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80 jaar Aangenaam Door Vermaak
En Nuttig Door Ontspanning
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli vierde Toneelvereniging Advendo haar 80-jarig jubileum op grootse wijze met
een openluchtvoorstelling bij molen De Grote Geert in Kantens. Door 13 spelers werd het stuk “Het feest
bij de molen” voor het eerst opgevoerd. Na een lange periode van voorbereiding door de spelers en een groot
aantal vrijwilligers die zich bezig hadden gehouden met het "randgebeuren", kon het massaal toegestroomde
publiek genieten van het, door Frouwke Doornbos, geschreven blijspel. De muzikale bewerking was
fantastisch gedaan door Willem Knot. De techniek was in handen van Wessel Luyf en de grime had Henny
Homan voor haar rekening genomen.
De toeschouwers werden in stijl
door de spelers en vrijwilligers
onthaald. Zo was er gratis koffie/
thee en krentenbrood en werden
verschillende bezoekers bij de ontvangst op de foto gezet (zie
www.advendokantens.nl) door Japie en Jopie. Met een gezellig muziekje erbij kon het feest bij de
molen beginnen.

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

Het stuk speelde zich af in het
Kantens van de jaren '30, waar
twee niet al te snuggere dorpelingen, Japie en Jopie een dorpsfeest
bij de molen wilden organiseren.
Dit idee stuit op veel weerstand bij

de molenaar die alles op alles zet
om het feest te saboteren. Ondertussen verschijnt er een wagen
met zigeuners bij de molen, die als
enige doel het oplichten van de
bezoekers van het dorpsfeest hebben. Wanneer de dochter van de
molenaar ook nog eens vermist
raakt, evenals het geldkistje van
Japie en Jopie, is de chaos niet
meer te overzien. Afgewisseld met
passende liedjes gezongen door
enkele toneelleden, was “het feest
bij de molen” letterlijk een waar
feest om naar te kijken. Ondanks
een korte onderbreking bij de voorstelling van zaterdagavond door

een fikse regenbui, waren de kritieken zeer lovend.
Sinds haar 75ste jubileum speelt
Advendo eigen stukken geschreven door Frouwke Doornbos. Stukken die inmiddels ook door andere
verenigingen in ons land worden
gespeeld. Door het eigen werk is
Advendo een vereniging geworden
die door vele andere toneelgroepen
wordt gevolgd. Was het zo dat men
vroeger de voorstellingen van Advendo bezocht voor het toneel, nu
komen de mensen naar het toneel
voor Advendo. Een aantal mensen
van toneelclubs uit onze omgeving,
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maar ook uit Friesland (Ter Idzard)
waren aanwezig en ook zeer enthousiast. Verder is het enorm positief dat de toneelclub de beschikking heeft over jonge mensen. De
leeftijden binnen de groep variëren
van 16-70 jaar en dat is toch erg
bijzonder. De vereniging wil zich
graag blijven ontwikkelen en kan
hiervoor uw steun goed gebruiken.
Word vriend(in) van Advendo en
voor een luttel bedrag van 5,00
per jaar, blijft u op de hoogte van de
activiteiten en krijgt u voorrang bij
het bestellen van kaarten voor de
uitvoeringen. Voor alle informatie
en foto's gaat u naar:
www.advendokantens.nl.
Als voorzitter van de jubileumcommissie wil ik graag benadrukken
hoe geweldig het is wat Advendo in
het weekend van 6 en 7 juli heeft
laten zien. Dan bedoel ik niet alleen
de spelers, maar ook zeer zeker alle
vrijwilligers die zich hebben ingezet
om het jubileum goed te laten verlopen. Want om een evenement van
deze orde te organiseren heb je
mensen nodig waar je op kunt bouwen en dat is fantastisch gelukt.
Heel hartelijk dank daarvoor!
Namens de jubileumcommissie,
Janny Reiffers
Foto's: Mirjam Fraaij
INGEZONDEN STUK:

Tachtig jaar
Advendo
Op 6 en 7 juli jl. werd het
tachtig-jarig bestaan gevierd
van Advendo. Het was een
geweldig feest. Zaterdagavond
heb ik als toeschouwer geweldig genoten van alles wat
er ten tonele werd gebracht.
Vooral de heren (of dames)
Japie en Jopie en af en toe de
boze molenaar waren erg komisch. Ook de zigeunerinnen
waren mooi om te zien en te
horen zingen, ondanks een flinke plensbui. Wij bleven als
toeschouwers droog omdat we
een poncho kregen. Wat attent! Om zo in een regenbui te
zitten, had ook wel weer wat.
Verder alles bij elkaar zeer
geslaagd en voor herhaling
vatbaar. Een dikke pluim voor
iedereen!
Een gast uit Uithuizen, H.E.D.
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Vertelfestival Kantens
2 SEPTEMBER
Op ons festival geen gillende meiden, die giechelend over de achtbaan
gaan, geen felgekleurde lichtflitsen, die als bliksemschichten door de
lucht vliegen en geen gedreun van muziek, dat door muren en deuren
heen gaat. Maar een festival, waar iedereen ademloos luistert. Waar
stil binnen in de hoofden van de mensen de mooiste verhalen voorbij
gaan. Waar emoties leven, waar gedachten werken. Samen met de
andere deelnemers vertrek je naar verre oorden en beleef je de
prachtigste avonturen. Plezier en verdriet, een lach en een traan, het
komt allemaal voorbij in de verhalen die je hoort tijdens ons festival.
En na het festival neem je de verhalen mee, waar je ook gaat of staat,
ze zijn voor altijd van jou en bij jou. Vertel het verder, kom alleen of neem
iemand mee en reserveer een plaats in de huiskamers van Kantens via
www.vertelfestival.kantens.nl .
adres wandelt of naar t Schienvat
voor een hapje of een drankje, speelt
o.a. het 3 Sterren Trio voor u.
16.30 uur
Uw 4e en laatste verhaal in uw
laatste huiskamer.

PROGRAMMA VERTELFESTIVAL
In het dorp zijn op deze dag in tuinen
borden met gedichten geplaatst.
Rondom het vertelfestival is het
leuk om een wandeling langs deze
gedichten te maken. U vindt de
route in het programmaboekje dat
vanaf 11.00 uur te verkrijgen is.
9.30 - 11.30 uur
WORKSHOPS
In de ochtend van 2 september
wordt er een workshop 'creatief
schrijven' gegeven o.l.v. Bianca
Boxtart met als thema: "Hoe schrijf
ik op, wat ik vertel"
11.30 - 12.00 uur
Aansluitend bieden wij ook een
korte workshop: "Hoe vertel ik mijn
verhaal aan", o.l.v. Anneke v.d.
Graaf (verhalenvertelster).
12.00 uur
VERTELFESTIVAL
Opening van het vertelfestival door
Harm Post, directeur Groningen
Seaports. De opening vindt plaats in
dorpshuis 't Schienvat in Kantens.
12.30 uur
Er kan gegeten worden in Dorpshuis t Schienvat. Gelegenheid tot
een wandeling langs de gedichten
in de tuinen van de bewoners van
Kantens.
13.30 uur / 14.30 uur / 15.30 uur
Uw eerste verhaal. Telkens elk uur
weer een ander verhaal van een
andere verteller in een andere huiskamer. Terwijl u naar een nieuw
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17.30 uur
Eenvoudige maaltijd met z'n allen:
deelnemers, vertellers, muzikanten en organisatoren.
19.00 uur
Avondprogramma. Alle vertellers
(ook degene die u gemist heeft)
komen aan bod. Zij vertellen nogmaals een kort verhaal voor deelnemers en dorpsbewoners in de
grote zaal. Open podium voor workshop-deelnemers. Hiermee wordt
het vertelfestival afgesloten.
MUZIEK TIJDENS HET FESTIVAL:
Van 11.00 tot 14.00 uur zal Radboud
Scheifes op zijn draaiorgel vrolijke
welkomstmuziek voor u draaien.
Van 14.00 tot 17.30 uur zal het 3
Sterren Trio in t Schienvat spelen,
als u daar even een kopje koffie of
thee komt halen.
PRIJZEN:
Beide workshops in de ochtend
(incl. koffie of thee) samen voor:
3,50
Vertelfestival:
(13.30 - 17.00 uur): 10,00
Avondeten
(± 17.30 - 18.30 uur): 7,50
Avondprogramma
(± 19.00 - 20.30): gratis
Opgeven z.s.m. per telefoon bij:
Gerda Onnes:
M 06-23020521
Corrie Lenstra:
T 552390 / M 06-28403163
of via onze site:
www.vertelfestival.kantens.nl/
reserveren.

een witte overall aan. Ook al was
Geert geen schilder, toch liep hij
elke dag in het wit en heeft dit 47 jaar
en twee maanden volgehouden, altijd in de koekfabriek. Na precies
12,5 jaar in Uithuizen te hebben gewoond zijn we verhuisd naar de
Hooilandseweg in Roodeschool.

