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Into the Wild!
Speelweek 2013, een fantastisch wilde week
Bijna 100 jongeren verzamelden zich de week van 12 t/m 16 augustus op het schoolplein in Kantens. Deze
week was de 38ste editie van de Kinderspeelweek. We blikken terug op een zeer geslaagde week, met heel
veel lol, wilde avonturen, natuur, vrolijkheid, gezelligheid, veel kinderen en geweldig enthousiaste vrijwilligers.
Na de inschrijving 's ochtends volgde maandagmiddag de opening en

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

de groepsindeling. De kop is eraf en
iedereen heeft er zin in. Met een
paar buien toch veel mooie hutten
kunnen bouwen en het basecamp
was een feit.

chende gezichten (al zullen de
mensen die de was doen thuis iets

Dinsdagochtend worden de gebouwde hutten verder verfijnd en
verfraaid. Zoals het in het wild gaat
werd er ook gecamoufleerd. De
kleinere kinderen maakten van zichzelf een wild dier door maskers te
versieren. Voor de oudere kinderen
was er 's middags een kindvriendelijke variant van paintball in het
bos. Het was rennen en vliegen in
het Kantster bos en iedereen kwam
er gekleurd en uitgeput weer uit.
Een groot succes met allemaal la1

minder hard lachen, gelukkig had
iedereen oude kleren aan).
De jongere groep ging op stap om
de 'wilde' dieren te voeren.
Woensdag een dag-uit voor jong en
oud. Auto's rond krijgen was wel
even spannend. Maar het is gelukt
door veel lieve, meedenkende,
helpende ouders /verzorgers en
vrijwilligers (waarvoor dank!!!). We
gingen onder leiding van de Natuurschool op Lauwersoog beestjes
vangen en analyseren, kortom helemaal geweldig. Na de super zonnige dag volgde een goed rantsoen
bij t Schienvat. Alle kinderen en
chauffeurs kregen patat en ranja
aangeboden door Rita en Jeanet als
afsluiter. De jongste kinderen konden de rest van de dag lekker bijkomen.

Donderdag was de dag van de survival of the fittest. Best pittig na een
nachtje spanning en sensatie... Er
was 's ochtends Bootcamp voor de
oudere jeugd en ochtendgym voor
de kleineren. 's Middags hadden
we een enorme survivalbaan. Voor
deze baan waren kosten noch moeite gespaard; er waren trekkerbanden, touwen, lianen, autobanden en
een vlot. Kortom alles wat een heuse survivalaar nodig heeft. De kleineren hadden binnen een heuse
apenkooi, dit was een ontzettend
succes.
's Avonds was het de vrijwilligersavond, een bedankje naar de vrijwilligers voor hun geweldige inzet.
Zonder de vrijwilligers is zo'n mooie
speelweek onmogelijk.
Vrijdag was er een afsluitende markt
in t Schienvat voor iedereen die
wilde komen. Er waren diverse lekkernijen te koop, ook voor de ouders.
De oudere kinderen maakten allerlei hapjes klaar, terwijl de jongsten
flink los gingen in de speeltuin.
We blikken terug op een geweldig
geslaagde en gezellige speelweek!
Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt (sponsoren, vrijwilligers,
chauffeurs, OBS de Klinkenborg,
etc): geweldig bedankt!

De ouderen maakten zich op voor
een avond van drukte en spanning
Vanaf de leeftijd van 8 jaar kwamen
de kinderen 's avonds weer naar
het basecamp. Daar hadden ze
kampvuur met marshmallows, dit
als basis om op stap te gaan voor
een spannende spooktocht. Rondom al die spanning waren er warme snacks en was er disco met de
echte DJ Swijghuizen. De wilde
danspassen achter de rug hebbend
was het tijd om op bed te gaan. Het
werd die nacht laat, heel laat. Hoe
laat dat zullen we de lezers maar
onthouden.
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Mocht u nu al jaren donateur zijn en
denken: 'bij mij zijn ze dit jaar nog

niet geweest'; dat klopt, we werken
met machtigingsformulieren tegenwoordig. Wilt u (weer) donateur
worden voor 5,- per jaar? Graag!
Bel of mail ons even via de voorzitter (Bert-Jan, 06-11757902,
bjzigterman@gmail.com)
Mocht je het wat lijken om het
bestuur te komen versterken? We
kunnen namelijk nog wel wat mankracht gebruiken! Ook dan kun je
contact opnemen met Bert-Jan voor
meer informatie.

