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Het orgel tijdens een concert.

Veelbelovend Orgelconcert in Antoniuskerk
Op zaterdag 10 september zal er in de Antoniuskerk te Kantens een bijzonder orgelconcert worden gehouden
in het kader van de zgn. Böhm-integrale. Georg Böhm was een bekende componist die leefde van 1661-1733
en zijn orgelmuziek is het thema van een groot aantal orgelconcerten in de hele regio. In Kantens zullen
deze keer een aantal koraalpartita's klinken maar ook een dans van de Nederlandse componist Sweelinck.
Het concert begint om 20.00 uur en de entree is 8,- incl. koffie na afloop in gebouw Salem.
Vincent van Laar studeerde orgel en klavecimbel aan de
conservatoria van Utrecht en 's-Gravenhage. In 1984 behaalde hij het diploma orgel UM, in 1988 het diploma klavecimbel
UM. Zijn leermeesters waren onder anderen Nico van den
Hooven, Harald Vogel, Glen Wilson en Bob van Asperen.
Vincent van Laar werd prijswinnaar van orgelconcoursen in
Zeerijp (1981), Toulouse (1983) en Alkmaar (1991). Hij treedt
veelvuldig op in binnen- en buitenland als organist, klavecinist
en continuospeler en verzorgde vele radio-opnamen. Op cd
verscheen van hem onder meer het integrale orgelwerk van
Melchior Schildt. Ook werkte hij als organist mee aan de cd-box
"Het historische orgel in Nederland" en aan de met een Edison
bekroonde NM classics cd-opname van Sweelincks complete
klavierwerken. Recent verscheen een cd, waarop Vincent van
Laar samen met countertenor Maarten Engeltjes te beluisteren
is in cantates voor obligaat orgel van J.S. Bach (Grote Kerk,
Dordrecht). Als continuospeler en solist is hij verbonden aan
Concerto d' Amsterdam. Als gast treedt hij regelmatig op met het
Noord Nederlands Orkest.
De Orgelcommissie van Kantens zal u graag welkom heten!
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Afrimpelen
Op de laatste redactiebijeenkomst vóór de vakantie en voor
mij de allerlaatste bijeenkomst,
werd ik verrast door een afscheidscadeautje. En niet zomaar en cadeautje. Had ik in de
laatste Rimpels uiteengezet dat
ik overwoog een boekje van Rimpels te maken, maar dat toch
niet deed, kreeg ik pardoes het
eerste exemplaar overhandigd,
waarin zonder mijn medeweten
alle Rimpels chronologisch afgedrukt waren. En ik denk dat het
net zo is als bij iemand die zegt niets aan zijn verjaardag te doen en
allerlei mensen daar aandacht aan besteden, diegene toch blij
verrast is. Zo ook bij mij. Sprakeloos staarde ik naar mijn pennenvruchten, zoals dat zo mooi heet. Een zekere ontroering zal ik niet
ontkennen.
Ik wil dan ook alle redactieleden bedanken. En natuurlijk alle lezers.
Eric de Klerk
___________________________________________________________________

Van de redactie
Zoals Eric hierboven al vertelde, hebben wij als redactie van t Lougnijs
hem bij zijn afscheid een boekje 'Rimpels' cadeau gedaan. Het boekje
bestaat uit 27 Rimpels, waarvan sommige zijn samengevoegd. Heeft u
interesse zijn 'Rimpels' nogmaals te lezen, dan bieden wij u de gelegenheid dit gebonden
boekje te kopen. De
kosten hiervan bedragen
10,- per
boekje. U kunt het
boekje in de maand
september 2011 bij
Anje van der Hoek,
Bredeweg 1 te Kantens ophalen en direct betalen.
Naast Eric de Klerk
is ook
Dorry
Frankruijter uit de
redactie gestapt. Gelukkig vonden wij
twee nieuwe enthousiaste mensen die
vanaf het huidige
nummer bij ons aan
de redactietafel
plaatsnemen. Dat
zijn Hilma Oudman
uit Stitswerd en Robin Wever uit Kantens. In het volgende nummer zullen zij zich aan u
voorstellen.
Alette de Vries
Vervangend eindredacteur
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1.

We chatte ff met…
Stephan Siepel, ik ben 12 jaar en ik woon aan de Kerkhofsweg
25 in Kantens. Ik zit op de Groninger Buitenschool en mijn
hobbies zijn voetballen, judo, free style en lego.

2.

Wat is je favoriete muziek?
Ik ben fan van Ralf Mackenbach.

3.

In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen
worden en waarom?
Voetbal, omdat ik daar al heel lang op zit.

4.

Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds)
tegenkomen?
Bij het hek van de begraafplaats speel ik voetbal met Marlon.

5.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Ameland!

6.

Voor wat voor gerecht kunnen wij jou 's nachts wakker maken?
Een lekker broodje hamburger, een Big Tasty!

7.

Op welke site ben jij vaak te vinden? Waarom?
Op You Tube, ik zoek filmpjes over molens en tuinmolens.

8.

Hoe ziet jouw toekomstdroom eruit?
Ik wil genoeg verdienen gaan voor een super luxe auto.
9.

Aan welke activiteiten in
het dorp doe je mee?
Voetbal en club van de kerk.

10.

Wat zou jij in het dorp
waarin je woont willen
veranderen? Waarom?
Niks, want ik vind het al
goed.

11.

Tot slot, met wie chatte
we de volgende keer?
Ferry Jansen.

