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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en HervormdeGemeente
04juli
H . K . 9 . 3 0u u r D s . v . d .P e r s .
1 1j u l i
G . K . 9 . 3 0u u r M w .M e í h u i z e n .
1 8j u l i
H . K . 9 . 3 0u u r D s . K r i s t e n s e n .
25 juli
G.K. 9.30 uur Ds. Kristensen.
0 1 a u g . H . K . 1 1 . 0 0u u r D s . d e B o e r .
0 8 a u g . G . K . 1 1 . 0 0u u r ? ?
1 5 a u g . H . K . 1 1. 0 0 u u r D s . K r i s t e n s e n .
22 aug. G.K. 11.00uur Ds. Kristensen.
2 9 a u g . H . K . 1 1 . 0 0u u r D s . K r i s t e n s e n .
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
04 juli
9.30 uur Leesdienst.
14.30uur Ds. G.F.Ovenrueg,
Schildwolde.
1 1j u l i
9.30 uur Leesdienst.
14.30uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
in Middelstum.
1 8j u l i
9.30 uur Leesdienst
14.30uur Ds. J. Klapwijk,Winsum,in Kantens.
in Middelstum.
25juli
9.30 uur Leesdienst
in Kantens.
14.30uur Leesdienst
in Middelstum.
01 aug.
9.30 uur Leesdienst
in Kantens.
14.30uur Leesdienst
in Middelstum.
08 aug.
9.30 uur Leesdienst
14.30uur Ds.A. Krijgsheld,
Delfzijl,in Kantens.
1 5a u g .
9.30 uur Leesdienst.
16.00uur Ds. H. Pathuis,Oldehove.
1 1 . 0 0u u r D s . J . M . A .G r o e n e v e l dB,e d u m .
22 aug.
16.00uur Ds. J. Haveman.Roodeschool.
9.30 uur Leesdienst.
29 aug.
Delfzijl.
14.30uur Ds.A. Krijgsheld,

Schoenen kopen is een zaakvanvertrouwen
Bij ons zin uw voeten in vakkundige handen.
Voormerkschoenenen goed advies:

Dijllhtil'Sthc€n€n
HooÍdstraat Oost 4

UITHUIZEN Telefoon (0595) 43 12 04

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:0900 - 9229 (0,10euro p.min.)
Tandartsen:
0 3 - 0 4j u l i
1 0 - 1 1j u l i
1 7 - 1 8j u l i
2 4 - 2 5j u l i
31 jufi/'1aug.
0 7 - 0 8a u g .
1 4 - 1 5a u g .
2 1 - 2 2a u g .
2 8 - 2 9a u g .
0 4 - 0 5s e p t .

H . B e r g h a u s ePro n t ,L o p p e r s u m . . . . . . . 0 5 9-65 7 2 8 1 8
P . B r o u w e rU, i t h u i z e.n. .
. . . . . 0 5 9 -54 3 1 6 4 2
C . H .d e L a n g e L, e e n s
. . . . . . . 0 5 9- 55 7 1 4 2 7
J . D .B u w a l d aB, e d u m
. . . . . . . . 0 5-03 0 1 3 9 9 4
D.L.W.de Graaf,Eenrum
..0595- 49 19 49
C . H .d e L a n g e ,L e e n s
. . . . . . . 0 5 9-55 7 1 4 2 7
C . J .C o n r a d i eB, e d u m
. . . . . . . 0 5-03 0 1 2 3 3 T
, lrum
G . J .H e u v i n kU
. . . 0 5 9 5- 4 0 2 0 1 5
C . J .C o n r a d i eB, e d u m
. . . . . . . 0 5-03 0 1 2 3 3 7
J . A . J .H o f t ,L o p p e r s u m . . . .
. . 0 5 9 6- 5 7 2 8 1 8

Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma. Vm vr. tussen8.00-8.15uur,
tel. 06 - 51255926.

BegrofenísverenÍgíng
Kontens
Uitvoortverzorgeï
C.Boersemo
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Ledenodminístrotíe:
J.O.M.Wols-Stolloert

(05e5-552303

Gelievewilzigingen
bij huwelijk,somenwonen,
geboorteen/of verhuizingen
doorgevenoonde ledensdministratíe

VAN DE REDACTIE
op de jaarlijksecollectevoor't
ln het vorigenummerwerd u geattendeerd
eén van onze colLougnijs.In de afgelopenweken heeftu waarschijnlijk
In dit laatstenummervoor de zomerlectantenaan uw deur aangetroffen.
vakantiekunnenwij mededelendat onze collectein de dorpen Kantens,
Rottumen Stitswerd€ 1.361,40heeftopgebracht.Hoeweldeze opbrengst
ietsminderis dan in het vorigejaar (opbrengstvorigjaar was € 1.430,42\
zijn we toch erg tevredenmet het behaalderesultaat.Voor de redactieis
dit een blijk van waarderingdoor de lezersvan het blad. Van sommige
retourontvangen.We hopen
mensenhebbenwij nog geen collectezakje
nog iets kunnenverhogen.Dus,
daaromdat we deze collecteopbrengst
thuis heeft,of u heeft onverhooptgeen
afs u nog een leeg collectezakje
collectantaan de deur gehad,dan verzoekenwij u om alsnoghet zakje in
te leverenbij een van onze collectantenof om uw gift over te maken op
onze bankrekening.
De collectanten
wordenhierbijbedanktvoor hun vrijwilligemedewerking.
Naastonzeeigenredactieleden
FrouwkeDoornbos,Anna Holtman,Gerad
Werkman,
Adrievan Vlieten Willemv.d.Bijlwarendit EmmyAbrahamzen,
TreesVriezema,Giny en TjarkoWibbensen MariaWerkman.
Zowel geversals collectanten;
allemaalhartelijkbedankt!Met zijn allen
makenwij de uitgiftevan 't Lougnijsmogelijk.
We hopendat u in de zomer met veel plezierdit nummerzult doorlezen.
We hebbenhem dezekeer dan ook extra dik gemaakt.In augustusvergeen 't Lougnijs.Het eerstvolgende
schijnter i.v.m.de vakantieperiode
in de laatsteweek van augustus.
nummerkunt u derhalvevenruachten
We hopendat u een plezierigevakantietijd
mag beleven.

