw bijdrage overmaken
(onze voorkeur), maar
natuurlijk ook contant en
anoniem in een collectezakje
stoppen en bij één van de
redactieleden in de brievenbus
doen.

Veur & deur

Graag zien we uw (gulle) gaven
weer tegemoet! Alvast bedankt!
De redactie van t Lougnijs

Dus mocht je dit ook leuk
vinden, stuur dan vooral je foto
in naar t Lougnijs.
Veel speelplezier!
Groetjes,
de Speeltuincommissie

Meezing-swingavond
in t Schienvat
Op 4 november as. gaat ons dorp los en dat kunt u allemaal
meemaken! Op de eerste vrijdag in november kunt u zingen,
swingen en genieten van de KAANSTER VLINTHIPPERS en de
band BLACKVILLE.

As der wat in mie opkomt
pak ik pen en pepier
zodat t mie nait ontkomt.
Nou lezen joe dat hier.

Ons zangkoor leeft op! Nieuwe
leden en nieuwe nummers
zorgen voor een nieuw élan.
Uiteraard blijven we naast de
oude en bestaande nummers
ook de Groningse varianten
zingen! De band heeft een
repertoire van blues, country
en rock. Er is volop gelegenheid
om mee te zingen, te dansen
en te swingen!

Trijnko Pelgrim
Oet: Toal en Taiken

Houd t Lougnijs en de flyer in
de gaten en noteer de datum

Vastleggen
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Naast deze collecteopbrengst ontvangen we ook
advertentieomzet, waarmee
we precies de exploitatie van t
Lougnijs rond kunnen krijgen.
Uw bijdrage is dus écht nodig!

alvast in uw agenda: vrijdag
4 november, 19.30 uur in t
Schienvat: Vlinthippers en
Blackville.
Namens de
voorbereidingscommissie 4
november,
Marcelle van Alem
Kerkhofsweg 11
06 8351 3559
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Rottumer Kerk is weer open,
nu zonder scheuren!

Even voorstellen,

Wie de afgelopen vijf maanden het kerkhof in Rottum
betrad, stuitte bij de ingang direct op het bouwtoilet. Een
aankondiging van bouwwerkzaamheden. Wie zich verder
waagde en de deuren van de kerk voorzichtig opendeed, zag
de kerk, volgestouwd met steigers, de kerkbanken afgeplakt
met plastic en ladingen stof. Voor de tweede keer was er,
als gevolg van de aardbevingen, schade opgetreden aan
het plafond van de kerk. In januari van dit jaar werd om te
beginnen een enorm steigerwerk in de kerk geplaatst. Vanaf
de hoge steiger had men nu goed zicht op de scheuren en
breuken in het gewelf. Dat viel allemaal niet mee.

Wij zijn de familie Dijkema, wonende aan de Stitswerderweg in
Stitswerd. We wonen hier met onze drie kinderen sinds februari
2021, zoals eerder vermeld in t Lougnijs.
Ons bedrijf heet Dijkema
Totaal- & Agriservice, opgericht
in 2010. Binnenkort gaat
de naam veranderen in
Dijkema Techniek, omdat de
werkzaamheden in de loop
van de jaren enigszins zijn
veranderd.
In 2010 ben ik begonnen als
ZZP’er en mijn werk bestond
toen hoofdzakelijk als monteur
bij diverse (mechanisatie)
bedrijven in de omgeving. Dit
is later, door het verkrijgen
van een eigen werkplaats,
veranderd. De klantenkring
groeide behoorlijk en alleen
was het niet meer te doen; de
eerste werknemer was een
feit. Momenteel zijn we met vijf
mannen en vakantiehulpen.

We zijn dan ook zeer blij met
de ruime werkplaats!
De werkzaamheden
bestaan hoofdzakelijk uit
las- en constructiewerk, in
staal, aluminium en rvs en
onderhoud en reparaties
aan landbouw-, tuin- en
parkmachines. In onze ruime
werkplaats doen we eigenlijk
alles wat dus met techniek
te maken heeft. We passen
bestaande machines aan of
bouwen zelf machines naar
wens van de klant. Door
onze moderne kantbank en
plaatschaar hebben we de
mogelijkheid om mooie dingen
te maken!
Daarnaast hebben we de
mogelijkheid om projecten

Coöperatie EIK e.o. u.a. is in 2017 in het leven geroepen
omdat toen al bij het bestuur van de coöperatie de noodzaak
van een energietransitie werd ingezien. Met iedere keer
het zetten van kleine stapjes kan de coöperatie daaraan
invulling geven.
In 2018 is als eerste het ‘dak
Lenstra’ in Kantens geopend

Veur & deur

met 19 leden en 120 panelen.
Daarna kwam al snel Mts.
Smits Flipsen in Doodstil
met een SDE-dak met 756
panelen. Bij Menno Huizinga
in Stitswerd konden nog 242
panelen bijgelegd worden.
Daarna kwam in Kantens bij
melkveehouderij Van Velde de
mogelijkheid om 186 panelen
met 15 leden te leggen.
Nu is Coöperatie EIK bezig in
Uithuizen om op sporthal ‘De
Mencke’ 646 panelen te leggen
waarvoor 45 leden nodig zijn.
Ook hopen we dit jaar bij Mts.
Tuwinga aan de Usquerderweg
11 in Kantens 200 panelen met
15 leden te kunnen leggen.
Het is afhankelijk van de
netwerkbeheerder Enexis
hoe snel we onze plannen
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in een 3d-tekening voor te
bereiden en te ontwerpen.
Onze opdrachtgevers zijn zowel
bedrijven als particulieren.
We maken onderdelen voor
industrie, staalbouw, maar ook
hekwerk, grafmonumenten,
pizzaovens, carports,
overkappingen, bloembakken
van cortenstaal, etc! Voor ieder
wat wils en op maat gemaakt!
We leveren staal, aluminium,
rvs, cortenstaal en onderdelen

kunnen realiseren. Als alles
naar behoren verloopt dan
heeft de coöperatie aan het
einde van dit jaar 95 leden
die 2.150 panelen in beheer
hebben. Het is binnen de
coöperatie zo geregeld dat de
leden kunnen bepalen hoe de
verworven middelen in heden
en toekomst beheerd worden.
Omdat de coöperatie groeit
en het huidige dagelijkse
bestuur van drie personen
ontoereikend blijkt te zijn, is de
coöperatie dringend op zoek
naar een aanvulling van het
dagelijks bestuur met een paar
enthousiaste en gemotiveerde
personen met kennis van
public relations en techniek.
De medewerkers krijgen een
vitale jonge kijk op de actuele
en spannende materie van de
energietransitie.

voor tractoren/machines
aan klanten. Ook leveren we
nieuwe minishovels (Norcar),
mesttanken (Roelama),
frontbumpers, foliedragers etc!
Mocht u interesse hebben in
één van onze producten, vraag
naar de mogelijkheden!
Met vriendelijke groet,
Gert Dijkema

TaiChi in
de tuin
Hierbij een foto van een strak
gemaaid stukje tuin. Het is het
ideale TaiChi-veldje om op een
mooie dinsdagavond buiten
bezig te zijn. Tot half juli gaan
we nog door.
Wie zin heeft om mee te doen,
laat het me weten:
annekevandegraaf@gmail.com
Anneke van de Graaf

Met her en der een pleister
plakken en plaatselijk
herstellen - zoals door het
Instituut Mijnbouwschade
Groningen werd voorgesteld,
daarmee zou het plafond niet
veilig worden. Het bestuur
van de Rottumer kerk moest
daarom terug naar het IMG.
Het benodigde herstel zou
immers veel meer tijd en
vooral ook veel meer euro’s
gaan kosten. Urgentie komt in
het woordenboek van de IMG
maar sporadisch voor en de
aanvraag voor de meerkosten
is nu dus nog steeds in
behandeling.
Ondertussen: de hele
kerk staat vol steigers, het
bouwtoilet prijkt prominent
op het kerkhof en niets doen
kost ook geld, want de huur
moet wel worden betaald en
hoe lang zou men nog moeten
wachten? Het bestuur van de
Rottumer kerk hakte de knoop
door. Het herstel zal worden
voortgezet, maar nu gericht op
een volledige vernieuwing van
het stucwerk van het gehele
gewelf. Dit voor eigen risico.