Collecte-opbrengst 2011
In de eerste week van juli zijn wij, én een aantal vrijwilligers, bij u
aan de deur geweest voor de jaarlijkse collecte van t Lougnijs.
Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat de opbrengst van dit jaar
1.754,- bedraagt.
Een bedrag waar wij als redactie heel blij mee zijn en we beloven
u daar weer een mooi en goed gevuld blad van te gaan maken.
Wij willen dan ook onze vrijwilligers wederom héél hartelijk bedanken voor hun inzet, en u als bewoners heel hartelijk danken voor uw
gulle gaven.
Mocht u de collectant gemist hebben, maar heeft u wel een bijdrage
over voor t Lougnijs, dan kunt u het alsnog overmaken op bankrekeningnummer 3422.17.933 t.n.v. t Lougnijs, onder vermelding
van 'collecte'.
Alette de Vries
penningmeester
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Groep acht neemt afscheid
met musical
Hallo allemaal, wij zijn Lotte Doornbos en Lynette de Vries. Wij mochten
een stukje schrijven over onze musical. De kinderen van groep 7/8 van
de O.B.S. Klinkenborg in Kantens hebben de musical Wat maak je menu?
gespeeld. Dat was op donderdag 21 juli 2011 om half 8 in t Schienvat.
Alle kinderen waren hartstikke zenuwachtig natuurlijk, maar het ging
súper. De musical ging over cheffin Madame Secuur(Lisanne) die 80 jaar
werd. De nieuwe directrice, Mevr. Klein (Lotte) organiseerde daarom een
feest. Alles ging goed, totdat Arie (Anko) al het geld voor het feest uitgaf
aan 5 super-de-luxe magnetrons. Na veel gedoe kon het feest toch
doorgaan en had cheffin Madame Secuur toch nog een geweldige
verjaardag!
Voor, tijdens en na de musical was het beregezellig en had iedereen veel
plezier. Maar helaas moet groep 8 groep 7 verlaten met veel verdriet.
Ik (Lynette) wil alle kinderen uit groep 8 veel plezier wensen op hun
nieuwe school. En wij - ècht heel groep 7 - vond het heeeeeeel gezellig
bij jullie in de klas.
Groetjes Lotte & Lynette

Foto's Anneke Oosting
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Limbabwe-uit altijd lastig
366,7 Kilometer, 3.667 hectometer paaltjes en gemiddeld 59,88
aan benzine. Dan ben je vanaf het centrum van Kantens (de Kerkhofsweg) in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Dat was de
bestemming op zaterdag 6 augustus, toen we 'ons' voetbal-trots, FC
Groningen achterna reisden.
Het begon allemaal twee week
eerder, toen we met een paar vrienden onder het genot van een hapje
en een drankje zaten te praten over
voetbal.
”Over 2 weken zou 'ons' FC de
eerste en gelijk ook de verste wedstrijd van de competitie spelen. Je
zou knetter gek zijn als je daar heen
gaat”, zei één van de jongens.
"Viereneenhalf uur in de bus voor
een potje verlies van die voetbalclub van jullie”.
”Nou het lijkt mij eigelijk best leuk
om er heen te gaan”, zei ik.
Twee vrienden kijken me aan en
zeggen “Lijkt me een goed idee, ''
wij gaan naar Kerkrade naar de
wedstrijd van 'ons' FC''!
Voordat ik er erg in had stond ik bij
de tabakswinkel in Uithuizen voor
de kassa, met drie clubkaarten én
geld voor de kaartjes.
Ons keuze was gevallen op een
combikaart met de bus.
Entreekaart plus wedstrijdkaart
voor 34,-.

We moesten om één uur 's middags bij de Euroborg zijn, dan zou
daar de bus klaar staan die ons
naar Limbabwe zou brengen.
Eén dag voor vertrek was er een
item op TV-noord over supporters
en hoe daar mee om gegaan werd.
Een onderdeel hiervan was hoe
supporters vervoerd worden; zoals
supporters het zelf zeggen, als 'vee'.
Nou dat beloofde veel goeds.
Nadat we voldoende eten en drinken hadden ingekocht, waar wij
eigelijk wel een wereldreis mee
konden maken (nouja, Limburg is
toch ook ver?), waren wij om één
uur bij de Euroborg.
We moesten bij ingang nr. 1 verzamelen en we konden één voor één
naar binnen. Daar werd onze kaart
gecontroleerd, onze ID-kaart gecontroleerd en werden we uitvoerig gefouilleerd en werd onze tas
helemaal over de kop gehaald. Als

je niets verkeerds bij je had, mocht
je dus mee in de bus naar Limbabwe.
Na een uur in de bus, zijn wij bij
Zwolle en beginnen de dames achter ons in de bus al te trillen, naar
hun zeggen, want ze moesten nodig
een sigaret hebben op hun manier.
Na twee uur begon ik ook te trillen,
maar dan van een volle blaas. Na
twee-en-een half uur hadden wij
een stop ter hoogte van Arnhem.
Na de blaas geleegd te hebben en
een stokje nicotine gerookt te hebben, zetten wij onze reis naar Limbabwe weer voort.
Zo'n tien kilometer voor Kerkrade
komen er motoragenten naast onze
bus rijden.
Even droom ik “zou een beroemd
iemand zich zó voelen, zouden mijn
helden zich ook zó voelen, als zij
hun optreden geven of als ze gaan
voetballen”?
Maar de meeste dromen zijn bedrog en dus rijden we niet veel later
Kerkrade binnen.
Al snel denk ik “laat mij maar zijn
wie ik ben”. De middelvingers
zwaaien van links naar rechts als
onze bus door de supporters van
Roda JC heen rijdt. Wat een warm
welkom!
We stappen de bus uit en, ja hoor,
het was ook weer te verwachten:
een grondige fouillering en weer
had ik geen illegale voorwerpen bij
mij.
We lopen door een gesloten tunnel
onder het RODA-publiek door naar
ons vak: het GASTENVAK. Van gastvrijheid hadden ze niet echt gehoord, want ik voelde mij net Bokito
in zijn verblijf in de dierentuin, zo
helemaal ingesloten tussen glas.
Maar even goed nadenken en dan
denk je “tja, dit is ook wel voor onze
eigen veiligheid”.
”Jongens hebben jullie ook zin in
een biertje”? ''Ja'' klinkt uit de kelen
van mijn vrienden. Eenmaal aangekomen bij de eet- en drinktent
gaan direct mijn gedachten weer
naar Bokito. Ik krijg mijn biertjes en
mijn gehaktbal door een klein luikje
waar de bekertjes net onderdoor
kunnen.
Eenmaal terug op de tribune bij
mijn vrienden, komen de spelers
van FC Groningen het veld op. Luid
beginnen de FC Groningen-suppor-