WEINIGBEZOEKTIJDENSGRONINGERMOLENWEEKEND.
gehouden.
Op 12 en 13 juni jl. werd weer een Groningermolenweekend
Ook koren-en pelmolende GroteGeerthad deze twee dagende deuren
openvoor publiek.
Op zaterdagkon bij de stookhutworden gestartvoor een molenfietstocht
langs6 molensop het Hogeland.Helaaswas er maar weinigbelangstelling voor.Misschienwas de weersvoorstelling
van een dag te voren toch
te slecht.Maar gelukkigviel het de tweedemolendagenerg mee met het
weer.Al warende pannenkoeken
lekkerop de zaterdag,druk was het niet
in de stookhut.Maar de molenaarwas tevredenmet bezoekop de twee
dagen,van molenaarsuit Friesland,Zuid-Holland
en Brabant.Allemaal
dezelfdehobby,alleenmet een andersoortmolen.
Voor de molenaarwas het dus geslaagd.
De organisatie.

N.B. Tijdenshet Groningermolenweekendhing de Groningervlag in de
vlaggenmastachterbij de molen.Op zondagmorgenwas hij helaasverGraagwil ik diegenebedanken
dwenenen was het touw doorgesneden.
of misschien
op zaterdagavond
die de vlag voor mij heeftbinnengehaald
geleendheeft.Er is reedsaangiftegedaanvan diefstalen vernielingbij de
Politie'
De molenaar.

COLLECTE.
Coflecteweek24 tlm 29 rnei 2004 van NationaalEpilepsieFonds, "De
Machtvan het Kleine",heeftopgebrachtin de dorpenKantens,Rottumen
Stitswerd€ 311,71. Alle gevershartelijkbedankt.
JannyHoltman.

SPEELTUINNIEUWS.
'Spruddernust'.
Op 12 juni jl. was het een gezelligedruktein de speeltuín
Ongeveer50 kinderenwarendezemiddagnaarde speeltuingekomenom
deel te nemen met de jaarlijksespeelmiddag.De speeltuinwas versierd
met ballonnenen slingers.De weergodenwarenons gunstiggezinden het
bleefde hele middagdroog.
Zoals altijd konden de kinderengeschminktworden en daar werd veel
of
gebruikvan gemaakt,veel kinderengingenals leeuw,lieveheersbeestje
iets dergelijksnaar huis.
gemaakt.Groep 1,2 en 3 konspelcircuitjes
Er warentwee verschillende
den op klossenlopen,water overgooienvanuiteen emmer in een groot
glas met een plasticbekertjeen daarnaringengooienen blikkenomgooien.
Met veel enthousiasmewerd hieraanmeegedaan.Er werden uiteindelijk
drie prijsjesverdeeld:
1. Melissav.d.Gronde:2. LisanneBuma;3. DaniëlleBlaauwwiekel.
De groteregroepengingenzaklopen,steltenlopen,ringengooienen daarna bal gooien.Ook hier deden veel kinderenaan mee. De volgendekinderengingenmet een prijsjenaar huis.
1. NienkeVerbree;2. MargaOmta;3. AgnesOmta.
Tijdenshet spelenwerdende kinderenvoorzienvan ranjaen wat lekkers.
We kunnenterugkijkenop een hele gezelligemiddag.
Met vriendelijkegroeten,
'Spruddernust".
namenshet bestuurvan de Speeltuinvereniging

DANKBETUIGING.
lk wil iedereen,die mij een kaart,bloemen,een bezoekin het ziekenhuis
gebrachthebben,daarvoorhartehjkbedanken.Dan kom
of in Maartenshof
je er achterdat je veel kennissenen vriendschaphebt.Maargelukkiggaat
het weer de goede kant op. De heup doet het tot nu toe goed. Het lopen
op krukkenmoetvoorlopignog wel, maar dat gaat ook weer voorbíj.
Hartelijkbedankt.
JantjeGroenhof.

OPHALENOUD PAPIER
De laatstekeer voor de zomervakantie!
Woensdagavond
7 juli om 18.00uur bij de weg klaarzetten.
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
oud papieren kartongraagaanleverenin dozenof papierenzakken.
Bij klachtenkan men zich wendentot de contactpersoon
van peuterspeelzaal "Poppedijn",
FrouwkeDoornbos,tel. 557250.

OPHALENKLEIN CHEMISCHAFVAL/KLEINEELECTR.APPARATEN
Op maandagmorgen
19 juli en maandagmorgen
23 augustuskunt u bij het
personeelvan de chemokaruw klein chemischafval inleveren.Heeft u
kleinchemischafvalaan te biedendan kunt u dit, in de week voorafgaand
aan de inzameling,telefonischdoorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel.
437662.U kuntook een e-mailsturennaar:algemeen@eemsmond.nl.
uw
afualwordt vanaf uw huis meegenomen.Ook afgedanktekleine electrische apparatenzoals koffiezetapparaten,
strijkijzers,broodroosters,boormachines,haarfohns,electrischetandenborstels,
mixersetc. kunt u gratis
meegevenaan de chemokar.

ONTVANGEN
GIFTEN
In de maandjuni mochtenwij de volgendegift op onze bankrekeningontv a n g e nJ: . S .t e K . :€ 1 5 , Qe opbrengstvan onzecollectein Kantens,Rottumen Stitswerdis dítjaar
€ 1.361.40.
Wij dankenu voor uw bijdrage.

DW

ca*o de peoo...