Veur & deur

In april hebben de
medewerkers van
aannemersbedrijf Sietsema
het stucwerk opnieuw
aangebracht. De schilders
van Het Hogeland hebben het
plafond en de muren opnieuw
geverfd. De steiger van
Gjaltema is weer weg, alles is
weer keurig schoongemaakt en
het kerkhof is weer bevrijd van
het ontsierende bouwtoilet.
Het ziet er allemaal weer netjes
uit.
Ondertussen wacht het
bestuur van de kerk nog op
een beslissing van het Instituut
Mijnbouwschade Groningen.
Laten we hopen dat deze
‘hogere machten’ begrijpen dat
het aanvankelijk geadviseerde
herstelplan te krenterig was
en dat een grondige aanpak
de enige mogelijkheid was.
Het bestuur oefent haar
geduld: zoiets hoort ook bij een
historische kerk van meer dan
130 jaar oud.

Namens het bestuur,

Kom dus gerust weer even
kijken: een kerk zonder
scheuren en met frisse kleuren.
De kerkdiensten zijn weer
gestart en binnenkort opent
ook weer een nieuwe expositie.
We houden u op de hoogte.

John van de Rijdt
secretaris

Het bestuur van
de Rottumer Kerk

Belangstellenden kunnen zich
melden bij Eric Bakker of John
van de Rijdt via het mailadres
van de coöperatie:
cooperatie.eik@gmail.com .
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Tuin & zo
Nu de langste dag bijna is aangebroken zijn er mooie,
lange avonden. Lekker in de tuin met een wijntje of een
biertje. Heerlijk is dat.
En dan, als de schemering begint, klinken de mooiste
vogelgeluiden. Eerst nog even het getsjilp van de mussen die
nog wat ruziën over welke slaapplaats voor wie en waar. De
zwaluwen maken hun laatste vlucht en ‘krijsen’ voordat ze
hun nestjes opzoeken. Daarna komen de merels die elkaar
aftroeven met de mooiste klanken. De ene zit op het hoekje
van de kerk, de ander zoekt het hoger op en vliegt naar
het allerhoogste topje van een hoge boom. Zo maken ze er
een wedstrijdje van en geven elkaar al fluitend en zingend
antwoord.

Nu het dan donkerder
is geworden, komen de
vleermuizen. Ze scheren door
de tuin, grote en kleine. Ze
cirkelen rond en rond, bijna
niet te zien zo snel. Enkel
silhouetten.
En tot slot in het donker laat
de uil zich zien en horen. Een
geweldig geruis en dan opeens
scheert daar het dier met
gespreide vleugels door de
tuin. Dat muizen en ander klein
grut daar bang voor zijn, snap
je als je dit grote gevaarte ziet.
En zijn kreet blijft lang in oren
naklinken.
Het blijft een wonder om dat
allemaal mee te mogen maken.
Een ander wonder vind ik
de enorme malva die onder
de waslijn staat. De prachtig
paars/violette bloemen gloeien
gewoon. In de ochtend nog
dicht, daarna springen de
bloemknoppen open zodra
de zon erop gaat schijnen. En
dan al die insecten die op de
bloemen afkomen! Dat alleen
al is het waard zo’n plant in je
tuin te hebben.
Waar ik ook dol op ben is mijn
“wigwam“ voor de stokbonen.
Ze staan nu in bloei met hun
prachtige knalrode bloemen.
Al zou de oogst helemaal
mislukken, dan nog heb ik
enorm kunnen genieten van dit
hele proces: je stopt een simpel
klein knikkertje in de aarde en
na een paar weken komt er iets
uit de grond kronkelen. Dat
grijpt zich vast aan een stok en
‘hup’ klimt omhoog. Ook weer
zo’n wondertje.
Eigenlijk is bijna alles in dit
seizoen een geweldig feest
voor hoofd en hart. Met “bijna
alles” bedoel ik natuurlijk
de grote vijand van ieder
tuinliefhebber: de slak. Verder
zeg ik er niets over, duidelijk
genoeg denk ik.
Ik wens jullie allemaal een
goede tuinzomer toe.
Anneke van de Graaf
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Tolken op de groepen
bij Poppedijn
In de periode dat de kinderen uit Oekraïne bij ons kwamen
spelen, hadden wij hulp van tolken. De twee meiden hebben
ons heel erg goed geholpen en er mede voor gezorgd dat de
Oekraïense kinderen onbezorgd en begrepen in hun eigen taal,
konden spelen. De oudercommissie en juffen hebben de tolken
bedankt voor hun (vrijwillige) inzet, met mooie knutselwerkjes van
de kinderen en een mooi pakket met cadeautjes.
Nicole Bronts, KindH

Veur & deur

Heeft u nog oud ijzer
of andere metalen zoals oude
accu’s en u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. Wever T 552757
Wij halen het bij u op
en de opbrengst gaat naar de
ijsbaanvereniging van Kantens.
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Dagboek van de
versterkingsoperatie
Ik ben Marc Knip, fotograaf en schrijver voor De Wijk
De Wereld. Wij maken sinds 2017 reportages in wijken
en dorpen in stad en provincie Groningen, waaruit
theatervoorstellingen, publicaties of tentoonstellingen
volgen. Wellicht kennen jullie ons nog van het project dat we
in 2021 met de leerlingen organiseerden rond de nieuwbouw
van obs Klinkenborg.
In Kantens en Uithuizen
willen wij de komende jaren
de versterkingsoperaties
volgen. Bij alle huishoudens
die betrokken zijn bij Fase 1
(de Kooistraat) hebben we
daarom begin april van dit jaar
een uitnodiging door de bus
gegooid voor een bijeenkomst.
Daarop kwam welgeteld één
inwoner opdagen. Toch werd
dat een goed gesprek en
daaruit werd ons ook pas goed
duidelijk hoeveel iedereen aan
zijn of haar hoofd heeft en
hoe groot de impact van de
operatie is op het dorp.
Het idee om een hele straat
voor en na de operatie te
fotograferen hebben we dan
ook laten varen; het laatste wat
we willen is mensen lastigvallen
in deze turbulente tijden. Toch
wil ik met deze oproep nog
één poging doen om ook in
Kantens vast te gaan leggen
wat er de komende tijd staat

te gebeuren. Daarom zoek ik
naar drie of vier huishoudens
die betrokken zijn bij de
versterkingsoperatie en die
ik de komende twee jaar mag
volgen. Dat betekent dat
ik - pak hem beet - elke drie
maanden bij jullie langskom,
vraag hoe het ervoor staat en
foto’s maak. Hetzelfde doe ik in
dezelfde periode in Uithuizen,
de eerste twee dorpen in
gemeente Het Hogeland,
waar de versterkingsoperaties
worden uitgevoerd.
(Dag)boek
Deze reportages gaan we
bundelen en publiceren
in een boek dat laat zien
hoe ingrijpend het is wat er
gebeurt: een dagboek van de
versterkingsoperatie.
Waarom willen we dit?
Twee redenen: buiten de
aardbevingsgebieden is er nog
steeds weinig begrip of kennis
voor wat jullie doormaken.