ters te zingen, met als tegenreactie “Boeren boeren boeren boeren''.
Na een half uur naar 22 warmlopende spelers hebben te hebben
gekeken gaan de spelers van RODA
JC en FC Groningen naar binnen om
zich klaar te maken voor de wedstrijd.
Rowwen heze klinkt uit de muziekboxen en harde knallen vuurwerk
klinken bij de opkomst van de spelers en de scheidsrechters.
Vijfentwintig mensen op een lange
rij luisteren naar het Limburgs
volkslied; 100 FC Groningen-supporters draaien zich met het rug
naar het veld en gooien alle Groningen- spullen in de lucht om te zien
waar zij voor staan en worden door
de provocerende actie aangekeken door de RODA JC-supporters.
Na het volkslied van Limbabwe en
de ongein van de FC Groningensupporters, kan de wedstrijd beginnen.
'Ons' FC kiest gelijk voor de volle
aanval. De spelers van de tegenpartij kunnen geen voet aan de bal
krijgen of een Groningen speler zit
er gelijk bovenop.
Tot ons vermaak krijgt FC Groningen al na 11 minuten een penalty.
Mijn held Leandero Bacuna legt
aan, neemt een aanloop en schiet
de bal snoeihard tegen te touwen.
De 100 mee-gereisde supporters
gaan geweldig uit hun dak, rennen
allemaal naar beneden, slaan met
hun vuisten tegen het plexiglas
waardoor het lawaai goed door het
stadion te horen is.
Na een eerste helft vol beleving van
'ons' FC Groningen is er een keerzijde na de rust.
'Ons' FC staat met de rug tegen de
muur en doet niets anders meer als
achteruit rennen om hun eigen doel
te verdedigen.
Maar naar ruim 70 minuten voetballen krijgt FC Groningen een vrije

trap tegen en uitgerekend oud Groninger-voetballer Markjan Fledereus schiet de bal achter
FC-keeper Van Loo. De supporters zitten met de handen in het
haar en roepen hun spelers tot
orde door te zingen “WIJ WILLEN
BLOED ZWEET EN TRANEN”.
Maar helaas, 3 minuten voor tijd
maakt RODA de winnende goal.
Het ongeloof is groot: Hoe kon dit
gebeuren? Terug in de bus lees ik
nog een stuk uit de krant van een
dag ervoor, waarin FC-trainer Pieter Huistra zegt: ''dit is een goede
test''. Ik lees het hardop voor en de
supporters luisteren aandachtig.
Na mijn laatste regel klinkt er een
stem uit de bus die zegt: ''toch ook
niet gek dat je zo'n 2e helft speelt
met zo'n instelling”. “Een test, zei
je dat nou”? vraagt de man aan
mij. Ik knik en zeg dat het er staat.
De man loopt bijna rood aan en
zegt dan: “Wij reizen 'ons' club zo
ver achterna en zij gaan met zo'n

instelling het veld in”? “Wat nou
test; je moet er gewoon NU staan”!
roept de man door de bus. Als hij
uitgesproken is, krijgt hij een applaus van de andere supporters
van de bus.
Na een lange terugreis en discuseren over de slechte 2e helft onder
genot van een biertje, zijn wij om
twee uur in de morgen weer terug
in Groningen. Moe, maar niet voldaan.
Robin Wever
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Er is mij gevraagd om een stukje voor t Lougnijs te schrijven over mijn
werkzaamheden. Ik ben Agnes Schipper en ik werk 3 dagen per week als
leerkracht op de Mytylschool Prins Johan Friso in Haren. Dit is een
school voor lichamelijk- en geestelijk gehandicapte kinderen in de
leeftijd van 4 tot 20 jaar. Het gaat om kinderen met spierziekten,
spastische kinderen en diverse andere ziekten/aandoeningen. Daarbij
zijn epilepsie, ADHD, autisme, PDD- NOS, gedragsproblemen, slechthorendheid en slechtziendheid zijn soms bijkomende problemen.
Na mijn opleiding MBO-AW ben ik
gestart met de PABO, maar na 2 jaar
ben ik hiermee gestopt. Al snel vond
ik een invalbaan als onderwijsassistente, wat later is overgegaan
naar een vaste baan. Na een aantal
jaren als assistente gewerkt te hebben begon er toch weer iets te kriebelen en wilde ik de PABO alsnog
afmaken. Na 2 drukke jaren, werk
en studie, heb ik mijn diploma behaald. Al snel kreeg ik vaste uren op
deze school.
Wat is er nu anders dan op een
basisschool is een veel gestelde
vraag. Toch zijn er veel verschillen
maar ook overeenkomsten.
Alle kinderen die op deze school
zitten kunnen het om allerlei redenen niet redden op de basisschool.
Het kan zijn dat er veel lichamelijke
verzorging nodig is bijv. hulp bij het
toilet, hulp bij eten en drinken, veel
therapie , sociaal emotionele problemen of (ernstige) leerproblemen.
De groepen zijn veel kleiner, de
kinderen kunnen therapie onder lestijd krijgen en er is de hele dag hulp
van een onderwijsassistente.
De school is ingedeeld in 3 afdelingen:
SO afdeling voor kinderen met een
gemiddeld intelligentieniveau;
MIA afdeling voor kinderen die iets
onder het gemiddelde niveau presteren; Tyltyl afdeling voor kinderen
met een heel laag intelligentieniveau.
Als de kinderen 12 à13 jaar zijn,
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stromen ze door naar het VSO en
hier kunnen ze een VMBO diploma
halen of worden ze opgeleid voor
een werkplek op een sociale werkplaats.
Mijn werkdag ziet er als volgt uit:
Om half 8 stap ik in de auto om
“gezellig” in de spits over de ringweg richting Haren te rijden. Meestal lukt het om er in een half uurtje te
zijn.
De klas bestaat uit 9 kinderen in de
leeftijd van 6 tot 10 jaar en het is een
combinatie van de SO en MIA kinderen.
Zoals de meeste onderwijzers, beginnen we eerst met een bakkie
koffie om vervolgens de spullen en
materialen klaar te leggen die de
kinderen nodig hebben voor de lessen.
Voordat de kinderen met taxi's gebracht worden, bespreek ik de dag
met de assistente; bijv. waar ik hulp
bij nodig heb, belangrijke zaken over
de kinderen of als er dingen zijn die
anders gaan dan gewoonlijk.
Om 8.45 uur beginnen de lessen en
gaan we aan het werk. We hebben
de “normale” schoolvakken op het
rooster staan zoals lezen, rekenen,
als het kan schrijven (anders typles), muziek, tekenen, gym/zwemmen, handvaardigheid, natuur en
techniek, geschiedenis, sociaal
emotionele vorming, drama, etc.
De kinderen zijn zoveel mogelijk in
niveaugroepjes aan het werk. Dit

lukt niet altijd en dan werkt een kind
soms alleen.
Zelf zit ik meestal bij een groepje
om uitleg te geven en de andere
kinderen werken dan zelfstandig of
onder begeleiding van een assistente.
Tijdens de lessen kunnen er kinderen worden opgehaald door een logopediste, fysiotherapeut of ergotherapeut.
Natuurlijk hebben we pauzes en
eten we tussendoor fruit en brood.
De kinderen gaan tussen de middag
niet naar huis omdat ze met een taxi
naar school gebracht worden. De
kinderen komen uit de provincie
Groningen, Drenthe en een klein
deel van Friesland.
Om 15.15 uur worden de kinderen
weer opgehaald.
Voor mij is het dan nog niet afgelopen; na schooltijd is er nog veel te
doen. Soms zoveel dat ik 's avonds
thuis verder werk. Na de schooltijden zijn er de vergaderingen, leerling-overleg, voorbereiding, adviesgesprekken met derden, handelingsplannen schrijven, telefoontjes, huisbezoeken, overleg collega's, specifieke materialen maken, planningen maken en niet te vergeten alle
administratie rondom elk kind. 's
Avonds ben ik rond half 6 6 uur weer
thuis.

