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De uitgave van dit blad wordt
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Noord-Groningen

Als kind stond ik altijd voorin de tram bij de bestuurder. Vol bewondering sloeg ik zijn handelingen gade. Hoewel
ik het nooit heb geprobeerd, denk ik dat ik zo met lijn 2 zou kunnen wegrijden.
Later na een keer in Zandvoort te zijn geweest, wilde ik autocoureur worden. De slip- en bochtentechniek oefende
ik op mijn fiets. Ik had complexe bochten zó bestudeerd, dat als een vriendje mij probeerde te volgen hij geheid
de bocht uitvloog.
In de puberteit raakte ik in de ban van de muziek. Ja, popartiest wilde ik worden.
Weer later wilde ik achtereenvolgens schilder, toneelspeler en regisseur worden. Niet zo maar een schilder,
toneelspeler of regisseur. Nee, een wereldberoemde.
Talent vereist! Of ik dat heb? Ik weet het niet. Er is echter nog een vereiste. Doorzettingsvermogen! Hierover
kan ik kort zijn. Niet echt. Behalve trambestuurder heb ik wel alles geprobeerd.
Tussen al mijn dromen door schreef ik stukjes. Voor een krantje hier, voor een blaadje daar. Clubkrantje zus,
clubblaadje zo. Nu wist ik het. Schrijver wilde ik worden. Een boek. Een bestseller. Beschonken zijn op het
Boekenbal.
't Is er niet van gekomen.
Inmiddels werk ik niet meer en woon ik in een van de kleinste dorpjes van Nederland. Uitrusten? In ieder geval
is het rustig. En ineens mag ik één keer per maand een stukje schrijven. Rimpels. Dit is de 29e. En nu stop ik.
Tijd voor wat anders. Er is niets ergers dan te denken dat iemand t Lougnijs doorbladert, bij Rimpels aankomt
en gauw doorbladert. Ik maak me geen illusies. Dat zal ongetwijfeld nu ook gebeuren. Maar ik stop voordat
iedereen afhaakt.
Twintig jaar geleden verscheen een boekje van De Volkskrant geheten: Rimpels in het vlakke land. Ik heb dat
altijd een intrigerende titel gevonden. Volgens de inleiding ging het over: “Uiteenlopende oneffenheden, hobbels,
heuvels en bergjes, soms een paar meter, soms honderd meter hoog, …”. Oftewel sporen in het landschap
van vroeger tijden. Onze wierden zijn een mooi voorbeeld. Dit boekje is de naamgever van mijn column.
Ik heb getracht mijn Rimpels te laten gaan over figuurlijke oneffenheden, hobbels, enzovoort. Geen heden zonder
verleden. Zo, dat cliché is er uit. Aan de andere kant is niets eeuwig. Nog zo één. Ward Ruyslinck schreef eens
dat het leven is als een steen gegooid in een oeroude vijver, een rimpeling en dan is het weg. Het zal zo zijn,
maar voorlopig ben ik er nog. Zij het dan met meer rimpels dan eerst. En de mensen in mijn omgeving ook.
Surfend op mijn computer ontdekte ik dat het uitgeven van een boekje heel simpel is. Gewoon alles via internet
naar een bedrijfje sturen, geld overmaken en na een tijdje heb je een stapeltje boekjes thuis:
Rimpels. Eerder verschenen in t Lougnijs (streekblad Kantens, Rottum en Stitswerd, provincie Groningen) van
2009 t/m 2011. Foto van mij op de achterkant. Wauw!
Familie en vrienden krijgen een exemplaar. De overige twintig met mijn naam zichtbaar op de rug pronken in
de boekenkast. Ik zou er uren naar kunnen kijken. Ik zou mijn bezoek wijzen op interessante boeken die er naast
staan en dan per ongeluk, terloops mijn boek eruit halen. Hé, dat is toevallig. Dat heb ik ooit nog eens geschreven.
Ik doe 't niet. Als ik iets herlees, vind ik dat het anders moet. Als ik Martin Bril lees, zakt mij de moed in de
schoenen.
Dus ik stop. Rimpelloos verder, maar het dromen blijft…
Eric de Klerk
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Dressuurwedstrijd
Jongstleden zaterdag 21 mei is er door pension stal Van Vliet een
dressuurwedstrijd gehouden. Op een zonovergoten middag reden 16
mensen mee. De jongste deelnemer was 4 jaar. Na afloop van de
wedstrijden was er voor iedereen een overheerlijke BBQ georganiseerd.
Iedereen kan op een zeer geslaagde middag terugkijken.
Rita
________________________________________________________________________

Tour d'Eemsmond
Zaterdag 9 juli zullen wij, de Gereformeerde Brassband Immanuël, al
tourend door de gemeente Eemsmond trekken om onze prachtige
brassbandklanken te laten horen, dit vanwege ons 50-jarig bestaan. Wij
zullen in verschillende dorpskernen door heel Eemsmond kleine concerten geven.
We zullen 's middags rond 14.00
uur in Kantens aankomen om daar
een concertje te geven. Vanuit Kantens rijden wij door naar Rottum en
Stitswerd waar we al rijdende
muziek ten gehore zullen brengen.
Er zal ook een pot staan om te
doneren aan het goede doel. De
opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding.
Graag tot ziens op 9 juli tijdens deze
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Tour d'Eemsmond van Gereformeerde Brassband Immanuël.

1. Even voorstellen.
Ik ben Evelien Homan en 16 jaar oud.
2. Waar kom je vandaan?
Kantens.
3. Hoe ben je in Kantens terecht gekomen?
Mijn ouders wonen al een tijdje in Kantens dus ik woon hier ook al
vanaf mijn geboorte.
4. Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
Ik voetbal bij KRC.
5. Omschrijf jezelf in 5 woorden.
Sportief, eigenwijs, vrolijk, ongeduldig, spontaan.
6. Met wie zou je een dagje willen ruilen? Waarom?
Een kindje uit bijv. Afrika, om te zien hoe zij leven.
7. Wat is je favoriete gerecht?
Spaghetti bolognese!
8. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen worden?
Waarom?
Voetbal, ik vind het een hele leuke sport.
9. Aan wie zou jij graag een rondleiding door je dorp willen geven?
Waarom?
Aan iedereen die graag een rondleiding wil, zal ik even ons leuke
dorpje laten zien.
10. Wat vind je het leukst om te lezen in t Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
Ik vind De Pen leuk, ik lees het ook altijd. Ik zou niks willen veranderen.
11. Tot slot, aan wie geef je de pen door?
Mijn vader, Gert Homan.
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Ophaaldata oud papier
voor het schooljaar 2011-2012

In dit nummer van t Lougnijs vindt u een overzicht van alle oud papier data
voor het komende schooljaar. Knip het strookje uit en hang het op uw
prikbord!
woensdagavond 14 september .............................. T 0595 - 551788
zaterdagmorgen 5 november ................................. M 06-23640616
zaterdagmorgen 17 december ................................ T 0595 - 551788
zaterdagmorgen 28 januari ................................... M 06-23640616
zaterdagmorgen 10 maart ...................................... T 0595 - 551788
woensdagavond 25 april ....................................... M 06-23640616
woensdagavond 6 juni ........................................... T 0595 - 551788
woensdagavond 18 juli ......................................... M 06-23640616
Voor informatie en/of klachten wordt het telefoonnummer van de instantie
die op dat moment het papier haalt telkens vermeld. Denkt u eraan dat op
woensdagavond het papier om 18.00 uur bij de weg moet staan en op
zaterdagochtend om 9.00 uur. Verder het papier graag netjes bundelen en
geen rommel meegeven! Bij voorbaat dank.
________________________________________________________________________________

