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Eigen productie Advendo
wederom een groot succes
Zaterdag 14 februari stond toneelvereniging Advendo voor de 2e keer dit jaar op de planken voor een vol
Schienvat met het stuk “Koken kan iedereen”. Het stuk was weer geschreven door Frouwke Doornbos en
muzikaal bewerkt door Willem Knot. De 11 spelers, variërend in leeftijd van 16 tot 76 jaar, speelden en zongen
met veel enthousiasme, wat resulteerde in een ovatie tijdens het slotlied.
Het stuk in 4 bedrijven speelt zich
af in de keuken van Herberg De
Bourgondische Fazant, waar een
tv-ploeg op bezoek komt voor opnames van het programma “Koken
kan iedereen”. Karin, de dochter
van de eigenaar (Miranda Blaauwwiekel), heeft dit buiten medeweten van haar vergeetachtige vader
(Jan Knot) om geregeld. Als de tvploeg arriveert, blijkt al snel dat de
op tv altijd vrolijke en enthousiaste
kok Frans Tokén (Henk van Dijk) in
werkelijkheid een oude chagrijn
blijkt te zijn en dat zijn relatie met de
presentatrice (José de Jong) aan
een zijden draadje hangt. Cameraman Sjoerd (debutant Robin Wever) valt als een blok voor Karin en
doet er alles aan om haar liefde te

winnen. De uiterst vreemde kandidaten (Gees Knot, Charlotte von
Hebel, Marten Miske, Willem Knot
en Frouwke Doornbos) arriveren
met veel bombarie en zetten in no
time de hele keuken op zijn kop. Als
de herbergier dan onverwacht thuiskomt en de inspecteur van de Keuringsdienst van Waren (Tijn Caspers) ook nog opeens op de stoep
staat, is de chaos compleet.

Lenstra en Marten Miske. De techniek was in handen van Stijn Knot
en Niels Jan Zark en de grime werd
verzorgd door Trees Vriezema en
Henny Homan. Na afloop zorgde DJ
Eling uit Middelstum voor de muziek. Toneelvereniging Advendo kan
terugkijken op 2 geslaagde uitvoeringen en is trots op wat ze heeft
neergezet in Kantens.

De zeer leuke typetjes, de
vele liedjes, de vooraf opgenomen filmpjes en het onverwachte slot zorgden voor
veel enthousiaste reacties
in de zaal en veel complimenten na afloop. Het decor
was gemaakt door Gerben
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Vlinthippers helpen
met bakken en zingen
Na al het zingen in de kersttijd hebben de Vlinthippers op oudejaarsdag
geholpen met oliebollen bakken voor onze dorpsgenoten. Bakker Johan
Rene leverde het deeg, bakte ze (belangeloos) en Rita Pool ondersteunde
het werk. Johan en Rita: BEDANKT!

Uitvaartverzorging
Boersema
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Het was voor ons een geslaagde
actie en we hopen dat ze u lekker
gesmaakt hebben. Volgend jaar
doen we het graag weer voor u! Als
wij in februari en maart optreden in
de bejaardenhuizen, zult u ons niet
horen. Maar natuurlijk zijn we er op
koninginnedag weer bij en zingen
dan het hoogste lied. Verder hebben we een hele mooie en leuke 3korenavond voor u georganiseerd
op 16 mei. Drie koren, allen onder
leiding van onze dirigente Hilda
Mulder, zullen met elkaar liederen
voor u ten gehore brengen. Het zal
prachtig klinken. Kom luisteren en
U zult genieten! De koren komen uit
Uithuizen en uit Meedhuizen en
natuurlijk doen de eigen Vlinthippers uit Kantens ook mee. Noteer
maar alvast in uw agenda! U leest
er in het volgende Lougnijs meer

over. Aangestoken door het mooie
zingen van Piosenka afgelopen
zaterdag 7 februari? Bij ons kunt u
ook komen zingen, wij studeren
ook meerstemmige liederen in, die
klinken als een klok! Kom gerust
eens luisteren op onze oefenzaterdagen van 6 tot 8 uur. Alle stemmen
zijn van harte welkom!
Informatie: Corrie Lenstra:
T0595 - 552390
De Vlinthippers.
______________________________________________

Oud papier
Zaterdag 28 februari

___________________________________________

Open atelier Beelden en Bootjes
Op ’t Lage Eind 1 in Rottum werkt Mirjam Bouchier aan een serie boten en bootjes voor de
open atelierdag. In Amsterdam, waar het publiek voor het eerst kennis kon maken met de
bootjes, werden ze met enthousiasme ontvangen. De rakugestookte beelden staan al te
pronken en natuurlijk zijn er ook weer de fluten. Koffie en thee staan klaar, we maken er weer
een gezellige dag van!
Mirjam Bouchier
Zaterdag 18 april van 11.00 tot 17.00 uur ’t Lage Eind 1 te Rottum

Nieuws van de Vrouwenraad
Hmmm: lekkere salades...!
Op maandag 23 maart a.s. organiseert de Vrouwenraad KantensZandeweer in het Schienvat in Kantens een korte cursus: Maaltijdsalades zelf bereiden.
Vanaf 19.00 uur zal kok-aan-huis,
Birgit Flüg uit Stitswerd de aanwezigen aan het werk zetten om overheerlijke pasta- en rijstsalades, traditionele aardappel- en haringsalades en nog veel meer verrassende
recepten te bereiden. Omdat die
avond onmogelijk alles zelf kan
worden opgegeten, is het noodzakelijk dat iedereen een aantal bakjes meeneemt om de salades mee
naar huis te nemen. Op die manier
kan de familie de volgende dag ook
nog een indruk krijgen van het kunnen van de vrouwen.
Naast het bereiden van de salades
zullen ook de garnering en opmaak
van gerechten worden behandeld.
Birgit Flüg is een grote voorstander
van gezonde voeding. Salades die
in de winkel gekocht worden bevatten veel geur-, kleur- en smaakstoffen en zijn daarom niet te vergelijken met lekkere, zelfbereide salades. Een maaltijdsalade kan heel
goed 1-2 dagen van tevoren worden gemaakt en is daarom ideaal