Even voorstellen:
lk ben WillemAaldersen ben getrouwdmet Jannette.Wij hebben éen
dochterlngeborg(9 jaar).
Waar kon je vandaan?
lk ben geborenin Rottum(Gr.).
H.oe benje in Kanttensterechtgekomen?
We zochteneen huis in KanteÀsen ik heb mijnjeugd in Kantensdoorgebracht.
Doeje mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp? Zo ja, waaraan?
Kinderspeelweek
en ik ben één van de ledenvan de aótiviteitenraad
op de
Klinkenborg
school.
Omschrijfje zelf in S woorden.....
Behulpzaam,
aardig,werkzaam.
Met wie zou je een dagje wiilen ruilen?
Met niemand,ik ben zo tevreden.
Waarmogen ze je's nachÍs voor wakkermaken?
Voor een mooie ijshockeywedstríjd.
Wat staater altíjd in je koetkast?
De gebruikelijke
dingen.
Watneemje mee naar een onbewoondeiland?
Mijnvrouwen dochterplus vishengel.
tlat vild ie het leukst om te lezen in 't Lougnijsen
wat zou je aan ,t
Lougnijswillen veranderen?
Alleswel, zo laten.
En tot slot,aan wie geef je de pen door?
Aan LindaHamming.
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Voorwoord van de voorzitter,
Het is weer zover! Na een halfjaar hard werken heeft het bestuur van B.V.
R.O.D. weer een DósffeesÍop poten gezet. Met een sterk afgeslankt
bestuur,en poftefeuilleis het ons weer gelukt om een feesttenten een kermis op de ijsbaante zetten. Met hulp van verschillendekanten kunt u als
líd van de verenigingweer als vanoudsfeesf vieren.
Met een jaarmarkt, kermis, feesttent en live muziek zal het zeker weer
gezelligzijn. Het afgelopenjaar is zeker niet makkelijkgeweesÍ, en er zijn
ook vele wegen bewandeld om zover te komen, maar waar een wil is, is
een weg. En deze hebben wfi voor u gelegd. Wij hopen met zijn allen dat
iedereen deze weg gaat bewandelen,en bij ons in de feesttentkomt. Wij
hebben we zin in. u toch ook ???
Namenshet bestuurt.
Kevín Hamming.
Het Dóstfeest2_004
wordt mede mogelijkgemaaktdoor:
HeinekenNederland
V.O.F.Steendam
KapsalonTabak
Evenementengroep
BoelemaDHZ
Ineke'sbroodjes
Reisigerverhuur
DrogisterijMarja
en kadootjes
KlussenburoKremer
Kappershoes
SlagerijZuidhof
Moonlight
KapsalonAnita
MobielHórntje
Schildersbedrijf
Bonema Bakkerijde Winter Stumageluid
Timmerfabriek
Deli XL
Oomkens Stavasius
Prograrnmadonderdag8 juli
Zoalsjullie van ons gewendzijn, staatop donderdagde jaarmarktop het
programma.Dit jaar zal de marktom 14.00uur beginnenen om 20.00 uur
eindigen.Ook de kermisgaat dan weer van start.
Als er nog mensenzijn die zich willenopgevenom hun spulletjeste verkopen, dan kunnen zij zich opgeven bij onze marktmeester Klazien
Werkman,tel. 0595-551
623.
marktkramen
zal ook de standvan B.V. R.O.D.
Naastallerleiverschillende
er weer zijn Hier kunt u terechtvoor een kop koffíeof een kop thee. Ook
kunt u hier terechtom een videoof DVD van de film 10 jaar B.V. R.O.D.
te bestellen.Ook is hier informatieover het dagje Aqua Zoo in
Leeuwarden.
B.V. R.O.D.wenst u een gezelligdagjemarkttoe.
Tevensis natuurlijkook de feesttentgeopenden daar bent u natuurlijkvan
hartewelkom.
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Braderieactie MobielHórntje
pataten vierfrikandellen
Gezinszak
metbakjesausnaarkeuze.
of kroketten

voorTeUfO
Alleen geldig tijdens braderie op I juli
met inleveringvan deze bon.

Lawaaioptocht.
Het is de bedoelingdat alle kinderenuit Kantenshet dorp
latenwetendat het Dóstfeestweer is begonnen.Alle kinderendie mee willen doen,moetenom 15.45uur in de feesttentaanwezigzijn.Om 16.00
uur gaanwe dan door het dorp.
Neem vooraliets mee wat veel, heel veel lawaaimaakt b.v.toeters,pannendeksels,trommelse.d. Een auto met veel lawaaigaat voorop,en ook
je oudersmogen mee en ook veel lawaaimaken.Dus trommeliedereen
maar op en kom om 15.45uur naar de feesttent.
Programmavrijdag9 juli
Op vrijdagbegintde kermisom 16.00uur. Naastde zweefmolen,schiettent en ander kermisvermaak
is de feesttentook open.Tussen 18 en 19
uurzal de bar evensluitenen vanaf19.00uur tot 01.00uur is de tentweer
geopend.
Om 19.30uur zal dan de Playbackshowvan startgaan.De kinderenzullen dan in drie leeftijdsgroepen
strijdenom de eerste plaats.
Groep 1 is leeftijd3 tot 6 jaar;
Groep2 is leeftijd6 tot 9 jaar;
Groep3 is leeftijd9 jaar en ouder.
Voor opgave kunt u het strookjegebruiken.Als het playbackenis afgelopen,dan zullende DJ's Berten Olaf het roerin handennemenen er een
gezelligeavondvan maken.
Onderde 16 jaar wordt geen alcoholgeschonken.Wij werkenvanavond
met polsbandjes.
Bij twijfellegitimatieverplicht.
G E E NB A N D J EO M . W E L D R I N K E ND
. A N V R O E GT H U I S .
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Zet Kantensin het licht.We zoudenhet erg leuk vindenom een lichtweek
te houdenin Kantens.Zet je huis of tuin in het lichten versierhet naarje
eigensmaak.Je kunt het alleendoen of met je burenof metje hele straat
zelfs. De week van het Dóstfeestlijkt ons daar heel geschiktvoor. Een
onafhankelijkejury gaat door het dorp en beslistwie het mooist zijnlhaar
huis heeftversiert.
De prijsuitreiking
valt tijdenshet Dóstfeest.De prijs is een heerlijkegrote
slagroomtaart
en natuurlijkde bewonderingvan de rest van het dorp.
Dus doe allemaalmee,alleenal voorde gezelligheid
in het dorp Kantens.
Programmazaterdag10 juli
Op zaterdag beginnenwe om 10.00 uur met een "Sterksteteam van
Kantens"wedstrijd.Teamsbestaanuit 5 mannenof 5 vrouwen,dus niet
gemengd. Dezeteams nemenhet tegenelkaarop in een spannendspellenparcours,bestaandeuit 6 spellen,die alles te maken hebben met
krachten nadenken,dus geefje team op bij de standvan B.V. R.O.D.tot
20.00 uur of leverhet strookjein.
Het avondprogrammabegint met onze eigen KaansterVlinthippersen
daarnakomende FightingCats.Beidegroepenzijn bij u zekerbekend,de
één komt uit het dorp, de ander speeltal voor de vijfdekeer in Kantens.
De bandledenzijnenigszinsveranderd,
maarde muziekzaler nietminder
door zijn.
De bar is op zaterdaggeopendtot 02.00uur.Onderde 16 jaar geen alcohol, wij werkenvanavondmet polsbandjes.
Bij twrJfellegitimatieverplicht.
G E E NB A N D J EO M , W E L D R I N K E ND
, A NV R O E GT H U I S .
Oproep!!!!!!
Het bestuurvan B.V. R.O.D.bestaatmomenteeluit 3 man, hiernaasthebben wij 15 vrijwilligers.
Om ook de aankomendejaren feestente kunnen
organiseren
zijnwij dringendop zoek naarmensendie mee willenhelpen
organiseren.
Heeftu interesseom deel uit te makenvan B.V. R.O.D.en
wilt u graag meehelpen,meldtu dan a.u.b.aan bij het bestuur.Bij geen
nieuwe aanmeldingenis het de vraag of er volgendjaar nog een B.V.
R.O.D.bestaat.
K. Hamming,tel. 551277.
C. Bruinsma,tel. 551924.
M . d e K a m ,t e l . 5 5 1 4 8 0 .
Polsbandies
Zoalsjullie hebbenkunnenlezen,werkenwij dit jaar met polsbandjes.Dit
doen wij niet omdat wij dit leuk vinden,maar omdat dat verplichtwordt
gestelddoor de gemeente.Wij vragendan ook of iedereenzich aan de
regelswil houden.Dit is nietalleenmakkelijkvoor ons,maarook voorjullie zelf.
Bij voorbaatdank,het bestuurB.V. R.O.D.
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Opgave strook playbackshow
Naam:
Leeftijd:
Naam artiest:
Titel:
N u m m e ro p C D :
Zelfje CD meenemen,a.u.b.voorzienvan naam en adres.
lnleverenbij Carla Bruinsma,Kooistraat11 of op de braderiebij de B.V.
R . O . Ds. t a n d .