Kantster kerken gaan
bij elkaar op de koffie
Sinds januari vorig jaar zijn de onderlinge contacten van de drie plaatselijke kerken in Kantens aanzienlijk verbeterd. In het kader hiervan werd
de wens uitgesproken door alle kerkenraadsleden om elkaar eens als
leden van de verschillende gemeenten te ontmoeten, na de kerkdienst
op de zondagmorgen, steeds weer in een ander kerkgebouw.
De eerste keer dat dit gezamenlijk
koffiedrinken wordt georganiseerd
is na de morgendienst van zondag
17 juli, in de Gereformeerde kerk
vrijgemaakt aan de Pastorieweg.
De tweede mogelijkheid is op zondag 23 oktober, na de morgendienst in de Chr. Gereformeerde
kerk aan de Langestraat en een
week later, op zondag 30 oktober
na de gezamenlijke Reformatieavondviering in de Antoniuskerk,
in gebouw Salem van de Protestantse gemeente Kantens-Stits-
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werd. Het doel is eigenlijk steeds
hetzelfde: elkaar beter leren zien
en elkaar beter leren kennen als
kerken onderweg in de tijd.
Komt u gerust eens langs
op de koffie!

Het leukste dorp van Groningen?
Iedereen heeft natuurlijk al gehoord van de zomeractie van RTV Noord in samenwerking met het Dagblad van het Noorden om uit te zoeken wat
het leukste dorp van Groningen is. Al meer dan 150 dorpen hebben zich aangemeld. Op de site was te lezen dat oud-plaatsgenoot Frank Knot Kantens
had aangemeld. Vindt Frank Kantens leuker dan Hoogezand? En hebben Rottum en Stitswerd zich al opgegeven?
Iedere dag worden er twee dorpen
gekozen waarna een radioverslaggever langs komt. Het is de bedoeling dat je je dorp dan gaat promoten
en probeert zoveel mogelijk stemmen te trekken. Voor de finale is het
zaak bij de eerste veertien te eindigen. Ook worden er tv-opnamen
gemaakt en de krant besteedt er
aandacht aan.
Toen ik dit alles eens overdacht
vroeg ik me af wat er nou zo leuk is
aan Kantens.
Wat ik fantastisch vind, is dat we
lekker dicht bij de Eemshavenweg
wonen. In een kwartiertje ben je
met de auto in Groningen. En dat we
nog een buslijn hebben! Na de drukte van de stad is het heerlijk om
weer terug te gaan naar het rustige
Hogeland. Zodra je Middelstum
achter je hebt gelaten en de gele
brug (nu groene brug) bent gepasseerd, zie je in de verte de hoge
torenspits opdoemen. Met links een
rij nette huizen is het prettig binnen-

komen. Het Boterdiep geeft een
bepaalde charme aan het dorp. Ga
eens op de brug tegenover het mooie
oude gemeentehuis staan en kijk
eens over het water, een schilderachtig gezicht. Of ga op uw wandeling eens “achter oven laangs”. Bij
de schandpaal (welk dorp heeft een
schandpaal?) naar beneden en
voorbij het oude café Harms over
het smalle pad langs het Boterdiep
naar de molen. Vroeger woonden
er twee bakkers aan de Langestraat, vandaar “oven”. Nu zijn er
achter de huizen mooie ingesloten
tuinen en over het Boterdiep kijk je
het veld in. De molen is een bezoek
waard, Gerad verwelkomt je er
graag.
Kom je van Rottum, dan kijk je
tegen de opgeknapte gevel van vroeger café Sipkens aan. Zelfs de serre
wordt in ere hersteld. Jammer dat
Dick Stukkien geen hulptroepen
heeft, dan ging het opknappen wat
sneller. Zelf vind ik het geweldig als

mensen hun huizen opknappen en
ook een opgeknapte tuin bekijk ik
graag.
Maar de westkant van het dorp is
eveneens de moeite waard. Over
de Stitswerderlaan kun je zó het
Kaanster bos in. De nieuwe huizen
die tegen het bos aan staan, kunnen
in hun tuin genieten van de natuur.
Zo'n 70 jaar geleden liep er vanaf
deze laan een pad langs een eendenkooi (Kikkerpolder) naar Stitswerd. Zulke wandelpaden zouden
in ere moeten worden hersteld. Er
stond zelfs een huis bij de eendenkooi waar de familie Van Dijk/Dob
woonde.
Vanuit het bos is het nu gezellig om
over het pad langs het voetbalveld
of de Bredeweg terug te lopen naar
het dorp.
Kantens is een radiaal dorp, d.w.z.
je kunt rond de monumentale kerk
wandelen en vandaar lopen straatjes vanaf de wierde naar beneden en
dan kun je weer rondlopen om het
hele dorp. De oude Kaansters zeggen: ”Wie goan even om dörp tou”.
Niet alleen de woonomgeving is
aangenaam, Kantens heeft daarnaast een rijk verenigingsleven met
veel creatieve mensen. Het dorpshuis t Schienvat fungeert bij veel
activiteiten als ontmoetingspunt.
Dus als je aan de beurt bent, is het
zaak om je zo goed mogelijk te
presenteren om zoveel mogelijk
stemmen te vergaren.
Ondertussen kon u op 15 juni de tvbeelden zien, gemaakt op het voetbalveld tijdens het Stratenvoetbaltoernooi waar Fred Reiffers en Klaas
Knot een pleidooi hielden voor Kan-

tens. Nu nog iets ludieks bedenken!
Op vrijdag 9 september wordt bekend gemaakt welk dorp zich Het
Leukste Dorp van Groningen 2011
mag noemen.
2011, hoezo 2011?
O, dat had ik nog niet begrepen,
denkende dat het een éénmalige
activiteit betrof. Nu ben ik niet zo
chauvinistisch om te denken dat
Kantens zal winnen. Dit jaar geen
nr. 1, dan volgend jaar maar weer
proberen?
Nee, toch?
Anje van der Hoek
_______________________________________

We gaan dit jaar niet op vakantie,
omdat vervanging op de boerderij
te duur is.
Maar we missen de vakantie niet.
Een paar jaar geleden zijn we twee
weken weggeweest en toen zei
Piet al na een week 's morgens: “Ik
wou dat ik de koeien weer kon
melken”.
Joan en Piet van der Berg
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Van Breede tot Wortelpot van start
Volgende week valt op veel adressen in de gemeente Eemsmond het
bestelformulier Van Breede tot Wortelpot op de mat. Daarmee start de
intekenronde voor het straatnamenboek van de gemeente Eemsmond.