Blijf op de hoogte van alles rondom
de Stichting Speelweek Kantens en
word vrienden van de faceboekgroep, daar staan ook alle foto's op
(de website wordt niet meer onderhouden).
Groeten, namens het gehele bestuur en we zien elkaar in ieder
geval terug bij speelweek 2014
die waarschijnlijk in de week van
11 t/m 15 augustus plaatsvindt.
Francis van der Kamp

De redactie kreeg van de schrijver de volgende mail.
Wij excuseren ons voor het weglaten van de foto en hopen het op deze
manier goed te maken.
BEGIN MAIL
Jammer genoeg hebt u bij het slot niet de foto van de grafsteen van mijn
grootouders afgedrukt. Daarmee ontgaat denkelijk bijna alle lezers de
clou en de achtergrond van dit verhaal.
Bij het lezen van de tekst op de grafsteen zal namelijk duidelijk worden
dat Anno van Roden in werkelijkheid Anne Aalders heette.
Kansloos Voetvolk berust voor 85% op waarheid en voor 15% op fictie.
Vanwege dit laatste heb ik voor de naam Anno van Roden gekozen.
Verder leek het mij spannend om de lezers pas aan het slot te laten
ontdekken wie de ware Anno van Roden is geweest.
En dat deze lezers dan ook zouden begrijpen dat de familiegeschiedenis
die zij lazen, zich zo heeft afgespeeld in en om Rottum, nu meer dan 100
jaar geleden.
Zou u in uw volgend Lougnijs de foto en deze uitleg willen opnemen?
Vriendelijke groet en bij voorbaat dank,
Anne Aalders
EINDE MAIL

Anne Aalders 1893-1919 - Wilhelmina Pieterman 1894-1974
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Ik zou graag naar Nieuw Zeeland
willen, maar we gaan vaak naar
Texel.
Voor wat voor gerecht kunnen we
je 's nachts wakker maken?
Lasagne en pizza.
Op welke site ben je vaak te vinden?
Facebook.
We chatte ff met...Marit Miske.
Wat is je favoriete muziek?
Bijna alles van de top 40.
In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Zwemmen, omdat ik het al vanaf
mijn 3de doe.
Waar kunnen we je in het weekend
(overdag of 's avonds) tegenkomen?
Bij mij thuis, bij het zwembad of bij
Daniëlle Blaauwwiekel.
Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Hoe ziet jouw toekomstdroom er
uit?
Hier in Kantens wonen met een
leuk gezin en een goede baan.
Aan welke activiteiten in het dorp
doe je mee?
Vanaf september 2013 ga ik voetballen.
Wat zou jij in het dorp waar je
woont willen veranderen en waarom?
Een steiger bij mij voor 't huis en een
skatepark.
Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Daniëlle Blaauwwiekel

Zelf beschikken over strooizout
Ons dorp kan de beschikking krijgen over strooizout, dat door vrijwilligers gestrooid kan worden op wegen en paden die niet zijn opgenomen
in de strooiroutes.
De gemeente kan zoutkisten plaatsen op afgesproken locaties eind
oktober. De zoutkisten worden op
verzoek aangevuld. De gemeente
haalt de zoutkisten na het strooiseizoen weer weg.
Om in aanmerking te komen voor
deze dienstverlening moet ons dorp
vóór 12 september as. aangeven,
of wij hiervan gebruik willen maken. Er zullen een aantal vrijwilli-