om tijdens een verjaardag samen
met een heerlijk kopje soep aan uw
gasten aan te bieden. Maar ook
voor een picknick of als u weet dat
u een drukke dag tegemoet gaat,
zijn maaltijdsalades bijzonder geschikt. Bovendien zijn veel maaltijdsalades eenvoudig te bereiden
en vaak kunnen in een salade de
restjes van gisteren nog een lekker
2deleven tegemoet gaan.
Deelname aan de cursus kost
8,50. Een boekje met alle recepten
kan apart worden aangeschaft voor
1,00. Deelnemers worden verzocht om zelf een schort (als men
dat wil), theedoek, grote snijplank,
1 of 2 mengkommen, groentemes
en een keukenrol mee te nemen. En
natuurlijk de bakjes met deksel niet
vergeten om salades mee naar huis
te nemen!
Aanmelden voor 16 maart bij:
mw. Groenhof, T 0595 - 551228
mw. Steendam, T 0595 - 551633
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V A K W E R K
Moi, ik ben Jacob Wever en mij is gevraagd iets over mijn vak, mijn werk,
te vertellen: het schildersberoep.Na de lagere school ben ik naar de LTS
gegaan, waar ik de laatste 2 jaren de schildersopleiding volgde. Na de
LTS kwam ik op 16-jarige leeftijd terecht bij Buikema in Uithuizermeeden. Naast diverse schilderwerkzaamheden heb ik in deeltijd diverse
cursussen gevolgd, onder andere voor opzichter in de bouw.
Na 2 jaar riep de (militaire
dienst)plicht en kwam ik, na een
ongevalletje, in Havelte terecht.
Geen gouden tijd, die ik snel wil
vergeten. Na mijn diensttijd kwam
ik, via mijn broer, in contact met
Bulthuis-Bonema in Bedum. In 1989
splitste dit schildersbedrijf zich op
en ik ging met Bonema mee naar
Middelstum. Daar waren we met
z’n vieren, waarbij ik dagelijks met
de baas zelf (dhr. Bonema) op pad
ging. Hierbij heb ik erg veel ervaring opgedaan en oude en bijzondere schildertechnieken geleerd, zoals grafkelders schilderen, leefboompjes in grafkelders schilderen of bladgoud leggen. Die gelegenheid krijgt niet iedere schilder.
Momenteel werken we met 7 mankrachten bij Bonema en heeft dhr.
Evenhuis het schildersbedrijf van
dhr. Bonema overgenomen. Zelf
ben ik ondertussen leermeester
geworden voor stagiaires en jonge
collega’s. Ons werkgebied is grofweg Van Stad Tot Wad en de meest
verre klus tot nu toe was in Schoorl
(N-H). Onze klanten zijn vooral
particulieren en daarnaast zijn diverse scholen in Noord-Groningen
grote opdrachtgevers voor onderhoudswerkzaamheden.
Drie jaar geleden heb ik de letters
van Mentheda opnieuw met bladgoud gelegd. Dat was voor mij een
bijzondere klus, omdat Mentheda
een prominent gebouw in Middelstum is.
In 2000 heb ik de cursus Milieu
2000 gevolgd. In deze cursus kregen we alle informatie over de
watergedragen verven, die nu verplicht binnenshuis gebruikt moeten worden. Voor buiten gebruiken
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we nog steeds synthetische verf.
Het heeft de naam milieuvriendelijk te zijn, maar voor ons is de
watergedragen verf bijna net zo
schadelijk, want het bestaat namelijk uit fijnstof. Daarnaast krijg je
met deze verf eerder last van eczeem en stoflongen.
Mijn beroep is niet gevaarlijk of
schadelijk, als je de veiligheid maar
goed in acht neemt. Het mooie aan
dit beroep is, als je vakwerk heb
afgeleverd, dat de mensen tevreden zijn. Daarnaast ben je met dit
beroep veel buiten. Ik zou niet hele
dagen binnen kunnen zitten.
Ik heb nooit spijt gehad van mijn
keuze om schilder te worden. Hoewel, het allerliefste was ik professioneel brandweerman geworden.
Maar na sollicitaties bij de brandweer in Groningen en Eelde, bleek
dat ik niet de juiste vooropleiding
heb. Liever hebben zij een technicus in plaats van een schilder. Al
ruim 20 jaar ben ik lid van de vrijwillige brandweer, waarover in een
volgende VAKWERK meer…..

Henk Scholte ien t Schienvat
Meertmoand-Dialectmoand
Oflopen moandagoavend was t zo wied. Aannemeleke cursisten van Piet Kruizinga hadden der aal noar oetkeken, den hai haar heur verteld dat
Henk Scholte n alleskinner was en dij haar e vroagd om noar t Schienvat te kommen veur n openboare les. Dit ien t koader van de cursus Grunnens,
oetgoand van Stichting Grunneger Toal. Dij Henk Scholte kon zingen en meziek moaken en schier ien t Grunnens dingen oetstokken en der over
leutern haar e ze verteld. Cursisten mossen mor zo veul mogelek lu mitnemen, haar Piet veronnaaierd, den grode zoal was ofhuurd bie Rita. Om
t nait te duur te moaken en laifhebbers nait of te schrikken was tougang vergees. Bloots verterens mossen lu zulf betoalen.
Om en bie twij weken veurtied wis
Piet nog te vertellen dat Bert Ridderbos, ok n muzekant van Törf mit
Henk mitkommen zol.
Zulf haar ik wat lu bie mie oet t loug
nuigd om ok mit te goan en mien
vraauw en buurvraauw kreeg k zo
wied dat zai doar wel wat ien zagen.
Sund dat ter ien t weerproatje tegenweer aankondegd was. Dat zel
je aaid zain. t Kon ditmoal iezeln
goan.
Afijn, wie soavends toch mor op
Kannes of en dou wie der tegen acht
uur aankommen waren, zaten der
best al wel wat lu ien zoal, mor vol
was t nait. Piet laip wat iedel hinneweer en was ok drok aan proat mit
n wat oldere hippie, zo t leek. Kinnen ja ok nait waiten van noar radio
luustern hou of dat Henk Scholte
der oetzigt. Wat was t geval?
Snoamirregs was der n ramp gebeurd, stokte Piet bie welkomstwoord oet. Bert Ridderbos haar hom,
omreden hai was hiepkonterg, ofmelden doan en zol dus nait kommen. Dou was alleskinnerij van
Henk weer ais bleken, den dij haar
radjes n vervanger veur Bert zöcht
en vonden ien persoon van Flip en
dij twij hadden veurof ok al evenkes
oefenen doan.
Henk Scholte, doar ik altied noar
luustern dou mit zien Twij Deuntjes
Veur Ain Cent as k op moandagoavend noar cursus ien Kannes rie,
was der gelukkeg dus wel. Flip was
ook n muzekant van Törf en dij
woont touvaaleg ien Kannes, dus
dat was geliek kloar west, toun dij
vroagd wer om ien te vallen.
Nou dij twij hebben der ja wat moois
van moakt.
t Begunde mit n laid oet rondom
1600 her, leuf k en Henk zien vrund
en handeveger muik meziek op n
soort kistje met wat snoaren der
over hin spand. Gelukkeg dee Henk
der wel eerst wat over vertellen
want k heb de woorden nait haailendaal mitkregen.
Noarmoate de laidjes wat moderner wuirden, kon k ze ook beder
volgen. Henk dee ok haardoet zingen en bie tieden brolde hai aans n

laiwe. Zien vrund blous ook voak op
n doedelzak. Zel wel oet tied wezen
dou t laand tussen Schotland en
Denemarken apmoal Frais was,
mor dat wait ik ja nait krek. Is ja ok
krekgeliek. k Magt geern heuren en
veur n doedelzakspeuler heb k veul
respect omreden dij zo bot bloazen
mout.

Op vaaierden pril mout Törf optreden ien Oosterpoort. Loaten we
hopen dat Bert den weer vereg is.
As twij Törven al zonen schiere
oavend veur n man of viefenvatteg
veur n kander kriegen kinnen den
mouten aal vief Törven der ien
Oosterpoort ok mit out vouten kinnen.

kommend moandag mouten wie
even n verslag schrieven over openboare les. Dij mouten wie den
moandag aanlangen en den moakt
hai der n soort collage van en din kin
dat aander week as kopij noar t
Lougnijs, Kaantster dörpskraant.
Piet hil op mit de woorden: Succes
dermit!

Der werden ok bekende laidjes
zongen dij ik zulf ook nog leerd haar
op legere schoul vrouger. n Boer
Wol Noar Zien Noaber Tou en Moeke Doar Stait n Vrijer Veur de Deur
en ok Suse Naanje Poppe. Dij zong
mien moeke vrouger nog wel veur
mie dou k n klain kiend was.
Henk vertelde ook n aibels mooi
verhoal over n ol boer dij zien vraauw
verloren haar en op t leste bliede
was dat e noar heur tou kon ien
hemel. Dou stoetbakker hom dood
aantrof, haar e recht ien t ind stoan
ien bedstee. Hai was net onderwegens noar zien vraauw.