Restauratie
kerk
Stitswerd

Al met al een hele leuke, drukke,
afwisselende baan die geen dag
hetzelfde is. Het geeft mij veel voldoening om met deze kinderen te
werken.
Als ik met een kind een onderdeel
lang heb geoefend en het uiteindelijk
toch is gelukt en als ouders zeggen
dat hun kind met veel plezier naar
school gaat, geeft me dat veel energie en voldoening. Voor foto's en
overige informatie verwijs ik graag
naar onze site: www.pjfharen.nl
Vriendelijke groeten,
Agnes Schipper
Middelstumerweg 16 Kantens

foto's Eric de Klerk

Op 16 april 1978 ben ik geboren in Kantens. Mijn ouders (Germ & Jellie)
wonen nog steeds in het huis aan de Pastorieweg waar ik ben geboren.
Ik ging met veel plezier naar de lagere school in Kantens. Vervolgens ging
ik naar de HAVO in Warffum. Elke dag bijna 10 km fietsen en dan ook
nog weer 10 km terug, wat een eind met slecht weer. En wat een grote
school in vergelijking met de lagere school in Kantens!
Na de HAVO, ik was inmiddels 18
jaar, had ik het wel gezien in Kantens. Ik ben op kamers gaan wonen
in Groningen. Ik ben gelijk gaan
werken en heb in die periode, naast
dat ik 'studeerde' verschillende
banen gehad.
Na een secretariële opleiding ben
ik een tijd werkzaam geweest als
secretaresse. Tien jaar geleden ben
ik terecht gekomen op de plek waar
ik nog steeds werkzaam ben, nl. in
het Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. Oftewel,
een TBS kliniek. In die jaren heb ik
mijn HBO diploma gehaald en ben
tevens gestart met een studie Psychologie. De tijd hiervoor vinden
valt niet altijd mee. Oftewel, het ligt
even stil.
Mijn functie in de kliniek is behandelrapporteur, wat inhoudt dat ik
veel rapporteer over onze patiënten
en verschillende verplichte adviezen, verlofaanvragen en dergelijke
schrijf.
De omgeving is erg bijzonder en
daardoor zijn de afgelopen tien jaar
voorbij gevlogen.
Momenteel ben ik nog steeds woonachtig in Groningen-Noord met
Marcel. Hem ken ik ook al tien jaar.

Over niet al te lange tijd hopen we
te verkassen naar Groningen-Zuid.
De belangrijkste reden hiervan is
de geboorte van onze dochter Berit,
in oktober 2010.
Mijn grootste hobby is altijd stijldansen geweest. Inmiddels is daar
ook tennis bijgekomen, maar stijldansen doe ik ook nog steeds met
veel plezier. Af en toe doen mijn
danspartner Wilfred en ik nog mee
aan een wedstrijd in het westen van

het land en soms geven we demonstraties. Volgende week vertrekken we met onze dansschool (Randoe) voor een dag of vijf naar Tjechië. Met een groep van ca. 25
mensen zullen we in de omgeving
van Praag verblijven. Later dit jaar,
in oktober, gaan we met mijn ouders
nog een week naar Spanje. Zij zijn
dan 40 jaar getrouwd!!
Inmiddels kom ik, omdat mijn
ouders hier nog wonen, nog heel
regelmatig in Kantens. Ik vind het
een leuk dorp en ben hier prettig
opgegroeid. Desondanks zal ik zelf
voorlopig niet in een dorp gaan
wonen. Maar zeg nooit nooit.
Groeten van Janet Martini
_________________________________________

M.B.V.O. zoekt
versterking
Voor het komend seizoen zoeken
wij mensen die onze dansclub willen versterken.
M.B.V.O. staat voor “Meer Bewegen Voor Ouderen”. Kom gerust
eens kijken, dan kunt u een indruk
van ons krijgen. Dat zouden we
ontzettend leuk vinden.
Iedere dinsdagmorgen van kwart
voor tien tot elf uur in t Schienvat in
Kantens.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groeten
van de Dansclub
Voor meer inlichtingen T 552812
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Een grote advertentie in t Lougnijs,
Dutch National Academy for Yoga.
Wij weten dat achter deze advertentie Dik Stukkien schuilgaat. De
dorpsbewoners kennen Dik meer
als de timmerman die al jaren bezig is om zijn pand op te knappen.
Voor zichzelf heeft hij een mooi
optrekje aan de achterkant met
uitzicht op het Boterdiep. Maar hoe
zit het dan met die advertentie over
yoga, wat betekent yoga in zijn
leven? Op een avond komt Dik bij
me om daarover te praten.
Dik werd in 1944 in Den Haag
geboren, maar dat was eigenlijk
per ongeluk, zegt hij. Zijn ouders
waren beiden Groningers en na een
half jaar vertrokken ze naar Norg en
toen hij tweeënhalf was naar de
stad Groningen. Daar bracht hij zijn
jeugd door, bezocht er de Dalton
HBS en studeerde wiskunde.
Met zijn jonge gezin woonde hij in
een huis van zijn vader, maar toen
die het huis wilde verkopen, moest
hij een ander onderdak zoeken.
Zodoende kocht hij op 2 november
1972 het café van mevr. Wieringa in
Kantens. Omdat hij nog studeerde
dacht hij dat hij als caféhouder een
inkomen kon vergaren, maar dat
viel tegen. Na anderhalf jaar had hij
het wel bekeken, er viel geen droog
brood in te verdienen. Gelukkig
kreeg hij een baan bij het Rekencentrum van de Universiteit in Groningen. In 1981 kwam hij in de
ziektewet en omdat hij na zijn ontslag wachtgeld kreeg, had hij de
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middelen om iets anders te gaan
studeren. Dat werd een opleiding
tot energetisch therapeut. Hij was
van plan een praktijk te beginnen,
maar dat kwam niet van de grond.
Zijn huwelijk strandde in 1983, evenals daarna een volgende relatie en
hij belandde in een emotionele
schok. Hij stelde zichzelf de vraag:
”Waar gaat het eigenlijk om in het
leven?” Hij ontdekte dat er twee
mogelijkheden waren, ten eerste
de voorwaardelijke liefde en ten
tweede de onvoorwaardelijke liefde. Na zijn ervaringen had hij in de
eerste geen zin meer, dus het werd
de tweede en dan komt yoga om de
hoek kijken. “Bij mij heeft het een
emotionele achtergrond. Ik ben gaan
zoeken en zodoende met yoga in
aanraking gekomen”, vertelt hij.
Hij volgde daarvoor een 7-jarige
opleiding in Amsterdam.
Yoga betekent letterlijk 'nu', leven
in het 'nu'.
Niet druk maken om verleden en
toekomst. Als je dat gaat doen,
vergeet je nu te leven. Yoga bestaat
niet zonder spiritualiteit, daarzonder is ondenkbaar.
Voor iemand die er graag meer
over wil lezen, zijn er twee belang-