gers nodig zijn, die de strooiacties
willen uitvoeren en één ervan zal
als buurtcontactpersoon fungeren
die de zoutkist beheert.
Bewoners, die geïnteresseerd zijn
hieraan deel te nemen kunnen zich
(zo spoedig mogelijk) melden bij:
Marjolein Kromhout,
secretaris VDK
m.m.kromhout@hetnet.nl
T 551938 (na 19.00 uur)
De jongste dorpsbewoner van
Stitswerd, dit keer mét hoofd!
(Zie foto op achterzijde van
deze krant).
Foto Paul Moonen,
Stitswerd
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Je wordt gevraagd om een stuk te schrijven voor de rubriek “Uitgevlogen”; je stemt in en realiseert je nog niet wat de inhoud van je artikel
wordt. Naarmate het schrijven dient te beginnen ga je oude nummers van
“t Lougnijs” doornemen en een beeld vormen van het te schrijven artikel.
Het is helemaal nog niet zo eenvoudig om een onderdeel te vullen met
informatie over jezelf. Velen zullen mij misschien nog wel kennen, maar
velen zullen mij ook helemaal niet kennen. Ik zal eerst iets over mijn
verleden in Kantens vertellen en daarna uitweiden over mijn reilen en
zeilen na mijn vertrek uit Kantens.
Geboren op Toornwerd en daarna
verhuisd naar de Molenweg aan
het Boterdiep te Middelstum , gemeente Kantens. Zo werd het volgens mij toen genoemd. Mijn ouders
huurden toen een huis, het enige
huis met rode dakpannen. Als kleuter ging ik naar de kleuterschool
van de School met den Bijbel te
Kantens. Vanzelfsprekend ging ik
ook naar de lagere school
in die plaats.
Na schooltijd ging je gewoon spelen, dat hield in
spelen op de boerderij,
voetballen, blokje voetbal
op straat, verstoppertje etc.
Eigenlijk ging je na een
kopje thee thuis gewoon
spelen in de frisse lucht tot
etenstijd. Nou moet ik ook
wel vermelden dat er thuis
ook wel het een en ander te
doen was. Ik bezorgde o.a.
tijdschriften, hielp mee bij
het schoonmaken van de
school, werkte in de tuin
etc.
Naast school was ik verder lid van de plaatselijke
voetbalclub VV KRC. Toentertijd gingen we naar de
uitwedstrijden op de fiets.
Ik weet nog wel dat ik een
lekke band had op weg naar
Zandeweer. Geen probleem, fiets in de slootwal
leggen en op de terugreis weer
meenemen. Als een erg tengere
jongen was ik natuurlijk ook lid van
de plaatselijke gymclub Climax.
Eigenlijk best wel fijne jaren gehad
op beide verenigingen.
Na de lagere school ben ik naar de
MAVO in Middelstum gegaan en
kort daarna ben ik ook in Middelstum
gaan voetballen. 4 jaar duurde de
school en de keuze daarna viel op
de Christelijke HAVO “De Nijen-

borgh” te Groningen. Die 2-jarige
HAVO heb ik goed afgerond en toen
moest er een keuze gemaakt worden voor een vervolgopleiding. Eigenlijk had ik geen flauw benul wat
te doen. Uiteindelijk heb ik gekozen
voor de lerarenopleiding Ubbo
Emmius te Groningen. In 1974 was
het mogelijk om 2 vakken te volgen. Mijn voorkeur ging uit naar de

talen en het is ook niet verwonderlijk dat ik koos voor de vakken Duits
en Engels. In 1976 was ik één van
de studenten die in aanmerking
kwam voor een uitwisseling met
studenten in Matlock, Engeland.
Dat was na een dagje Tecklenburg
op de MAVO mijn eerste grote buitenlandse reis.
Als het goed is, komt er aan het
studeren een einde. Zo ook aan
mijn studie, die in 1979 werd afgerond.

Tegenwoordig zie je wel dat studenten na hun opleiding een 'sabbatical year' opnemen en er op uit
trekken. Daar was in die jaren niet
zozeer sprake van. Eigenlijk ging je
direct aan het werk. Maar het was
niet zo eenvoudig om een baan te
vinden. Gelukkig kreeg ik een baan
aan J. v/d. Laanschool , een school
voor lager technisch onderwijs, te
Groningen. Tot 1990 heb ik daar
gewerkt, maar door de helaas tanende belangstelling voor het technisch onderwijs moest ik vertrekken. (Het last in - first out principe)
Ja, wat doe je dan? In de jaren
ervoor was ik vaak in de archieven
te Groningen te vinden. Ik was een
frequent bezoeker van het Gemeentearchief en het Rijksarchief in
deze provinciale hoofdstad mede
i.v.m. de familie van mijn vrouw.
Mijn vrouw heet Anneke Neyens en
het grootste gedeelte van haar familie is in de 19e eeuw naar de
Verenigde Staten vertrokken.
In 1990 heb ik mij dan opgegeven
voor de opleiding tot middelbaar
archiefambtenaar. De opleiding
bestond uit een dag scholing in Den
Haag en 4 dagen werkzaam zijn op het archief.
Ik had gelukkig een stageplek gekregen op het
Gemeentearchief te Groningen. De stage bestond
o.a. uit het inventariseren
van een archief en het
lezen van oude handschriften etc.
De opleiding heb ik succesvol voltooid maar toch
trok het onderwijs. In augustus 1991 kreeg ik weer
een aantal lesuren bij dezelfde stichting waarvoor
ik voor 1990 had gewerkt.
Het aantal uren was beperkt, maar ik kon weer
aan de slag. Overigens
de periode van het werkloos zijn, is een periode
die ik niet graag nog een
keer zou willen meemaken.
In januari 1992 kreeg ik
een aanstelling als leerkracht Duits
en Engels aan de MAVO “Syerdeberth” te Siddeburen. Daar heb ik
een heel erg aangename tijd gehad.
Echter ik raakte daar wel overspannen, voorwaar geen pretje.
In 1994 kon ik een volledige baan
krijgen aan de Groene School te
Winsum. Daar ben ik gebleven tot
2008. Als leerkracht moderne
vreemde talen mocht ik vaak mee
met de excursies naar Londen,
Zuid-Duitsland en Praag. Tijdens