Verazzen van Piet kwam n dag
noatied. As hoeswaark veur an-

Nane van der Molen

Der wer veul handjeklappen doan
noa n laid of noa n verhoal. Laidjes
mossen enkeld mitzongen worden,
mor dat bleef wat seupel goan.
Rita Pool zörgde bie binnenkommen en ien piepeschoft veur kovvie
met wat ter bie en je konnen ook nog
wel wat aans kriegen. Zai het t goud
veurmekoar doar ien t Schienvat.
Ston körts n aibels schier stuk over
ien Dagblad van het Noorden.
Om tien uur herom binnen twij heren der mit stopt en zai werden deur
Piet bedaankt -ain van cursisten
overhandigde presentjes (k leuf n
fles mit draank of sukswat)- en
deur lu ien zoal mit handjeklappen
beloond. As leste zongen zai nog
ais Suze Naanje doe, wastoe wat
groder den sloug ik die, mor doe
bist nog wat al te klain, doarom
mout ik die mor wat deur vingers
zain of suks wat en zai konden t ok
ien t Frais. Dat ging meer van Suze
Naanje poppe, lij ien de groppe of
suks wat. k Mout Piet mor ais noar
teksten vroagen.
t Was n gesloagde openboare les.
t Mag lu dij thoes bleven spieten dat
ze der nait bie wazzen.

Meertmoand-Dialectmoand
Op n open les van de Grunninger toal
traden Henk en Flip ien t Schienvat op.
Grode zoal ston zowat op kop
Want wie waarn der allemoal.
Henk zong schiere balloaden
en vertelde mooie, spannende streekverhoalen.
Sums ien haile olle historische toalen
en Flip rabbelde op zien kist mit droaden.
Of der klonken oet zien doedelzak nuvere akkoorden
De laange hozen en geroette rok ontbraaken der nog net aan
Joa, t was mooi!, doarveur binnen gain woorden!
t Was n haile leerzoame Grunneger les
Henk en Flip gingen der droes tegen aan
Daarom werren ze bedaankt mit n doetje en n fles.
Aldert Ritzema
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Hallo lezer/lezeres
“Ben je op het eiland gaan wonen?” “Wat heb je nou in Rottum te zoeken.”
“T ’is echt een plek voor jou.”
Dit zijn de meestgehoorde reacties die ik gekregen heb sinds ik in
Rottum ben gaan wonen. Mijn naam is Inza Rozema, ik ben 26 jaar en
sinds oktober vorig jaar heb ik mijn intrek genomen in één van de zes
huurhuizen van Rottum. Ik woonde naar tevredenheid in de Berkenflat
in de stad op 22 m2 met een fantastisch uitzicht over Groningen vanaf
de zesde verdieping.

Een nieuwe vloer
In de week van 9 tot 13 februari was het dan eindelijk zo ver. Datgene, waar
sommigen 2 jaar voor bezig waren geweest, werd gerealiseerd. In t
Lougnijs van oktober stond een verslag te lezen over de rommelmarkt die
in Rottum werd gehouden. Het doel was een nieuwe vloer in de kerk van
Rottum. Dit doel werd gehaald en nu is het dan zo ver. Een aannemersbedrijf stroopte de mouwen op en ging met man en macht aan het werk.
Alles eruit slopen en daarna de vloer en de banken er weer in.
Het resultaat is prachtig! Ik kan iedereen dan ook aanraden om een kijkje
te gaan nemen (dat is sowieso de moeite waard). Langs deze weg wil ik
dan ook iedereen, die zich op welke manier dan ook heeft ingezet,
nogmaals heel hartelijk danken!
Wimjan Rietdijk
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Toch ben ik jaren geleden ook
gefascineerd geraakt door het
dorpje Rottum, onder andere door
de (klooster)geschiedenis, de altijd-geopende-kerk, de mensen en
de omgeving. Ik voelde dat ik er
thuiskwam en ben er daarna regelmatig eens teruggekeerd. Na
een jaar heb ik mij ingeschreven
en nietsvermoedend leefde ik rustig door totdat ik ineens vorig jaar
aan de beurt was. Dat had ik zo
snel niet verwacht, maar ik heb de
kans gegrepen en binnen een
maand kon ik over. Het huisje was
namelijk al voor mij gerenoveerd,
ik hoefde alleen de finishing touch
te doen.
Dat ik deze beslissing kon nemen,
kwam doordat ik in september
weer ben gaan studeren. Ik ben
een sociaal werker, zoals dat tegenwoordig heet, en ook al drie
jaar in de zorgsector aan het werk
geweest, maar ik wilde voor mijn
dertigste nog de kans pakken om
een stap verder te maken richting
mijn droom. Ik heb namelijk “iets”
met religie en geloof, eigenlijk al
van kind af aan. Toen wilde ik
dominee worden, nu studeer ik
theologie. Eén van mijn grootste
aanwinsten vind ik dat ik een ruimte
in mijn huis heb ingericht als kapel/stilteruimte.
Rottum is voor mij een enorm
inspirerende omgeving, zeker met
het uitzicht dat ik heb richting het

zuiden. Ik zie er naar uit als het
weer wat warmer wordt en de
eerste bollen boven de grond komen. Dan kan ik ook in mijn tuin
aan de slag. Maar ook nu valt het
me niks tegen. Zelfs het twee keer
op een dag, door weer en wind,
naar Usquert fietsen met mijn
vouwfiets. “t Kon minder” zegt een
Grunniger dan en zo denk ik er als
Grunniger ook over!
Vrede en alle goeds voor u / jou en
welkom op de Jacob Tilbusscherweg nr. 9 in Rottum!
Inza Rozema

De wereld zingt
in de Kantster kerk
Zaterdag 7 februari bood de Kantster kerk weer het podium voor een
bijzonder concert. Dit keer trad het koor Piosenka, uit Alhpen aan de Rijn,
op. Er was een bijzondere aanleiding voor het concert, tenslotte komt niet
iedere dag een koor uit Alphen aan de Rijn naar Kantens om daar in de
kerk te concerteren. Piosenka kwam naar het Noorden als geschenk voor
hun begeleider, Rudy Ephraim die, na zijn verhuizing naar Kantens,
afscheid nam van het koor. Piosenka is Pools en betekent ‘Liedje’. De
naam staat voor het wereldwijde repertoire van het koor, dat authentieke
liederen brengt uit de hele wereld. Prachtige vrouwenstemmen zongen
meerstemmig liederen uit Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Alle liederen werden gezongen in
de oorspronkelijke talen. Naast
mooie stemmen, beheersten de
zangeressen ook het specifieke
stemgeluid dat bij bepaalde volksmuziek hoort, zoals de kopstem en
dubbelslag bij het Kroatische oogstlied. Zo’n oogstlied moet vooral ook
zo worden gezongen dat de vrouwen, die een eind van elkaar bezig
zijn elkaar kunnen horen en op elkaar reageren; dus met veel volume.
Tijdens het concert wisselden tedere en schalkse liedjes elkaar af;
soms klonk een lied heel vrolijk,
maar was de tekst dat allerminst.
Ook dat hoorde bij een traditie. Al
deze wetenswaardigheden en nog
veel meer werden door enkele koorleden verteld.
Het afscheidsconcert kreeg een
heel bijzonder cachet doordat Rudy
en soms ook Helga (zij vormen

samen het speelduo Ephraim) het
koor begeleidden en zij ook speelden aan het begin en tijdens enkele
intermezzo’s. De begeleiding werd
nog veelkleuriger doordat de dirigent van het koor geregeld een van
de vele instrumenten die hij beheerst ter hand nam. Zo hoorden we
de balalaika, traditionele trommels,
de klarinet en de caval, een schuine
fluit uit Bulgarije. Uit oude schilderijen weten we dat zo’n schuine fluit
in vroeger eeuwen ook in Nederland werd bespeeld, al komt hij hier
nu allang niet meer voor.
Niet alleen als luisterspel was het
een mooi concert, het was ook
mooi en interessant om te zien. De
koorleden droegen prachtige gewaden uit vele folkloristische tradities. En, tot ieders verrassing, verkleedden ze zich meerdere malen,
achter de koordeuren van de kerk.
Begonnen ze in traditionele Kroatische kostuums, die ze allemaal zelf in de traditionele
kleuren en patronen op het
wit hadden geborduurd, na
een kort intermezzo kwamen
ze op in kleding in Oost Aziatische traditie om een aantal
liederen uit Indonesië te zingen.
En nog was het kijkspel niet

afgelopen. Weer verdwenen de zangeressen achter de koordeuren.
Nu kwamen allen tevoorschijn in
een veelheid van klederdracht, die
zo te zien een groot deel van de
wereld besloeg.
De liederen in dit deel van het concert weerspiegelden ten volle de
diversiteit van de kostuums en
besloegen ook weer meerdere
werelddelen. Het was verrassend
om te horen hoe verschillend de
zangtradities zijn, wat goed was te
horen doordat de liederen ook in de
specifieke stijl van het land werden
gezongen.