VV KRC C1 legt beslag op de titel
Na een enerverend seizoen met vele pieken en enkele dalen, mag KRC
C1 zich kampioen noemen. Op zaterdag 4 juni werd, op Sportpark de Kooi,
de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Deze wedstrijd moest een
feestelijke afsluiting worden van een prachtige reeks wedstrijden, waarin
het kampioenschap al reeds behaald was, maar het partijtje voetbal liep
uiteindelijk uit op een deceptie voor de C1. De uiterst gemotiveerde
opponent, OKVC uit Oldehove, die nog kans had op het bemachtigen van
de 2de plaats speelde het zwakke KRC van de mat. De eindstand van het
duel was 0-3. Ondanks deze nederlaag was de vreugde na afloop groot.
Het kampioenschap was toch al binnen. Nadat de spelers bloemen en een
trofee overhandigd kregen, klommen zij op een versierde kar voor een
eretocht door het dorp. Na afloop van deze tocht werd er patat gegeten bij
het voetbalveld. 's Avonds was er als afsluiting van het geheel, voor de
spelers nog een afterparty in het Kanster Jeugdhonk.
Nils Reiffers

In dit bijzondere boek wordt de
betekenis en achtergrond uit de
doeken gedaan van bijna alle straten, pleinen, buurten, waterlopen,
wierden en bruggen in de gemeente Eemsmond. Op woensdag 15
juni bestelt wethouder Harrie Sienot als eerste inwoner van Eemsmond het boek Van Breede tot
Wortelpot.
In Van Breede tot Wortelpot worden
de verhalen achter de straatnamen
van alle dorpen van Eemsmond
verteld. Het boek ligt vanaf 4 oktober in de winkel en kost dan  32,50.
Via het bestelformulier dat bij u in
de bus komt, is het boek tot en met
15 september voor  25,- te koop.
STRAATNAMEN
Toen in 2010 de lijst met gemeentelijke straatnamen opnieuw werd
vastgesteld, bleek dat er meer dan
450 straatnamen in de gemeente
zijn. Daarnaast zijn ook waterlopen, wierden en buurten voorzien
van een naam. Bij het gemeentebestuur ontstond destijds het idee
hierover een boek te laten verschijnen. Omdat de Stichting Historische Kring Noordelijk Hunsingo de
gemeente adviseert bij de straatnaamgeving, werd besloten van de
deskundigheid van deze stichting
gebruik te maken bij het vervaardigen van het boek. Stichting Uitgaven Noord-Groningen verzorgt de
uitgave van het boek.
Leden van de Historische Kring
vormen de redactie en verzorgen
de teksten. Zij voegden nog ongeveer 500 historische en in de volks-
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mond bekende namen aan de namenlijst toe en daarmee worden in
het boek 950 namen beschreven.
Anoesjka Hilbrands
Gemeente Eemsmond
Team communicatie
T 0595 - 437599

“Wij blijven deze zomer thuis omdat we hier alles hebben”
Familie Boerma

Buiten schilderen
Zaterdag 9 juli kunt u buiten schilderen aan de rand van Eenrum onder
inspirerende leiding van Antje Sonnenschein. We schilderen de bloeiende aardappelvelden, de prachtig gekleurde graanvelden. We hebben
uitzicht op Eenrum, zodat ook de molen of de karakteristieke toren van
de kerk kan worden geschilderd.
MEEDOEN?
Er zijn nog een paar plaatsen vrij.
De workshop kost 60,- inclusief
alle materialen, koffie, thee en een
uitgebreide lunch.

VOOR MEER INFORMATIE:
Ankie Onnes
Galerie Het Raadhuis
T 0595 - 497002
kunst@galeriehetraadhuis.nl
www.galeriehetraadhuis.nl

Wandelnieuws
Boerenlandpad tussen Doodstilsterweg en Cerespad (Trekweg langs
Boterdiep).
Sinds 1 januari jl. heeft de familie Boerma (Doodstilsterweg) een wandelpad langs het erf opengesteld. Het maakt onderdeel uit van het LAW
Wad en Wierdepad en is dus bewegwijzerd met de bekende wit/rode
stickers.
Dit pad maakt het ook mogelijk om eens een ander ommetje te lopen.
Het leidt langs de Miscanthus (het Olifantengras); wie wil kan een kijkje
nemen in het labyrint.
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Wim Pol
Wim woont samen met zijn vrouw Antje en 3 kinderen aan de Langestraat
te Kantens. Vanaf 1995 houdt Wim in zijn achtertuin duiven. In 2007 is
Wim weer gestart met wedstrijden vanuit Kantens. Wim is een zogenaamde Duivenmelker, maar liever noemt hij zich Duivenliefhebber.
Hoe ben je aan deze hobby gekomen?
Als tiener kreeg ik mijn eerste duif.
Deze zette ik in een hok van 1 bij 1
meter. Gewoon bij huis als liefhebberij. Een paar jaar later had ik meer
duiven en deed ik als jeugdlid mee
met wedstrijden. Op mijn 18e moest
ik in dienst, en heeft mijn vader de
duiven overgenomen. Samen
schreven we ons in als lid bij de
vereniging de Koeriers te Onderdendam onder de naam: Combinatie Pol&Pol. Ook toen ik in Kantens
kwam wonen was ik zeer geregeld
bij onze duiven (en vader) in Bedum
te vinden. Maar met een gezin
werkte dat niet echt. Ik besloot om
een aantal duiven mee te nemen
naar Kantens en daar een hok te
bouwen. Vervolgens heb ik een
aantal duiven aangekocht en ben ik
onder de naam A. Pol lid geworden
van de vereniging (Combinatie
Pol&Pol bestaat nog steeds en je
mag niet dubbel lid zijn) .
Hoeveel duiven heb je?
Momenteel heb ik 34 vliegduiven,
dus zowel duivinnen als doffers.
Daarnaast ook 16 kweekduiven en
55 jongen. De duivinnen zijn over
het algemeen de volhouders en ik
gebruik ze meestal bij lange afstandsvluchten en de doffers zijn
sterker op het gebied van snelheid,
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Wat is een 'prijsduif'?
Als jouw duif bij de eerste 25% van
de deelnemende duiven binnenkomt, is dat een zogenaamde prijsduif. Deze duif wordt geklokt en
doet mee in het kampioenschap.
Alle duiven die daarna binnenkomen worden niet vermeld en blijven anoniem in prestaties.

aan te passen.
Het seizoen begint in april en eindigt medio september. De eerste
wedstrijdvlucht is zo'n 100 tot 150
kilometer. Een vlucht vindt altijd
plaats van zuid naar noord.
Er kan worden gevlogen in de categorie Vitesse (korte afstand tot 300
km), Midfond (tussen de 300 en 500
km) en de Fond (meer dan 500 km).
Daarnaast worden aparte wedstrijden gehouden voor de jonge duiven, dus die nog geen jaar oud zijn.
Afhankelijk van de afstand (Vitesse, Midfond of Fond) selecteer en
beoordeel ik mijn duiven in de dagen vóór de wedstrijd. Welke duif is
geschikt voor een korte resp. lange
afstand, welke duif heeft een nest
en hoe is de conditie van de duiven.
Afhankelijk van de te vliegen afstand geef ik ze apart voer (voedzaam en vetrijk, of alleen calorierijk). De Fond-duiven worden donderdagavond ingekorfd en met een
vrachtwagen naar de lossingsplaats gereden; de Midfond en Vitesse-duiven worden pas op vrijdag ingekorfd. Op zaterdagmorgen
vindt dan de lossing plaats. Deze
gaat alleen door bij helder weer. Bij
mist bijvoorbeeld wacht men af.
Als het weer niet geschikt is, wacht
men een dag.