de excursies heb ik toch wel heel
erg veel gezien en beleefd.
Momenteel geef ik Engels aan het
Eemsdeltacollege in Appingedam.
Na mijn dienstverband aan de Groene School te Winsum ben ik eerst
naar het Fivelcollege in Delfzijl
gegaan. In 2012 zijn Het Fivelcollege en het Ommelandercollege gefuseerd en hebben als naam Eemsdeltacollege aangenomen.
Zoals reeds gezegd ben ik getrouwd met Anneke Neyens. Wij
wonen in Uithuizen en hebben 2
kinderen, een zoon en een dochter.
Beiden zijn afgestudeerd; de oudste,
de zoon werkt als psychiater en de
jongste, de dochter als consulente.
We hebben 3 kleinkinderen waarvan 2 kleindochters en 1 kleinzoon.
Voorheen vertelde ik al dat ik vele
gegevens over de familie van Anneke heb uitgezocht. Van haar familie die voornamelijk woonde in
Zandeweer en Uithuizen zijn er tig
mensen vertrokken naar de VS,
naar Minnesota en Iowa. Dat heeft
er toe geleid dat wij in 2003 met ons
gezin naar de staat Washington zijn
geweest naar nazaten van haar familie. In een rondreis van 3 weken
hebben wij 6.500 kilometer afgelegd en de staten Washington,
Oregon, Californië, Nevada en Idaho bezocht.
Wij hebben overigens heel erg veel
contact met de familie daar.
In mijn vrije tijd heb ik vrij veel
nevenactiviteiten verricht. In 1978
ben ik katholiek geworden en heb ik
binnen de parochie Uithuizen veel
werk verzet voor het schoolbestuur,
de Vastenactiewerkgroep, de Filippijnenwerkgroep, de Restauratiecommissie etc. Daarnaast was ik
lid van het zangkoor. Sinds 2002
kerken wij in Groningen. Wij bezoeken de eucharistievieringen in de
St. Jozefkathedraal aldaar. Ook daar
ben ik lid van het zangkoor. Je kunt
wel stellen dat ik traditioneel katholiek ben.
Ik ben erg geïnteresseerd in mystici en zieners en zieneressen o.a.
Katharina van Emmerich, Elena
Aiello, Don Gobbi en Vassula Ryden.
Laatstgenoemde profeteert over de
gehele wereld en die hemelse boodschappen zijn te vinden op het internet (www.tlig.org).
Ik hoop dat de lezers van Kantens
en omgeving een indruk hebben
gekregen van een oud inwoner van
het dorp, Menno Kamphuis.
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Een Nieuw Gezicht voor de wielersport
We hebben er lang op moeten wachten, maar deze zomer was het dan
eindelijk weer zo ver. De belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar,
zwaar aangetast door een laf koersverloop en dopingschandalen, was
weer een echte wedstrijd. De Tour de France heeft bewezen nog te leven.
Jarenlang werd de strijd in het peloton platgelegd door laffe strategieën
die de renners vanuit de ploegleiderswagen opgelegd kregen. Van een
echte wedstrijd was geen sprake meer, zelfs de bergetappes brachten
niet meer het spektakel waar de televisiekijker voor had ingeschakeld.
Op het moment dat een renner zich hieraan probeerde te ontworstelen en
een vernietigende demarrage plaatste, werd hij al snel teruggefloten.
Alsof dit zwaar geneutraliseerde koersverloop nog niet genoeg was, had
je ook nog de kwestie van het, in de wielrennerij zo angstig vermeden Dwoord. Het uiteindelijke podium in Parijs, werd maanden later toch wel
weer overhoop gegooid door anti-dopingautoriteiten. Honderden jonge
renners die droomden van succes op de hoogste wielerpodia werden, om
zich te handhaven in de door hen zo geliefde sport, praktisch gedwongen
zich vol te spuiten met vreemd bloed en mysterieuze chemicaliën. In
plaats van een oorverdovend applaus op de Champs-Élysées, kregen ze
de hoon van het onwetende publiek en de zwaar hypocriete wielermedia
over zich heen. Of de renners nou besloten om te gaan praten of zich stil
hielden, iedereen keek hen met de nek aan.
Na een winter vol bekentenissen van prominente kampioenen uit vervlogen tijden zoals Lance Armstrong en vrijwel de voltallige voormalige
Rabo-ploeg, werd de geloofwaardigheid van het fietsen ernstig in twijfel
getrokken. Wielerjournalist Mart Smeets, benoemde zich zelf al snel tot
geweten van de Nederlandse wielersport. Smeets inderdaad, de man die
jarenlang, ondanks later uitgesproken vermoedens, deed alsof zijn neus
bloedde. Wat hij zelf echter niet leek te beseffen, was dat vrij weinig
mensen nog zin hadden in een oude 'romanticus' waarvan de houdbaarheidsdatum al jaren was verstreken. De man zijn gevecht tegen de
bierkaai beleefde een pijnlijke climax aan tafel bij De Wereld Draait Door,
waar hij het nodig vond om presentator Mathijs van Nieuwkerk te
schofferen in plaats van antwoord te geven op enkele kritische vragen.
Hoe kon het grote publiek een door zulke gefrustreerde oude mannen
gerepresenteerde sport nog serieus nemen? Terwijl de kopstukken uit de
donkere dagen van de wielersport zichzelf schoon probeerden te praten,
werd een nieuwe generatie ernstig aangetast.
Bij elke overwinning proberen journalisten die zich, al dan niet bewust,
lieten foppen door mannen als Armstrong, een inhaalslag te maken. Dat
dit ten koste gaat van de nieuwe, vermoedelijk grotendeels 'schone',
generatie maakt ze niet uit. Toen de Duitser Tony Martin de individuele
tijdrit won deze Tour, was de eerste vraag die een journalist van de ARD
hem voorlegde "Tony, rijd je schoon?" Helaas was dit geen uitzondering.
De al eerder genoemde Mart Smeets gaf in zijn programma 'De Avondetappe' meer aandacht aan doping dan aan de geleverde wielerprestaties.
De geweldige prestatie van Tourwinnaar Christopher Froome verloor toch
een klein beetje cachet, dankzij het constante journalistieke gezeur over
doping.
Ondanks dit alles werd er in deze tour, voor het eerst sinds jaren weer
eens gestreden om elke meter. Strijd die, zoals het schoon wielrennen
betaamt, later weer werd terugbetaald. De prestatie van Froome, maar
ook zeker het met enthousiasme begroete fietsen van de Nederlandse
troeven Bauke Mollema en Laurens ten Dam, heeft het wielrennen een
nieuw gezicht gegeven. Een gezicht dat het niet verdient om bedekt te
worden met twijfel, maar met bewondering.
Nils Reiffers
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Anouk Werkman
We kennen allemaal de Groningers Bauke Mollema en Ranomi Kromowidjojo als topsporters. Over een aantal jaren kunnen we misschien ook
de naam Anouk Werkman op dit lijstje plaatsen. Op een mooie zomeravond mag ik dit aanstormend talent interviewen.