de het plezier waarmee ze zongen
van de koorleden af; het was heel
aanstekelijk, wat wel bleek uit het
enthousiaste applaus. Het concert
werd besloten met een lied dat de
koorleden speciaal hadden gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Rudy, gezongen op een
Kroatische melodie.

Gedurende het hele concert straal-

Cato ten Hallers-Tjabbes

Na afloop genoot men van warme
wijn, bereid door Martin Sprenger.
Zowel de muziek als de bijzondere
aanleiding maakten ook dit concert
weer tot een gedenkwaardige gebeurtenis.
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Gemeentelijk groen in Kantens
Sinds anderhalf jaar proberen wij, Kees Kruidhof en Roelke Nienhuis als cluster Groen van de Gemeente
Eemsmond het achterstallig onderhoud in het openbaar groen weg te werken. Door allerlei redenen is het groen
niet goed onderhouden, er is daardoor nog veel te doen in de Gemeente Eemsmond.
Ook in Kantens is er achterstallig
onderhoud. Niet alle groen in het
dorp is van de gemeente, duidelijkheid over de eigendomsgrenzen is
belangrijk. b.v.: het bos is van Staatsbosbeheer; de berm tussen de Langestraat en het Boterdiep van de
provincie en het talud van het waterschap. Het groen in Kantens wordt
onderhouden door de medewerkers
van Ability. De Gemeente Eemsmond werkt met contracten, waarin
duidelijk de opdrachten staan. Zo
wordt er 10 keer geschoffeld en 1
keer het onkruid uitgeharkt. Plantenvakken die erg vervuild zijn met
onkruiden, zijn dan ook niet meer
schoon te krijgen. Deze plantenvakken gaan we verwijderen en worden
vervangen door beter te onderhouden groen.
Dorpsbelangen Kantens levert ons,
d.m.v. foto’s, geregeld knelpunten
aan, een goede en heldere methode.
Wij zoeken dan uit wie de eigenaar
is en laten weten wat we gaan doen
en wanneer. Het kan voorkomen dat
we er voor kiezen om geen actie te
ondernemen, we proberen dan uit te
leggen waarom niet.
We hebben het afgelopen jaar verschillende werkzaamheden laten
uitvoeren, naast het reguliere werk:
Dichtstraten van kleine plantvakken in de Langestraat (de huidige
bestrating is tijdelijk en wordt nog
hersteld door Ability)
Verwijderen van rozen achter de
bushalte en vervangen door gras
Het bijplanten van heesters en
het snoeien van de beplanting rondom de schandpaal
De leilinden bij het dorpshuis zijn
gesnoeid
Snoeiwerkzaamheden aan het
pad tussen de Poelestraat en de
Langestraat
Het verwijderen en dichtstraten
van 2 boomspiegels in de parkeerplaats langs de Kerkhofsweg
Struiken langs het grasveld aan
de Stitswerderlaan zijn verwijderd
en in overleg met de buurt is er
gekozen voor het terugplanten van
een heg en het uitbreiden van het
grasveld
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Het kappen van een aantal zieke/
slecht groeiende esdoornbomen
aan de Pastorieweg en de Kooistraat
Bank en afvalbak verplaatst bij
het hertenkamp
Nieuwe bank geplaatst bij speelveldje aan de Kooistraat
Beschadigde banken in het bos
zijn of worden binnenkort hersteld of
vernieuwd
Aan de Langestraat tegenover nr.
10 zijn 2 kunststof afzetpalen uit de
stoep verwijderd, zodat er op de
stoep weer ruimte is voor een kinderwagen of een rolstoel
Wat gaan we nog doen in 2009:
De beplanting voor Bredeweg 4
t/m 10 en voor Pastorieweg 1 t/m
6 wordt deels verwijderd en vervangen door gras en bomen. Er
worden 10 nieuwe bomen en een
aantal struiken geplant
In het rozenvak voor Langestraat
21 worden rozen bijgeplant
De rozen in het grasveld langs de
Kerkhofsweg worden verwijderd en
vervangen door gras
Aanplant heg rondom het grasveld aan de Stitswerderlaan
De ruimte (het pad) tussen de
Poelestraat en de Langestraat wordt
opnieuw ingedeeld
Vervangen van een gedeelte van
het gaas rondom het hertenkamp,
samen met een aantal dorpsbewoners
Heel graag zouden we de hele Pastorieweg willen aanpakken, helaas
is daar in 2009 niet voldoende budget voor. We proberen de rest van de
werkzaamheden in deze straat in
2010/11 af te ronden.
Heeft u een klacht, suggestie of
opmerking over het openbaar groen
in uw dorp, dan kunt u het beste
bellen met de gemeente: T 0595 437555. Klachten worden dan geregistreerd in het klachten meldingsysteem en komen zo terecht bij de
juiste afdeling. Voor specifieke vra-

gen over sportvelden; maaien bermen, sloten en bospaden; onderhoud begraafplaats; werkzaamheden Ability en kapvergunning kunt u
mailen naar Kees Kruidhof
k.kruidhof@eemsmond.nl en over
omvorming groen; nieuwe plannen;
beleid begraafplaatsen en onderhoud openbaar groen kunt u mailen
naar
r.nienhuis@eemsmond.nl

Met vriendelijke groet,
Roelke Nienhuis, medewerker
cluster groen Gemeente Eemsmond

Hanenpoten
op een roze kaart
Zelfvoldaan staan ze in de winkel. “Hey, we moeten nog…” “Wat bedoel
je? O dat, ja inderdaad.” “Weet je wat? Ik koop dat kaartje wel, verzorg
jij de tekst?” Hij grist een roze kaartje uit de schappen, loopt naar de
kassa en rekent af. Het kaartje is roze, en heeft drie hartjes op de
voorkant. Zijn gezicht loopt rood aan terwijl hij afrekent, maar na de
afrekening lacht hij vol tevredenheid. “Het is gelukt hoor”, schreeuwt
hij zijn vriend toe. “Mooi”, antwoordt deze, terwijl hij in zijn binnenzak
naar een pen zoekt.
“Voor mijn stille liefde”, schrijft hij
op in zijn mooiste handschrift. “Zo,
het lijkt net het handschrift van een
meisje”, vertelt hij niet helemaal
zonder trots. Speeksel verzamelt
zich rond zijn lippen en vol tevredenheid likt hij de envelop dicht.
“Hij rekent er vast niet op, ik ben
echt benieuwd naar zijn reactie.”
Tevreden gaan de jongens uiteen.
Zij vinden het een geslaagde grap
en terwijl ze hun handen samen
wrijven lachen ze van binnen.

stellig van overtuigd dat hier een
vrouw mee aan de slag was geweest. Een vrouw van weinig tekst,
dat wel. Maar toch, een vrouw. Het
waren geen lelijke hanenpoten, al
getuigde de kaart van weinig smaak.
Toch kwam de nieuwsgierige jongen lange tijd niet achter het geheim van de kaart. Zijn fantasie
ging met hem aan de haal en hij
vergat de praktijk. Die was harder
dan de roze wolkjes die in zijn hoofd
rondzweefden.