Beste lezers van t Lougnijs, mij is gevraagd, als oud inwoner van
Kantens, om een verhaal te schrijven over mijn leven in Kantens en
daarna. Mijn naam is Klaas ten Hove. Ik ben geboren op 16 augustus
1956 aan de Bredeweg nr.13. Ik ben nu dus bijna 56 jaar. Ik kom uit een
gezin met zeven kinderen, drie broers en drie zussen.
Ook ik begon, als zo velen, op de
kleuterschool bij juf Blink. Deze was
toen gevestigd in het pand tussen
Salem en de openbare Klinkenborgschool. Na twee jaar kleuterschool
ga je een deur verder naar de lagere
school en kwam ik in de klas bij juf
Hamminga. Na drie jaar juf Hamminga klas 1, 2 en 3 kwam je terecht
bij meester Kuipers voor de klassen
4, 5 en 6. Deze schoolperiode was
een leuke tijd, zowel in de klas als de
tijd na school, want dat was de tijd
van kattenkwaad, zoals pijltjes
schieten met een stuk buis, door het
dorp gaan en bij iedereen op de bel
drukken en vanaf augustus appels
en pruimen stelen in de Appelhof
van Lanting aan de Pastorieweg. Dit
deed ik samen met Roelof Wever,
Gerrit de Vries, Engel Louwes, Hendrik van Dellen en Abel Mannes.
Dan komt een volgende periode in
mijn leven, de lts in Uithuizen. De
eerste klas was ervoor om te kijken
wat voor beroep je later wou gaan
uitvoeren om je brood mee te verdienen. Na dat eerste jaar was ik
vastbesloten om schilder te worden, maar er was een probleem, er
waren te weinig leerplekken voor
schilders en je werd gedwongen
een andere keus te maken. Op zeker moment moest ik bij de directeur komen en die vertelde mij dat
schilder worden er niet in zat en gaf
mij twee minuten bedenktijd om
een ander beroep te kiezen. Ik heb
mij op dat moment maar twee minuten stilgehouden en werd door de
directeur ingedeeld bij metaal bewerken, wat ik helemaal niet zag
zitten en ik bleef het jaar daarop dan
ook zitten in de tweede klas. Daarna heb ik toch maar mijn best gedaan om mijn diploma machinebankwerker te halen, wat ook is
gelukt. Met mijn diploma op zak
moest je aan het werk, maar in de
metaal was toen heel weinig werk,
het ging heel slecht, maar ik moest
toch aan het werk en dan pak je
alles wat er was op dat moment. Op

dat moment ben ik toch in een witte
overall aan het werk gegaan, nee,
niet als schilder, maar in de koekfabriek van Klinkhamer in Uithuizen. Waar mijn broer Geert nog
werkte en waar mijn broer Jan
gewerkt heeft. Hij was inmiddels
schilder, het beroep dat ik graag
wilde doen. Ook mijn jongste broer
Daan is begonnen met vakantiewerk in de koekfabriek en zo zijn we
alle vier in een witte overall begonnen. Na een jaar bij Klinkhamer te
hebben gewerkt ging ik naar Rixona in Warffum waar ik anderhalf
jaar heb gewerkt. Toen kwam de
grote stad en ging ik werken in
Groningen als magazijnbediende
en later als chauffeur en bezorger.
Na drieënhalf jaar was het moment
daar en werd ik glaszetter in Groningen. Dit was de tijd dat isolatieglas veel werd geplaatst en voor
mij de eerste stap op weg naar het
beroep schilder. In de periode dat ik
in Kantens woonde, was ik lid van
een aantal verenigingen. Het begon
met zangvereniging Advendo onder leiding van kapper Sprenger en
ik zong mijn partijtje mee als bas,
maar de zangvereniging ging ter
ziele en bleef alleen de toneelgroep
Advendo over. Ook was ik jarenlang lid van de damclub H.L.V., Het
Leert Vanzulf. Hier ben ik 17 jaar lid
van geweest waarvan 10 jaar als
voorzitter. Ook was ik een aantal
jaren lid van de Commissie voor
Sociaal en Cultureel Werk. Ook het
molencomité was een aantal jaren
mijn club. Deze hield zich op dat
moment bezig met de restauratie
van de molen Grote Geert. Vanuit
die periode heb ik nog een schilderij met daarop de molen en een deel
van de Langestraat. Dit schilderij is
één van de twee die zijn aangeboden door kunstschilder Edo Kampen met als doel te worden verkocht tijdens de feestavond ter gelegenheid van de opening van de
molen Grote Geert. Ik heb dit schilderij gekocht voor 350 gulden. Het
tweede schilderij is in bezit van

Dick Stukkien, nu nog inwoner van
Kantens.
Ook de politiek had mijn interesse,
het was de tijd dat Geert de Boer
kwam met de partij Neutrale Werkgroep. Het is deze partij gelukt om de
PvdA acht jaar lang buiten het college van B & W te houden, wat op zich
een hele prestatie was. Later zou op
basis van deze partij de Partij Gemeente Belangen ontstaan. Die is
nu nog steeds actief in de gemeente
Eemsmond. Mijn periode in Kantens is dan bijna ten einde. Op 24
december 1980 trouw ik met mijn
Ria en we hebben feest in t Schienvat te Kantens dat toen werd gerund
onder de bezielende leiding van Okke
Ruiter. Dan ga je zomaar in Uithuizen wonen aan de Ripperdadrift en
laat je Kantens achter je met veel
fijne herinneringen. In 1988 werd
onze dochter Bianca geboren, iets
waar we niet meer op gerekend
hadden en waarmee een grote wens
in vervulling ging. Er kwam nog een
tweede kind. In september 1990
werd zoon Jasper geboren. Maar nu
weer terug naar de witte overall
waar de vier broers van ten Hove in
zijn begonnen bij Klinkhamers Koekfabriek. In 1988 werd ik schilder bij
Walter Hoogesteger uit Glimmen.
Een wens die er was als 13 jarige,
ging toen in vervulling. Ook broers
Jan en Daan waren schilder. Zo
hadden we dus nog steeds alle vier

In 2006 maakte ik de reis van mijn
leven, ik ging samen met mijn broer
Geert naar Thailand waar we 10
dagen zijn geweest en waar ik nog
graag een keer naar terug zou gaan.
In 2007 zijn we nog een keer verhuisd in Roodeschool, we gingen
van de Hooilandseweg 12 naar de
Prinsenhof 2. Een huis met vrij uitzicht over de landerijen. En 's avonds
als het donker is zie ik het licht van
de vuurtoren van Borkum. In 2008
sloeg het noodlot toe en werd er bij
mijn Ria borstkanker geconstateerd.
Dit werd een hele zware periode van
chemokuren, operatie en bestraling.
Maar na een tijd van hoop en vrees
kwam toch weer een tijd van alles is
weer goed, ondanks regelmatige
controles gaat het weer goed met
haar.
Nog even weer terug komen op mijn
witte overall. Die draag ik nog elke
dag. Ik werk de afgelopen 20 jaar bij
Schilders de Vries in Groningen.
Waar ik inmiddels 10 jaar lid ben van
de ondernemingsraad, waarvan de
laatste zes jaar als voorzitter. Dan
rest mij nog te zeggen dat ik een fijne
tijd gehad heb ik Kantens. Waarbij
de schooltijd, kattenkwaad en het
verenigingsleven mij veel plezier
hebben gedaan. En elke dag als ik
vanuit mijn slaapkamer de kamer in
loop, zie ik het schilderij met daarop
de molen Grote Geert. Kantens is
nog steeds in beeld.
Met vriendelijke groet,
Klaas & Ria
Bianca
Jasper & Simone
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Beste lezer,
Mijn naam is Meindert Zuur en ik heb mijn hele jeugd aan de Langestraat
in Kantens gewoond. Het is al zo'n 27 jaar geleden dat ik definitief uit
Kantens ben vertrokken. Eerst heb ik als student nog een tijdje in
Enschede gewoond, maar in het weekend was ik dan toch weer in
Kantens. t Lougnijs bestond toen al, dus het klonk direct als bekend
terrein toen ik gevraagd werd een stuk te schrijven over mijn verleden
in Kantens en mijn omzwervingen daarna.
Ik heb hele goede herinneringen aan
Kantens. Mijn lagere school heb ik
gedaan op de School met de Bijbel.
Jammer genoeg is die school nu
gesloopt en dat heeft een flink gat
achtergelaten aan de Langestraat.
Ik heb in die school niet alleen les
gehad, maar als er weer een oefening was voor de persluchtmannen
van de vrijwillige brandweer, dan
moest ik me daar op zolder verstoppen.
Ik heb op verschillende manieren
mijn steentje bijgedragen aan het
verenigingsleven van Kantens. Op
de gereformeerde jeugdclub en later de GJV, waar ik ook nog voorzitter van ben geweest. Ook was ik
actief in de gymnastiekvereniging
"Climax", waarvoor ik een aantal
jaren assistent-leider was. Het jaarlijkse hoogtepunt was natuurlijk altijd de uitvoering, dan mocht je op
het toneel laten zien wat je allemaal
kon. Als je dan in de gang van t
Schienvat stond, gierden de zenuwen door je keel.
De leukste week van het jaar was de
speelweek. Ik heb daar vanaf het
begin aan meegewerkt. Altijd weer
de uitgebreide voorbereiding om het
programma rond te krijgen en tij-

Toneelstuk Harregat;
Harry Roeper(l), Aaltje Goldhoorn
(m; komt van Toornwerd) en
Meindert Zuur(r)
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dens de speelweek om met elkaar,
zowel leiding als kinderen, veel lol
te hebben. Een nacht slapen in de
zelf getimmerde hutten. Elke dag
weer de nodige verbouwingen en
een strak programma met verschillende leuke activiteiten. Aan het eind
was er dan natuurlijk altijd weer het
programma bij het kampvuur of was
het
toch een Paasvuur?
In 1985 ben ik getrouwd en ben ik
met mijn vrouw voor ongeveer 4
maanden in Groningen gaan wonen,
want ik moest nog wel afstuderen.
Omdat ik werk kreeg aangeboden in
Diemen, zijn we daarheen verhuisd.
We hebben daar onze zoon en dochter gekregen. Na de geboorte van
mijn dochter zijn we naar Eemnes
verhuisd. In 1999 zijn we weer verder getrokken en zijn we in Nijkerk
gaan wonen, waar we nu nog wonen. Onze dochter is een paar jaar
geleden getrouwd en naar Arnhem
gegaan. Ik word zelfs al opa, in
augustus. Wat gaat de tijd toch snel.
Onzezoon gaat binnenkortnaar Zaandam verhuizen.
Maar we zijn Groningen in de tussentijd niet vergeten, zeker niet. Toen
we in Diemen woonden, zijn we lid
geworden van de Grunneger Verainen van Hilversum en omstreken.
Op zo'n vereniging zitten Groningers
uit de regio, met elkaar proberen we
de Groningse cultuur vast te houden. We hebben een toneelclub, die
elk jaar een Grunneger stuk op de
planken zet, soms komt er een dichter of muzikant met Groningse teksten of we gaan neutenschaiten.
Die toneelstukken voeren we uit bij
andere Grunneger Verainens, zoals
in Utrecht, Apeldoorn, Nunspeet en
Zwolle. De stukken die we speelden
hadden titels als "Harregat", "Misdoad aan 't meer" en "t Vailige Hoes".