www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl
Facebook: centrum jarka

We vinden het belangrijk dat
dit verhaal verteld wordt. Ook
vinden we dat dit vastgelegd
moet worden voor komende
generaties. Want het is een
operatie zonder precedent.
Honderden mensen moeten
tijdelijk verhuizen, een
woning achterlaten waarin
ze soms al tientallen jaren
wonen en komen dan terug
in een ander huis. Bovendien,
heb ik gemerkt op de
bijeenkomsten, is er ontzettend
veel onduidelijkheid en
onzekerheid, qua planning, qua
geld. En bovendien: het heeft
invloed op de sfeer in het dorp.
Als we dit van de grond krijgen,
gaan we het Dagblad van het
Noorden en landelijke media
vragen of ze mee willen gaan.
Uiteraard publiceren we ook
regelmatig via onze eigen
kanalen. Ik leg dit graag verder
uit in een persoonlijk gesprek,
maar eerst mijn vraag: wie zou
hieraan mee willen doen?
We willen dit zeker niet
geforceerd gaan uitvoeren,
maar alleen als er huishoudens,
mensen, gezinnen zijn die
het belang hiervan zien en
graag mee willen werken.
Misschien goed om te weten:
we vertegenwoordigen geen
enkele partij in dit proces,
we zijn een onafhankelijke
stichting.
Meer weten?
Ik hoop op reacties
van alle leeftijden en
gezinssamenstellingen, op
mensen die blij zijn met de
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operatie en mensen die het
juist helemaal niet zien zitten.
Mocht je dit zien zitten, mail
dan marc@dewijkdewereld.nl
of bel M 06 2000 5566.
Dan kom ik een keer
vrijblijvend langs, kunnen jullie
me de oren van het hoofd
vragen en kun je altijd nog
beslissen of je mee wilt doen
of niet.
Marc Knip
De Wijk De Wereld

Mamma
Mamma moet je nu zo nodig
Weer een nieuwe vriend erbij?
De vorige is pas vertrokken
Wees voorzichtig, denk aan mij!
Die ander wou m’n vader zijn
Hij had me een nieuwe fiets beloofd
Hij kwam met zulke mooie plannen
Die heb ik allemaal geloofd….
Mamma, sinds je bent gescheiden
Heb je al twee keer een vriend gehad
De eerste was een kwal, de tweede
Heeft al je platen mee gejat
Ik hoef geen nieuwe pappa, mamma
Echt hoor mamma, ik hoef er geen
Laten we zo toch samen blijven
Laat ze toch barsten, blijf alleen!

Hoi dorpsgenoten,
Wij zijn Marloes en Kirsten en wij wonen sinds november
2021 met heel veel plezier in Kantens aan de Oosterweg.
Ik, Kirsten, kom uit Peize,
en Marloes is geboren in
Westerdijkshorn, een klein
gehuchtje naast Bedum. Wij
zijn al 9 jaar gelukkig samen en
hebben samen een aantal jaren
in de stad gewoond.
We hadden toch beiden sterk
het verlangen om buiten de
stad te wonen. Beiden zijn wij
gek op de natuur en dieren
en houden van de rust. Wij
hebben een hond en vier
konijnen en wellicht komt er
nog wat kleinvee bij.

Veur & deur

Ons doel is om het huis iets
te moderniseren en naar
eigen smaak te maken. Beiden
komen wij uit de horeca
en hebben de hotelschool
afgerond. Na lange tijd in de
horeca gewerkt te hebben,
waren wij allebei klaar met tot
laat in de avonden werken.
Marloes heeft nu een
rijschool en ik, Kirsten,
ben nu werkzaam als
klantenservicemedewerkster
bij een bouwbedrijf.
In onze vrije tijd zijn wij lekker
aan het tuinieren, koken,
bakken, kanoën, wandelen en
meer. Het klussen blijkt niet
echt onze hobby te zijn. Maar
wij hebben geen haast dus
dat scheelt. Beetje bij beetje
wordt het steeds wat mooier.
Wij genieten enorm van deze
mooie plek.
Leuk dat u de moeite heeft
genomen om ons verhaaltje te
lezen. We zien elkaar vast wel
eens in het mooie Kantens!
Groetjes,
Kirsten en Marloes

M. Mus
Uit: Hoera we worden rijk,
mijn broertje heeft
een krantenwijk”
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Seizoenafsluiting vv K.R.C.
Bij vv K.R.C. stond op zaterdag 11 juni de seizoenafsluiting van 2021/2022 op
het programma. Een mooie zonnige dag die begon met een voetbalwedstrijd
van de jongens en meiden van JO9 tegen hun ouders. De ouders wisten net als
voorgaande jaren weer niet te winnen en werden door de jeugd op een 8 - 4
nederlaag getrakteerd. Na de wedstrijd stonden er heerlijke pannenkoeken en
ijsjes op het menu en kon de jeugd springen en klauteren op een mooie grote
stormbaan.
Om 13.00 uur begon het ‘KRC 7 x 7 Toernooi’. Zes samengestelde teams van
senioren, Dames, JO19 en sponsoren van vv K.R.C namen het deze warme
middag tegen elkaar op. Nadat alle wedstrijden gespeeld waren, bleken twee
teams evenveel punten als doelpunten te hebben en werd er in goed overleg
besloten dat beide teams, De Zwarte Raaf en Kroug 18, de winnaars waren van
het toernooi.
Op het gezellig ingerichte terras van de vereniging ging deze feestelijke dag
verder met barbeque en muziek.
Maar liefst 122 barbeque’ers genoten niet alleen van al het lekkers verzorgd
door Slagerij Zuidhof, maar ook van zanger Ray Slagter die met zijn Hollandse
meezingers iedereen op stoelen en banken liet staan.
Kortom, we kunnen terugkijken
op een supergezellige
seizoenafsluiting!
We wensen iedereen alvast
een fijne vakantie!
Bestuur van vv K.R.C.
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Nieuws van de