Kun je uitleggen wat een wedstrijd
inhoudt?
Nederland is voor de duivensport
verdeeld in 12 afdelingen; de afdelingen zijn onderverdeeld in rayons.
Elk rayon bestaat uit meerdere CC's
(concoursgroep) en deze bestaat
vervolgens uit enkele verenigingen. Zo ben ik lid binnen Afdeling 10
(Noord-Oost Nederland), Rayon 2,
CC De Wadden en Vereniging de
Koeriers te Bedum. Het clubgebouw staat in Onderdendam.
Door het Afdelingsbestuur wordt
jaarlijks een wedstrijdlijst samengesteld. Hierop staat op welke datum er vanaf welke plaats wordt
gevlogen. De verenigingen hebben
wel de mogelijkheid om deze data

Wat doe jij zoal op zo'n wedstrijddag? Ben je ook zenuwachtig?
Ja, toch wel. Zaterdagmorgen kijk
ik als eerste op Teletekst (TVNoord
502 of SBS6 861) óf en hoe laat de
lossing heeft plaatsgevonden. Dan
tegen de tijd dat we de duiven kunnen terugverwachten, vinden diverse telefoontjes en SMS-jes tussen de leden plaats: “mijn duif is al
binnen”. Omdat iedereen op een
andere afstand van de lossingsplaats woont, komen de duiven ook
niet tegelijk binnen. Maar deze telefoontjes en SMS-jes geeft wel
extra spanning met zich mee.
Vervolgens klok ik mijn duiven
wanneer ze één voor één en hopelijk allemaal binnenkomen, meest-

dus goed voor de kortere afstanden.

ven). Ik houd mijn duiven voor de
wedstrijd.

Fok je zelf ook met de duiven?
Ja, dat noemen we kweken. In januari maak ik koppels en binnen 10
dagen ligt er al een ei! Een duif
broedt zo'n 18 dagen. De eerste 7
dagen verzorgt de duivin haar jongen; de twee weken erna neemt de
doffer dat op zich en kan de duivin
zich voorbereiden op een nieuw
nest. Ik laat de koppels meestal 2
maal broeden; dan haal ik ze uit
elkaar, zodat ze op kracht kunnen
komen voor de wedstrijden.

Wat vind je zo mooi en fascinerend
aan deze wedstrijden?
Het is de spanning en de kick die je
telkens krijgt wanneer de duiven
zijn losgelaten (lossing). Je hoopt
dat zoveel mogelijk van jouw duiven als 'prijsduif' binnenkomen en
dat ze zo hoog mogelijk (snelste tijd
in verhouding tot afstand) eindigen.
Daarnaast hoop je natuurlijk dat ze
allemaal weer thuis komen. Binnen de vereniging doe ik mee met
het kampioenschap. Het is voor mij
het spel en de uitdaging om binnen
de eerste 20 duiven te komen. Een
aantal mensen gokt ook op de duiven. In verenigingverband gaat dat
om kleine prijsjes (taart, vleespakket), maar er zijn ook weddenschappen waarbij het om auto's of
grote geldprijzen gaat.

De hobby in het spraakgebruik heet
Duivenmelken; waar komt deze
naam vandaan?
Eigenlijk komt deze naam van het
opfokken van duiven. Een duivin
voedt haar jong de eerste 7 dagen
met kropmelk, een vloeibaar voedzaam uitbraaksel. Na deze 7 dagen
is het jong al toe aan vast voedsel
en is ze niet meer afhankelijk van
zijn/haar moeder. Pas later is het
wedstrijdelement met deze duiven
eraan toegevoegd. Maar de naam
Duivenmelker is blijven bestaan.
Je kunt om verschillende redenen
namelijk duiven houden: voor de
show (showduiven), voor het fokken/kweken, puur voor de liefhebberij en voor wedstrijden (vliegdui-

al na het middaguur. Gemiddeld 2
tot 3 uur na het binnenkomen van de
duiven rij ik naar de vereniging om
de uitslag op te halen.
Hoe weten de duiven waar ze naar
toe moeten?
Van jongs af aan train ik ze. Zodra
ze kunnen vliegen laat ik alle duiven dagelijks ruim een halfuur los.
Ze cirkelen dan over het dorp en
komen bijna altijd weer terug op het
hok. Dat is hun basis. Vanaf half juni
maak ik kleine oefenvluchten met
de jongen, bijvoorbeeld vanaf vliegveldje aan de Stitswerderweg,
Rutgers bij Bedum of Kardinge. De
reden om terug te keren naar het
hok; daar is voer en daar is het
veilig. Als ze volwassen zijn vliegen ze volgens het 'Nestspel' of het
'Weduwschap'. Het eerste betekent
dat de duivin die losgelaten wordt
een aangepikt ei in het nest heeft
liggen of een jong van minder dan
7 dagen oud heeft. Zij wil snel naar
huis. Een doffer vliegt op het nest
als de jongen zo'n 2 à 3 weken oud
zijn. Op het 'weduwschap' vliegen
betekent dat je een koppel van elkaar scheidt: je laat de duivin en óf
de doffer vliegen. De doffer/duivin
wil naar huis om bij zijn partner te
zijn. Welk spel je speelt is heel
persoonlijk.
Hoe herken je jouw duiven en hoe
worden de uitslagen geregistreerd?
Duivenliefhebbers die zelf duiven
kweken, bestellen jaarlijks een
aantal vaste voetringen. Deze ringen hebben een uniek nummer en
jaarlijks een andere kleur. Zo'n
week na geboorte ring ik de jonge
duiven. Vanaf dit moment herken ik
de duiven in ieder geval aan zijn/
haar nummer. Daarnaast krijgen
ze nog een chipring om. Op de
vereniging worden de duiven voor
de wedstrijd gescand. Op deze
manier weet de wedstrijdleiding
welke en hoeveel duiven er meedoen. Thuis heb ik een antenne

verbonden aan de klok. Bij thuiskomst van een duif, krijgt deze klok
een signaal, die dat registreert in de
klok. Als 25% van de deelnemende
duiven thuis zijn, gaan alle duivenliefhebbers naar de vereniging en
wordt de uitslag berekend.
Zo te horen besteed je veel tijd aan
deze hobby. Houd je nog wel vrije
tijd over?
Deze hobby kost inderdaad veel
tijd, met name in het wedstrijdseizoen. Ik geef er zelfs op zaterdag
mijn voetbalwedstrijden bij KRC2
voor op. Bij de training en bij inhaalwedstrijden ben ik wel van de partij.
Ik ben veel te weten gekomen over
het houden van en wedstrijdvliegen met duiven. Ik bedank Wim
heel hartelijk voor zijn tijd en ik zal
de komende maanden regelmatig
in de lucht kijken of ik ook een
koppel duiven boven het dorp zie
cirkelen….
Alette de Vries-Rennen

Wij gaan niet met vakantie omdat
wij veel huisdieren hebben.
Wij houden van fietsen en genieten
van de natuur.
Klaas en Betsie van der Wring