rijke boeken: Sutra's van Patanjali
en Hatha Yoga Pradipika (= licht
op Hatha Yoga ).
En ik maar denken aan yogaoefeningen op een matje op de grond en
een handdoek in de nek. Helemaal
verkeerd gedacht. Ik hoor nu van
Dik dat er veel wegen zijn om tot
yoga te komen en daar horen o.a.
lichaamsoefeningen bij. Het is een
begin, de kleuterschool voor yoga.
Yoga is meer een andere manier
van denken en leven!
Dik verzorgt op aanvraag lezingen,
workshops en cursussen. Tijdens
zo'n bijeenkomst gaf hij eens een
demonstratie over mentale beheersing en wat je daarmee kunt bereiken. Hij kwam daarbij in contact
met een klassiek homeopaat, Sake
de Haan, die actief is in de landbouw. Boeren mogen tegenwoordig geen homeopatische middelen
meer gebruiken, hoewel die volgens De Haan beter zijn dan de
reguliere middelen. Hij was onder
de indruk van Dik's zienswijze op
het leven en alles wat daarmee
samenhangt en vroeg of hij zijn
visie in een cursus aan een aantal
boeren wilde uitleggen. Er kwam
een uitgebreid cursusboek met de
naam: “Yoga voor koeien.”
Het zal veel mensen vreemd in
de oren klinken, wat moet je je
daarbij voorstellen?
Een zieke koe bestaat niet. Degene
die zegt dat de koe ziek is, de boer
of de veearts, zegt iets over de
persoon zelf. De persoon heeft de
keuze of hij zijn denken wil gaan

veranderen. Dat is moeilijk, want
dan moet je dus tegen de algemene
opinie ingaan. Als je erin gelooft,
kan het kostenbesparend werken.
Er zijn drie locaties in Nederland
waar hij de basiscursus geeft. Vijf
zaterdagen, 's morgens tweeënhalf
uur en 's middags anderhalf uur. De
boeren moeten op tijd naar huis,
want het melken wacht.
Zelf gaat hij niet achter cursisten
aan. Wanneer Sake de Haan een
groep heeft, dan komt hij. Mond-totmondreclame werkt natuurlijk ook.
En wat ik over koeien heb verteld,
datzelfde geldt natuurlijk voor mensen. Iedereen kan een beroep op
me doen, laat hij weten. Wat hem
wel opvalt, is dat het vaak hoogopgeleiden zijn die deelnemen aan
een cursus of lezing. Boeren zijn
tegenwoordig ook hoogopgeleid,
hebben vaak de hogere landbouwschool gevolgd.
Mensen die een cursus doen, moeten logisch kunnen denken. Mijn
uitleg wordt met wiskundige precisie gegeven, waarbij mijn uitgangspunt de logica is. Het is niet de
bedoeling dat cursisten in die logica blijven hangen, ze moeten het
ook kunnen toepassen.
Behandel je ook mensen thuis?
Je hebt toch indertijd bovenin de
schuur een behandelruimte gebouwd?
Dat kan altijd op verzoek. Ik ben
een genezer met als uitgangspunt:
”Dokter, genees eerst u zelf.” Dik
gaat in meditatiehouding voor me
op de grond zitten en legt me uit
hoe zo'n behandeling gaat. “Op
het moment dat ik zelf in meditatie

ga”, zegt hij, “neem ik degene die
mij raadpleegt mee in de meditatie,
in mijn aura. Het is een hogere
vorm van het beoefenen van yoga”.
In ons gesprek blijkt dat Dik niks
van medicijnen moet hebben: (ik
denk aan mijn eigen medicijnkastje) “Veel mensen durven het niet
aan en noemen mijn behandeling
“zweverig”, maar ik geloof erin, en
ik voel me er goed bij en wil zo wel
120 worden”.

Helpt yoga om verdriet te verwerken?
“Deze vraag komt voort uit jouw
beperkte kennis van yoga”, is het
antwoord. “Je moet eerst spuugzat
zijn van je verdriet en dan kom je tot
yoga, dan kom je tot inkeer. Want
als je tot inkeer komt, ga je jezelf
volgen. En als je jezelf volgt, volg je
Jezus”. Ik kijk hem verbaasd aan.
“Ja”, zegt hij, “Jezus betekent in het
Frans: je suis - ik ben - “. Vervolgens geeft hij voorbeelden in andere talen van de naamsbetekenis
Jezus je zelf.
Tot slot, wat zou jij de mensen
die dit lezen graag wil meegeven?
“Heel veel liefde, onvoorwaardelijke liefde!”
Een mooi besluit, vinden we. Het
begint schemerig te worden in de
kamer. We drinken nog een kop
koffie. Namens t Lougnijs bedank
ik Dik voor zijn uitleg. Ik breng hem
naar de deur en zie hem verdwijnen
in de invallende duisternis.
Anje van der Hoek

Sterren kijken
26 augustus 2011:
Plaats:
Aanvang:

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.