Toneelstuk Misdoad aan 't meer;
Marten Snijder(l), Neeltje Brienesse (voor), Meindert Zuur (achter),
Carla Posthumus (rolstoel) en Aaltje Snijder-Goldhoorn (r)

Voor het komende seizoen hebben
we ook weer een leuk stuk op het
programma staan, dus wil je nog
eens een Gronings stuk in Utrecht
bekijken, dan stuur ik je graag een
uitnodiging. Mijn emailadres staat
bij mijn verhaal. Zo zie je maar, ook
al woon ik buiten Groningen, ik ben
en blijf een echte Grunneger.
Een vriendelijke groet uit Nijkerk
Meindert Zuur
m.zuur@maw.nl

8 EN 9 SEPTEMBER

Open Monumentendag
Thema: Groen van Toen

Op Open Monumentendag gaan we doorgaans naar binnen, maar dit jaar
gaan we ook naar buiten. Het thema is: Groen van Toen. Daarin staat de
relatie tussen het monument en zijn directe omgeving centraal. Ons
gebouwde erfgoed kan niet los worden gezien van de omgeving waarin
het is opgetrokken. Vrijwel alles wat we in Nederland aan groen hebben,
is immers door mensen bedacht en aangelegd in relatie tot de gebouwde
'stenen' omgeving. Met Groen van Toen stelt de Stichting Open Monumentendag die relatie centraal.
Luxe landhuizen, vergeten fabrieken, grootse kastelen en intieme
boerderijtjes. Op Open Monumentendag op 8 en 9 september zet
Nederland massaal de deuren open,
dit jaar met speciale aandacht voor

het thema Groen van Toen. Het is dé
kans om een plek te bezoeken, die
anders niet voor publiek toegankelijk is, of om mee te doen aan een
bijzondere activiteit of rondleiding.

Songs of praise project
Vocaal Ensemble Hoogeland
Vocaal Ensemble het Hoogeland is een algemeen christelijk regiokoor
onder professionele leiding van dirigent en zanger Edwin Velvis. Een
“Songs of Praise” houdt in dat traditionele Engelse Hymnes afwisselend
door koor en/of publiek worden gezongen.
Vocaal Ensemble het Hoogeland
gaat op 6 oktober as. een “Songs of
Praise” uitvoeren, in de Antoniuskerk in Kantens.
Op het programma staan bekende
en minder bekende hymnes.
We zijn op zoek naar enthousiaste
zangers en zangeressen van alle
stemsoorten die mee willen doen
met dit project. Dit houdt in dat er 5
keer een repetitie wordt bezocht en
vervolgens mee wordt gezongen
tijdens de uitvoering. Aanmelden
kan op de eerste repetitiedata of via
de mail.
DE REPETITIEDATA ZIJN:
Maandagavond 3, 10, 17 en 24
september en 1 oktober van 20.00
- 22.00 uur in de Antoniuskerk,

Kerkhofsweg 2 te Kantens.
Kosten 25,- (incl. muziek)
Informatie en/of aanmelden:
veldmanmarjan@gmail.com
T 552424

Paniek in de snoepfabriek
Groep 7 en 8 van de O.B.S. Klinkenborg hebben de musical “Paniek in
de snoepfabriek” gehad. We hebben flink moeten oefenen voor de
musical. Het was heel erg leuk om te doen. Het dansen deden juf Debbie
met Cindy. De zang deden juf Debbie & Petra.
Het ging over een snoepfabriek met
de directrice mevrouw Suikerspin
(Danielle Blaauwwiekel). Voor de
fabriek stond een groentekraam met
als groenteboer Peer (Roos Keizer). De dochter van Peer is Appelonia (Megan Blok) en de beste
vriendin van Candy (Nienke Brontsema). Ze kunnen alle 2 heel goed
zingen; later zingen ze ook nog een
duet. Candy moet altijd de nieuwe
snoepjes proeven of ze lekker zijn.
Op den duur wordt ze kotsmisselijk
en moet ze overgeven en wil zo
graag fruit. Maar toen mevrouw
Suikerspin bij de groentekraam fruit
wou halen bij Peer gebeurde er een
wonder; ze werden stapelverliefd
op elkaar. Mevrouw Suikerspin en

Peer zijn toen met elkaar een nieuwe fabriek gaan starten met “groensnoep”. Met groente en suiker. Maar
Peer had de opdracht gegeven voor
een lekkere suikerspin dat er geen
suiker in hoefde, dus wat bleef er
over: spin! Smakker (Frank Buma)
heeft er spinnen in gedaan. Iedereen doet dan heel erg raar als ze dat

snoep opeten. Sommigen gingen
met armen in de lucht zwaaien en
anderen gingen hikken. Het was 1
grote chaos. Uiteindelijk kwam het
allemaal weer goed. En hebben ze
weer nieuw “groen- snoep” gemaakt zónder spinnen.

Het was een hele leuke musical
om te doen. En ik heb van heel veel
mensen gehoord dat hij ook heel
leuk was om te zien. We hadden
ook beter geluid als de voorgaande
jaren; iedereen kon ons prima verstaan. Alles ging top; mooie bijpassende kleding en mooi geschminkt.
Daar zijn we heel erg blij mee.
Helaas was dit de laatste musical
voor groep 8. Groep 8 gaat O.B.S.
Klinkenborg super missen. Groep
7 gaat groep 8 ook super missen,
maar ze hebben ook wel zin in
volgend jaar want dan zijn zij aan de
beurt om de hoofdrollen uit te kiezen.
Nienke Brontsema
groep 8
7

Even voorstellen…
Het is bijna 75 jaar geleden dat ik ter wereld kwam op het adres C32 in Rottum, thans de woning
't Lage Eind 9. De precieze datum was 15 december 1937.
Mijn ouders waren huisschilder Hendrik Aalders (1914-2001) en Jouktje Bethlehem (1916-1954).
Ik was de oudste, later kreeg ik een zus Tineke (1944) en daarna een broer Willem (1954).
Ik trouwde op 19 april 1962 met Anneke Doornbosch, kleuterleidster uit Usquert.
We kregen twee dochters Brenda (1968) en José (1971) en hebben vier kleinkinderen.

Jeugdjaren in Rottum
De eerste herinneringen aan mijn omgeving stammen uit de winter van
1940/1941. Een lange koude winter met opmerkelijk veel sneeuw.
Buurkinderen bouwden een prachtig sneeuwhuis, dat echter te laag was
voor grote kinderen. Kleine Anne paste er wel in. Die fantastische
beleving in mijn eentje in dat spierwitte kamertje met dat schitterend
diffuus licht bleef mij bij tot op de dag van vandaag.
Mijn jeugdjaren verliepen geheel
onbezorgd. Als klein kleutertje speelde ik in en om ons eigen huis of bij
mijn Opoe op huisnummer C35. Een
mooie speelgelegenheid bood onze
tuin met het grasveld, de perenbomen en de vlierstruiken op de brede
afscheiding op de rand van de wierde. Hier bouwde ik hutten, speelden
we verstoppertje en vond ik scherven en sporen uit het verre verleden.
Een betere kennismaking met natuur en seizoenen was nauwelijks
denkbaar. Al opgroeiend leerde ik
veel over flora en fauna en over onze
geschiedenis. Wat een geluk om in
een dorp als Rottum te zijn geboren!
De oorlogstijd heb ik niet gevoeld
als een voortdurende dreiging. Het
machtig geronk van de tientallen
geallieerde bommenwerpers die
naar Duitsland vlogen, zit nog steeds

in mijn oren, maar het overvliegen
leidde niet tot angst. Die was er wel
wanneer deze eskaders werden
bestookt door gierende Duitse jagers. Dan voelde je spanning, er kon
wat gebeuren! Mijn moeder nam me
dan mee in de kelder onder de trap,
om enigszins beschermd te zitten
als er een vliegtuig naar beneden
zou storten of als deze in nood bommen zou afwerpen.
Bij zo`n luchtgevecht raakte de boerderij van Boukema aan de oostkant
van Rottum in de brand. Het beeld
van de brandgloed en de grote rookkolom staan nog scherp op mijn
netvlies. In de laatste oorlogsmaanden was er angst voor represailles
door een groep opgedreven NSBers die vlak bij Rottum op een boerderij bivakkeerden. Er ging het gerucht dat ze Rottumers wilden straf-

Bij onze voordeur in Hoogeveen twee kloostermoppen van het Sint Julianaklooster in Rottum als herinnering aan de aloude geschiedenis van mijn
geboortedorp
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Anneke Doornbosch en Anne Aalders - tuin Rottum C32 (1956)
fen door hun huizen in de brand te
steken of ergere dingen. Een grote
groep bewoners heeft toen het dorp
verlaten en de nacht doorgebracht
op de boerderij Dingstee. Ik vertel
mijn herinneringen daaraan op de
site van Het Verhaal van Groningen
onder de titel Aanval op Rottum.
De bevrijding maakte ik mee op de
kruising bij café Halfweg aan de
Provinciale weg van Kantens naar
Usquert. Aanvankelijk blij met een
roodwitblauw-vlaggetje dat mij in
de hand werd gedrukt, later geschrokken van bebloede Duitse
soldaten op Canadese jeeps en brencarriers en tenslotte ongelukkig en
boos omdat mijn vlaggetje met vele
andere ter versiering aan de ANWBwegwijzer werden gebonden. De
bevrijding was pas compleet toen
op verzoek van de BS een joekel van
een tank in het dorp arriveerde die
zich posteerde voor alle huizen waar
zich nazi-gezinde personen ophielden. Dreigend draaide de kolossale
loop naar de voorgevels, want er zou
worden geschoten indien de bewoners niet naar buiten kwamen. Te
voet met de handen in de nek werden de betrokkenen toen naar Usquert geleid.