Er zijn de afgelopen tijd best veel ontwikkelingen in Kantens
waarover iets gemeld kan worden. Zo zijn de Oekraïners
uit de tijdelijke woningen vertrokken en zijn er binnen het
versterkingsgebied Kooistraat e.o. diverse ontwikkelingen.
De gemeenteraad heeft in december 2021 de voor versterking
verantwoordelijke wethouder twee duidelijke opdrachten
meegegeven.
1. Onderzoek de mogelijkheden voor realisatie van
een tijdelijke weg over het
oefenterrein van vv K.R.C. en
2. Geef de inwoners inspraak
in de inrichting van de
toekomstige leefomgeving.
Er zijn door de gemeente twee
organisaties ingehuurd om
hier uitvoering aan te geven,
namelijk InVraplus en Ohpen.
Tijdelijke weg en veiligheid
Het bedrijf InVraplus is
ingehuurd om een BLVCplan (red. Bereikbaarheid,
Leefbaarheid, Veiligheid en
Communicatie) te maken,
waarbij afspraken worden
vastgelegd over de wijze
waarop partijen dienen
te handelen gedurende
het versterkingsproces
Kooistraat e.o. om de
overlast in de omgeving
zoveel mogelijk te beperken.
Dit plan is veelomvattend.
Zo zijn bijvoorbeeld de
aan- en afvoerroutes van
puin en bouwmaterialen
onderwerp van afspraken en
is ook een onderzoek naar
de mogelijkheden van een
tijdelijke weg (doorsteek vanaf
de Bredeweg naar de bocht in
de Kooistraat) onderdeel van
de opdracht.
Op 2 mei presenteerde
InVraplus haar eerste
bevindingen. Er ontstond
bij de aanwezigen van
de bijeenkomst nogal
wat commotie over het
voorkeurstracé voor het
bouwverkeer van InVraplus, die
voorstelt om de tijdelijke weg
over het stukje grond achter de
K.R.C.-accommodatie en naast
Bredeweg 28 te leggen.

14

Uiteindelijk is InVraplus,
naar aanleiding van de
opmerkingen, tot andere
inzichten gekomen en is een
tracé over het oefenterrein van
vv .K.R.C nu als meest logisch
en meest overlast-beperkend
tracé aangemerkt.
Realisatie van dit tracé heeft als
consequentie dat de oefenhoek
van vv K.R.C. de komende jaren
anders ingevuld moet gaan
worden. Het bestuur van vv
K.R.C. heeft daarover in januari
2022 bij de gemeente een
plan ingediend. De betrokken
partijen gaan nu (helaas pas
een half jaar later) in overleg
over hoe daar invulling aan
te geven. Een gewenste
mogelijkheid is realisatie van
een kunstgras-oefenhoek
achter het hoofdveld.
Kunstgras, zodat de Kaanster
jeugd tijdens niet-trainingsuren
daar ook gebruik van kan
maken en een jarenlang
aangegeven wens gerealiseerd
kan worden.
Inrichting van de omgeving
De organisatie Ohpen is
ingehuurd om onder meer
een oplossing te zoeken voor
de onvrede die er bestaat
bij de inrichting van de
omgeving, zoals die in het
stedenbouwkundige plan
is weergegeven. Diverse
malen is zowel aan de
gemeente als aan Ohpen
aangegeven dat bijvoorbeeld
de voorgestelde inrichting
van het gebied Kooistraat 26
tot en met 73 in de toekomst
tot parkeerproblemen gaat
leiden. Er zijn namelijk veel
minder parkeerplaatsen
beschikbaar dan dat er aan
autobezit is en te voorzien is.
Dit probleem geldt ook voor
de Meidoornstraat; ook daar

zal een parkeerinfarct ontstaan
bij uitvoering van het huidige
ontwerp.
Er zijn door de inwoners
van het gebied
probleemoplossende
alternatieven aangedragen,
maar Ohpen lijkt niet
voornemens deze alternatieven
te onderzoeken en door
te voeren in hun plannen.
Dat is jammer, want dat is
wel de opdracht die door
de gemeenteraad bij de
wethouder is neergelegd:
namelijk ‘ga in overleg met de
inwoners over de gewenste
inrichting’. Het lijkt erop
dat een mooie uitstraling
van de omgeving bij Ohpen
belangrijker is dan een
inrichting waarin alle inwoners
hun autobezit kwijt kunnen.
Een aantal inwoners geeft
aan dat zij alle mogelijkheden
zullen aangrijpen om tot een
andere planvorming te komen.
Daarnaast geeft Ohpen
geen inzicht in c.q. openheid
over de voorstellen die er
vanuit de inwoners buiten
de bijeenkomsten om zijn
binnengekomen voor een
alternatieve inrichting van de
omgeving en geeft zij geen
argumenten waarom deze
alternatieven niet in het plan
zijn verwerkt.
Projectbegeleiding
De gemeente heeft
geconstateerd dat zij
behoefte heeft aan een meer
professionele inrichting van het
managen van onder andere
de versterkingsoperatie.
Daarvoor is het bureau JBG
ingehuurd. Intussen heeft
JBG meerdere gesprekken
gevoerd met inwoners om
een beeld te krijgen van de
wijze waarop zij de invulling
van hun dienstverlening
kunnen optimaliseren. Het
gevoel bestaat dat JBG een
toegevoegde waarde kan zijn in
de processen die er nog volgen.
Verhuizen naar de tijdelijke
woningen
In een brief is aangegeven
dat de verwachte datum
van het betrekken van de
tijdelijke woningen naar
ongeveer 16 september is
verplaatst. Of deze datum
wel haalbaar zal zijn is nog
maar de vraag, aangezien
er nog veel onderwerpen

afgewikkeld moeten worden
met bijvoorbeeld particuliere
woningeigenaren voordat
verplaatsing naar de tijdelijke
woningen een reële optie gaat
worden. We gaan het zien….
Gesprek met de
burgemeester
Gezien alle commotie die er
bij de inwoners in Kantens
bestaat over, van, voor actuele
problemen in het dorp, heeft
het VDK de burgemeester
uitgenodigd voor een gesprek
om hem (naast het ambtelijk
apparaat om) te informeren
over de heersende gevoelens
van de inwoners van Kantens
over de spelende problematiek.
Dit omdat uitlatingen in de
pers van de visie van de
burgemeester en het college
een compleet ander beeld
geven dan hoe de visie zoals
het in het dorp wordt gevoeld.
Op 18 mei bleek dat er pas
7 juni een mogelijkheid was
om met de burgemeester
te spreken. Het VDK is
de bijeenkomst gaan
voorbereiden en had ook
andere verenigingen en
commissies uit het dorp
benaderd om deel te nemen
aan dit gesprek. Door een
aantal mensen was veel tijd
gestoken om er een zinvolleen constructieve bijeenkomst
van te maken.
Het was zeer teleurstellend
toen de burgemeester in het
pinksterweekend (één dag voor
de afspraak op 7 juni) eenzijdig
besloot dat een afvaardiging
van een wethouder ook wel
een goede invulling van de
avond zou zijn.
Hij gaf prioriteit aan andere
werkzaamheden en gaf aan
niet aanwezig te zullen zijn.
Omdat zijn aanwezigheid juist
noodzakelijk was om het doel
van het gesprek te realiseren,
werd besloten de afspraak af
te zeggen. Het VDK vindt dat
de hele gang van zaken niet
bepaald de schoonheidsprijs
verdient en heeft dat de
burgemeester ook laten
weten. Uiteindelijk komt er een
herkansing en is er een nieuwe
afspraak gepland op 22 juni.

volgt op aan de gemeente
gerichte correspondentie. Als
inzender van een brief mag
je verwachten dat er contact
met je opgenomen wordt om
deze brief te behandelen en
de problematiek op te lossen.
De gemeente komt vaak niet
verder dan het verzenden
van een ontvangstmelding.
Daar blijft het vaak bij.