Marco Silvani uit Toornwerd zal je
die nacht leren waar je moet kijken. 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!
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Ode aan Ede
Op 22 juli was het 25 jaar geleden dat Ede Staal overleed. De hele week
kon je genieten van zijn liedjes en verhaaltjes op RTV Noord, met als
afsluiting op vrijdagavond de anderhalf uur durende documentaire over
zijn leven. Ook hadden verschillende artiesten een clip gemaakt van het
lied 'As vaaier woorden'. Sommige mensen vonden dat je niet aan het
erfgoed van Ede mocht komen, anderen vonden het juist een eerbetoon,
een ode aan hem, als andere artiesten de teksten op hun manier
probeerden te zingen. Maar zoals hij zijn liedjes zingt, kan natuurlijk
niemand ze zingen.

Waarom is hij na 25 jaar nog zo
populair?
Iemand zei: ”Zijn liedjes lijken een
beetje op de Franse chansons, zoals van Jacques Brel.”
Met zijn donkerbruine, pure, soms
rauwe stem komen zijn liedjes
poëtisch, melodieus, ontroerend,
soms teder over. En dan die eenvoudige muziek erachter van het
oude harmonium, de piano, accordeon of mondharmonica, uniek!
Als je zo'n hele week intensief beleeft, dan denk je bij jezelf, wat heeft
die man in zijn korte 44-jarige leven
toch ontzettend veel geschreven.
Gedichten, verhalen, liedjes en dat
allemaal in een druk gezin met zes
zoons, een baan als leraar Engels
en dan daarbij ook nog heel vaak
verhuisd van de ene boerderij naar
de andere. Waar haalde hij de tijd
vandaan?
Hoe kwam hij aan al die mooie
Groninger woorden en zinnen? Als
je zijn teksten beluistert dan valt
zijn grote Groninger woordenschat
op. Je moet er maar op komen.
En hij zingt niet alleen in het Gronings, maar ook in het Engels, Duits,
Frans, Nederlands, Deens en OostFries.
Twee jaar geleden hield Jim Lambeck uit Oosterwijtwerd in t Schienvat een lezing over Ede Staal. Tijdens deze lezing liet hij het lied: 'Ein
bisschen Hoffnung' horen, een geweldig nummer. Na de lezing kon je
cd's kopen. Bovengenoemd nummer stond op een dubbel-cd met
allemaal huisnummers, samengesteld uit bandopnamen. Titel: Hear
my song As t boeten störmt, in 1996
uitgegeven door Mollebone Music.
Hij was niet goedkoop  22,50.
Lambeck had die avond nog net één
en ik had het geluk om hem te
kunnen kopen. Er staan 55 num-
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mers op en het is mijn favoriete
cd. Als mijn man een avond naar
een vergadering is, zet ik hem gauw
op en als hij dan thuis komt en de
kamerdeur opendoet zegt hij: ”Ask
t nait docht haar.”
Eén liedje van Ede heb ik een beetje
een hekel aan en dat is 'Mien toentje'. Er is niets mis met het liedje,
maar misschien komt het omdat je
het liedje te vaak hoort. Er zit één
regel in die ik jaren niet begrepen
heb. Niet eerder dan toen ik de tekst
een keer onder ogen kreeg, snapte
ik de zin. “Mien vrougen stoan te
dun” en ik verstond steeds “Mien
vraauw is te dun.” Volgens mij
paste die zin niet bij de tuin. Je moet
dan wel Groninger zijn om de zin te
begrijpen en daar komt de grote
woordenschat van Ede weer om de
hoek kijken. Hij bedoelt dat de vroege aardappels te weinig loof, stengels hebben.
Ede's liedjes worden ook vaak gedraaid bij crematieplechtigheden.
Zo hoorde ik 'Mien toentje' een keer
in het crematorium. Heel populair
zijn 't Het nog nooit zo donker west',
'Credo Mien bestoan' en liedjes
over het Hogeland.
Marten Grupstra uit Nieuwolda
heeft voor de herdenking een borstbeeld van Ede Staal gemaakt, dat
nu in de hal van de Mediacentrale
staat. Het is geschonken door De
Vrienden van RTV Noord. In aanwezigheid van zijn vrouw Fieke
onthulden zijn beide zoons Jelger
en Jasper Staal het beeld. Het zag
er prachtig, goedgelijkend uit.
Een beeld van een grote Groninger!
Anje van der Hoek

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.

EDE STOAL
Ien t maainummer van t Lougnijs is oetgebraaid aandacht aan Ede
bsteed. Op 22 juli jl. was t 25 joar leden dat Ede oet tied kwam. Ien t kerkje
van Termunten wer n ode aan hom opdroagen. t Kerkje was stampvol en
wie hemmen genoten. Zien laid: “As vaaier woorden” is leste tied hail
slim bekend. Hier volgt de tekst :

Ede Staal - As Vaaier Woorden
As vaaier woorden
As vaaier woorden die niks meer zeggen,
En t ook gain zin het t oet te leggen.
As boven laand al meeuwen vlaigen,
En dunderkoppen mie nait bedraigen.
Din blift allain d'herinnering,
Din raaizen we soamen terug.
Sums duurt t n eeuwighaid,
Sums veul te vlug.
When three words fail,
and can't be said.
And all around is cold and dead.
The tide is low, the seagulls high,
A lonely beach and a dark blue sky.
May memories bring us back again,
Bring back again on our minds.
What we've been lookin' for,
So hard to find... hard to find.
As vaaier woorden die niks meer zeggen,
En t ook gain zin het t oet te leggen.
As boven laand al meeuwen vlaigen,
En dunderkoppen mie nait bedraigen.
Din blift allain d'herinnering,
Din raaizen we soamen terug.
Sums duurt t n eeuwighaid,
Sums veul te vlug.
Veul te vlug,
Hard to find,
Veul te vlug,
Hard to find