Opgave Sterkste Team Kantens
Naamteam:
Bestaatuit 5 mannen/of 5 vrouwen
Contactpersoon:
Kosten:€ 5,- per team,voldoenbij opgave.
Opgevenvoor B juli,20.00uur bij de standvan B.V. R.O.D.op de braderie of bij Mariekede Kam, Kooistraal48.

W

.sLAAPKAI"1ERs
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. ZONWERING
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DE K.N.R.M.IN DE SCHIJNWERPERS.
Regelmatigkom ik, als ik langs de straat loop, de donkerblauweauto
tegen met het logo van de KNRM (KoninklijkeNederlandseRedding
Maatschappij
).Achterhet stuurGerm Martinivan de Pastorieweg.
Nu de vakantievoor de deur staaten er steedsmeer mensenkomenmet
een boot,leek me dit een geschiktemaandom eens een gesprekte hebben met Germ Martini.
Mag ik je vragenwat je functieis bij de KNRM en wat deze inhoudt?
Op 15 mei 1984 is reddingstation
Eemshavenofficieelopgericht,op 1
oktober1990is een plaatselijk
bestuur( de plaatselijke
commissie) geïnstalleerd.Sinds die tijd ben ik secretaris.ReddingstationEemshaven
bestaatgeheeluit vrijwilligers,de secretarisis dus ook een vrijwilliger.Als
van het hoofdkantoorvan de KNRM
secretarisben je het aanspreekpunt
te lJmuiden.Je bent de "regelneef'van het reddingstation,
al is de schipper van de reddingbootverantwoordelijk
voor het reilen en zeilen aan
boord.Daarnaastverzorgik, ook op vrijwilligebasis,film /lezingenvoor de
KNRMin Noord-Nederland.
Op 1 januari2001 kon ik in vaste dienstvoor de KNRM gaan werkenals
operationeelinspecteurNoord. Dit was een nieuwe functie binnen de
KNRM.Dat ik daar wel zin in had mag duidelijkzijn,vanuitje vrijwilligerswerk een baan krijgenis mooi en bovendienweet ik uit de praktijkwat
belangrijkis voor een vrijwilligeren hoe sturing te geven aan een reddingstation,

i
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inspecteurbeheerik nu de relatiesmet een twintigtalredAls operationeel
ten noorvan Callantsoogtot Elburgen alle reddingstations
dingstations,
in Nederlandvallenonder de
den hiervan.De overige20 reddingstations
hoedevan mijn collega( operationeelinspecteurZuid ). lk dien o.a. toegereedheidvan dezereddingstations,
zichtte houdenop de operationele
waaronderde geoefendheid.
voor ca. 400 vrijwilligersen een tiental
Aldus ben ik verantwoordelijk
Vandaardie "donkerblauwe
auto",ik rij 60.000kilometer
beroepskrachten.
per jaar.
provincies
in de noordelUke
Kun je iets vertellenover het reddingswezen
en dan met name op de Waddenzee?
een belangrijVan oudshervervultde reddingbootop de Waddeneilanden
ke rol voor de gemeenschap.Uiteraardvoor de eerstetaak: Reddingop
zee voor hen die in nood verkeren,daarnaastwordende KNRM reddingboten ook ingezet voor het vervoerenvan patiênten/gewondennaar de
vaste wal ( 200 keer per jaar ) en "sociale"transporten.Als bijv.aan de
's
vastewal een persoon nachtsop stervenligt,zullende eilandersnooit
een vergeefs beroep doen op de reddingbotenvan de Redding
Maatschappij.
Het werk wordtgedaandoor vrijwilligers?
vrijDe KNRM heeft800 ( 600 varenden 200 aan de wal ) professionele
willigers, 10 beroepsschippersop de grootste reddingbotenen 36
in de walorganisatie.
beroepskrachten
dan in de anderemaanmeer reddingsacties
Zijn er in de zomermaanden
den?
zijn vanwegede kans op slechterweer in het
De meestereddingsacties
als er meer recreatievoor- en naseizoen.Dus wel meer reddingsacties
vaart is.
lk hoordedat in de Eemshavenhet mooisteonderkomenstaat van heel
Nederland.
Kun je daar iets over vertellen?
Het is een efficiënten een mooi boothuis,maar ik zeg liever"het kon mingevestigdte Groningen,
der". Dankzijde Anna DorotheaHingststichting,
werd er in 1994 eerst een nieuwereddingboot,de "Anna Dorothea"aaÍ'l
KNRM reddingstation
Eemshavengeschonken.DezelfdeStichtingschonk
in 2001 een boothuisen een ligplaatsvoor de reddingbootaan reddingstationEemshaven.De vrijwilligersvan reddingstationEemshaven
zijn er zeer tevredenover en kunnenhun werk nu prima uitvoeren,evenpromotionele
activiteiten.
als de noodzakelijke
van de
Komen er veel mensen op de jaarlijkseopen Reddingbootdag
KNRM?
Sinds de oprichtingin 1824 ontvangtde KNRM geen subsidiesvan de
overheid.De KNRM is dus geheel afhankelijkvan vrijwilligebijdragen
16

legatenen erfenissen.Tevenszijn de donazoals:donaties,schenkingen,
teurs, onze redders aan de wal, van groot belang, zij zorgen voor een
vaste stroom aan inkomsten.Voor 15 Euro bent u reeds redder aan de
wal. Aanmeldenkan ook bij mij. Een belangrijkeredenvoor de open dag
is dan ook de bindingmet de donateursen het wervenvan nieuwedonateurs.Deze opendagenzijneen grootsucces.In 2005wordtde open dag
op zaterdag23 aprilgehouden.