Gevolg is dat inwoners zich
niet gehoord voelen en dat
problemen niet worden
opgelost. In overlegsessies met
gemeentelijke medewerkers is
dit besproken. De gemeente
geeft aan te proberen hier
meer aandacht aan te geven.
Het bestuur van VDK

Project oud ijzer
Het bestuur van de IJsvereniging is de afgelopen weken
druk bezig geweest met de afvoer van oud ijzer en andere
metalen. Afgelopen week hebben wij gesjouwd met
fietsen, wasmachines, ovens en zakken met conservenen frisdrankblikken. De ‘flex’ werd gezet in delen van
een ijzeren tribune, een aantal stalhekken en allerlei
geheimzinnige machinerieën van vrijgevige agrariërs.
Rondom Kantens worden
wij ook wel ‘oudijzerboeren’
genoemd, wat wij als een
eretitel beschouwen.
Oudijzerboeren, geen oudijzerboer of oudijzer-boer. De
eerste handelt in oud ijzer,
de tweede handelde vroeger
in ijzer en de derde is een
oprisping als je te veel schroot
hebt gegeten.

Wij bedanken alle ‘leveranciers’
van het geleverde oud ijzer
en overige metalen. Deze
sponsoring wordt erg op prijs
gesteld en de opbrengsten
daarvan kunnen wij als
IJsvereniging goed gebruiken.
Het bestuur van de
IJsvereniging

Communicatie
Als VDK constateren wij
dat er in veel gevallen
geen inhoudelijke reactie
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De eerste behandelingen
in 2012 bestonden uit een
lymfe-drainagetoestel en
handmassage. Tijdens jaarlijkse
vakbeurzen in Tjechië heeft ze
haar kennis op peil gehouden
en uitgebreid. Via deze
beurzen heeft zij in de loop
van de jaren diverse apparaten
aangeschaft, waarmee zij
haar behandelmethodes kon
uitbreiden. Zo kunnen klachten
nu behandeld worden door
middel van een infrarode
warmtemat van 48-55 C, een
thermomassage-bed met
genezende jadestenen en door
middel van andullatie therapie.
Vanwege lichamelijke klachten
is Jarka vier jaar geleden
gestopt met handmassage bij
lichamelijke (spier)klachten,
maar past nog wel de zachte
handmassage toe voor het
lymfestelsel.
“Wat mijn hoofd heeft
bedacht, heeft Petr gemaakt”
Ze kreeg steeds meer cliënten,
vaak ook tegelijk. De praktijk
op de bovenverdieping van
hun woonhuis, werd daarom
uitgebreid met een tweede
behandelkamer en daarna zelfs
met een derde kamer. Jarka
had al jaren de wens van een
eigen praktijkruimte én Petr
was op meer privacy gesteld.
Deze eigen praktijkruimte
zouden zij het liefst ‘aan huis’
willen hebben. Jarka en Petr
zijn met de gemeente en

Jarka Povová en Petr Dolejs
Wie – al rijdend door Kantens - goed heeft oplet, heeft
het allang gezien: schuin achter de woning van Kooistraat
nummer 6 is een ruimte aangebouwd. Deze ruimte is het
nieuwe Centrum voor gezondheid van vrouwen van Jarka
Povová. Met veel trots vertelt ze dat vanaf 13 juni 2022 haar
cliënten hier behandeld gaan worden.
Centrum voor gezondheid
van vrouwen
Jarka is geboren in Tjechië en is
gediplomeerd fysiotherapeut
en gecertificeerd lymfetherapeut. Deze vaardigheden
heeft zij opgedaan in Tjechië,
waar zij 13 jaar lang een eigen
praktijk hield. Tien jaar geleden
is Jarka naar Kantens verhuisd,
voor haar liefde, Petr. Petr
woonde hier toen al 7 jaar.
In een slaapkamer van hun
woonhuis aan de Kooistraat, is
zij in 2012 begonnen met haar
eigen praktijk:

16

Centrum voor gezondheid voor
vrouwen. Zij is gespecialiseerd
in het vrouwenlichaam en
bijbehorende specifieke
klachten, zoals migraine,
spanning in nek en schouders,
blokkades in lymfe-omloop
in de buikholte, gevolgen ná
gynaecologische ingrepen en
overgangsklachten.
Ruim 30 jaar heeft zij ervaring,
welke ze vooral in haar
praktijk in Tjechië, aangevuld
met diverse opleidingen en
cursussen, heeft opgedaan.

woningstichting De Delthe
in gesprek gegaan en in
2021 kwam er een strook
extra grond beschikbaar
waarop de praktijk deels
gebouwd kon worden. Ná
toestemming van de Delthe én
een bouwvergunning is Petr,
die zelf een klussenbedrijf
heeft, gestart met de bouw.
Voor het installatiewerk werd
een collega erbij gehaald.
Nu, een jaar later, staat er
een prachtige complete
praktijkruimte van ongeveer
45 m2 groot, met een
ontvangstruimte met balie,
wachtkamer en wc én 2 ruime
behandelkamers. Zo kunnen
twee vriendinnen of moeder
en dochter ook tegelijk worden
behandeld.
Vol trots laten zij de ruimte zien
die, volgens Jarka, precies aan
haar droom voldoet: “Wat mijn
hoofd heeft bedacht, heeft Petr
gemaakt”!
Detoxicatie
Detoxicatie betekent het
reinigen, zuiveren en het
ontdoen van ongewenste
of aan het lichaam vreemde
elementen (ontgiften).
Wanneer het lichaam dit niet
zelf kan regelen, kan met de
therapeutische behandelingen
worden geholpen. Veel
klachten bij vrouwen worden
veroorzaakt door: teveel
zuren (bijvoorbeeld Cola),

tekort zuurstof (gestagneerde
doorbloeding), overbelasting of
onbalans in de dikke darm.
De laatste jaren is er veel meer
bekend (en wetenschappelijk
onderbouwd) over het belang
van een goed werkende dikke
darm en de lymfe-omloop. Bij
een onbalans met teveel aan
verkeerde bacteriën, kan het
immuunsysteem verstoord
raken. Een goed werkende
dikke darm bepaalt namelijk
70% van het immuunstelsel.
Wanneer de dikke darm of
het lymfesysteem verstoord
is, kunnen klachten als
ontstekingen, allergieën,
vermoeidheid en zelfs
problemen van de geestelijke
gezondheid (depressies)
optreden. Volgens Jarka heeft
60% van de vrouwen in meer
of mindere mate één van
deze klachten. Door reiniging
(detoxatie) en stimulatie
(andullatie) op een natuurlijke
wijze, wordt er weer kwaliteit
van leven gegeven en nieuwe
energie!
Coronatijd
Jarka merkt op dat de coronaperiode van 2020 en 2021
gevolgen heeft gehad voor
veel vrouwen. Vanwege
stress en spanning traden
meer klachten op, zoals
ontstekingen, vermoeidheid,
weinig energie en rugklachten.
Bij minder bewegen en meer
eten kwam de dikke darm
vaker in onbalans en was het
lymfesysteem geblokkeerd.
Opgezwollen buik en benen
en vermoeidheid zijn dan het
gevolg. Door het verminderde
immuunsysteem was je
eerder vatbaar voor infecties,
bijvoorbeeld ook voor het
corona-virus.
Tijdens de coronapandemie
is in Tjechië veel
(wetenschappelijk) onderzoek
gedaan op dit gebied. In een
zestal boeken zijn de resultaten
en behandelingswijze
beschreven door doctoren,
profesoren en therapeuten. Zij
hebben tijdens het onderzoek
een andere benaderingswijze
gevolgd, waarbij zij uitgaan
dat veel klachten veroorzaakt
worden door een slecht
functionerende dikke darm.