Het is avond geworden, er fietst
iemand door de Langestraat. Bij
een bepaalde woning blijft hij staan.
Hij kijkt schichtig om zich heen en
schuift dan soepel de kaart door de
daarvoor bestemde gleuf. De kaart
mist zijn doel absoluut niet. Na een
mooie zaterdag komt de jongen
nietsvermoedend thuis. Met enige
opwinding vertelt zijn moeder: “Er
lag een rode kaart in de brievenbus.” “Van wie zal die zijn?” vraagt
de jongen met oprechte verbazing.
Het hele huishouden is al net zo
verbaasd over de brief als hij.

Hij wist niet van het gegrinnik, van
het plan, van de grap die weinig
originaliteit bevat. Hij ging ervan uit
dat er geen bedrog zat in deze kaart.
Dat hij vanuit een zuiver hart geschreven was en geen bijbedoelingen had. Dit kwam van een vrouw
die van hem hield, dat kon niet missen. Verkeerd gedacht, het gegis
van de nieuwsgierige jongen werd
zijn kameraad teveel. Na veel twijfel
en met een moeilijke blik op zijn
gezicht bekende één van de daders.
Een zware, moeizame bekentenis.

“Er staan drie kruisjes in en voorop
staan drie hartjes. Daarbij is de
brief roze. Vrouwelijker kan bijna
niet”, dacht hij. Hij was er dan ook

En dan nu het antwoord: nee, Arnold
en Evert, ik wil niet jullie Valentijn
zijn.
Wally

Zeehonden in onze maren?
Turend sta ik aan de haven in mijn dorp. Mijn ogen zoeken twee paar
trouwe hondenogen. Niet zomaar hondenogen. Nee, die van Emma en
Seppe. Zij zijn zoek. Twee jonge puppies. Ulbe is al terecht. Die kwam
niet ver. Hij werd gevangen in het Pieterbuurstermaar. De andere twee
zwerven ergens in het Groninger water. Honden in het water? Ja, want
ik heb het hier over zeehonden. Ontsnapt. Mensen met herdershonden
(verre neven?) en een rattenvanger (?) zoeken de wateren af.
Volgens Lenie is er een hek open
blijven staan. Persoonlijk denk ik
aan een publiciteitsstunt. Als ik het
stel vind deel ik mee in de roem.
SBS 6, RTL 4: de televisie lokt. Dus
ik blijf speuren.
Hoe komen zeehonden aan zulke
prachtige namen? De site van de
crèche geeft uitkomst. Iedereen
mag een zeehond adopteren en hem
of haar zelf een naam geven. Bijvoorbeeld Ulbe, Emma of Seppe.
Ja, adoptiefouders zijn creatief. De
adoptant betaalt hiervoor 50. De
adoptant zal wel diegene zijn die
adopteert. Hij of zij krijgt een certificaat wanneer zijn of haar pleegkind de vrijheid terugkrijgt. Samen
met een mooie foto. Ik vraag me
wel af of deze beloning nú geldt. Ze
hebben weliswaar de vrijheid terug, maar of hier sprake is van
krijgen? Het is meer nemen. En zijn
er al mooie foto’s gemaakt van
Emma en Seppe? Of was daar de
tijd nog niet voor?
Waarom willen zeehondjes ontsnappen aan de liefdevolle verzorging van Lenie en haar medewerkers?
Ik denk dat ik de verklaring heb
gevonden.
De drie zeehonden namen de benen (of vinnen) op Valentijnsdag
Voor de niet-Amerikanen onder ons
is dat 14 februari.
Wat ging eraan vooraf?
Sinds enige tijd vindt de zeehondencrèche zich te groot voor Pieterburen. Volgens de kranten zijn ze
het niet eens met de plannen van de
gemeente De Marne. Het grote geld
lokt en Delfzijl rook zijn kans. Helaas bleek het geld niet aanwezig
en de kredietcrisis deed de rest. De
zeehondenopvang zelf is ook niet
onomstreden. Kortom na een boel
gesteggel en gedreig koos Lenie

eieren voor haar geld. Ze bleef!
Pieterburen blij, De Marne blij, zeehonden blij. Onderzoek levert op
dat het bericht over het blijven bekend werd op 12 februari (DvhN).
Twee dagen voor de mysterieuze
ontsnapping.
Toeval?
Er kunnen twee dingen aan de hand
zijn. Of de drie zeehonden zijn teleurgesteld en zoeken zelf hun weg
naar Delfzijl. Of de crèche start een
publiciteitsoffensief om zichzelf
weer op de kaart te zetten? De
aandacht van de nederlaag afleiden. ‘s Avonds een hekje openlaten
en dan niet snappen hoe dat kan?
Net als Ubbe zullen Seppe en Emma
ook wel weer gevonden worden.
Ondertussen laten ze zien hoe ongerust ze zijn. De giften stromen
weer binnen.
Is deze theorie vergezocht?
Dan wil ik iedereen herinneren aan
de zeehond Hannes. Ontsnapt uit
een Duitse dierentuin in 2004, gevonden in Nederland, getransporteerd naar Pieterburen en vervolgens teruggeëist door onze Oosterburen. Wat gebeurde? Hannes verdween. Niemand wist hoe. Zelfs
geen open hekje. Geen hond die het
geloofde. Hij is nooit teruggevonden. Deze manier van aandacht
werkte kennelijk niet positief genoeg. Vandaar.
Kortom houd het Boterdiep in de
gaten. Je komt geheid in het nieuws
naast Seppe en Emma en Lenie.
Eric de Klerk
Laatste nieuws:
De zeehondjes zijn gesignaleerd
bij Birdaard in Friesland. Zijn ze
toch de verkeerde kant opgezwommen.
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KERSTWANDELING

Drie Decennia CSCW
Dit jaar bestaat de Commissie voor Sociaal en Cultureel werk (CSCW)
30 jaar. We hebben al heel wat leuke feesten georganiseerd, waar
menigeen nog met veel plezier aan terugdenkt. Zoals onze Grote Avonden
met o.a.: Zweedse buffetten, musicals, stamppotmaaltijden met als
toetje de Soep’nbrei, poffert opgediend in een bed met strozakken om
het maar warm te houden en broodmaaltijden met daarna “Waark”.
We kregen toen veelsubsidie van de Gemeente Kantens...
We zitten niet bij de pakken neer en
willen toch proberen weer een leuke gezellige avond voor het hele
dorp te organiseren, al zal het wat
simpeler moeten! We bestaan nu
30 jaar en dat willen we graag met
jullie vieren.
Wat?...dat bekijken we nog, een
orkestje of cabaret?
Waar?...in t Schienvat natuurlijk.
Wanneer?...ergens in september.
In ieder geval willen we tijdens de
feestavond flitsen vertonen van
films, die door jullie zijn gemaakt
tijdens die activiteiten. Hebben jullie films van feesten, mede door
CSCW georganiseerd, lever deze

a.u.b. bij ons in! Dit waren o.a.:
dorpsbarbecue, dauwtrappen, het
vuurwerk tijdens het millenniumfeest, Paasmiddag en Sinterklaasfeesten.
Ook foto’s zijn welkom; wij willen
proberen een fotogalerij door het
hele Schienvat te maken.
Heb je verdere ideeën voor deze
avond? Welkom!
Laat iets van je horen bij het bestuur: T 0595 - 551542.
We houden jullie in de komende
maanden op de hoogte via t Lougnijs.
CSCW- Kantens

Ook dit jaar gaat CSCW/FC weer een kerstwandeling organiseren.
Deze keer op zaterdag 19 december.
Ieder kan zijn/haar gedachten er alvast over laten gaan.
In volgende uitgaven van t Lougnijs hoort u meer van ons.
We hopen op net zo’n groot succes als de vorige keer!