ï

Hoe komt de KNRM aan de financiën?
De KNRM heeft11 miljoenEuroper jaar nodigom de uit 60 reddingboten,
gestationeerdop 40 reddingstationslangs de Nederlandsekust, het
lJsselmeer,
de Waddenzeeen de Zeeuwseen Zuid - Hollandsewateren,
bestaandevlootvarendete houdenen te vernieuwen.Daaromvind je de
plaatsenvoor promotioneleactiKNRM ook op de meest uiteenlopende
viteiten.Alle betrokkenenbij de KNRM dienenhard te werkenom geld in
te zamelen.
Heb ik nog wat vergetente vragen?
Ja, de KNRM is niet in een paarvragenonderwoordente brengen.lk ben
verheugdover deze aandacht.Elke aandachtkan de KNRM helpen en
indirecthelptu degenendie ons op zee hard nodigzijn.
De reddingboot " Annie Jacoba Visser". Mevr. Visser was vroeger
mijn juf te Kantens. Het is toch een vreemd idee, dat de naam van je
schooljuf voortleeft op een reddingboot, maar ook heel mooi. Deze
reddingboot ligt altijd in de Eemshaven?
De reddingboot"AnnieJacobaVisser"is begonnenop Schiermonnikoog
en ligt nu gestationeerdop reddingstationLauwersoog.
"Jan en TitiaVisser",geschonken
In de Eemshavenligt nu de reddingboot
door dezelfde familie Visser. De "Anna Dorothea" is verhuisd naar
Lemmer.
Misschiendoet een goed voorbeeld,goed volgen.
lk dank u vriendelijkvoor de aandacht.
Namens't Lougnijsheel hartelijkbedankt,dat je ons wat meer inzichthebt
willengeven in het werk van de KNRM.
A.E.v.d.H.-L.
STILTE
lk luisternaar de woeste zee
met haar vertrouwdgeweld
maar ook het roerloos stillemeer
heeft mij soms véel verteld.
ToonHermans
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''LIGHTOP HET HOGELAND''SUCCESVOLVERLOPEN
Het foto-expositieweekend
op 19 en 20 juni jl. in de Dorpskerkenvan
Kantens,Rottumen Stitswerdis zeer succesvolverlopen. Een half jaar
lang heeft initiatiefnemer
MartinSprengersamen met de fotografenAbel
Groenewolduit Groningenen Henk Ottemauit Uithuizengewerktaan het
realiseren.van
de expositie,met als thema:"Lichtop het Hogeland".En
hun moeitewerd beloond:ruim 180 bezoekershebbenzij welkommogen
hetenin de drie kerken!
gehouOp zaterdagwerd's morgensom 10.00uur de openingstoespraak
den in Rottum door ds. Kristensen,sinds 1997 predikantvan de
gevolgd
Protestantsegemeente Kantens-Stitswerd
en Usquert-Rottum,
door de openingshandeling.
Daarbijwerd een fraaie grotefoto van Henk
Ottemajoyeuxzichtbaargemaaktvan het Uithuizerwad in avondschemering met het baken van Rottumeroogop de achtergrond. Daarna nam
MartinSprengerhet woord: hij verteldede genodigdenover de totstandkomingvan de expositie,als een mengelingvan de kunstvan de fotografie met dit thema, gecombineerdmet muziek in sfeervolleoude kerkgebouwen, die op zichzelfal bakenszijn op het Hogeland. Een muzikaal
intermezzowerd door hem uitgevoerddoor het zingenvan 2 toepasbare
liederenbij het thema.Hij werd daarbijbegeleiddoorAbelGroenewoldop
het 18e eeuwsekerkorgelvan Rottum.Vervolgenskon nog even worden
nagepraatbij een kopjekoffie, geschonkenuit Groningerkraanjespotten.
's Middagswas het Nicolai-ensemble
uit Harente horentijdenseen zgn.
open repetitie:bezoekerskondenin alle rustde foto'sbekijkenterwijloude
Engelsekoormuziekdoor de gewelvenklonk. Om 17.00uur werd in de

l''
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fraaie akoestischekerk van Kantenseen inloop-concert
gehoudendoor
het koor, waarvanzo'n 50 luisteraarskonden genieten. Een orgelsolo
brachtwat variatiein het programma.
Zondagochtendstond de goed bezochttekerkdienst in Kantensin het
tekenvan het thema.Wegensvakantievan de eigen predikantwas mevr.
Meihuizende voorganger.Zij maaktede kerkgangersopmerkzaamvoor
het kijken,zonderdat iemandietsziet.Je gaat door de druktevan de tijd
en van je leven zo dikwijlsvoorbijaan de schoonheidvan je omgeving,
gewoonomdatje geen moeitedoet om werkelijkte zien.
's Middagswas
er nog een orgelbespeling
te beluisterenvan een gastorganisten 's avondswerd het weekendbeslotenmet een Vesperin de kerk
van Stitswerd,geleiddoor ds. Oosterdijkuit Haren,tevens de bedenker
van het thema. Al met al een geslaagdweekend,( met dank aan de vrijwilligersvan de 3 dorpen) waarinhet GroningerHogelandniet alleen
centraalheeftgestaan,maarook een flinkeopstekerheeftgekregen!
MartinSprenger

NIEUWSVAN INEKE'SBROODJES& KADOOTJES
Het is woensdagavond
16 juni als ik met lneke Groenewegeen leuk
gesprekvoer over het wel en wee van "lneke'sBroodjes& Kadootjes"in
Kantens.Het is bijna zomervakantie
en dan gaat Ineke altijdeen aantal
wekendicht i.v.m.haar eigenvakantie.Dit jaar zal de winkelvan donderdag 8 juli Vm zaterdag30 juli geslotenzijn.De winkelis vanaf maandag2
augustusweer geopend.Na de vakantiezal er het één en andergaan veranderenin de winkel.Uit eigen onderzoekblijktnamelijkdat de klanten
van lneke voornamelijk's ochtendsde winkel bezoekenen dat er in de
middagurenweínigtot geen klantenin de winkelkomen.Inekeheeftdaarom na langwikkenen wegenbeslotenom de openingstijden
enigszinsaan
te passen.De openingstijden
vanaf maandag2 augustuszijn dan ook als
volgt:

Maandag 8.30uur- 12.30uur
Dinsdag Gesloten
Woensdag8.30uur- 12.30uuren 13.30uur- 18.00uur
Donderdag
8.30uur- 12.30uur
Vrijdag
8.30uur- 12.30uur
Zaterdag 8.30uur- 12.30uur

^èrut

& Kaoo^

*'fi6.fr"

Hoewelde winkelmindervaak geopendis, blijvende diverseproducten
die Inekeverkoopten de dienstendie ze aanbiedthetzelfde.ln het volgendenummervan het lougnijszal hierverderop ingegaanworden.
F.D.
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VLINTHIPPER. CONGERT.
Alles was aanwezig,een mooie locatie,een zangkoor,muziek,alleende
zon en warmteontbrak.Het had zo mooi kunnenzijn in de tuin, maar na
wekenlangedroogte,gooidede regennet op deze avondroet in het eten.
Maarde Vlinthipperslietenzich er nietdoor uit het veld slaanen wekenuit
naar de groteschuurvan de boerderij.
En ze haddener lol in. "Doorde bossen,door de heide",Dê scheresliep,
Mien toentje met Jan Lambersals solist. De liedjesschaldendoor de
schuuren over het erf.
Er was wel publiek( 40 ), maar er haddenmeer bij gekund.Naast de
slechteweersomstandigheden,
speeldeNederlandom kwartvoor negen
tegen Tsjechië,wat natuurlijkook velenthuis hield.

VAKANTIEPUZZEL.
24 omschrijvingen,
die door elkaargehusseldzijn. De antwoordenbeginnen allemaalmet een andere letter van het ABC ( behalveX en Y )
Probeerde antwoordenin de hokjeste passen.Bekijk't Lougnijsgoed,
ook de advertenties.De genummerde hokjes geven achter elkaar
geplaatst( 1 - 8 ) een woord.Dat woord kunt u opsturennaar't Lougnijs,
Bredeweg1 te Kantens.Onder de goede inzendersverlotenwe 3 reiswekkertjes.We hopen dat er wat meer lezersmeedoen.Veel plezierer
mee en succes!
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dorpshuis
Rottum
K.R.C.
Thomas
Wierema....(vul
aan)
"Hetleertvanzulf'
1januari
wethouder
timmerfabriek
straat
Yogacentrum

naamdorpskrant
(voorbeeld)peuterspeelzaal.
R o t t ulm
i go
t pe e n. . . . . . . . . drukker
Lougnijs.
"GroteGeert"
naamkerkStitswerd
organisator
Koninginnedag"DeoDicatus"
Theater
oudesteenfabriek
keukens
enbadkamers
autobedrijf
Culturele
Prrys
2003voor...... toneelverenigíng
loonbedrijf
kopstubber
(Ned.woord)

voo R b e.e.
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NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
Gymclub.
Zoals u weet, hebben wij een paar jaar geleden moeten stoppen met de
gymclub,omdatwij nergenseen nieuweleidsterkondenvinden.
Er kwamennieuwebewonersop de boerderijaan de Klinkenborgenveg
6
en nu bleeker toch opeenseen lichtpuntjete zijn.
De Vrouwenraadheeftcontactgezochtmet Climaxen het is de bedoeling
om bij voldoendebelangstelling
in septemberte startenmet een gymclub.
ln het Lougnijsvan 1 septemberkunt u hierovermeer lezen,maar u kunt
er in de zomerperiodealvasteven over nadenken.
Hieronderstelt de nieuwe gymlerareszich aan u voor. Bovendiengaat
Anna Holtmande drie nieuwebewonersvoor 't volgendeLougnijsvragen
voor een interview.
Even voorstellen:
Mijn naam is TrudyVrugt.
Sindsjuni 2003 ben ik woonachtigte Kantens.
lk ben 35 jaar werkzaamin het VoortgezetOnderwijsals lerareslichamelijkeopvoeding,zelfuerdediging
te Beverwijk.
en vertrouwenspersoon
Na een jaar heen en weer reizen,ga ik per 1 september2004 met vervroegdpensioen.
De sportvereniging
Climaxheeftmij gevraagdeen groepop te zettenvoor
vrouwen/mannen,
die graag 1 uur per week actiefwil zijn in Kantensom
in conditiete komenof te blijven.
De lessenzullenbestaanuit een conditioneel
deel,gevolgddoor een ontspannenddeel,afhankelijkvan de wens van de deelnemersmet als doel
plezierin bewegen.
Dus....ontspanningdoor inspanning!
Uitstapje.
Op woensdag 16 juni brachten 18 personenuit Kantens en 8 uit
"Zuidpool"te Usquert.
Zandeweereen bezoekaan museumboerderij
MevrouwNijholtontvingde groep in de rosmolenkamer.
In de rosmolen
liep vroegereen paardvier uren lang rondjesom de melk te karnentot
boter.
De kannenthee en de koffiein kraantjespotten
stondenal klaar,evenals
schalenkoek,besmeerdmet boter.
De vrouw des huizes vertelde tijdens het koffiedrinkeniets over de
geschiedenisvan de boerderij.De restauratie
was klaar,op de trouwlocatie na, waar nog een vloergelegdmoestworden.
Daarnavolgdede rondleidingdoor het huis. Er waren wel drie keukens,
woonkamers,souterrainen dit alles ingerichtmet oude spullen.
De slaapkamer,
waar Beatrixen Claushaddengelogeerd,en nu in gebruik
door het echtpaarNijholtzelf, werd bezichtigd.Alle ruimtenworden door
de familiegewoonbewoond.Het is zodaniggrootdat de helegroepin een
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kamerof slaapkamer
kon kijken.En dan de lange,hogegangen!wat een
werk, verzuchttende vrouwelijkebezoekers.De meeste wilden er niet
graagwonen,maar om te zien is het natuurlijkheel leuk en het noorden
heefter een toeristischeattractiebij.
Met een kijkjein de Slingertuin
werd het bezoekafgesloten.