Mijn jeugd in Rottum was een zeer
gelukkige. Wij waren met zo'n 10
kinderen van dezelfde leeftijd en
vooral de jongens speelden altijd
samen. We hebben alles beleefd en
gedaan wat opgroeiende jongens op
het platteland gewoon zijn te doen.
Van verkeer hadden we geen last,
hoogstens van een fiets.
Onze spelletjes waren afgestemd
op de seizoenen: zwemmen, vissen, vlotje varen, schaatsen, priksleeën, scholletje trappen resp. in
en op het Rottumer Maar. Voetballen op straat of op het kampje bij café
Vos /Sprenger. De weilanden in en
strunen door de struiken op zoek
naar vogelnesten. We verzamelden
uitgeblazen eieren in een doos met
watten. (Foei!) We spaarden en ruilden sigarenbandjes, postzegels,
evenals speldjes en plaatjes die
onze moeders bij allerlei producten
in de winkel kregen.
In de oudjaarsnacht sleepten we
losstaande spullen van hier naar
daar en in de dagen voor de kermis
hielpen we ijverig mee met de opbouw. Altijd werden er dan ook
wedstrijden en kinderspelen georganiseerd door de VVV (= Vereniging van Volksvermaken). Dit was
een van de vele verenigingen die
ons dorpje zo leefbaar maakten.
Ik ben er van overtuigd dat de plek
waar ik ben geboren van grote invloed is geweest op heel mijn verder leven. Mijn eerste kennismaking met bijv. natuur en geschiedenis hebben interesse gewekt voor
uitgebreidere studie en verdieping.
Mijn beroepskeuze is niet verwonderlijk en mijn hobby's en vrijetijdbesteding hebben alle een oorsprong
in die jonge jaren.

Oud papier
woensdagavond
12 september
T 551788

SCHOOL
In mei 1944 ging ik voor het eerst
naar school. Niet in Rottum, want in
1942 was deze gesloten. Tot ongenoegen van vele ouders, maar verzet en actie bleven uit angst en
onmacht achterwege. Het was oorlogstijd: besluiten werden ondemocratisch genomen, belangen van
burgers genegeerd. De Rottumer
kinderen moesten naar Kantens:
drie kilometer lopen, want fietsen
en zeker kinderfietsen waren in die
tijd een rijk bezit. In het gedenkboek
Van ganzeveer tot toetsenbord 200 jaar Openbaar Onderwijs in
Kantens vertel ik mijn belevenissen op die bijzondere schoolweg
van Rottum naar school en weer
terug. Met veel plezier genoot ik
onderwijs van juffrouw I.L. Klunder
en daarna drie jaar van meester Tj.
Kuipers. Ik vond het prachtig op
school en koerste met steeds mooie
rapportcijfers naar de zesde klas.
Eigenlijk was mijn lagere schooltijd niet langer dan 5½ jaar. De
eerste klas kende een rommelig
jaar (1944-1945) met ongeregelde
lessen in de Hervormde Kerk en/of
in het gebouwtje Salem. De school
was gevorderd. Achteraf blijkt dit
geen nadelige invloed te hebben
gehad op mijn leerontwikkeling en
schoolprestaties.
In 1950 ging ik naar de ULO in
Uithuizen. Dat was - voor die tijd een vanzelfsprekend vervolg. De
middelbare school werd namelijk
gekozen op grond van sociaal maatschappelijke omstandigheden.
Mijn ouders hoorden niet tot de
bovenlaag van de Noord-Groninger bevolking en voor mij was een
opleiding aan de HBS in Warffum
daarom niet aan de orde. Dat was
sinds mensenheugenis een ongeschreven wet in de standenmaatschappij. Met glans doorliep ik de
vier klassen van de ULO en deed in
mei 1954 examen met een exact
program en verkreeg het zgn. MuloB diploma.
Daarop kon ik mijn grote wens
vervullen: schoolmeester worden.
Vijf jaar lang reisde ik naar Gronin-

BOEKEN EN PUBLICATIES VAN ANNE AALDERS
Van inckthoorn tot vulpatroon
(Hoogeveen 1985)
Apotheek Radijs, voor een gezond Hoogeveen
(Hoogeveen 1992)
Het zilveren OSG-team
(Hoogeveen 1999)
Hoogeveen in Publieke Werken.
(Hoogeveen 2001)
Met gevelde lans en losse teugel
Kozakken in Nederland 1813/14.
(Bedum 2002)
Dorpsgeschiedenis mijn liefste studie.
Biografie van Jacob Tilbusscher K.J.zn. 1876-1958.
(Bedum 2006)
Angela Cona, Operazangeres uit Usquert.
Levensverhaal van Engeline Westerhuis 1891-1984.
(Bedum 2010)
Kansloos Voetvolk Familieverhaal.
(Hoogeveen 2012)
gen om aan de Rijkskweekschool
aan de Pelsterstraat de opleiding te
volgen voor onderwijzer en in het
laatste jaar voor hoofd der school.
In 1959 kreeg ik de verlangde
diploma`s en kon mijn roeping in
de praktijk brengen: ik werd benoemd als onderwijzer aan de tweemansschool in Sint Annen in de
gemeente Ten Boer. Tot mijn opkomst voor mijn militaire dienst bij
de Koninklijke Marine (1960) was
ik daar meester van de klassen 1,2
en 3. Een van de mooiste jaren uit
mijn leven!
Na mijn diensttijd was ik van 19621967 onderwijzer aan een basisschool in Nieuw-Loosdrecht. In die
periode behaalde ik door avondstudie de onderwijsbevoegdheid Duitse taal L.O. In 1967 werd ik benoemd
als leraar Duits en aardrijkskunde
aan de Openbare Mavo in Hoogeveen. Sinds 1971 was ik directielid
(conrector-mavo) van “De Groene
Driehoek”, de openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en
vwo te Hoogeveen. De laatste tien
schooljaren (tot 01-01-1999) was ik
plaatsvervangend rector. Na 40
dienstbare en intensieve jaren in het
onderwijs geniet ik nu al weer 12
jaar van mijn pensioen. Nog steeds
vind ik dat ik het mooiste beroep van
de wereld heb gehad.

HOBBY'S EN VRIJE TIJD
Mijn grootste belangstelling betreft
de regionale en nationale geschiedenis. Naast een achttal boeken
met historische thema`s (zie kader) schreef ik vele tientallen artikelen voor tijdschriften, kranten en
magazines en werkte ik mee als
redacteur bij diverse naslagwerken.
Ik was medeoprichter van de Historische Kring Hoogeveen en daarop twaalf jaar bestuurslid, o.a. als
voorzitter. Redactiewerk verrichtte ik voor de Kadastrale Atlas van
Drenthe, (Deel VI - Hoogeveen)
(1985), voor De Flessenloods (Terheijden 1989) en voor het standaardwerk Geschiedenis van
Hoogeveen 1815-1975, (Amsterdam / Meppel 1995) gemaakt in
opdracht van de Gemeente Hoogeveen.
Ook was ik medeauteur van de
Encyclopedie van Drenthe. (Assen
2003).
Verder ben ik een groot natuurliefhebber, die veel wandelt en reist en
dan verwoed fotografeert. Veel genoegen beleef ik aan onze bloemen- en heestertuin.
Een speciaal interessegebied is de
architectuur en de grafiek uit de
Jugendstil-periode (1890-1920).

Wij bezoeken daarvoor diverse Nederlandse en Europese steden en
genieten van deze uitbundige en
specifieke stijl, die steeds weer
anders is, doordat elke bouwkundige zijn eigen stijl en vormen weergeeft. Veel plezier beleef ik aan
mijn collectie van honderden boeken met fraai ontworpen omslagen
en banden uit die stijlperiode, waarbij vooral mijn interesse uitgaat
naar florale Jugendstilontwerpen.
(Zie mijn internetblog op Flickr
aaldersa.)
Mijn trots is de verzameling van
bijna alle boeken, geschriften,
schoolmethodes enz. van de hand
van de beroemde Rottumer Jan
Boer (1899-1983). Zijn vertelkunst
en zijn gedichten raken een gevoelige snaar in mijn Groninger hart.
Maar Jan Boer kwam nog dichterbij
door verhalen van mijn Opoe Aalders. Zij paste als jong meisje op
hem toen zij vanuit het Wildeveld
samen naar school liepen. Voeg
daarbij het feit dat er in de veertig
jaar tussen de geboorten van Jan
Boer en van mijzelf geen enkele
Rottumer het tot schoolmeester had
gebracht, dan schept dat een bijzondere band. Geen wonder dat hij
ooit mijn voorbeeld was.
Afsluitend mag duidelijk zijn dat
mijn jeugdjaren in Rottum van grote invloed zijn geweest op mijn
verdere leven. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat ik nog graag naar
Rottum kom en mijn vrienden wijs
op het vele moois en bijzonders dat
ik daar mocht beleven. En met veel
genoegen laat ik ze dan zien dat de
Rottumers zelfs een klein monument voor mij en mijn vader hebben opgericht door een stuk muur te
behouden van de vroegere ververij
van mijn vader. De ingekraste letters HA van mijn toen 10-jarige
vader prijken naast de ingekraste
initialen 22 jaar later - van zijn
destijds 9-jarige zoon. Verrassend
bijzonder!
Rottum houdt een warme plek in
mijn hart!
Anne Aalders
juni 2012
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Mijn naam is Hans Venema (Bredewegstraat 5, Kantens) en ik ben
gevraagd om eens te verwoorden wat mijn beroep nu inhoudt. Om die
vraag te beantwoorden zal ik eerst eens iets vertellen over het bedrijf
waar ik voor werk.
De naam van het bedrijf is sinds
begin dit jaar GDF SUEZ, voorheen
wellicht beter bekend als Electrabel.
GDF SUEZ houdt zich wereldwijd
bezig met alle facetten van energie
opwekking. Dit betekent dus opwekking van energie door o.a waterkracht, verbranding van fossiele
bronnen zoals gas en kolen, opwekking door middel van kernsplitsing, opwekking door windturbines, opwekking door verbranding
van biobrandstoffen zoals bijv. hout
en notendoppen, opwekking door
middel van zonnecellen, etc..
Ook vind je de naam van GDF SUEZ
terug in een groot aantal dochterbedrijven zoals wellicht bekend Cofely en SITA.
In Nederland kent GDF een aantal
grote locaties waar energie wordt
opgewekt, beter bekend als elektriciteitscentrales:

Centrale Rotterdam, deze kolengestookte centrale is momenteel nog
in aanbouw.
Flevoland centrale, dit zijn 2 gasgestookte eenheden.
Centrale Nijmegen, dit is een kolen
en biomassa gestookte eenheid.
Centrale Bergum, dit is momenteel
alleen nog een gasgestookte turbine. Centrale Harculo, dit is momenteel ook alleen nog een gasgestookte turbine.
Centrale Eemshaven, dit zijn 6 gasgestookte eenheden. Tezamen hebben deze centrales de capaciteit
om ongeveer de helft van Nederland te voorzien van elektriciteit.
Maar wat doe ik dan voor GDF
SUEZ? Ik ben voor GDF SUEZ gestationeerd op locatie Eemshaven. Ik
heb op deze locatie verschillende
functies gehad. Ik werk er sinds
1993 en ben begonnen als technicus, vervolgens een aantal jaren

als EMRA specialist, daarna heb ik
een aantal jaren als Teamleider
EMRA gediend en sinds 2 jaar ben
ik technisch expert EMRA.
EMRA staat voor de afkorting: Electro, Meet en Regel en Automatisering.
Maar wat doet nu een Technisch
Expert (want dat is eigenlijk het
antwoord op de vraag om te verwoorden wat nu mijn beroep inhoudt)?
Ik houd me eigenlijk projectmatig
bezig met alle zaken welke betrekking hebben op:
Betrouwbaarheid van de installatie, dus hoe zorgen we ervoor dat
een eenheid zonder problemen kan
starten en stoppen als dit gevraagd
wordt. En altijd het gewenste vermogen kan leveren.
Efficiëntie van de eenheden; onder welke condities heeft een eenheid een zo gunstig mogelijk rendement.
Flexibiliteit, dit is eigenlijk op het
moment een grote uitdaging. Door
de toename van zon- en windenergie is het van belang dat gasgestookte centrales de pieken en dalen van deze energie bronnen kunnen opvangen en stabiliseren.
Je kunt je bijv. voorstellen dat windenergie een grillig opwekkingenpatroon levert; dit geldt ook voor
zonne-energie. Maar deze schommelingen willen we thuis bijv.niet
terugzien in variërende spanning of
frequentie.
Dit vraagt dus om zeer flexibele
eenheden, dus eenheden welke
heel snel gestart kunnen worden,
maar ook heel snel kunnen anticiperen op de vraag, dus heel snel
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vermogen kunnen op- en afregelen.
T.a.v. deze flexibiliteit bestaat mijn
werk er uit om de grenzen van de
installatie in kaart te brengen en om
te onderzoeken wat er voor nodig is
om buiten de grenzen van de leveranciers van de installatie toch een
ander inzetprofiel te kunnen draaien
met deze eenheden. Zonder dat er
gevaar voor de installatie optreedt.
De vraag voor het starten en stoppen van alle GDF eenheden en wat
het inzetpatroon moet zijn, vindt
centraal plaats vanuit ons hoofdkantoor Nederland welke gevestigd is in Zwolle.
Bovendien houd ik me ook nog
bezig met projecten welke betrekking hebben op vervanging van
automatiseringssystemen. Bijvoorbeeld welke nieuwe systemen op
de markt kunnen voor ons verbeteringen opleveren. Vaak doe ik dat
soort projecten samen met leveranciers van deze systemen zoals
ABB, Siemens, General Electric of
Alstom.
Momenteel houd ik me ook bezig
met het beveiligen van onze installaties tegen de opkomende cyberaanvallen en criminaliteit. Er zijn
momenteel ontwikkelingen dat er
tegen specifieke centrales computervirussen zijn ontwikkeld.
Ik hoop met bovenstaande een kleine uitleg te hebben gegeven van
wat mijn werk nu ongeveer inhoudt.
Hans Venema

De Nederlandse Sportzomer
De afgelopen sportzomer was over het algemeen natuurlijk een teleurstelling voor Nederland. Als eerste grote evenement, stond het EK voetbal
op het programma. Mede dankzij onderlinge irritaties tussen spelers en
de staf verloor Oranje al zijn wedstrijden en werd het al in de groepsfase
uitgeschakeld. Het team van Bert van Marwijk werd vooraf nog als een
van de grote favorieten getipt.
Vervolgens liep ook de zeer saaie editie van de Tour de France dit jaar
voor de Nederlanders uit op een deceptie. De klassementsrenners,
Robert Gesink, Bauke Mollema en Wout Poels moesten dankzij een val
al vroegtijdig het strijdtoneel verlaten. Ook de zo gewenste etappe
overwinning zat er niet in. En dat terwijl deze Tour het hoogste gehalte
Nederlanders in twintig jaar had.
Revanche was er tijdens de Olympische Spelen in Londen. Hier haalde
de Hollandse equipe maar liefst twintig medailles. Turner Epke Zonderland, wielrenster Marianne Vos, surfer Dorian van Rijsselberghe en de
Hockey dames keerden allen met een gouden plak huiswaarts. De uit
Sauwerd afkomstige zwemster Ranomi Kromowidjojo, mocht zelfs twee
keer op de hoogste trede gaan staan. Ook pakte zij nog een keer zilver.
Nils Reiffers
________________________________________________________________

Vooruit… op de fiets!
In september is er weer de Europese Mobiliteitsweek. Daarom organiseert PvdA Eemsmond op zondag 16 september a.s. wandel- en fietstochten. Er zijn geen deelnamekosten. En na afloop is er voor alle
deelnemers een gratis consumptie in de Fakkel (Uithuizen).
De fietsafstand is ongeveer 30 kilometer. Vanuit Rottum kan men tussen 13.30 en 14.00 uur van start
gaan vanaf Blieder Wieder in Usquert. Nadere inlichtingen bij Doeke Dobma, T 422809.

De wandelaars kunnen kiezen tussen 10 en 30 kilometer. Voor allen
is de start bij de Fakkel De langeafstandlopers vertrekken om 10.00
uur; de 10-kilometer-deelnemers
gaan op pad vanaf 13.30 uur.

Standhouders gezocht voor
de Dieverdoatsiemarkt
Wanneer er op 12 september as. in heel Nederland wordt gestemd voor
de Tweede Kamerverkiezingen, vindt er in t Schienvat in Kantens een
Dieverdoatsiemarkt plaats van 14.00 tot 19.00 uur. t Schienvat is op deze
datum tevens stembureau. Voor de markt is de organisatie nog op zoek
naar standhouders. Wilt u deze middag/avond ook iets tentoonstellen of
verkopen, meldt u dan aan op M 06-20839053.
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Reisverslag Kosovo juni 2012
ZATERDAG 2 JUNI
Na een mooie vlucht, een voorspoedige autorit en benieuwd over wat er
allemaal gaat gebeuren, arriveer ik deze zaterdag bij Roza Nikollbibaj en
haar familie in Kosovo. Het onthaal is zoals altijd warm en na lang
bijpraten val ik die avond vermoeid maar voldaan in slaap.
ZONDAG3 JUNI
Deze morgen haal ik Ed Noordam,
eigenaar van Korenaar advies, van
het vliegveld in Pristina. Samen
met Ed willen wij kijken wat de
mogelijkheden voor de stichting
zijn om werkgelegenheid te creëren voor Roza’s
gezin en de mensenomhun heen.
Die middag bezoeken wij een boerderijtje en bekijken de landerijen.
Onze indrukken zijn goed.
Deze avondmaken wij plannen
voormaandag en genieten van het
eten.