De bal rolt weer
Het vorige eredivisie seizoen eindigde voor de meeste, voetbalvolgende
Groningers in mineur. FC Groningen kon een prachtig seizoen niet
bekronen met een ticket voor de Europa league. Ik hoef hier niet meer
te herhalen op wat voor manier dat ging, er valt toch niks meer aan te
veranderen, hoewel dat wel erg clichématig klinkt. ADO Den Haag mocht
op reis naar Litouwen en Cyprus, overigens niet al te succesvol. Na twee
zeges op het Litouwse FK Tauras, konden de Hagenezen niet op tegen
het Cypriotische Omonia Nicosia.
Maar nu terug naar de trots van het noorden. Tot nu toe zag Groningen in
de transferperiode alleen sterkhouders Andreas Granqvist en Frederik
Stenman vertrekken en daarvoor kwamen degelijke vervangers terug.
Voor Stenman kwam de eveneens Zweedse back Emil Johansson over
van het Noorse Molde FK plus het van Jong Ajax overgekomen talent
Lorenzo Burnet. De vervanger van Granqvist was een, voor veel Nederlanders niet onbekende. Kees Kwakman maakt dit seizoen voor Groningen zijn rentree op de Nederlandse velden, na een kort avontuur in
Duitsland. Hij mocht na een ruzie met trainer Jos Luhukay vertrekken bij
het gepromoveerde FC Augsburg. Verder werden wij als supporters
verwend met een flink aantal breedte aankopen. Johan Kappelhof werd
gehaald als de beoogde nieuwe rechtsback, de Zuid Koreaan Hyun Jun
Suk werd gehaald als reserve-spits en de in de winterstop al reeds
vastgelegde Uruguayaanse vleugelflitser Matais Jones, sloot zich ook
eindelijk aan bij de formatie van trainer Pieter Huistra.
Met deze aankopen en de sterspelers Tim Matavz en Dusan Tadic die tot
nu toe voor de club behouden zijn gebleven, wil Groningen nu eindelijk
weer een keertje Europa in. Iets wat al vier keer op rij niet is gelukt. Niet
dat Groningen begrotingsgezien verplicht is om ieder jaar Europees
voetbal te halen, maar als je er elk jaar zo dicht bij bent, gaat het steeds
maar weer niet halen, wel frustrerend werken. Met de huidige selectie
denk ik dat deze doelstelling zeker niet onrealistisch is. Er is één
probleem, een probleem dat het behalen van deze doelstelling ernstig kan
bemoeilijken. De FC is voetballend in eigen Euroborg een titelkandidaat, maar daarbuiten spelen ze als een ploeg die strijdt tegen degradatie. Wanneer de manschappen van Huistra meer constant kunnen worden, kan het
nog wel eens een prachtig seizoen worden. En wanneer we eind mei geen feest
hebben op de Grote Markt, dan misschien
volgend jaar wel.
Nils Reiffers
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Kerkdiensten

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Zondag 4 september
10.00 uur dhr. H.J. Dijkstra, Gasselternijveenschemond
Zondag 11 september
11.00 uur - ds. M.H. Langenburg,
Middelstum
Zondag 18 september
10.00 uur - mevr. J.C. Prins-Pestoor
Startzondag m.m.v. Jeugdkoor Gomariscollege o.l.v. Peter van Dijk
Koffie/thee na de dienst in Salem
Zondag 25 september
10.00 uur - drs. A.J. Fraanje, Drachten
______________________________________________

Zondag 4 september
11.00 uur ds. T. Groenveld, Roodeschool
16.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
Zondag 11 september
09.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. T. Groenveld, Roodeschool
Zondag 18 september
11.00 uur ds. A.G. Bruijn, Uithuizen,
viering Heilig Avondmaal
14.30 uur ds. S. Schaaij, Eelde
Zondag 25 september
11.00 uur ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
14.30 uur ds. G. Timmermans,
Groningen
Zondag 2 oktober
09.30 uur ds. C.T. Basoski, Groningen
14.30 uur - ds. T. Groenveld, Roodeschool
__________________________________________________
CHR. GEREFORMEERDE KERK
KANTENS

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 28 augustus
19.00 uur ds. A. Lagendijk
Zondag 11 september
19.00 uur ds. J. den Admirant
Zondag 25 september
19.00 uur ds. F. Stalman
_________________________________________

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

Weekenddiensten

Zondag 4 september
HUISARTSEN:
09.30 uur ds. P.C. de Lange
Doktersdiensten Groningen:
19.00 uur ds. P.C. de Lange, T 0900 - 9229 ( 0,10 p.min)
__________________________________________________
Opendeurdienst
Zondag 11 september
TANDARTSEN:
Jeugdzondag
”Op zaterdag en zondag is er om
09.30 uur ds. P.C. de Lange, 11.00 uur en 17.00 uur een spreekKinderdienst
uur. Buiten deze spreekuren is de
14.30 uur ds. P.C. de Lange, verantwoordelijke tandarts telefoJeugddienst
nisch te consulteren.”
Zondag 18 september
27/28 augustus
09.30 uur ds. P.C. de Lange
Tandartspraktijk Bruining-Gelder14.30 uur ds. P.C. de Lange
blom
Zondag 25 september
Winsum - T 0595 - 441740
Voorbereiding Heilig Avondmaal
3/4 september
09.30 uur leesdienst
Tandartsenpraktijk Loppersum 14.30 uur ds. P.C. de Lange
Loppersum - T 0596 572818
____________________________________________________________________

Ophaaldata oud papier 2011-2012
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.
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10/11 september
Tandartsenpraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050 - 3022720
17/18 september
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 441545
24/25 september
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
__________________________________________________

Beste mensen/dorpsgenoten
Heb je 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: Toneelvereniging 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 afgelopen, 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 of M 06-54247182
Fonny Oosterhof (voorzitter)
T 551840 of M 06-18142185

Speelweek 2011
Ook dit jaar wordt er weer een speelweek georganiseerd in Kantens van
29 augustus tot en met 2 september. Een wordt een week vol hutten
bouwen, spelletjes doen en natuurlijk het slapen in school op woensdagavond. Dit jaar hebben we voor het thema ''Landen'' gekozen; zo maken
wij in deze week een reis om de wereld met diverse activiteiten die met
verschillende landen te maken hebben.

Maandag 29 augustus:
10.00 uur -11.30 uur
Inchecken voor de reis.

Donderdag 1 september:
09.30 - 12.00 uur
Olympische spelen.

13.30 -16.00 uur
Auto inpakken en wegwezen.
Kennis maken met het vakantieoord en de tent opzetten.

13.30 - 16.00 uur
Finale van de olympische spelen
en crazy race rondom de Antonius
kerk.

Dinsdag 30 augustus:
09.30 - 12.00 uur
Vandaag dansen we de wereld rond,
we gaan klederdracht bewonderen
en genieten van verschillende soorten muziek.
Misschien mogen we meedoen en
kunnen we er wat van leren…

Vrijdag 2 september:
10.00 - 12.30 uur
Carnavalsparade door het dorp. Sluit
je aan en vier het feest met ons
mee. We sluiten deze reis af met
een culinaire beleving.
(Deze is niet bij de prijs inbegrepen)

Woensdag 31 augustus:
Survivals.
Hoort er natuurlijk helemaal bij
maar, omdat we niet weten wat het
weer gaat doen kunnen we nog niet
vertellen hoe laat we vertrekken.
Tijdens het inchecken op de maandag weten we meer!