Veur & deur

Workshop (gratis)
Jarka vindt het belangrijk om
vrouwen te informeren over
hun gezondheid. Daarom
organiseert ze (gratis)
workshops, waarbij ze uitleg
geeft over haar werkwijze en
waarbij een aantal toestellen
uitgeprobeerd kunnen worden.
Tijdens de workshops vertelt
ze over de unieke behandeling,
het belang van het
immuunsysteem, wat stress/
spanning doet in het lichaam,
hoe preventief klachten
behandeld kunnen worden en
dat met deze behandelwijze
hulp wordt geboden op een
natuurlijke wijze. De workshops
vinden plaats op donderdag, na
het maken van een afspraak
(M 06 8314 2462).
Alette de Vries

Open dag
Om alle cliënten,
geïnteresseerden (en
nieuwsgierigen) de
gelegenheid te geven om
de nieuwe praktijkruimte
te bewonderen, wordt er
ZATERDAG 2 JULI as. een
open dag gehouden. Er is
een gezellige inloopmiddag
tussen 15.00 en 19.00
uur, met thee/koffie en
veel lekkers. Iedereen
(óók mannen) is welkom,
maar de behandelingen
zijn nog steeds alléén voor
vrouwen!
Jarka en Petr
heten u zaterdag
van harte welkom!
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Ontwikkelingen in t Schienvat

De laatste maand van het schooljaar is aangebroken. De
welbekende laatste loodjes. En dat is ook wel te merken. Het
team is moe. Maar tegelijk ook niet snel tevreden. Er zijn tal
van ideeën hoe we volgend schooljaar de organisatie en het
onderwijsaanbod nog verder kunnen verbeteren. Ondanks
de vermoeidheid is het team al aan de slag gegaan met het
maken van plannen voor thematische lessen, de inrichting
van de lokalen en het jaarrooster.
De laatste maand stemt
ook wel wat melancholisch.
Onze groep 8 vliegt uit. Het
schoolkamp in Schoonoord
was geweldig. ‘s Ochtends bij
vertrek vielen er nog een paar
tranen. Het valt ook niet mee
om een paar dagen op pad te
gaan zonder ouders. Weg van
alles waar je zo aan gewend
en gehecht bent. Maar toen
ik ‘s avonds even op visite
ging, was er geen betraand
gezicht meer te bekennen.

De bovenverdieping van de
kampeerboerderij was al tot
verboden gebied verklaard
voor mij. “Juf”, zei leerling
Sanne, “we doen daar echt
heel gek hoor met zijn allen”.
En dat bleek ook wel. Toen
ik even koffie dronk met de
begeleiding kwam er alleen
maar gegiechel en gelach
van boven. En toen ik vertrok
ging het kampvuur aan en
stond er een grote kom met
marshmallows en stokken om
ze aan te branden, al klaar.
Kleine kinderen worden
groot. Het gaat vanzelf.
Gedurende het schooljaar

zagen we de groep 8-ers
groeien en langzamerhand
de afmetingen krijgen die
ook niet meer passen bij de
basisschoolleeftijd. Maar ook
mentaal zijn ze gegroeid. Er
valt veel te zeggen over de
wijze waarop wij in Nederland
toetsen. En ik vind er
persoonlijk ook wel wat van
hoe we meer en meer zijn gaan
lesgeven in dat wat getoetst
wordt en niet toetsen om de
ontwikkeling van een kind in
kaart te brengen. Maar toch
ging mijn neus trots krullen
toen onze groep 8-ers boven
gemiddeld scoorde op de
eindtoets in vergelijking met
het gemiddelde van de rest
van Nederland. Hoe dan ook,
het wordt tijd voor ze om een
nieuwe stap te nemen. Maar
niet zonder afscheid!
Naast het afscheid wat we
moeten nemen van groep 8,
nemen we ook afscheid van
twee van onze teamleden.

Juf Annet vertrekt na twee
jaar extra ondersteuning
te geven aan groep 3 met
het aanvankelijk lezen en
rekenen. En Juf Janny gaat
met vroegpensioen en dat
is even slikken. Want als je
35 jaar hebt gewerkt voor
het openbaar onderwijs in
Kantens, dan neem je niet
alleen afscheid van de huidige
school, maar ook van tal van
oud-leerlingen. Dat zijn vaak
nog inwoners van Kantens
en omstreken die Janny nog
heeft leren lezen en schrijven.
Janny zelf, nuchter als ze is, wil
geen groots afscheid. Maar wij
laten haar niet zo maar gaan!
Dit jaar is de eerste keer dat
we op nieuwe wijze afscheid
zullen nemen van groep 8 én
vertrekkend personeel. Hoe?
Dat verklappen we nog niet,
maar neem even een kijkje op
ons plein op vrijdag 15 juli, zo
tegen kwart over 11.
Laurà Gerards
Schooldirecteur

Het interim bestuur is nu meer dan een jaar actief en heeft haar
functioneren en de ontwikkelingen dit jaar globaal geëvalueerd.
Met betrekking tot het functioneren van het bestuur blijkt er
sprake van overbelasting van penningmeester Jitske Hoekstra.
Niet zozeer de werkzaamheden als penningmeester, maar wel
de beheerders-werkzaamheden (het bijhouden van de agenda,
het verzorgen van de koffie en thee tijdens bijeenkomsten
en het schoonhouden van de locatie) in combinatie met haar
zakelijke werkzaamheden als fysiotherapeute vragen teveel
van haar tijd en energie. Dit ondanks de goede steun van Evert
Spriensma, die de vaste klanten op de donderdag en vrijdag
bedient en op zaterdagmiddag de klanten van Everts Café.
Jitske heeft dan ook besloten
om haar werkzaamheden
als penningmeester op korte
termijn (in september) te
beëindigen, omdat zij zich
meer zal moeten richten op het
genereren van inkomen met
haar werk als fysiotherapeute.
Agendabeheer
Haar overbelasting houdt in
dat er per heden een andere
taakverdeling met betrekking
tot het beheren van de
agenda van t Schienvat is
overeengekomen.
Rinie Meihuizen gaat de
agenda beheren. Om ruimte
te reserveren kunt u zich
vanaf heden wenden tot Rinie
Meihuizen (T 55 20 32). Indien
er niet wordt opgenomen
spreekt u dan gerust in op het
antwoordapparaat.
Vacatures
Het beëindigen van het
penningmeesterschap
van Jitske houdt in dat
er naast de functie van
secretaris ook de functie van
penningmeester vrijkomt.