MAANDAG4 JUNI
Om half acht is de veearts er al om
de enige koe te insemineren. Na de
koffie bezoeken wij een bedrijfmet
legkippen. De eigenaar leidt ons
rond en geeft ons veel informatie.
Hierna vertrekken wij naar het stadje Prizren waar we een afspraak
met een Belgische organisatie hebben. Ondanks veel informatie worden wij hier niet veel wijzer van.
Vervolgens bezoeken wij een bedrijfmet vlees stieren, een bedrijfsoort die je hier niet veel tegenkomt. Het bedrijf had het redelijk
voor elkaar. Zeker iets om over na
te denken.
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WOENSDAG 6 JUNI
Op tijd vertrek ik met Ed naar Pristina en neem op het vliegveld afscheid van hem.We spreken af elkaar spoedig weer te zien in Nederland.
Al pratende rij ik met Ndue terug
naar Gjakova. Eenmaal thuis doen
wij het na een paar drukke dagen
rustig aan. Wat schrijven, de mail
beantwoorden, veel nadenken en
later nog met een van de dochters
naar de huisarts. Wij besluiten de
avondmet eten en gezellig praten.
DONDERDAG 7 JUNI
Ook vandaag gaan we naar Pristina, dus vroeg op. Voor we naar de
hoofdstad vertrekken, bezoeken wij
de school van Mark, voor wie wij de
studie bekostigen.
Vervolgens met de auto naar Pristina voor een reis visum voor Ndue.
Het is er enorm druk, we parkeren
onze auto en nemen een taxi. Netjes
gekleed melden wij ons op de Belgische ambassade en hebben een
gesprek over het niet verkrijgen
van een reis visum voor Ndue. Het
lukt ons een afspraakmet het
hoofd van de ambassade te krijgen die na een half
uur komt aangereden. Helaas,
net als altijd blijkt
hij geen tijd te hebben. Dit slaat
alles, maar je kunt niets doen.
Wij gaan naar de Nederlandse
ambassade en kunnen zo binnen
lopen, geen moeilijke vragen, maar
een goed gesprek. De persoon die
ons helpt begrijpt de problematiek
en geeft namen en adressen waar
we ons verhaal kunnen doen. Verder is hij geïnteresseerd in het werk
van de Stichting. Hij biedt aan dat
wij hem bij vragen altijd kunnen
bellen. Eenmaal buiten het gebouw
merk je hoe warm het is, we nemen
de taxi naar onze auto en gaan rustig
terug.
Omdat we door de zussen van Ndue
zijn uitgenodigd voor het eten, doen
wij op de terugweg wat boodschap-

avond bij Roza om samen te eten en
van gedachten te wisselen. Morgen weer naar huis!
ZATERDAG 9 JUNI
Alles inpakken en weer naar Pristina. Koffers afgeven en inchecken,
nog even koffie en dan afscheid. Ik
vlieg viaWenen naar Amsterdam
waar Marthi mij staat op te wachten. Onderweg naar huis vertel ik
mijn verhaal, het is fijn weer in
Kantens te zijn.
Het is goed om na bijna twee jaar
vooruitgang te zien. Met vertrouwen kijken wij naar de toekomst.
Graag wil ik uit naam van de familie
Nikollbibaj, de mensen uit Kosovo
en Foundation Roza iedereen hartelijk danken. Dankzij uw hulp kunnen wij de mensen in Kosovo blijven helpen.

pen. We krijgen Vlia, een soort
opeenstapeling van pannenkoeken,
gevuld met kaas. Dit wordt buiten in
het gras op een vuur in één pan met
twee deksels gemaakt. Een deksel
wordt steeds verhit.
De buurman van de zussen Nikollbibaj nodigt ons uit voor de koffie.
Hij is politie agent en vertelt mij
over zijn werk en het functioneren
van de politie in Kosovo. We hebben een diepgaand gesprek, ook
over privé zaken. Bij vertrek krijg ik
zijn telefoonnummer, jeweet nooit
waar het goed voor is.
Deze avond wordt er bij de zussen FoundationRoza
veel gelachen. Ik merk dat het er René enMarthi Zuidema
goed zit, de baby is gezond en de
ouders zien weer toekomst.
VRIJDAG 8 JUNI
De vrijdag begint met lekker uitslapen, douchen en rustig koffie drinken. Vandaag gaan we voor Mirja
inkopen doen in Gjakova. Ze is toe
aan nieuwe kleren en schoenen.
Tevens kijk ik naar prijzen van
elektrische fornuizen. Het fornuis
is kapot en de stroomprijs is laag,
dit bespaard hout.
Omdat de houtprijs laag is en wij
hiervoor geld hebben ontvangen,
kopen wij toch hout in voor de
winter.
Het complete gezin komt deze

______________________________________

Aan woorden voorbij….
jij dwaalt
in de echo
van mijn stem
over holle keien
van steen en aarde
in nevel schaduwt
jouw gezicht
in grauwe asfaltgroeven
op zoek naar mij
totdat jouw sporen
vervagen in tastbare
leegte
jij verdween
zonder mijn stem te horen
in de echo der stilte….
een verloren ontmoeting….
Jan Venema

Collecteopbrengst
t Lougnijs
Wanneer u dit leest, bent u
het vast alweer vergeten:
dat wij begin juli langs kwamen voor een vrijwillige bijdrage voor t Lougnijs. Wij
zijn het echter NIET vergeten, want u heeft ons namelijk weer een mooi bedrag
gegeven van
1.712,87.
Namens de hele redactie
willen we u als gevers heel
hartelijk hiervoor bedanken
en een extra dankjewel voor
onze vrijwilligers!
Mocht u toch onze collectanten gemist hebben, of het te
vullen zakje nog thuis hebben
liggen met de bedoeling wél te
geven, dan kunt u uw gift ook
overmaken op ons bankrekeningnummer 3422.17.933
t.a.v. t Lougnijs, onder vermelding van 'Collecte'. Hiervoor
alvast onze hartelijke dank.

OPROEP!
Al 32 jaar t Lougnijs op de mat.
Al 32 jaar nieuws uit Kantens,
Rottum en Stitswerd.
Al 32 jaar voor én door bewoners gemaakt.
Al 32 jaar informatief, sociaal
en betrokken medium.
Al 32 jaar vrijwilligerswerk!
Wij zoeken een nieuw redactielid om ons te komen versterken met ingang van 1 september. Man of vrouw, oud of
jong, Kantens, Rottum of Stitswerd, schrijverstalent of juist
niet, iedereen met een gezonde dosis inzet en wat tijd is
welkom om zich te melden.
Lijkt het je leuk om op deze
manier iets voor de dorpen te
kunnen betekenen, dan nodigen we je uit op de eerstvolgende redactievergadering,
zodat je eens mee kunt kijken
en luisteren wat het inhoudt.

Een vicieuze cirkel
Een campagne moet Nederlanders
meer in beweging krijgen.
Ik doe geruime tijd heel veel aan sport
om het gevolg van drinken te bestrijden.
maar wat ik zonder meer niet kan vermijden,
dat is dat ik van sporten dorstig wordt.
Dus moet ik met de drank mijn dorst verdrijven
en als gevolg daarvan ook sporten blijven.
Ed Elands
(Driek van Wissen Sonnettette Competitie)

12 September

Alette de Vries
(penningmeester)
T 434206.
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Passage afd. Middelstum Rondom

Programma 2012-2013
DONDERDAGMIDDAG 13 SEPTEMBER
Excursie naar het Karmelklooster in Drachten
DONDERDAGAVOND 20 SEPTEMBER
De eerste gezamenlijke regiovergadering in “de Kandelaar”, Hoofdstraat
Oost 18 te Uithuizen.
Spreekster:
Ineke Ludikhuize, directeur van Passage
Onderwerp:
“Inspireer een generatie”
Aanvang:
19.30 uur
Vertrek:
Vanaf Vita Nova om 18.45 uur
10 OKTOBER
Mw. Gredy Huisman, Groningen
“Tussen salon en gouvernante”
14 NOVEMBER
Mw. Christa van der Poel, Slochteren
Interieuradvies & styling
19 DECEMBER
Dhr. en mw. Jaap en Faith de Vries, Wierden
Presentatie Weihnachtsoratorium van J.S. Bach (beeld en geluid)

MEDEDELING VOOR DE ZWEMMERS
Na de mooie medailles van Ranomi gaan wij ook weer het water in, niet
voor Goud, maar om ons lichaam soepel te houden. Op vrijdag 7
september gaan we weer van start. We willen er graag een paar nieuwe
zwemmers bij hebben. Het is zo gezond en leuk. Zelf ben ik al vanaf de
oprichting lid en ga nog altijd met veel plezier mee. Kom op, zou ik zeggen!
We zwemmen vrijdags van 12.30 tot 13.00 uur en vertrekken om 12.00
uur richting Bedum. U wordt thuis opgehaald. Na het zwemmen hebt u de
hele middag weer voor u zelf.
Voor informatie kunt u bellen met Jantje Groenhof, T 551228
____________________________________________________________

Volksdansen
Op dinsdag 4 september as., 's morgens van 9.45 tot 11.00 uur, starten
we weer met ons wekelijks dansgroepje. Hebt u belangstelling, kom
gerust eens langs. U bent van harte welkom!
De penningmeester
___________________________________________________________
GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven ,

EEN OCHTEND IN JANUARI 2013
Nieuwjaarsvisite in het Hervormd Gebouw aan de Oudeschoolsterweg
Aanvang 9.30 uur
9 JANUARI
Ds. B. Altena, Assen
“De wijsheid van Prediker”
13 FEBRUARI
Mw. F. Taghvaei, Peize
Haar leven en haar vlucht uit Iran
20 MAART
Paasmaaltijd, aansluitend leest Annie Mekel uit Middelstum enkele
gedichten en verhalen voor o.a. uit eigen werk
10 APRIL
Jaarvergadering m.m.v. dhr. Tico Top, Kruisweg
Houtsnij- en beeldhouwwerk
Zie website: www.tttophoutsnijenbeeldhouwwerk.nl
IN MEI EEN REISJE
Verder vergaderen we iedere tweede woensdag van de maand in de
kleine zaal van “Vita Nova”, Heerestraat 39 te Middelstum.
Aanvang: 19.45 uur.
____________________________________________________________

Gewijzigde statijden Bibliobus
De Bibliobus komt vanaf 1 september as. niet meer op dinsdagmiddag, maar voortaan op de maandagmiddag.
Rottum (maandag) Kloosterweg van 15.00 15.30 uur
Stitswerd (maandag) Akkemaweg van 15.40 16.20 uur
Kantens (maandag) Pastorieweg van 16.30 17.50 uur
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zoaans:
riemkes, stukjes, recept, etc.