Beste mensen/dorpsgenoten
Er altijd al over gedroomd een keer op de planken te staan, maar het is
er nooit van gekomen of je hebt het nooit gedurfd? Pak dan nu je kans!!
Want:
de Kloosterspeulers in Rottum hebben dringend nieuwe spelers nodig
in september! Dus: aarzel niet en
geef je op!!
Of: kom in ieder geval een keer
kijken bij één van de ontzettend
gezellige repetities (vanaf september)!!
Het seizoen 2010/2011 is afgelo-

pen, maar de toneelcommissie is
inmiddels al weer druk doende een
stuk uit te zoeken voor het seizoen
2011/2012 en wil je daaraan meedoen: wees er snel bij en neem
contact op met:
Hans Knook (secretaris)
T 432339 ofM 06-54247182
Fonny Oosterhof (voorzitter)
T 551840 ofM 06-18142185
9

In de naacht

Knelis ter Loan

Op bèrre, in ons caravan
heur we nog even t stoareg tikkeln
van de regen aan
om den vervolgens vot te zaailen

(KORNELIS TER LAAN)

omstreeks twij uur in de naacht
n aingoal getik
ik kin t nait loaten om te fluustern
wat is dat

Knelis ter Loan is op 8 juli 1871 as zeun van n landbaauwer geboren in
Slochter. Hai stamde van voaders- en moekeskant van boeren of, maar
zol zulf gain boer worden, omdat zien voader inzag dat der veur n klaaine
boer gain dreug brood meer te verdainen was.

terwiel de aander onder t luustern
in ruumte van de caravan blikt
zegt e, behoagelk zok weer dele vlijend,
da's n roodborstje dij tikt.
Ida Vast-Leutscher
Oet: Toal en Taiken

Schiermonnikoog
Dij Grunneger oet t hoge noorden
was gain man van grode woorden.
Hom wör vroagd: “Bevaalt joe t hier”?
Och,” zee e dou: “Ik vin t wel schier”.
Geert Zoerveen
Oet: Toal en Taiken

Delfsail 2009
Raanke schepen mit hoge masten
Laange boegsprieten wied veuroet
Deronder hangt n schier wicht
Tröts staait noam op boug van t schip
Snelle klippers, stoere baarken,
tjalken, koggen en zulfs n old galjoen
Wat n riekdom zoveul vrumde zaailschepen
bie nander te zain ien hoaven van Delfziel
Ministers, stoatsroaden, deputeerden
Elkenain komt noar Delfsail om ze te zain
Zond vertier veur honnerddoezenden
ien sferen van zuudleke waarme zeeën
Alewel k zulf gain zeeman bin
hol k dervan dij ranke schepen te zain voaren
Stoa k urenlaank der noar te kieken op diek
en voar k ien gedachten op zailschepen mit
Keek der noar oet dat zai weer kwammen
Noa zes laange joaren van wachten,
bin k nou doagenlaang mien aigen zeeheld weer
en dreum k weg ien dèlte van mien gedachten
22-08-09
Bron: Dideldom.com
GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven ,
zoaans:
riemkes, stukjes, recept, etc.
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Omdat de jonge Knelis goud leren
kon, gong hai noa de legere schoul
nog twij joar noar de Franse schoul
op t Hoogezaand en doarna drij joar
noar de H.B.S. in Sapmeer. Dou der
gain geld meer was veur verdere
studie wuir hai leerling van de normoalschoul.
Op zien achttiende joar ston hai in
Sapmeer veur de klas, doarnoa nog
in n Daam, Dordrecht, Arnhem en in
Sluus. Veurdat hai noar Sluus gong,
traauwde hai mit Ida Gruin. In 1898
wuir hai hoofd van n school in Delft
en boetendes directeur van de gemaintelke handelskursus.
As jong al haar hai n open oog had
veur de materiële en geestelke nood
van de aarbaiders. Domela Nieuwenhuis en A. H. Gerhard leerden
hom t socialisme kennen, en op
zien ainentwintegste joar huil de
jonge onderwiezer veur t onderwiezersgezelschap van Loppersum
zien eerste socialistische rede. Hai
wuir lid van de olle Socioal Democroatische Bond, mor hai bedankte
doarveur weer toun dizze in 1894 de
revolutionaire weg insluig. Toun
hai bie de kronensfeesten in september 1898 waaigerde te vlaggen,
beklodderden de Delftenoaren zien
haile hoes mit oranje vaarve. t Dee
hom nait wankeln in zien socialistische overtugen, mor de goie verstandhollen mit de leerlingen en
heur olders lee der ook nait onder.
Vanof 1900 was e lid van de SDAP
(veurloper van PvdA). Alhouwel
hai mit haart en ziel onderwiezer
was, zol al gaauw n ende kommen
aan zien onrustege onderwiezersloopboan. Op zien daategste joar
wuir t jonge schoolhoofd as bie
verrazzen Koamerlid. Tot 1937 bleef
hai in Twijde Koamer, woar hai
zuch onder andern op t terraain van
onderwies, militaire zoaken en
drankbestrieden begaf. Van 1914

tot 1937 was hai ook börgmeester
van Zaandam, en doarmit eerste
socialist in dij funktie.
t Bouk, woardeur zien noam t langst
heugen blieven zel, is zunder twievel t 'Nieuw Groninger woordenboek' (1929). Hai het der, deurbaauwend op t woordenbouk van
Molemoa, meer as n kwart-aiw
aan waarkt.
Dou hai kopij in 1922 aan pervìnzie
Grunnen aanbood, onder veurwoarde dat t bouk binnen twij joar drukt
weden zol, luiten de Pervinsioale
Stoaten zuch de ainmoalege kans
van n kulturele doad ontgoan deur
t veurstel van Gedeputeerden, n
subsidie van f 1.500,- te verlainen,
nait aan te nemen.
Ter Loan was der noatuurlek de
man nait noar om zuch doardeur
ontmoudegen te loaten; in n poar
doage tied haar e zulf t geld biemekoar.
Toun sikkom n kwart-aiw dernoa n
twijde druk oetkwam, haren de
Pervinsioale Stoaten gelokkeg wel
n subsidie geven.
Minder goud sloagd was de bewaarken dij Ter Loan op dizze herdruk doan haar.
Wel binnen der in dizze twijde druk
wat woorden biekommen, mor de
spellen was slim verainvoudegd
en aal diakritische taikens waren
wegwaarkt.
Dizze drastische ingreep het t waitenschappelk karakter van dit woordenbouk schoad. Haar Ter Loan,
veurdat hai doartou overging t advies van deskundige dialektologen
inwonnen, den zollen dij hom dit
zunder ainege twievel ontroaden
hebben. Mor n zekere aigenhereghaid was aan dizze Grunneger nou
ainmaal nait vrumd en van dizze
aigenschap is zien woordenbouk t
slachtovver worden. Gelokkeg blift
de oorspronkelke oetgoave t duurzoamste monument dat Ter Laan
zuchzulf opricht het.
Haar hai nooit wat aans schreven
en nooit wat aans tot stand brocht
den dit bouk, den zol men allend op
dij grond al van n welbesteed leven
spreken kennen.
Knelis ter Loan is overleden in
Utrecht op 6 maart 1963.
Bron: Dideldom.com

Hallo Speelweekvrienden!
Nog 2 maanden en dan staat de kinderspeelweek weer voor de deur.
En, weet je, ik heb een geheimpje voor jullie! Ik mag jullie het thema van
de kinderspeelweek verklappen!
Dit jaar is het thema:
Reis om de wereld.
We hebben weer allemaal leuke
spellen bedacht die met dit thema
te maken hebben. En natuurlijk gaan
we hutten bouwen met een buitenlands tintje!