Veur & deur

Omdat een volwaardig bestuur
volgens de statuten van de
Stichting vereist is, zal er eind
augustus een vergadering van
stemgerechtigden worden
uitgeroepen om te proberen
deze functies te bezetten.
Uitgangspunt is om dit voor
elkaar te krijgen en zo een
goede stap vooruit te zetten
in het voortbestaan van de
ontmoetingsplaats t Schienvat!!
Mochten er mensen zijn die
één van deze functies op
zich wil nemen, dan kunnen
zij contact opnemen met de
voorzitter Rinie Meihuizen.
Activiteiten t Schienvat
Fysiotherapie Kantens maandag t/m zaterdag van
08.00- 21.00 uur.
In de zomerperiode kunnen
de andere activiteiten,
zoals badminton, Tai Chi,
You Better Work, komen
te vervallen vanwege een
zomerstop. De damclub en de
biljartclub hebben gedurende
de zomerperiode al een
activiteitenpauze ingelast.
Schoolgym: In de
zomermaanden zal bij
regen of een onaangename
buitentemperatuur de school
elke woensdagmorgen
van 10.00 – 12.00 uur en
vrijdagmorgen gebruik maken
van de sportzaal.
Het bestuur van t Schienvat
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Voetbaal
verhoaltje
Wie speulden mit KRC 1 n
nederloagwedstried tegen
Woltersum 1 ien Oskerd.
Wedstried was vrij haard
en der werden over en weer
nuvere charges oetdaild.
Spits van de gasten was hail
slim gemain aan t voetbalen.
Dat wie kleunden der ook
mor ais kerelachteg tegen
aan, mor heur spits speulde
aal onsportiever.
Op n zeker moment kwam
der n hoge veurzet van rechts
noar heur spits, mor ons leste
man, meester Kuipers, was
staingoud ien t verdedigen ien
luchtduels. Baaide speulers
sprongen omhoog en rouken
mekoar ien lucht en vlogen bie
t koppen mit koppen tegen
kaander aan. n Gegier en gegilp
was t gevolg. Spits lag derbie
op t veld en meester en ik
keken wat ter te doun was. t
Was alpmoal bloud en bie zien
rechter oog keken wie ien n
groot gat. Zien oog was haildaal
vot, wie werden der kèl van en
raipen noar lien om verzörgen.
Mor ons tegenstanders keken
der noar en lagden mor wat.
Dou werden wie gewoar dat
spits n gloazen oog haar dij
bie t botsen oet zien oog valen
was.
Der wer noatied toch wat
kaalmer voetbaald.
Gehaktbaal van t Schienvat
Vanòf mien 16de tot 32ste joar
was k voak buffetbedainde bie
Okke Ruiter ien t Schienvat. Dat
waren schiere joaren. Feesten,
oetvoerens van verainens,
bruloften en bazaars van
september tot aan maai tou
en t was aaltied drok. Ook bie
dörpsfeesten was t drok en
Okke was din ien t veuren haile
week aal mit zien bekìnde,
lekkere gehaktbalen aan gaang.
Der zaten ook wat siepels deur
en bie t opeten n lik mosterd
der bie, der wer voak van
snaard.
Veur zover mie heugt, mouk hai
mainsttied 100 gehaktbalen as
der feest was. Dij werden ien n
zucht aan de man brocht. As ie
der nou bie stil stoan het Okke
ien aal dij joaren doezenden
van dij balen draaid en wat het
e doar n waark van had. Ien
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Bananenbrood(cake)

t begun kostten ze n gulden,
loater fl.1,50. Okke wol ze nait
duurder moaken, t was zien
lust en zien leven om mènsen
zien lekkere gehaktbaal veur te
zetten.
Nou lu, dit was mien leste
stukje veur t Lougnijs en k
hoop dat t bie joe n beetje
ien smoak valen is. k Wens
elkenain dij mit verstaarken
van t hoes en eerdbevenschoa
te moaken het, n goie òfloop
tou. k Hoop dat t dörp zien olle
glorie beholdt.

Benodigdheden:
225 gr. zelfrijzend bakmeel
snuf zout
100 gr. koude boter
in blokjes
1 theel. kaneel
225 gr. lichtbruine
basterdsuiker
rasp van 1 citroen
2 grote rijpe gepureerde
bananen
2 eieren

Wrijf het bakmeel, zout en
boter tussen je vingers tot
het op broodkruimels lijkt. Of
gebruik de keukenmachine.
Roer kaneel, suiker en
citroenrasp erdoor. Voeg
de geprakte bananen en
losgeklopte eieren toe en
roer tot alles gemengd is. Giet
het mengsel in een ingevet
cakeblik en bak de cake zo’n
35 min. in een op 180 graden
voorverwarmde oven. Haal de
cake uit de oven en laat hem
afkoelen.

Familie Bolt woonde
vrouger aan t ventwegje
aan Braideweg ien Kannes.
n Poar joar leden won Kees
“Klouk” bie RTV-Noord. Wie
dochten dat wie hom mooi
even vroagen konden veur
“Uitgevlogen”. Doar wol e
geern aan mitdoun.
“k Wait wel meer verhoalen
oet mien jeugd”, zee Kees. “k
Kin wel Grunnings proaten,
mor nait best schrieven”.
“Doar pazzen wie wel n
maauw aan, stuur mor wat
op, zee k”.
Zo vil der ale moanden n
kevort mit drij beschreven
vellen bie mie ien bus,
woar k din mit begon te
omtoalen. Noa n dik joar
was Kees oetschreven en
nou zitten wie zunder.
Ien overleg mit redactie
doun wie n oproup. As ie
n verhoal over ain van ons
drij dörpen hemmen, of
der schut joe aans wat ien t
zin, din mag ie dat bie mie
ien bus doun. k Goa t geern
veur joe ien t Grunnings
overzetten. As ie zulf
Grunnings schrieven kinnen,
mag ook vanzulf.

BOERSEMA
voor de algehele
verzorging van

BEGRAFENIS
OF CREMATIE
Voor de begrafenis- en uitvaartvereniging Kantens, en de voormalige
verenigingen Usquert en Warffum
en verder in de gehele regio.

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

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com
dag en nacht bereikbaar!

Kees Bolt
De redactie van t Lougnijs
bedankt Kees Bolt veur
zien verhoalen ien t
Grunneger Houkje.

Uitvaartverzorging

U heeft zich misschien wel eens afgevraagd waar de rubriek
Uitgevlogen is gebleven. Uitgevlogen is jaren geleden bedacht
door Anneke van de Graaf. De eerste deelnemer was Harrie
Bultena, broer van Bert (Langestraat, Kantens). Ieder jaar hebben
we elf deelnemers nodig en het werd steeds moeilijker om
mensen te vinden die mee wilden doen. Na zoveel jaren weet
je soms niet wie je nog kunt vragen. Bovendien is de privacy de
laatste jaren een steeds grotere rol gaan spelen.

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

Mocht u binnenkort, bijvoorbeeld in de vakantie, een oude
bekende uit één van onze drie dorpen tegenkomen, dan zouden
we het leuk vinden als u zou vragen of hij/zij mee zou willen
doen aan Uitgevlogen. We horen dan graag de naam en adres/
mailgegevens.
U kunt dat doorgeven via ons mailadres info@tlougnijs.nl
of aan Anje van der Hoek (Bredeweg 1, Kantens).