Leutje Kloas en Grode Kloas (5)
“Dij teuvenoar most doe mie verkopen,” zee boer. ”Vroag mor was wilst.
k Geef die der votdoadelk n haile bom doiten veur.”
“Ik kin t nait doun,” zee leutje Kloas, most ais opbedenken wat n gemak
ik van zo n teuvenoar hemmen kin.”
“Mor k wil hom drommels geern hemmen,” zee boer en hai bleef mor deur
vrantern.
“Nou,” zee leutje Kloas op t leste, “omreden dats doe zo vrundelk was om
mie vannaacht onderdak te geven, zel k t mor doun. Doe kinst hom kriegen
veur n schepel vol mit doiten, mor ……din ook boornstevol!”
“Dat zelst hemmen,” zee boer, “mor dij kist most din ook mitnemen, dij
wil k gain uur laanger ien hoes hemmen. Kinst nooit waiten of hai der sums
nog oetbuult.”
Leutje Kloas gaf boer puut mit peerdehoed der ien en hai kreeg n puut vol
mit doiten. En boer gaf hom ook nog n grode schoefkoar om t geld en kist
te vervuiern. “Tot kiek,” zee leutje Kloas en reed weg mit t geld en kist
woar köster nog ien zat.
Aan d aander kaant van t bos was n groot, daip wodder. De stroom was
zo staark, dat tegen stroom ienswimmen hoast onmeugelk was. Der was
n nije, braide brug over hin legd en doar bleef leutje Kloas ien t midden
op stoan en zee haardop, zodat köster ien kist t heuren kon: “Wat mot k
mit dij grode kist? Hai is loodzwoar. k Zel hom mor ien t wodder smakken.
Drift e noar mien hoes tou, is t best, mor dut e dat nait, is t ook goud.”
Hai tilde kist n stukje op, aansof hai hom ien t wodder mietern wol.
“Nait doun, nait doun,” raip köster binnen ien kist, “loat mie der eerst oet!”
“Hu,” zee leutje Kloas, en dee of e hail baang was, “hai zit der nog ien.
Din mot hai vot mor t wotter ien, van dij gevolgen dat hai verzopt.”
“Nee, nee,” raip köster, “k zel die n haile schepel doiten geven as doe dat
nait dust.
Loater meer
Aldert B.Ritzema

Herrimpelen
Als ik nu niet iedere maand een stukje hoef te schrijven houd ik tijd over
voor allerlei andere schrijfsels.
Deze onweerlegbare theorie zette mij een jaar geleden aan te stoppen met
Rimpels. En zo zie je maar weer theorie is wat anders dan praktijk.
Sindsdien heb ik niets noemenswaardigs geschreven. Kennelijk heb ik
een deadline, op z'n Hollands gezegd: een uiterste inleverdatum, nodig,
om tot enige activiteit te komen.
Wat is dat toch voor een raar mechanisme? Heb ik dat, of heeft iedereen
daar last van?
Ik kan mij herinneren als scholier dat ik mij altijd voornam op tijd te
beginnen met de leerstof voor een repetitie. Ik kan mij ook herinneren dat
ik dat vervolgens nooit deed. Ik kwam pas in actie als de bewuste
proefwerkdatum nog maar één dag verwijderd was. Dan realiseerde ik
me dat ik hard aan de slag moest en kwam tot de conclusie dat het teveel
was en te laat en dat ik net zo goed niets kon doen. Deze werkwijze heeft
mij vele jaren meerdere keren doen volgen en zorgde ervoor dat ik niet
de mening deel van velen dat de schooltijd de beste tijd van je leven is.
Na vele scholen en na enkele jaren in het arbeidsproces begon ik met een
inhaalslag. Het uitstellen bleef, maar op de een of andere manier deed ik
het uiteindelijk wel. Ik begon er zo'n aardigheid in te krijgen dat ik eindigde
door zelf te gaan lesgeven en iedere cursist ervan doordrong toch vooral
op tijd met huiswerk te beginnen. Die dat gelukkig ook niet deed.
Zo ging het ook met Rimpels. De datum naderde. Waarover nu weer?
Starend naar een leeg blaadje op het computerscherm om dan ineens
achter elkaar allerlei woorden in een min of meer logische volgorde op
te schrijven. Het lijkt lekker om daar ineens vanaf te zijn. Deze door mij
toen bedachte theorie bleek dus niet te kloppen. Ik begon het te missen.
Het is een beetje hetzelfde als werken en vrije tijd hebben. Je geniet van
vrije tijd omdat je werkt. Je klust meer in vrije tijd als je werkt. Nu ik niet
meer werk is het gemakkelijk te zeggen: dat kan morgen ook wel. En
morgen herhaalt zich dat. Nu mis ik werk in het geheel niet, maar af en
toe iets moeten geeft het niets moeten meer sjeu.
Kortom: ik begin weer met Rimpels. Na een sabbatical, op z'n Hollands:
een- jaartje- er- tussenuit, ga ik herrimpelen, dat wil zeggen ik begin weer
met Rimpels.
Ik wil er wel een kleine vernieuwing inbrengen. Het lijkt mij leuk als lezers
reageren of met onderwerpen aankomen. En als ze dat niet doen verzin
ik het gewoon weer zelf.
Onder mijn naam zal ik in het vervolg eindigen met een speciaal emailadres. En wacht af tot de spanning van de uiterste inleverdatum
oploopt.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS
zondag 2 september
09.30 uur ds. A.J. Minnema; bevestiging kand. P.A. Slager
14.00 uur ds. P.A. Slager; intrede
Gezamenlijke diensten met Middelstum aan de Burchtstraat 23,
Middelstum
zondag 9 september
09.30 uur ds. A.J. Minnema, viering
Heilig Avondmaal
14.30 uur ds. P.A. Slager
zondag 16 september
09.30 uur ds. J.M. Beute, Leens
14.30 uur ds. P.A. Slager
zondag 23 september
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. A.J. Minnema
zondag 30 september
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. A.J. Minnema
zondag 7 oktober
09.30 uur ds. A.J. Minnema
14.30 uur ds. C.T. Basoski, Groningen
____________________________________________
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 2 september
09.30 uur - Leesdienst
19.00 uur ds. P.C. de Lange, Opendeurdienst.
Zondag 9 september
09.30 uur ds. P.C. de Lange, Viering
H. A.
14.30 uur ds. S. Otten
Zondag 16 september
09.30 uur - Leesdienst
17.00 uur ds. H. de Graaf
Zondag 23 september
Startzondag
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.00 uur - Zangdienst
Zondag 30 september
09.30 uur - Leesdienst
14.30 uur ds. G.Vos
____________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
Zondag 2 september
10.00 uur - kand. H.J. van der Wal,
Groningen
Zondag 9 september
11.00 uur - ds. M.H. Langenburg,
Middelstum
Zondag 16 september
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor;
startzondag winterwerk
(koffie/thee in gebouw Salem)
Zondag 23 september
19.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor;
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dienst in Stitswerd
Thema: 'zuur, zout, bitter, zoet'
Zondag 30 september
10.00 uur - ds. H. van Wingerden,
Bedum
____________________________________________

Splitsing Buurtzorg
Team Eemsmond

DORPSKERK ROTTUM

Het Buurtzorg Team Eemsmond is op 4 juni jl. gesplitst in Team Warffum
e.o. en Team Eemsmond. Vanwege de toegenomen vraag naar zorg
groeide Team Eemsmond in drie jaar tot veertien medewerkers. Buurtzorg Nederland werkt vanuit kleine, zelfsturende teams. Om binnen de
huidige omvang een maximale effectiviteit te kunnen blijven garanderen, lag een splitsing dus voor de hand.

Zondag 9 september
19.00 uur ds. F. Stalman
Zondag 23 september
19.00 uur br. R.H. Schripsema
Zondag 30 september
19.00 uur ds. A. Lagendijk
______________________________________________

Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 ( 0,10 p.min)
__________________________________________________
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.
1 en 2 september
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum - T 0595 441740
8 en 9 september
Tandartspraktijk Eenrum
Eenrum - T 0595 491949
15 en 16 september
C.J. Conradie
Bedum - T 050 3012337
22 en 23 september
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595 413684
__________________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260
__________________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084 / M 06-14611173
__________________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084
________________________________________________________________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
__________________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
__________________________________________________
PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 te Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. van 08.00 - 08.15 uur.
T 06-51255926

De kracht en het unieke van Buurtzorg Nederland zijn de kleine, zelfstandige teams van hoog gekwalificeerde wijkverpleegkundigen en
ziekenverzorgenden. De teams
nemen zelf de planning en organisatie voor hun rekening, dus van
midden-management is geen sprake.
Buurtzorg onderscheidt zich van
andere thuiszorgorganisaties door
hun manier van werken. Men kan
ons vergelijken met de “oude wijkzuster” die is teruggekeerd in de
wijk. Door in een klein team te
werken wordt een goede vertrouwensrelatie opgebouwd, met als
doel: het bieden van een optimale
kwaliteit van zorg.
Buurtzorg heeft een duidelijke positie binnen de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland. De teams
communiceren via korte lijnen met
huisartsen, diëtisten en andere disciplines in de zorg.
Bovendien zijn beide teams een
Buurtzorg Plus Team, d.w.z. dat er
een samenwerkingsovereenkomst
is aangegaan met twee fysiotherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in de ouderenzorg in de thuissituatie en een ergotherapeut. Wij
werken hierin samen met ergotherapeut Annet Been, Anneriek Vos
van Fysiotherapie Den Ommelanden en Hanneke Uijen van Fysio
aan 't Wad. Samen met onze cliën-

ten brengen we in kaart wat het
functioneren van de cliënt belemmert en bedenken we oplossingen
op maat.
De Buurtzorgmedewerkers zijn 24
uur per dag telefonisch bereikbaar
zonder tussenkomst van een zorgcentrale. Iedereen kan gebruik maken van Buurtzorg, er is geen verwijzing of lidmaatschap voor nodig.
Het kantoor van Buurtzorg Team
Warffum en omstreken is gehuisvest in het Gezondheidscentrum in
Warffum. Het team is actief in Baflo,
Breede, Den Andel, Kantens, Rasquert, Rottum, Saaxumhuizen, Stitswerd, Tinallinge, Usquert en Warffum. De medewerkers komen graag
vrijblijvend langs om kennis te
maken en vragen te beantwoorden.
Medewerkers Buurtzorg
Team Warffum e.o.
M 06-83965497
warffum@buurtzorgnederland.com