Op deze website kun je onder andere vinden wanneer de speelweek
plaats vindt en wat het programma
is. Ook staan er nieuwsberichten
van de kinderspeelweek op. En niet
te vergeten komen de foto's van de
speelweek erop.

Ook hebben we een geheel vernieuwde website:
www.kinderspeelweek.nl .
Neem er gerust een kijkje op en laat
een bericht achter.

Tot op de speelweek!
Groetjes van de Speelweekcommissie
Ineke Veldman

Hallo allemaal
Binnenkort komen we weer langs om donateursgeld op te halen!

Sterren kijken
Sterrenkijknacht in Kantens
Achter Oosterweg 6 (Fam. Lenstra)
22.00 uur

Wat gebeurt daar precies?
Je leert alle sterrenbeelden herkennen die op dat moment te zien
zijn: Grote en Kleine Beer, Draak,
Waterman, Steenbok, Vissen, Ram,
Andromeda, enz..
Met onze telescopen zie je prachtige objecten: de beroemde Andromedanevel (M31), een aantal sterrenhopen zoals M13 (Hercules), de
Dubbele Sterrenhoop bij Perseus,
mooie dubbelsterren zoals Albireo
(Zwaan) of Almaak (Andromeda),
de banen van Jupiter (een beetje
redelijk te zien vanaf 24.00 uur) en
heel veel meer.

De meeste bovengenoemde objecten kun je al zien met een gewone verrekijker die bijna iedereen
thuis heeft, dus als je zo'n ding hebt,
neem hem mee. Je moet alleen
weten waar je hem moet richten en
dat leer je die avond.
Belangrijk om mee te nemen: Warme kleren!!! Voornamelijk voor de
voeten. Een klapstoel is ook handig.
We krijgen bescherming tegen
weerwolven en andere enge griezels van de nacht.
Kosten bedragen 2,- p.p. (koffie/
thee, hapje)
Opgave bij Marten Miske
T 552137 of E m.miske@hetnet.nl
Vermeld daarbij je naam en telefoonnummer (i.v.m. afzeggen door
weersomstandigheden)
C.S.C.W/Feestcommissie heet iedereen van harte welkom!

Marco Silvani uit Toornwerd zal je
die nacht leren waar je moet kijken.

Van onder tot boven en in alle zalen van t Schienvat is er tijdens de
zomervakantie een keuze uit de collectie van Loek Nieuw te bezichtigen.
Waar:
Wanneer:
Omschrijving:
In de bovenzalen:
In het trappenhuis:
In de hal:
In de salon:
In de grote zaal:

De Speelweekcommissie

26 augustus 2011:
Plaats:
Aanvang:

Loek bezet t Schienvat
t Schienvat te Kantens
van 27 juli tot 28 augustus 2011
expressieve etsen en poëtische aquarellen
doeken uit Koerdistan
foto´s uit de tijd van het Oerhuis te Den Haag
(1972 - 1996)
een overzicht van Oertekens
de apotheose van monumentale panorama´s

De volgende DVD-films zullen
worden vertoond: 'Vraaggesprek
met Jan Pieter van den Bos', 'Het
Hogeland', 'De Biesbos' en 'Griekse bergtochten'.
Er klinken overal soundscapes met
diverse klanklandschappen.

Elke zondag van 14.00 tot 17.00 uur
is Loek aanwezig. Hij bespeelt de
piano en het orgel. Loek nodigt
muzikanten met instrument uit om
samen iets te improviseren.
Van 1 augustus tot 22 augustus is
t Schienvat alleen op zondag open

Aanvragen Koninklijke
Onderscheidingen
Elk jaar worden mensen onderscheiden voor hun persoonlijke, bijzondere
verdiensten. Dit gebeurt op basis van voordrachten van anderen. Ook in
onze gemeente mocht de burgemeester van gemeente Eemsmond eind
april Koninklijke Onderscheidingen uitreiken. Dit jaar zijn twee inwoners
van onze gemeente benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
ONDERSCHEIDINGEN 2012
Er zijn in onze gemeente vast nog
meer mensen die voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking komen. Misschien weet u iemand? Waar het om gaat, is dat
iemand zich in meerdere opzichten
gedurende langere tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. Dat kan op verschillende
manieren. Lid zijn van een bestuur
of bijvoorbeeld het organiseren van
allerlei evenementen voor de gemeenschap. Belangrijk is dat het
onbetaalde activiteiten zijn en dat
het minstens een periode van twintig jaar beslaat.
Kent u iemand die hieraan voldoet
en voor wie u een Koninklijke Onderscheiding wilt

aanvragen of heeft u vragen? Neemt
u dan contact op met Karin Bruins
van het
bestuurssecretariaat van de gemeente via T 0595 - 37597.
NB. Als u iemand wilt voordragen
voor de onderscheidingen in 2012
moet uw aanvraag
uiterlijk 1 augustus 2011 binnen
zijn.

Oud papier
woensdagavond
20 juli
T 06-23640616
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS
zondag 3 juli
11.00 uur ds. T. Groenveld, Roodeschool
16.30 uur ds. M.O. ten Brink, Roodeschool
zondag 10 juli
11.00 uur ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur ds. A.A.J. de Boer, Ureterp
zondag 17 juli
09.30 uur ds. G.O. Sander, Assen.
Na deze dienst is er gezamenlijk
koffiedrinken met de leden van de
andere beide kerken in ons dorp, in
ons kerkgebouw
16.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
zondag 24 juli
dienst in Middelstum
09.30 uur ds. S. de Vries, Groningen
14.30 uur ds. T. Groenveld, Roodeschool
zondag 31 juli
dienst in Middelstum
09.30 uur F. Pastoor, leesdienst
14.30 uur ds. A.J. Balk, Delfzijl
zondag 7 augustus
dienst in Middelstum
09.30 uur F. Pastoor, leesdienst
14.30 uur leesdienst
zondag 14 augustus
dienst in Middelstum
09.30 uur G. v.d. Laan, leesdienst
14.30 uur leesdienst
zondag 21 augustus
dienst in Middelstum
09.30 uur P. Jansma, leesdienst
14.00 uur ds. S.S. Braaksma,
Nieuw-Roden
zondag 28 augustus
dienst in Middelstum
09.30 uur ds. T.K. v. Eerden, Zuidhorn
14.30 uur ds. J. Klapwijk, Winsum
____________________________________________________
CHR. GEREFORMEERDE KERK
KANTENS
Zondag 3 juli
09.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. N. Vennik
Zondag 10 juli
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange
Zondag 17 juli
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange
Zondag 24 juli
09.30 uur ds. J. Sijtsma
14.30 uur ds. J. Sijtsma
Zondag 31 juli
09.30 uur leesdienst
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14.30 uur leesdienst
Zondag 7 augustus
09.30 uur ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur ds. H.J.Th. Velema
Zondag 14 augustus
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange
Zondag 21 augustus
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange
Zondag 28 augustus
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange
_________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
Zondag 3 juli
11.00 uur ds. M.H. Langenburg,
Middelstum
Zondag 10 juli
10.00 uur dhr. H.J. Dijkstra, Gasselternijveenschemond
Dienst in Stitswerd
Combidienst met Gereformeerde
kerk Onderdendam.
Na afloop koffie/thee in het dorpshuis.
Zondag 17 juli
10.00 uur mevr. J.C. Prins-Pestoor
Na afloop koffie/thee in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt.
Zondag 24 juli
11.00 uur ds. M.H. Langenburg,
Middelstum
Zondag 31 juli
10.00 uur ds. E.J. Struif, Oosterwolde
Zondag 7 augustus
10.00 uur Mevr. J. van WierenMiske, Zoutkamp
Zondag 14 augustus
11.00 uur ds. B.B. Wolters, Baflo
Zondag 21 augustus
10.00 uur ds. G.A. Segger, Uithuizen
Zondag 28 augustus
19.00 uur ds. E.J. Struif , Oosterwolde
Dienst in Stitswerd, Grunneger
dainst.
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 10 juli
19.00 uur br. R.H. Schripsema
Zondag 24 juli
19.00 uur ds. A. Lagendijk
Zondag 31 juli
19.00 uur br. P. Ketting
Zondag 14 augustus
19.00 uur ds. A. Fraanje
Zondag 28 augustus
19.00 uur ds. A. Lagendijk