Veur & deur

Schuurverkoop
Rommelmarkt
Zaterdag 9 juli
(bij droog weer)
10.15 - 13.00 uur
Kooistraat 1 Kantens

Jaap Werkman

Anje van der Hoek-Linstra
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AGENDA Rottum
AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Gesloten
Zaterdag 2 juli
Kooistraat 6
15.00 – 19.00 uur
Open dag bij Jarka Povova
Zondag 3 t/m zaterdag 9 juli
Collecte t Lougnijs
Maandag 4 juli
t Schienvat
19.00 – 21.00 uur
Ohpen-vergadering met
Kooistraat en Meidoornstraat

Donderdag 7 juli
t Schienvat
08.30 – 21.30 uur
Schooluitvoering OBS de
Wilster, Middelstum
Zaterdag 9 juli
Kooistraat 1
10.15 – 13.00 uur
Schuurverkoop
Dinsdag 19 juli
t Schienvat
Vergadering gemeente Het
Hogeland
Dinsdag 23 augustus t/m
donderdag 25 augustus
Schoolplein
Kinderspeelweek Kantens
Dinsdag 30 augustus
t Schienvat
19.30 – 21.30 uur
vergadering Stemgerechtigden
t Schienvat
inloop vanaf 19.00 uur

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)
19.30 – 20.45 uur
You better Work
o.l.v. Ineke von Hebel
Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
Vrijdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 18.00 uur
Borreluurtje ‘de zoete inval’
Voor vragen of verdere
informatie kunt u bellen met
t Schienvat: T 55 12 80
Voor reservering van ruimte:
Rinie Meihuizen: T 552 032

WEEKENDDIENSTEN
DOKTERSDIENST:
T 0900-9229
TANDARTSEN:
Patiënten van de aangesloten
praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij spoedklachten
het centrale nummer 09000608 (kosten € 0,25 p/m) voor
informatie over de dienstdoende tandarts/tandartspraktijk
raadplegen.
Op de website www.vtng.nl
kunt u een overzicht van de
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zaterdag en zondag zijn vervallen!
Raadpleeg het nummer
0900-0608 voor meer informatie.
www.vtng.nl voor informatie
over dienstdoende praktijk en
telefoonnummers

weer. Op de website staan de
diensten aangeven (kantens.
gkv.nl). Er is ook een facebook
pagina (gkv kantens) waar
informatie te vinden is.
Zondag 17 juli
11.00 uur – ds. C. Kanis
14.30 uur – ds. L.S.K.
Hoogendoorn
Zondag 24 juli
09.30 uur – ds. G. Pruijssen
14.30 uur – ds. G. Pruijssen
Zondag 31 juli
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – leesdienst
Zondag 7 augustus
09.30 uur – ds. G. Pruijssen
14.30 uur – ds. G. Pruijssen
Zondag 14 augustus
09.30 uur – L.S.K. Hoogendoorn
14.30 uur – leesdienst

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

Zondag 21 augustus
09.30 uur – D. Noort
14.30 uur – leesdienst

Holistische psychotherapie
en relatietherapie:
Mw drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in
Middelstum. M 06 51255926
www.binnenwerk-psychotherapie.nl

Zondag 28 augustus
09.30 uur – E. Meijer
14.30 uur – H. van Noort

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 3 juli
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
gez. zomerdienst in Boazkerk
Westeremden
Koffie/thee in appelhof fam.
Helmantel
Zondag 10 juli
09.30 uur – prof. L.J. van den
Brom, Haren
gez. zomerdienst met PG
Westeremden
Koffie/thee in Salem
Zondag 17 juli
11.00 uur – drs. F. Postema,
Krewerd
gez. zomerdienst in Boazkerk
Westeremden
Koffie/thee in appelhof fam.
Helmantel
Zondag 24 juli
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
gez. zomerdienst in
Georgiuskerk Stitswerd
Koffie/thee in t Dorpshuis

Zondag 31 juli
09.30 uur - drs. J.W. Bassie,
Groningen - gez. zomerdienst
in Boazkerk Westeremden
Koffie/thee in appelhof fam.
Helmantel
Zondag 7 augustus
09.30 uur – da. N.C. Meihuizen
gez. zomerdienst met PG
Westeremden
Koffie/thee in Salem
Zondag 14 augustus
09.30 uur – pastor F.
Groenbroek. Veelerveen
gez. zomerdienst in Boazkerk
Westeremden
Koffie/thee in appelhof fam.
Helmantel

CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 3 juli
09.30 uur – ds. A. den Boer
Zondag 10 juli
10.00 uur – ds. R. Verburg
gezinsdienst
Zondag 17 juli
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 24 juli
09.30 uur – nog onbekend
Zondag 31 juli
09.30 uur – nog onbekend
Zondag 7 augustus
09.30 uur – nog onbekend

Zondag 21 augustus
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
gez. zomerdienst met PG
Westeremden
Koffie/thee in Salem

Zondag 14 augustus
09.30 uur – ds. B. Reinders

Zondag 28 augustus
09.30 uur – ds. G.W. van Enk,
Assen
gez. Zomerdienst in Boazkerk
Westeremden
Koffie/thee in appelhof fam.
Helmantel

Zondag 28 augustus
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 21 augustus
09.30 uur – ds. A. Veuger

DORPSKERK ROTTUM
Geen diensten ontvangen

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

KERKDIENSTEN

Veur & deur

GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 3 juli
09.30 uur – ds. L.G. Boonstra
14.30 uur – leesdienst
(in Kantens)
Zondag 10 juli
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. P. Zuidema
(in Middelstum)
Zomerperiode:
De diensten worden in de
ochtend in Middelstum,
Boerdamsterweg 12a, en in de
middag in Kantens gehouden.
De middagdiensten kunnen
ook buiten gehouden worden.
Dit is afhankelijk van het
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Foto van de maand
Het schooljaar loopt op zijn einde. Ook voor juf Janny! Vorige week haar laatste schoolreisje en het
laatste schoolwasje. Op vrijdag 15 juli de laatste schooldag en dan... De GROTE SCHOOLVAKANTIE!
© Fotografie Fred Reiffers

Drukkerij Sikkema stopt ermee!
Afgelopen maand werden wij als redactie op de hoogte gebracht dat Drukkerij Sikkema uit
Warffum, zijn werkzaamheden beëindigt. Deze uitgave van t Lougnijs is het laatste nummer welke
nog door Drukkerij Sikkema is verzorgd.
Vanaf het begin van het
bestaan van t Lougnijs (april
1980) heeft Drukkerij Sikkema
t Lougnijs verzorgd en al die
tijd naar volle tevredenheid. De
communicatie verliep soepel
en plezierig, de kranten werden

tijdig afgeleverd en de kwaliteit
was goed.
Na 75 jaar komt er een eind
aan Drukkerij Sikkema, en vanaf
deze plek willen wij Fré Sikkema
dan ook heel hartelijk danken
voor de jarenlange en plezierige

samenwerking. Fré gaat nu van
zijn pensioen genieten en wij
wensen hem daarbij heel veel
geluk, gezondheid en mooie
jaren toe.
Redactie t Lougnijs

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
ingezonden stukken.
Administratie:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE KANTENS
T 0595 434206
M info@tlougnijs.nl
I www.tlougnijs.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement op
t Lougnijs kost € 22,50 per jaar.
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 0595 434206
Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

OUD PAPIER
Zaterdag 27 augustus
09.00 uur t/m
zondag 28 augustus
18.00 uur
T 551788 (OBS)
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