PASEN
Hoewel, als je naar buiten kijkt lijkt
Pasen nog erg ver weg, maar zo
langzamerhand komt het dichterbij.
Voor de kinderen organiseren wij,
de Gezamenlijke Verenigingen in
Kantens, weer het traditionele eieren zoeken en we hopen dat het een
beetje beter weer is dan vorig jaar.
Na het eieren zoeken gaan we deze
keer niet “neutn schaitn”, maar we
hebben weer een gezellige knutselmiddag georganiseerd en we
gaan er iets heel leuks van maken.
O ja, van te voren hoeven jullie niets
in elkaar te knutselen, maar bij de
uitnodigingen is een kleurplaat, die
jullie kunnen inkleuren en inleveren. De mooiste krijgen natuurlijk
weer een prijsje.

Wanneer?
Zaterdagmiddag 11 april om 14.00
uur in t Schienvat. Verder informatie op de folder en in het volgende
Lougnijs.
Namens de Gezamenlijke Verenigingen: Speeltuin, Speelweek,
CSCW, VDK, KRC en ‘t Jeugdhonk
_______________________________________________

Neutn Schaitn
Op maandag 13 april (tweede Paasdag) willen we gaan neutn schaitn
in t Schienvat. We willen graag
weten of er belangstelling voor is.
Laat het even weten bij RitaT551280
of Elly HolstT551542. Meer nieuws
in het volgende t Lougnijs.
CSCW

Kinderen uit Moldavië
naar Noord-Nederland!
Europa Kinderhulp start dit jaar met het project Moldavië, waardoor circa
65 á 70 kinderen uit kindertehuizen, met begeleiders, voor ± 2½ week
van een vakantie in Nederland kunnen genieten. Kinderen die niet weten
wat vakantie is. Om al deze kinderen van een zorgeloze vakantie te
kunnen laten genieten, hebben wij gastouders nodig. Gastouders die deze
kinderen de aandacht, liefde en verzorging kunnen geven die zij in hun
dagelijkse leven ontberen. Gastouders die zorgen dat ze 3 keer daags te
eten krijgen en onbezorgd kunnen spelen en veilig kunnen slapen.
Bij dergelijke projecten komen de organisatie en vervoer geheel voor
rekening van Europa Kinderhulp. “Sponsoren zijn altijd van harte welkom”.
I.v.m. de taal plaatsen wij de kinderen het liefst per twee in een gezin.
De kinderen uit Moldavië komen in Nederland op dinsdag 28 juli en gaan
donderdag 13 augustus weer terug.
Buiten deze bijzondere reis zijn er natuurlijk ook de reguliere reizen die
elk jaar plaatsvinden. Dit betreft “kwetsbare” kinderen uit onze eigen
samenleving die, om wat voor reden dan ook, onder moeilijke omstandigheden opgroeien. Dit zijn kinderen uit Nederland, Duitsland en Frankrijk. Ook deze kinderen hebben het nodig dat er aandacht aan hen besteed
wordt.
Al lijkt de zomer nog ver weg, u kunt zich nu al aanmelden bij mw.
A. Hommes T 0598 - 446446.
Kijkt u ook op onze website www.europakinderhulp.nl o.a. voor de data
van de reguliere kinderreizen.
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Geachte donateur(s)
Ja, u leest het goed, ook ik ben (was) donateur van de meeste verenigingen in het dorp. Echter, de laatste jaren komt het steeds vaker voor
dat verenigingen geen inzet meer tonen om het donateurgeld bij de
dorpsbewoners te komen ophalen.
De voetbalvereniging is al een paar
keer niet geweest.
De buurtvereniging moet worden
opgeheven vanwege o.a. de financiën.
De ijsclub heeft besloten om over te
gaan tot het over laten maken van
het donateurgeld.
De begrafenisvereniging is op een
andere wijze gaan werken.
Men is niet meer in staat torengeld
op te halen.
En tot overmaat van ramp krijg ik
ook nog een schrijven van de toneelvereniging dat men door omstandigheden geen donateurgeld
heeft kunnen ophalen, met het verzoek er bij om het achterstallige
maar even over te maken.
Wie is de volgende?
Uiteraard doe ik hier niet aan mee
en stop met onmiddellijke ingang
mijn donateurschap aan verenigingen die niet meer de moeite nemen
om hun donaties, d.m.v. het ophalen van een vrijwillige bijdrage,
binnen te halen.
Hiervoor draag ik de onderstaande
redenen aan.

Overmaken van geld kost geld, wat
ik liever in een verenigingskas zie
vloeien.
Ik raak de binding met verenigingen kwijt.
Mij bekruipt het gevoel, ten onrechte natuurlijk, dat verenigingen geen
bestaansrecht meer hebben omdat
er geen vrijwilligers genoeg zijn.
En “last but not least”wil ik geen
verplichtingen, daar waar ik een
vrijwillige bijdrage lever.
Voor alle andere verenigingen of
groepen die wel hun best doen, om
bij de donateurs geld af te halen,
deze blijven van harte welkom en ik
steun hun inzet voor mens en dorpsgenoten met plezier.
Voorbeeld?
Afgelopen jaar kwam een dorpsgenoot om de jaarlijkse bijdrage voor
“dorpsbelangen”.
Met deze, voor mij, nieuweling had
ik nog geen kennis gemaakt en dit
was een mooie gelegenheid om dat
te doen.
Ik heb mijn waardering voor haar
inzet getoond en haar veel succes
en wijsheid gewenst bij haar belangrijke taak zich in te zetten voor
ons dorp.
Zo behoort het mijn inziens te zijn.
Zoals wel vaker, krijg ik genoeg
reacties van dorpsbewoners die
mijn zienswijze delen, maar ik zou
het ook op prijs stellen als er dorpsbewoners zijn die mij proberen te
overtuigen van mijn ongelijk.

Jacob Tilbusscher
Als dat maar goed gaat: vrijdag de 13e februari 2009 was het dan zover,
we hadden weer onze jaarlijkse ledenvergadering. Om 20.00 uur hadden
ongeveer 25 leden zich verzameld. We verdiepten ons in de financiën,
het jaarverslag werd gelezen, de kascommissie verleende decharge aan
de penningmeester en er werd een nieuw kascommissielid gekozen. Ook
werd afscheid genomen van Willy Voor in ’t Holt, die na 4 jaar haar functie
in het bestuur heeft neergelegd. Nog even de rondvraag en dan, nadat de
voorzitter de vergadering had gesloten, pauze.
U zult wel denken, die waren vlot
weer thuis, maar niets is minder
waar. Dit keer had het bestuur gemeend een spreker uit te moeten
nodigen. Dus na 30 minuten vergaderen (het kan wel kort) en een
kwartier pauze was het zo ver.
De heer Anne Aalders, een geboren
Rottumer, was na 50 jaar, samen
met zijn vrouw, weer terug op het
oude nest. In 2006 heeft hij een
biografie afgerond over de beroemde Rottumer Jacob Tilbusscher en
daar ging de lezing over.
Ook zijn familiebanden kwamen
ruimschoots aan de orde. Voorzien
van veel oude foto’s van Rottum en
zijn bewoners en een aantal schilderijen werd het een geweldig verhaal. Mooi om te horen dat niet
alleen Jan Boer, maar ook Jacob
Tilbusscher een beroemde Groninger is die uit Rottum komt.
Rond 22.30 uur was de heer Aal-

ders uitgesproken en konden de
aanwezigen nog even met hem persoonlijk ervaringen uit het verleden
delen.
We kijken terug op een zeer geslaagde avond en wat mij betreft
voor herhaling vatbaar.
Wimjan Rietdijk