Weekenddiensten

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173
__________________________________________________

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

Opbrengst Collecte's

TANDARTSEN:
”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.”
2/3 juli
J.F. Perdok
Baflo - T 0595 422723
9/10 juli
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
16/17 juli
J. Buwalda
Bedum - T 050 - 3013994
23/24 juli
Tandartspraktijk Eenrum
Eenrum - T 0595 491949
30 en 31 juli
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595 - 431642
6/7 augustus
C.H. de Lange
Leens - T 0595 571427
13/14 augustus
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595 402015
20/21 augustus
M.J. de Engelse-Boelkens
Ezinge - T 0594 622121
27/28 augustus
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom - Winsum - T 0595 - 441740
__________________________________________________
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
__________________________________________________
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK EVA:
Voor vragen en het maken van
afspraken: T 0595 - 557131
Voor dringende vragen of voor de
bevalling: T 06 - 13731172
__________________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE
T 050-3140211
__________________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613
__________________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST
T0595 - 551084
__________________________________________________

EPILEPSIEFONDS
De collecte voor het Epilepsiefonds,
gehouden van 23 mei t/m 28 mei
2011 in Kantens, Stitswerd en Rottum heeft  452,19 opgebracht.
Allen hartelijk dank
Ineke Eisinga, Anna Holtman
en Janny Holtman
ASTMA FONDS
De collecte voor het Astma Fonds
heeft dit jaar  352,02 opgebracht.
Alle gevers, geefsters en collectanten heel hartelijk dank.
Met vriendelijke groet
Uw collecteorganisator
Wilma van Zanten
_______________________________________________

Gratis af te halen
Witte badkamertoiletkast met drie
spiegeldeurtjes en verlichting.
Afm: 70 x 52 x 19 cm (L x H x D)
A. van der Hoek,
T 551538
___________________________________________

Aan woorden
voorbij…
ik wens je
overdag veel licht
en wat schaduw
in de avond
ik wens je
in de nacht
wat stilte
en veel rust
ik wens je
bloemen met kleur
en mensen
om je heen
ik wens je
liefde
en warmte
iemand
die echt
van je houdt
dat wens ik jou…
Jan Venema
Kantens

Dineren op de dijk van Noordpolderzijl, 9 juli
* Workshops van 16.00 tot 17.00
uur en van 17.00 tot 18.00 uur:

* Workshops tussen 16.00 en
18.00 uur, ieder half uur:

VOORGERECHT
Groningse mosterdsoep

KRUIDENWANDELING
Op avontuur met Melganzevoet tot
pesto.
Onder deskundige begeleiding
maak je kennis met de vegetatie op
de kwelder.
Proeven, ruiken en plukken om
vervolgens te bereiden!
Met Janet Frieling van Gekruid en
Geroerd.
Max. 10 personen en een bijdrage
van 4,-.

DICHTEN OP DE DIJK
Ruimte, zee en inspiratie komen
samen in de personificatie van
Renee Merkesrijn, verhalenschrijfster en Jan Gutman, dichter.
Zij begeleiden je naar je eigen poëtische kern.
Bijdrage is 3,-.

HOOFD- EN BIJGERECHTEN
Pittige viskoekjes (ter plekke gebakken) op een bedje van knapperige sla met lenteui, citroen en chilisaus
Schotel van gemengde groenten
(spinazie, worteltjes, aardappels,
courgette) gekruid met dille en knoflook
Tomatensalade met avocado en
zelfgemaakte geitenkaas
Chutney van pompoen met zomerfruit
Limoen/komkommersalade

SLIBSCHILDERIJEN MAKEN
Je kent het wel, die prachtige scheuren in de klei…
De gelegenheid om je eigen afdruk
te maken. Deze wordt voor je geglazuurd en gebakken.
Op een later tijdstip kun je deze op
het atelier van Wim ophalen.
O.l.v. Wim de Boer, Keramist.
Max. 10 personen; reserveren is
noodzakelijk .
Bijdrage is 30,- inclusief alle
materialen en bewerkingen.

DIJK VAN EEN
VERWENARRANGEMENT
Stel je voor een rij van stoelen
bovenop de dijk, zitten en genieten.
Voetenbadjes met zeezout en kruiden, kleimaskertjes en tegelijkertijd een rug- en nekmassage.
Diverse masseurs zijn aanwezig.
Bijdrage is  4,-.
* Menu van Kichary van 18.30 tot
20.30 uur:
Reserveren is noodzakelijk.
Bijdrage is 17,50.
Buffet in Zielhoes;
Diner met uitzicht op zee.

TOETJE
Blanke vla met frambozen/bessen,
rabarbersiroop, slagroom en geroosterde amandelsnippers
BIJ DE KOFFIE OF THEE
Poffert á la Paulo
(Traditionele Groningse tulband
met krenten en rozijnen, maar dan
net een beetje anders)

DUET OP DE DIJK
Tussen het hoofdgerecht en het
toetje spelen Mathilde van Wijnen
(cello) en Gerrie Jonker (fagot).
Na het diner om 20.45 uur zijn er
twee cellisten: Mathilde van Wijnen en Renske Wichers.
Zij spelen een duet voor jou op hoog
niveau.
Liggend in het gras of uitbuikend op
je stoel, genieten van de magische
klanken van twee cello's.
Duetten van Sebastian Lee, Bella
Bartok en Vivaldi,
* Chi Dans van 21.30 tot 22.15 uur:
Boven op de dijk een gezamenlijke
beweging op basis van Tai Chi bij
ondergaande zon.
Vrijwillige bijdrage.
Er is de mogelijkheid om na te
doezelen op het terras van het Zielhoes en te zwemmen bij de sluis.
De onderdelen zijn ook los te bezoeken. Reserveringen via
www.HETFestival.NU of
M 06 - 25535538