Oud papier
woensdagavond
12 september
T 551788

1. EVEN VOORSTELLEN.
Hallo ik ben Arnold Doornbos, 22
jaar en wonende aan de Usquerderweg 11 te Kantens
2. WAAR KOM JE VANDAAN?
Ik ben geboren in Groningen in het
ziekenhuis.
3. Hoe ben je in Kantens/Rottum/
Stitswerd terecht gekomen?
Pa en moe woonden er, zodoende.
4. Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
Ja, ik ben lid van de kerk en wanneer er ijs ligt op de ijsbaan
schaats ik actief een rondje mee.
5. Omschrijf jezelf in 5 woorden.
Boer, christen, sociaal, laconiek,
optimistisch
6. Met wie zou je een dagje willen
ruilen? Waarom?
Dat zou ik niet weten
7. Wat is je favoriete gerecht?
Lasagne a la Aldi

8. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden?
Waarom?
Wielrennen, omdat het het uiterste
van je vraagt.
9. Aan wie zou jij graag een rondleiding door je dorp willen geven?
Waarom?
Ik zou graag een rondleiding willen
geven door de omgeving rondom
het dorp aan de mensen die we
ontmoet hebben in Oekraïne. Omdat de verschillen zo groot zijn.
10. Wat vind je het leukst om te
lezen in het Lougnijs en wat zou je
willen veranderen?
Columns, meer goede columns.
11. Tot slot, aan wie geef je de pen
door?
Aan Jan van Til
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Agenda

Va. 19.00 uur
Volleybal

Rottum

Donderdag 20 september
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Vergadering Vrouwenraad

Tot 3 september
Dorpskerk Rottum
Expositie Groninger landschap
Door Jan Bogema
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane
__________________________________

Kantens
Zondag 2 september
09.30 - 12.00 uur
Vertelfestival workshop
12.00 uur
Opening vertelfestival
Donderdag 6 september
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
Zaterdag 8 en
zondag 9 september
Open Monumentendag
Woensdag 12 september
t Schienvat
07.30 - 21.00 uur
Stembureau
t Schienvat
14.00 - 19.00 uur
Dieverdoatsiemarkt
Zondag 16 september
Leutje Lanteern
11.00 - 14.00 uur
Eetsalon open i.v.m wandelaars en
fietsers (PvdA Eemsmond)
Maandag 17 september
t Schienvat
10.00 - 11.30 uur
Overleg vervoerdienst
Dinsdag 18 september
t Schienvat
19.30 - 22.00 uur
Fotoworkshop (J.P. Kapteijn)
t Schienvat
va. 20.00 uur
CSCW vergadering
Woensdag 19 september
t Schienvat
Va. 20.00 uur
NUT jaarvergadering
Chr. Geref. Kerk
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Dinsdag 25 september
t Schienvat
20.00 - 22.30 uur
Vrouwen van nu
Woensdag 26 september
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub
OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK
Donderdag
19.00 - 21.30 uur
Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
19.30 22.30 uur
Toneelvereniging Advendo
Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Bewegen op muziek (Volksdansen
voor ouderen)
20.00 - 21.45 uur
Volleybal
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi
Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 20.30 uur
Body Shape
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub (ééns per 2 weken)
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub (één keer per maand)

Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Damclub t Leert vanzulf
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub de Kleine Tafel
Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Koor Kaanster Vlinthippers
____________________________________________

Weekendmenu
Eetsalon
Leutje Lanteern
t Schienvat, iedere vrijdag
en zaterdag geopend
van 17.00 - 20.00 uur.
Keuze uit meerdere menu's
Soep (van de dag) 2,00
Vaste menu's v.a. 5,25
Gebakken aardappelen met
groente en vlees *, Shoarmaschotel, Macaronischotel
Gevulde Tortilla's
Toetje (van de dag ) 1,75

Bewegen
op muziek

* vleeskeuze: gehaktbal, kippenpoot, visfilet of karbonade

Vanaf woensdagavond 5 september geef ik weer wekelijks een
uurtje Bewegen Op Muziek, ofwel
Bodyshape. In deze les pakken we
alle spieren aan op afwisselende
muziek.

Extra menu's
Vrijdag 31 augustus en
zaterdag 1 september
Tsjechische goulash & stokbrood
Stokbrood gezond

Ook wordt er aan de conditie gewerkt door de eerste 20 minuten
eenvoudige pasjes, of Thaibo, op
muziek met een lekker ritme te
doen. De les is elke week anders;
ik wissel af met de fitbal, gewichten
en oefeningen met en op de banken
(vergelijkbaar met steps).
De lessen op de maandagochtend
komen jammer genoeg te vervallen, maar ik zie de mensen van
deze groep graag terug op de woensdagavond. Ook 'nieuwe' mensen
zijn altijd welkom. De lessen zijn zo
opgebouwd dat je altijd mee kunt
doen.

Vrijdag 7 september en
zaterdag 8 september
Maaltijd pannenkoek(gevuld)
of met kaas, spek of naturel
Kapucijnerschotel met spekjes / rauwkost

Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Kosten: 4,00 per keer
Waar: t Schienvat te Kantens
Hoop je op de lessen te zien,
Gerda Onnes

Rooster oud papier 2012/2013
Woensdag 12 september 2012 ..... OBS Klinkenborg - 551788
Zaterdag 3 november 2012 ......... Psz Poppedijn - 06-23640616
Zaterdag 15 december 2012 ........ OBS Klinkenborg - 551788
Zaterdag 26 januari 2013 ............. Psz Poppedijn - 06-23640616
Zaterdag 9 maart 2013 ................ OBS Klinkenborg - 551788
Woensdag 24 april 2013 .............. Psz Poppedijn - 06-23640616
Woensdag 29 mei 2013 ............... OBS Klinkenborg - 551788
Woensdag 3 juli 2013 .................. Psz Poppedijn - 06-23640616
Let op, laatste twee data zijn herzien!

LET OP!!!
Woensdag 12 september
Pannenkoekendag
Van 12.00 tot 21.00 uur
Naturel pannenkoek 2,00
Kaas pannenkoek 2,75
Spek pannenkoek 2,75
Pannenkoek Leutje Lanteern
(gevuld met groente/vlees)
5,25
Vrijdag 14 september en
zaterdag 15 september
Pasta met gebakken zalmfilet
Stokbrood gezond
Vrijdag 21 september en
zaterdag 22 september
Poffert (met roomboter)
Rijst met Tjap Tjoi
Vrijdag 28 september en
zaterdag 29 september
Gevulde Taco's
Maaltijd pannenkoek (gevuld)
met kaas, spek of naturel
Al onze producten worden uitsluitend in plantaardige oliën
gebakken. Ook voor frites en
andere snacks uw adres
www.schienvatkantens.nl
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Hilma Oudman-Dam
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Gerad Werkman
Robin Wever
Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________
Voor het oktober nummer: uiterste inleverdatum
14 september 2012
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
Per mail
info@tlougnijs.nl

Foto van de maand

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________

Na vijf weken gedwongen vrij van school mogen ze nog één week genieten van de traditionele speelweek in
Kantens. Door te dollen met planken, pallets en spijkers is elke kwajongen even een bouwvakker die de mooiste
kastelen maakt. Maar ook voor de meiden was er deze week genoeg om van te genieten. De speelweek in Kantens
stond deze week in het teken van de televisie, of het ook een nieuwe Reinout Oerlemans of Kim Lian van der Meij
heeft opgeleverd, moet nog blijken. Nu nog een weekend uitrusten en dan vanaf maandag weer in het gareel tot
de volgende speelweek!

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E info@tlougnijs.nl
www.tlougnijs.nl

Fred Reiffers
_______________________________________________________________________________________

Beeldspoor
SPOREN VAN INDUSTRIEEL ERFGOED IN GRONINGEN
Vanaf 16 september is in Openluchtmuseum Het Hoogeland de tentoonstelling Beeldspoor te bewonderen.
Het fotografencollectief LuciX toont dan de neerslag van een zoektocht naar de sporen van industrieel
erfgoed in Groningen. De hoge kwaliteit van de beelden en de onderlinge verschillen tussen de diverse
fotografen, wordt Beeldspoor een afwisselende en boeiende expositie.
AAN BEELDSPOOR WORDT MEEGEWERKT DOOR DE NAVOLGENDE FOTOGRAFEN:
Fred de Boer-Brouw, Annet Eveleens, Els de Groot, Anjo de Haan, Job de Heer, Norma avn der Horst, Heidi
Jonker, Gerard Kingma, Rudy Marinus, Walburgis Meijers, Caroline Penris, Fred Reiffers en Mathilde van
Wijnen.
_____________________________________________________________________________________________

Korte Verhalen
Schrijven?
Op 20 september start de nieuwe
ronde van de cursus Korte Verhalen
Schrijven. Er is nog plek!
Info: schrijfles@gmail.com
Bianca Boxtert

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
15,- per jaar.
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________
Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
__________________________________________________
Giften:
NBvP Vrouwen van Nu .... 10,Bernleftheather ............... 35,Toneelver. Advendo ......... 25,Chr. Geref. Kerk .............. 35,Nut v/h Algemeen,
dep.Middelstum ............. 25,Orgelrestauratie
Ned.Herv. Kerk ............... 25,Hartelijk dank voor uw gift!
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