Sikke van Dellen

Drukkerij
Sikkema
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Kerkdiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS
Antoniuskerk Kantens
Zondag 1 maart - k
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
Zondag 8 maart - k
11.00 uur - da. N.C. Meihuizen
Zondag 15 maart - k
10.00 uur - ds. G.A. Schoonheim,
Drachtstercompagnie
Zondag 29 maart - k
10.00 uur - de heer H.J. Dijkstra,
Gasselternijveenschemond
Georgiuskerk Stitswerd
Zondag 22 maart - k
10.00 uur - ds. D. de Boer, Middelstum
(Openbare Belijdenis en bevestiging/afscheid ambtsdragers)
Na afloop koffie in ’t Dorpshuis.
(k = kindernevendienst)
__________________________________________
CHR. GEREFORMEERDE KERK
KANTENS
Zondag 1 maart
09.30 uur - ds P.C. de Lange
14.30 uur - ds D.J. Steensma
Zondag 8 maart
09.30 uur - ds P.C. de Lange
19.00 uur - ds P.C. de Lange
Dienst met belangstellenden
Woensdag 11 maart
Biddag 19.30 uur - ds P.C. de Lange
Zondag 15 maart
09.30 uur - ds P.C. de Lange
14.30 uur - ds A.J. v.d. Toorn
Zondag 22 maart
09.30 uur - ds P.C. de Lange
14.30 uur - ds P.C. de Lange

Zondag 29 maart
09.30 uur - ds P.C. de Lange
14.30 uur - ds H.P. Keuter
_________________________________________________
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT) KANTENS
Zondag 1 maart
09.30 uur - leesdienst
16.30 uur - ds W.L. de Graaff uit
Middelstum
Zondag 8 maart
09.30 uur - viering Heilig Avondmaal - ds S. Schaaij uit Eelde
14.30 uur - drs J.M. Beute uit Kampen
Woensdag 11 maart
19.30 uur - biduur voor gewas en
arbeid - leesdienst
Zondag 15 maart
11.00 uur - ds G. Timmermans uit
Groningen
14.30 uur - leesdienst
Zondag 22 maart
11.00 uur - ds T. Groenveld uit
Roodeschool
14.30 uur - ds L.G. Boonstra uit
Slochteren
Zondag 29 maart
11.00 uur - ds J.M.A. Groeneveld uit
Bedum
14.30 uur - ds H.W. van Egmond uit
Ten Boer
_____________________________________________
KERK ROTTUM
Zondag 22 februari
19.00 uur - ds J. den Admirant
Zondag 8 maart
19:00 uur De heer R. Schripsema

Bie laamplicht
As laamplicht vaalt op toavelklaid,
gedachten doalen tot aan t nait,
den vuil ik mie zo vaaileg hier
bie t blaanke blad pepier
Aal komt der ook gain letter op,
ik vuil mie zoaleg leeg ienkop
en zoes zo vot, zo zunner zicht
op n ondeurdocht gedicht.
Jan Boer
Oet: Stil leven.
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Weekenddiensten

Uw geschiedenis
in de buurt

HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
0900 - 9229 (0,10 p.min)
___________________________________

Wilt u meer weten over uw voorouders, of over de geschiedenis van
uw huis of uw dorp? Of hebt u al wel
eens gezocht, maar weet u niet of
u op de goede weg bent? Dan helpen archiefmedewerkers u graag
verder. Daarom komen wij bij u in
de buurt: wij houden spreekuur in
openbare bibliotheken.

TANDARTSEN:
28 februari / 1 maart
F.H. Bennink, Ten Boer
T 050 - 3022720 of 0595 - 464433
7 / 8 maart
P. Brouwer, Uithuizen
T0595 - 431642
14 / 15 maart
A.M. van Waes, Uithuizermeeden
T0595 - 413684
21 / 22 maart
J.D. Buwalda, Bedum
T050 - 3013994
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.
___________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T050 - 3014260
___________________________________
PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. Drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. tussen 8.00 - 8.15 uur.
T06 - 51255926
___________________________________
Koks Herberg B.V.,
Tafeltje Dekje:
T 050 - 3140211
Maaltijdservice Oosterlengte
T 0597 - 412631
___________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084
___________________________________
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK
EVA
Voor vragen en het maken van
afspraken: T 0595 - 557131
Voor dringende vragen of voor de
bevalling: T 06 - 13731172
______________________________________________

Oud papier
Zaterdag 28 februari

De Groninger Archieven, gemeenten en waterschappen bewaren
veel materiaal over de geschiedenis van uw omgeving en dat materiaal kunt u daar inzien. Ook bibliotheken beschikken over groningana-publicaties. Wij vertellen u graag
over de inhoud van die collecties en
laten zien waar u een antwoord op
uw vraag kunt vinden.
Wij tonen u websites, waarop u
kunt zoeken naar de geschiedenis
van de provincie Groningen en haar
bewoners: wat erop staat en wat u
er mee kunt doen.
Archieven en bibliotheken zetten
heel veel informatie op websites en
wij laten u dan ook zien wat u thuis
al kunt vinden en kunt bekijken.
Overigens kunt u ook in de bibliotheken en de studiezalen van archieven werken met deze websites en advies vragen.
In een aantal plaatsen organiseren
wij extra activiteiten zoals workshops over onderzoek naar uw familie of lezingen. Meer informatie
hierover vindt u bij uw bibliotheek
of bij de Groninger Archieven.
Op de volgende dagen zijn wij in uw
bibliotheek:
6 maart
20 maart
30 maart
7 april
17 april

Loppersum
Middelstum
Spijk
Uithuizermeeden
Delfzijl

Wij hopen u op die dagen in de
bibliotheek te mogen begroeten.
_______________________________________