Het bestuur en de vrijwilligers van
de kinderspeelweek hebben er
ontzettend veel zin in en hopen dan
ook dat er dit jaar weer veel kinderen meedoen aan dit jaarlijks terugkomend avontuur. Voor meer informatie en foto's kunt u terecht op
onze website:
www.kinderspeelweek.nl.

19.00 uur
Mogen jullie de klamboe ophangen, de luchtbedden opblazen en de
slaapzakken uitrollen.
19.30 - 22.00 uur
Eurovisie song festival in t Schienvat.
(IEDEREEN IS WELKOM
OM TE KOMEN KIJKEN!)

Tot ziens tijdens de Kanster speelweek 2011 !
Het speelweek bestuur
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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.
Dinsdagavond
In het dorpshuis
Dans Heartbeat
__________________________________

Kantens
Vrijdag 26 augustus
Oosterweg 6 (fam. Lenstra)
22.00 uur
Sterrenkijknacht
Maandag 29 augustus
Peuterspeelzaal Poppedijn
10.00 - 11.30
Inschrijving kinderspeelweek
Donderdag 1 september
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop (eerste donderdag v/d maand)
Zaterdag 10 september
Antoniuskerk
20.00 uur
Orgelconcert
Zaterdag 10 september
Open monumentendag
Zondag 11 september
Open monumentendag
Woensdag 21 september
t Schienvat
19.30 tot ?
Bewust worden van je eigen
lichaam (cursus)
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Maandag 26 september
t Schienvat
10.00 - 11.00 uur
Vervoerdienst (vergadering)
Woensdag 28 september
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
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
Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
Volksdansen (M.B.V.O.)
20.00 - 21.45 uur
Volleybal heren
Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 20.30
Bodyshape (let op: is verplaatst!)
Donderdag
19.30 - 22.30 uur
Damclub
Vrijdag
17.00 19.00 uur
Keuken open + dagmenu
Salon De Leutje Lanteern open
19.30 - 22.30 uur
Biljartclub de kleine tafel

Weekendmenu
Rita's Eetsalon
Vrijdag 2 september
Hutspot + speklap + worst
Zaterdag 3 september
Geb.aard. + groente + vlees *
Vrijdag 9 september
Geb.aard. + groente + vlees *
Zaterdag 10 september
Geb. aard. + groente +vlees *
Zondag 11 september
Erwtensoep + roggebrood
Vrijdag 16 september
Boerenkool + speklap +
worst
Zaterdag 17 september
Geb.aard. + groente + vlees *
Vrijdag 23 september
Bamischotel + geb. ei
Zaterdag 24 september
Geb.aard. + groente + vlees *
Vrijdag 30 september
Hutspot + speklap + worst
Dagmenu's e 5,25
* Vlees naar keuze:
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)

Bodyshape
Altijd al iets aan bewegen willen
doen, of het weer oppakken?
Twee keer per week wordt er in t
Schienvat te Kantens Bodyshape
gegeven. De lessen bestaan uit een
warming-up, een stukje conditie,
spierversterkende oefeningen en
een cool-down. Dit allemaal onder
afwisselende muziek.
Kom gerust een keer meedoen om
te zien of de les je bevalt.
De kosten zijn  4,- per keer en je
betaalt alleen als je er bent.
Tijden:
Maandag
9.30 - 10.30 uur
Woensdag
19.30 - 20.30 uur
(de donderdagavond lessen zijn
vervallen!)
Vriendelijke groet
Gerda Onnes
_________________________________________

In de spiegel
Wat heb ik stom geleefd
mensen niet gezien
zon gemist.
En wat ik wel zag
weet ik niet half.
Vanmorgen zag ik
mezelf in de spiegel
het kind dat ik was
en toen ik het was
niet wou zijn.
Huub Oosterhuis
Uit: Wie bestaat.
______________________________________

Mededeling zwemclub
Na de zomerstop gaan we op vrijdag 2 september as. weer naar het
zwembad te Bedum.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Groenhof
T. 551228

Aigen leven
Het is vandoag en mörgen
aal t zulfde: waarken, zörgen.
Heb wie woar ook nog even
wat tied veur t aigen leven?
Jan Boer
Oet: Lutjekes.
______________________________________

Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Salon De Leutje Lanteern open
17.00 - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu
18.00 - 20.00
Kaanster Vlinthippers

Giften

Zondag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon open

Vroedvrouwenpraktijk ...
IJsvereniging Kantens ...
C.S.C.W. ......................

30,00
25,00
25,00
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Oktober nummer
uiterste inleverdatum
16 september 2011
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
Per mail
tlougnijs@kantens.nl

Foto van de maand
Loek Nieuw en Rita Pool, vlak voor de opening van de expositie van Loek Nieuw in t Schienvat.
Annet Eveleens
___________________________________________________________________________________________________________

Wie wint de Culturele Prijs 2011?
Elk jaar kent de gemeente Eemsmond de Culturele Prijs toe aan een persoon of groep die een bijzondere
prestatie heeft geleverd op het gebied van cultuur. Dit gebeurt al sinds 1994.
Nominaties
Wij roepen u op kandidaten voor de Culturele Prijs 2011 aan te dragen bij de Commissie Culturele Prijs. De
kandidaten (personen, groepen of verenigingen) moeten voldoen aan enkele voorwaarden:
er moet sprake zijn van verbondenheid met (inwoners van) Eemsmond;
de kwaliteit moet hoog zijn en/of voldoende culturele lading hebben;
er wordt gekeken naar het verleden en/of de ontwikkeling van de kandidaat;
er wordt gekeken naar de mate van vernieuwing en/of uitstraling;
er wordt getoetst op het cultureel-educatieve aspect.
Stuur uw aanbeveling vóór 15 oktober in. Het formulier voor de nominatie kunt u downloaden via www.eemsmond.nl
(Ontspan, Kunst en Cultuur).
Retouradres: post: Gemeente Eemsmond, ter attentie van J. Zwerver, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen of e-mail:
algemeen@eemsmond.nl ter attentie van J. Zwerver.
Procedure
Uit alle inzendingen maakt de Commissie Culturele Prijs een keuze en draagt deze voor aan het college van
burgemeester en wethouders. De wethouder van cultuur reikt de prijs uit tijdens onze nieuwjaarsreceptie.

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.
_____________________________________________
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