UITNODIGING
INFORMATIEAVOND
KANTENS
De provincieGroningenheeftbeslotenverbeteringen
aan te brengenaan
de Langestraatin Kantens.Aanleídínghiervoorzijn de dorpenrondein
Kantensvan 2003 en klachtenvan bewonersover o.a. de hoge snelheid
op de Langestraat.
Om deze plannentoe te lichtenen met u te bespreken
nodigenwlj u, namensde provincieGroningen,uit voor een informatieavondop dinsdag6 juli 2004.Aanvang20.00uur in 't Schienvat.
U bentvan
hartewelkom!
GemeenteEemsmond

NIEUWSVOOR PEUTERSIN ROTTUM,STITSWERDEN KANTENS
De zomervakantiestaat weer voor de deur. PeuterspeelzaalPoppedijnis
dan ook druk bezig met de voorbereidingen
voor het "laatsteschooldag
feest" dat elk jaar traditíegetrouwgehoudenwordt in de peuterspeelzaal.
De peuterspeelzaal
is de gehelezomervakantie
(maandag12juli Vm vrijdag 20 augustus)gesloten. op 23 augustusgaan de deurenweer open.
Voor de ouders van kinderendie binnenkort2 jaar worden, bestaatde
mogelijkheid
om tot en met vrijdag9 juli (en na 23 augustus)een informatieboekje en inschrijfformulier
op de peuterspeelzaalop te halen
(Kerkhofsweg
7 in Kantens).Dit kan op maandag,dinsdag,donderdagen
vrijdagvan 8.30tot 9.00 uur en van 11.30tot 11.45uur.Dan kan ook kennis gemaaktwordenmet de peuterspeelzaaljuf
LizetteSnijder-Oostmeijer.
Totziensop de speelzaal.
Het bestuurvan peuterspeelzaal
Poppedijn
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HALLO ALLEMA/AL,
Nog een maandjeen dan is het weerzover...dekinderspeelweek!!!
De speelweekwordt dit jaar gehoudenvan maandag 16 Vm vrijdag20

augustus.
Op maandag
16 augustuskunnenallekinderenzichinschrijven
van 10.00
tot 11.00uur.
De speelweekwordtfeestelijkgeopendom 13.30uur bij salem.
Om alle kostente kunnendekken,vragenwe dit jaar aan iedereendie
mee gaat zwemmen,een extrabijdragevan €1,50.
De.zate.rdag
voor de speelweek(14 augustus)houdenwe weer een rommelmarkt.We komenvrijdagavond13 áugustusbij u langsom eventuele
rommelmarktspullenop te halen.(Alleenbruikbarêspullénworden meegenomenen geen witgoed!)
Alle kostenlozematerialen(zoalsvitrages,gordijnen,lakensetc.)zijn nog
steeds van harte welkom. Deze kunnen ingeÍeverdworden Oi; Wifferi
Aalders,Kolpendestraat
9 Kantens.
Omdat wij volgendjaar ons ldertigjarig! bestaanwillen vieren met een
super-coolknal
.fee9t,organiserenwe tijdensde speelweekeen sponsorloop' De bedoelingis dat de kinderentijdensde speelweekop een leuke,
gezelligemanier.zoveelmogelijkrondjesgaan rennenom dé kerk en op
geld inzamelenvoorde speelweek.In dit Lougnijsvindje een
9"t9 m-anier
inschrijflijst
voor de kinderenwaaropouders,opa'sen omJs, familieieden,
buren,kennissenen vriendenzich kunneninsihrilvenvoor een bedragper
rondeof met een vast bedrag.De kinderenkrijgehzo de mogelijkheid-om,
voordatde speelweekbegint,al sponsorente zoeken.Het iischrijfforrrlier kan tijdensde speelweekingeleverdworden.(verdereinformatieover
de sponsorlooptijdens de speelweek.)We hopen dat iedereenzoveel
mogelijksponsorszoekt, zodatwe er volgendjaar een knallendfeestvan
kunnenmaken!
Doe allemaalje besten tot ziensop maandag16 augustus!!!

Hetbestuur.

ZONNEBAD
De zee met haar immensepracht
de zachte kleuren van het duin
het zegt haar niets
zij ligt en wacht
en denkt alleen: ben ik al bruin?
ToonHermans
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Inschrijflijst sponsorloop speelweek
Naam:
Leeftijd:
Naamsoonsor

perronde:Vastbedrag:
Bedrag

€€

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
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Een paar weken geleden hoorde ik deze voordrachtover een vaatdoek,u
weet wel zo'n lap op het aanrecht. Wat ze daar vroeger allemaal mee
deden, /eesf u hieronder.
SCHUDDELDOUK.
ging ter wel ais roar heer
Mit de schuddeldouk
t Was voak n gesmeeren n gegleer
Jongenzellender wel nait veul van waiten
En aandernwillent laifstmor vergeten
k Wil joe dat geernais even oet de doukendoun
Wat ie mit n schuddeldoukaalpmoalkinnendoun
t Begonsmórnsvrougmit t waark bie heerd
Den was joe dij schuddeldouk
al vot veul weerd
Want joen haandenzatenvol rout en aask
Hou kreegje ze weer schieras der gain schuddeldouk
was
Kovviemos kloar,melkerskwammenweer
Eefkesmit schuddeldouk
deur kopkesen hemmelwazzenze weer
Kienderkwammenvan bèr of, opoe ston op
Aalpmoalrad even mit schuddeldouk
om kop
Kiendermozzennoar schoul,och herik,t is onnerneus nog wat glad
Even mit schuddeldouk
en ze laipenweer schierbie pad
Kwam de boer thoes mit mis aan haanden
Piep was wat voel,wol nait te best braanden
Even onner pomp,den was diksteder of
En de schuddeldoukdreugdede rest er wel of
Jan kwam oet schoul,haarnbloudneuskregen
Bie Henderkienmos ie n flot bragelofvegen
Klaaslaip mit n dooie moes ien haand
Schuddeldouk
mouk allesweer nuveraan kaant
Hai, dij muggenharenoveraalvan dij stipkesop doan
Doar mos schuddeldouk
ook even overhengoan
Manlu wazzen mit t eten n zeupkegewoon
Even schuddeldoukdeur glaaskesen dij wazzenweer schoon
Kregenie soavendsverziedeof zonendag as Nijjoar
Mit de schuddeldoukwazzenie hailedag kloar
Den mos ie toavelschoonmoaken
en zo as dat den gait
Hai, mensen,wat is dat wodderja hait
Goud poestenen bloazentegende schuddeldouk
aan
Zodat ie hom veur t ofdreugengoud oetwringenkonden
Domiekwam op hoesbezuiken zonen man
Dij baidenie gain kovvieien zonendoagskopkeaan
De sundagsekopkeskondenwat soetergwezen
genezen
Ook dizze kwoal kinnenie mit schuddeldouk
Zo ging dat mor deur tot soavendsnoa t eten
Stoulenwazzenwat begleerd,dij mos ie ook nait vergeten
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Den begont potjete hoelen,de luierwas voel
Mor schuddeldouk
schoontde haileboel
Woffenkiendernait heurenof pazennait op
Kregenze n kletsmit schuddeldouk
om kop
Bie winterdagkon je voak heuren
Dat schuddeldouk
was op toavelbevroren
Zo binnenwie mit schuddeldouk
de dag ais deurgoan
Den ging elk op bèr en was t waark doan
Op toavelligt schuddeldouk,
dij wacht
Tot t waark weer beguntnoa de rust van de nacht
Dit was n stukjegeschiedenis,
allewelde schuddeldouk
Nog aaltiedien ere is, ie kinnenze nou kopenien veul kleurenen priezen
Zal ongetwieveld
veul mensen,krektas vrougergrodedainstenbewiezen
Dit verhoaltjeis doar n veurbeeldvan
Hopelkhemmenjoe der aalpmoalwat aan.