Reumacollecte
Reuma- een onzichtbare ziekte.
Reuma- heeft maatschappelijke
gevolgen.
Reuma- heeft de steun van iedere
Nederlander nodig.
In de week van 8 tot en met 14 maart
kunt u een collectant aan de deur
verwachten.
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Agenda
Kantens
Zaterdag 28 februari
Kaanster Jeugdhonk
19.00 t/m 21.00 uur
Kindercarnaval voor de kleintjes.
21.00 uur
Carnaval voor jong en oud. Carnavalskleding verplicht.
Maandag 2 maart
t Schienvat
09.30 t/m 10.30 uur
Body Shape (bewegen op muziek)
Dinsdag 3 maart
t Schienvat
09.45 t/m 11.15 uur
Volksdansen (bewegen voor ouderen)
18.30 t/m 19.30 uur
Tai Bo (vorm van karate, bewegen
op muziek)
19.30 t/m 20.30 uur
Climax (damesgym)
20.00 t/m 22.00 uur
Schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)
20.30 t/m 21.30 uur
Climax (heren volleybal)
Woensdag 4 maart
t Schienvat
13.15 t/m 15.30 uur
Climax (Jeugdgym)
19.30 t/m 21.30 uur
Handwerkclub (N.B.v.P)
Donderdag 5 maart
t Schienvat
19.30 t/m 22.30 uur
Dammen (t leert van zulf)
20.00 t/m 21.30 uur
Jaarvergadering vrouwenraad
Vrijdag 6 maart
t Schienvat
17.00 t/m 19.00 uur
Keuken open voor afhaalsnacks en
patat.
18.00 t/m 19.00 uur
KRC (jeugd training)
19.30 t/m 22.30 uur
Biljarten (de kleine tafel)
Zaterdag 7 maart
t Schienvat
17.00 t/m 20.00 uur
Keuken open (stamtafel + afhaalsnacks)
Menu:
Bamischotel + gebakken ei 4,75
18.00 t/m 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers (zangkoor)
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Maandag 9 maart
t Schienvat
09.30 t/m 10.30 uur
Body Shape (bewegen op muziek)
20.00 t/m 21.30 uur
VDK (bestuursvergadering)
Dinsdag 10 maart
t Schienvat
09.45 t/m 11.15 uur
Volksdansen (bewegen voor ouderen)
18.30 t/m 19.30 uur
Tai Bo (vorm van karate, bewegen
op muziek)
19.30 t/m 20.30 uur
Climax (damesgym)
20.00 t/m 22.00 uur
Schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)
20.30 t/m 21.30 uur
Climax (heren volleybal)
Woensdag 11 maart
Schienvat
13.15 t/m 15.30 uur
Climax (Jeugdgym)
Donderdag 12 maart
t Schienvat
19.30 t/m 22.30 uur
Dammen (t leert van zulf)
Vrijdag 13 maart
t Schienvat
17.00 t/m 19.00 uur
Keuken open voor snacks en patat
18.00 t/m 19.00 uur
KRC (jeugd training)
19.30 t/m 22.30 uur
Biljarten (de kleine tafel)
Zaterdag 14 maart
t Schienvat
17.00 t/m 20.00 uur
Keuken open (stamtafel + afhaalsnacks)
Menu:
kapucijnerschotel (met spekjes +
rauwkost) 4,75
18.00 t/m 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers (zangkoor)
Maandag 16 maart
t Schienvat
09.30 t/m 10.30 uur
Body Shape (bewegen op muziek)
Dinsdag 17 maart
t Schienvat
09.45 t/m 11.15 uur
Volksdansen ( bewegen voor ouderen)
18.30 t/m 19.30 uur
Tai Bo (vorm van karate, bewegen
op muziek)
19.30 t/m 20.30 uur
Climax ( damesgym)

20.00 t/m 22.00 uur
Schildercursus ( o.l.v. Gerda Onnes)
20.30 t/m 21.30 uur
Climax (heren volleybal)
Woensdag 18 maart
t Schienvat
13.15 t/m 15.30 uur
Climax (Jeugdgym)
19.30 t/m 21.30 uur
Handwerkclub (N.B.v.P)

Donderdag 26 maart
t Schienvat
19.30 t/m 22.30 uur
Dammen (t leert van zulf)
Vrijdag 27 maart
t Schienvat
17.00 t/m 19.00 uur
Keuken open voor afhaalsnacks en
patat
18.00 t/m 19.00 uur
KRC (jeugd training)

Donderdag 19 maart
t Schienvat
19.30 t/m 22.30 uur
Dammen (t leert van zulf)
Vrijdag 20 maart
t Schienvat
17.00 t/m 19.00 uur
Keuken open voor afhaalsnacks en
patat
18.00 t/m 19.00 uur
KRC (jeugd training)
19.30 t/m 22.30 uur
Biljarten (de kleine tafel)
Zaterdag 21 maart
t Schienvat
17.00 t/m 20.00 uur
Keuken open (stamtafel +afhaalsnacks)
Menu:
Nasischotel + gebakken ei 4,75
18.00 t/m 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers (zangkoor)
Maandag 23 maart
t Schienvat
09.30 t/m 10.30 uur
Body Shape (bewegen op muziek)
19.30 t/m 22.00 uur
Hapjes maken (Vrouwenraad)
Dinsdag 24 maart
t Schienvat
09.45 t/m 11.15 uur
Volksdansen (bewegen voor ouderen)
18.30 t/m 19.30 uur
Tai Bo (vorm van karate, bewegen
op muziek)
19.30 t/m 20.30 uur
Climax (damesgym)
20.30 t/m 21.30 uur
Climax (heren volleybal)
Woensdag 25 maart
t Schienvat
13.15 t/m 15.30 uur
Climax (Jeugdgym)
19.30 t/m 21.30 uur
Vergadering (Uitvaartverzorging)
19.30 t/m 22.30 uur
Bridgeclub

19.30 t/m 22.30 uur
Biljarten (de kleine tafel)
Zaterdag 28 maart
t Schienvat
17.00 t/m 20.00 uur
Keuken open (stamtafel + afhaalsnacks)
Menu:
Kippenpoot + geb. aard + appelmoes 4,75)
18.00 t/m 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers (zangkoor)
Maandag 30 maart
t Schienvat
09.30 t/m 10.30 uur
Body Shape (bewegen op muziek)
Dinsdag 31 maart
t Schienvat
09.45 t/m 11.15 uur
Volksdansen (bewegen voor ouderen)
18.30 t/m 19.30 uur
Tai Bo (vorm van karate, bewegen
op muziek)
19.30 t/m 20.30 uur
Climax (damesgym)
20.30 t/m 21.30 uur
Climax (heren volleybal)
__________________________________________

Rottum
Zaterdag 28 februari
Dorpshuis
20.00 uur
Uitvoering toneelvereniging de
Kloosterspeulers
Zaterdag 18 april
’t Lage Eind 1
11.00 t/m 17.00 uur
Open atelier
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Geduld

Lezersfoto!

Een donzige staart draait linksom
terwijl het lichaam zich schuil houdt
in de constructie van takken
zodat mens of roofdier
onmogelijk binnen kan dringen
om hem te pakken

Een aantal weken geleden reed ik op maandag
middag nietsvermoedend mijn dorp binnen. Altijd mijn snelheid aanpassend, want aan laserguns en bekeuringen heb ik een broertje dood. En
zeg nu zelf wie wil er in zijn eigen dorp voor
snelheidsduivel doorgaan.
Rijdend ter hoogte van Marcella's Kookschuur
schrok ik en gleed mijn voet pardoes van het
gaspedaal naar de koppeling en vond mijn andere voet de rem.
Lang verwacht en daar stond hij dan zomaar het
bord van 30 km zone.
Ik was verheugd, omdat ik vorig jaar nog met
een lijst bij de deuren langs was geweest om
mijn mededorpsgenoten te vragen naar hun
mening en handtekening.
Maar ook teleurgesteld omdat naar mijn mening
alles met de stille trom is gebeurd.
Zo stil zelfs, dat bij navraag bij deze en gene mij
is gebleken dat de borden na twee weken bij de
meeste dorpsgenoten nog niet waren opgevallen.
Als reclameman vraag ik me nu af, moet de
overheid hier speciaal een promotiecampagne
voor opzetten of ligt de oorzaak ergens anders.
Wonende aan de doorgaande weg heb ik nog
geen meetbaar resultaat kunnen ontdekken en
vraag mij af of die er op deze manier wel zal
komen.
Is er dan toch een crisis?

Een hoog geluid, een behoedzame sprong
een regendruppel valt op de grond
schaduw valt over zijn kleine lichaam
het was lang geleden
dat hij voor het laatst zijn lied zong
De wind suist meedogenloos
en de vogel houdt zich stil
al is de wereld donker
al is het nog kil
“Mijn tijd zal weer komen
de lente komt eraan
straks wordt het warm
en moet de winter gaan
dan wint de zon van de maan”
Nu is het nog wachten
op het juiste seizoen
en als de tijd rijp is
een explosie van groen
Walter van Dijk
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Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T (0595)551924
E tlougnijs@kantens.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
15,- per jaar.
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
0595-434206
___________________________________
Drukwerk verzorgd door
Drukkerij Sikkema.