LEZERSFOTO
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Agenda
Rottum
Dagelijks tot 31 augustus
09.00 - 17.00 uur
In de kerk van Rottum
Expositie Eddy Wullink gratis toegankelijk.
___________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane.
Zaterdag 2 juli
Stitswerd op z'n kop
Hele dag
__________________________________

Kantens
Zaterdag 9 juli
14.00 uur
Tour d'Eemsmond te Kantens, daarna Rottum en Stitswerd
Gereformeerde Brassband Immanuël
Zondag 10 juli
t Schienvat
18.30 uur
Proeverij de Wichter
Grieks 4/5-gangen diner
Donderdag 21 juli
t Schienvat
Vanaf 19.30 uur
Musical O.B.S. Klinkenborg

Woensdag 27 juli
t Schienvat
15.00 - 17.00 uur
Opening expositie Loek Nieuw
Vrijdag 26 augustus
22.00 uur
Sterrenkijknacht
Zondag 28 augustus
t Schienvat
Laatste dag expositie Loek Nieuw
Maandag 29 augustus
Hal peuterspeelzaal
Voor het tijdstip kijk op
www.kinderspeelweek.nl
Intekenen Kinderspeelweek
VASTE ACTIVITEITEN
KANSTER JEUGDHONK
Donderdag
19.00 - 21.30 uur
Open
Vrijdag
19.00 - 01.30 uur
Open
Zaterdag
19.00 - 01.30 uur
Open
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
09.30 - 10.30 uur
Bodyshape
19.30 - 22.30 uur
Toneelclub Advendo
Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 22.30 uur
Damclub
Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Bodyshape
Vrijdag
17.00 19.00 uur
Keuken open + dagmenu
Salon De Leutje Lanteern open
(Walburgis Meijers, foto's)

Mijn ouders gaan deze zomer niet
op vakantie omdat mijn moeder net
een nieuwe heup heeft gekregen en
mijn vader eind juli een nieuwe
knie krijgt.
Wimjan Rietdijk
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Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Salon De Leutje Lanteern open
17.00 20.00 uur
Keuken open + dagmenu
18.00 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers
Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Bodyshape

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open + dagmenu
Salon De Leutje Lanteern open
(Walburgis Meijers, foto's)
Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Salon De Leutje Lanteern open
17.00 - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu
18.00 - 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers

Weekendmenu
Rita's Eetsalon
Vrijdag 1 juli
Geb.aard + groente + vlees*
Zaterdag 2 juli
Geb.aard + rauwkost +
vlees*
Vrijdag 8 juli
Spaghetti + rauwkost
Zaterdag 9 juli
Geb. aard + sla + vlees*
Vrijdag 15 juli
Macaroni + geb. ei
Zaterdag 16 juli
Geb.aard + champignons
Vrijdag 22 juli
Rijst met Tjap Tjoi
Zaterdag 23 juli
Geb. aard + boontjes +
vlees*
Vrijdag 29 juli
Geb.aard + groente + vlees*
Zaterdag 30 juli
Geb.aard + groente + vlees*
Rita's Eetsalon heeft vakantie
van 1 tot 22 augustus.
Vrijdag 26 augustus
Geb. aard + rauwkost +
vlees*
Zaterdag 27 augustus
Bamischotel + geb. ei
Zondag 28 augustus
Soep + stokbrood gezond

Biljartclub
"De Kleine Tafel"
Einduitslag clubcompetitie seizoen
2010/2011
1e plaats: René Wiersma
2e plaats: Theo de Jonge
3e plaats: Jan Croeze
Aanmoedigingsprijs: Henk Kruit
Voor het volgende seizoen zijn we
nog op zoek naar nieuwe leden. Wij
biljarten iedere vrijdagavond van
september tot mei in het Schienvat.
Dan spelen we in een ongedwongen sfeer een onderlinge competitie. Het leuke van biljarten is dat
iedereen op zijn eigen gemiddelde
kan spelen, en zo zijn ook de kansen voor iedereen gelijk. Lijkt je dit
leuk, kom dan gerust eens kijken
op de vrijdagavond vanaf 19.30 uur.
Je kunt je ook aanmelden bij:
Theo de Jonge: M 06 - 22800390
Jan Jensma: M 06 - 51432380
________________________________________

Bedankt
Wij hebben de volgende giften
mogen ontvangen van:
Passage Middelstum
Rondom ............................ 15,Nut v/h Algemeen Dep.
Middelstum ....................... 25,Laway Arts ........................ 25,J.L.B. te TB ........................ 10,NBVP Vrouwen van Nu ....... 10,OBS Klinkenborg ................ 15,Speeltuin t Spruddernust ..... 25,C.S.C.W. ............................ 25,St. Oude Groninger Kerken
Stitswerd .......................... 15,Chr. Geref. Kerk Kantens ..... 35,Bernleftheather .................. 35,Ver. Dorpsbelangen ............ 25,-

Dagmenu's e 5,25
* Gehaktbal, kippenpoot of
pangafilet
Soep e 2,00
Bestel tijdig Op = Op
Menu's zijn onder voorbehoud
De menu's zijn ook te zien op
www.schienvatkantens.nl
Keuken ook open voor patat
en snacks.
Bestellen op T 551280
b.g.g.M 06-20839053
(ook voor afhalen)

Oud papier
woensdagavond
20 juli
T 06-23640616
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Foto van de maand
Half vijf uit de veren, douchen, tanden poetsen en een paar stevige stappers of laarzen aan. Dan op naar de
Theaterwerkplaats voor een nieuwe versie van een traditie, dauwtrappen. Ook dit jaar weer bekende en nieuwe
gezichten. Wat wonen wij in een prachtgebied en wat kan de natuur ontroeren. Even weg van de hectiek van alle
dag en genieten van die kleine dingen ó zo dicht bij.
Dit schrijvende verheug ik me al op dauwtrappen 2012.
Fred Reiffers
___________________________________________________________________________________________________________

Beste lezers
De zomer is weer aangebroken, hoewel, tijdens het schrijven van dit stuk, het wel herfst lijkt. Wij hebben als
redactie weer heel veel plezier gehad elke maand voor u een krant te maken. Mede dankzij uw inzendingen
is het weer gelukt een heel gevarieerde dorpskrant te creëren. Ik roep u dan ook op om dit te blijven doen na
de zomer, alleen dan is het voor ons mogelijk een mooie krant te blijven maken.
Zoals u misschien al heeft gelezen is deze maand de laatste “Rimpels” verschenen.
Eric de Klerk heeft besloten zijn vrije tijd anders te gaan inrichten en daarbij is geen plek meer voor redactiewerk
voor t Lougnijs. Wij betreuren dit uiteraard maar respecteren zijn keus. Langs deze weg wil ik namens de hele
redactie, en ik denk ook namens veel lezers, Eric heel erg bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren, en zijn
vaak heel leuke column.
Als laatste wil ik iedereen goede zomermaanden toewensen en voor hen die nog op vakantie gaan een fijne
tijd.
Namens de hele redactie
Wimjan Rietdijk
Eindredacteur t Lougnijs
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Per mail
tlougnijs@kantens.nl
De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________
Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 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
e 15,- per jaar.
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________
Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
_____________________________________________