TUIN.
Wat gaat alles toch snel. De bollenwaren nauwelijksuitgebloeidof de
vasteplantenschotende grond uit. Ook de struikenbegonnende een na
de ander te bloeien.De Kerria Japonicamet zijn fijne gele bloempjes.
Nooitzal ik zijn naamvergeten.Bij het zien van de gele bloei,denkje aan
kerrieen dan weetje zijn naam ook. Het is een struikdie je niet bovenhet
hoofdgroeit,fijn van structuuren kleinte houden.
Dan de witte sneeuwballen,de Viburnums.Gelukkigbrengenze geen
sneeuw,maarze wordenzo genoemdnaarhun vorm.Daarnaastde seringen, alhoewelhet niet helemaalde echte leken.Maar de lange kleurige
bloemen zijn dezelfdeals van de sering, misschieneen andere soort.
Maar even een paar op tafel. Het leek leuk, maar er zal een kleverig
stroopje in, waar de insectenwaarschijnlijkdol op zi[n, maar onze tafel
niet. Een kranter onder,geen mooi effect,niet gezelligom naar te kijken,
dus geen succes.
In een hoek de GoudenRegen.Enkelejaren geledenwaren er met een
hardewind takkenafgebrokenen was er nietveel meervan over.Nu was
hij er weer in volle pracht.Het is helemaalgeen bezwaarals de struiken
eens flink naar benedenwordengehaald.De meestemensenzijn veel te
bang om te knippenen te zagen,zoals ook wij vroeger.Onze struiken
warenop den duur niet meerom aan te zien.Ze warenstakerigen de weinige bloei zat boven in de lucht. Een deskundigeheeft alles rigoureus
gesnoeiden nu kijkenwe met veel genoegennaar de struiken,die allen
gegroepeerd
staanrond onze oudewalnootboom.
Toenwij hier kwamenwonen,haddenwe nog nooitvan een walnootboom
gehoord.lk had geen idee hoe walnotengroeiden.Met die boom zijn we
in die eerstejareneensbehoorlijkde fout in gegaan.Er moestvolgensons
flinkwat dood hout uit en takkendie te ver uitstakenmoestener ook maar
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af. Toendat klaarwas, eersteventhee drinken.Na de thee leek het wel of
de boom regende,overalbegonhij te lekken.Van alleshebbenwe er aan
gedaanom hem te redden.Met een branderde wondendichtschroeien
en
met een soortbalseminsmeren.We scheurdenlangerepenuit een laken,
waar we de wonden mee verbonden.Onze boom leek wel een zwaar
gewonde.Natuurlijkdirecteen tuinboeker op na geslagen.Bleekdat je
een walnootalleenin juli kuntsnoeien.In de herfsten winterkunnenze er
niet tegen.Gelukkigheeftdie van ons het snoeiavontuur
overleefd.ln het
Dagbladvan het Noordenvroeglaatstiemand,wat de oorzaakkon zijndat
ze nooit noten kreeg.Toen Lui Berghuisnog leefdeen schuintegenover
ons woonde verteldehij me, dat een walnooteen anderewalnootin de
buurtmoet hebbenom notente kunnengeven.De partnervan onzeboom
staatdus in de tuinvan eerderBerghuis,nu Schelfhout.
Somshebbenwe
een wasmandvol noten,die aan familieen kennissenwordenuitgedeeld.
Minderleuk was de borderonder de notenboom.Eén veld Zevenbladof
"heers"zoalsze hier in Groningenzeggen.Nietstegente doen en het rukt
steedsverderop. Flinkplagen,las ik eensergensen steedswegplukken,
zodra er weer een stengelstaat. Een heel kanrvei,vooral de eerste keer.
De vaste plantenzatener onderverborgenen kregeneindelijkweer lucht
om te kunnengroeien.Onderde struikensloegenwe het "heers"altijdeen
keer per seizoenaf met een handzeisje.
Sindsdie met de noorderzonvertrokkenis, komt er iemandmet een bosmaaier.We ruimenhet afgemaaide niet op, maar laten het lekkerrotten.Het komt dan niet zo snel weer
naar boven.Waar mogelijkkun je het "heers"afdekkenmet landbouwplastic,hier en daar verzwarenmet stenentegen opwaaienen een jaar
latenliggen.Dan zou het dood gaan.Wie weet een afdoendmiddel?
Voorlopiggenoeggepraatoverde tuin,mensen.De vakantiestaatvoor de
deur en we gaan in de tuinzitten!Als u er nietop uit gaat,dan hoopik dat
we zulk mooi zomerweerkrijgen,dat we buitenkunnengenieten.In onze
dorpen heeft bijna iedereeneen tuintjevoor de deur.'t Lougnijswenst u
veef tuinplezieren een goedevakantie!
A.E.v.d.H.-1.

KLIMOP
lk heb 'n tuin met dahlia's
met rozen en azalea's
maar ik volg met aandachtde klimop
die zoekt het altijd hogerop.
Toon Hermans
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