Anouk, stel je eens aan ons voor?
“Ik ben Anouk Werkman, ik ben 14
jaar oud en ik woon met mijn moeder (red. Klazien) aan de Bredeweg
in Kantens. Ik ga na de zomervakantie naar de 3e klas van VMBOTL aan het Werkmancollege in Groningen. Na mijn diploma wil ik aan
het Alpha-college de MBO-opleiding voor sportdocent gaan doen én
fysiotherapie voor ouderen of sporters. Misschien daarna ook nog
wel de HBO-opleiding voor fysiotherapeut. Mijn hobbies zijn judo
en… eh… en judo.”
Je grote hobby is dus judo. Hoe ziet
jouw judo-carrière er tot nu toe
uit?
“Na het behalen van mijn zwemdiploma ben ik op m'n 8e op judo
gegaan in Middelstum bij Bushido.
Al snel vond ik één keer per week
trainen te weinig en ging ik ook in
Uithuizen trainen. Op een gegeven
moment stopten de judolessen in
Uithuizen en ging ik verder in Groningen voor twee keer per week.
Momenteel train ik drie keer per
week in Groningen en één maal in
Middelstum. Ik heb nu de blauwe
band. “

Noem eens wat hoogtepunten (en dieptepunten)?
“Eigenlijk heb ik wel drie
hoogtepunten. Dit voorjaar heb ik meegedaan
aan het Espoir-toernooi.
Dat was een internationaal open toernooi in
Eindhoven. In mijn gewichtsklasse waren 39
deelnemers, en ik ben
hiervan 7e geworden.
Mijn tweede hoogtepunt
was het DK (Districtskampioenschap voor
Groningen, Friesland en
Drenthe) in Slagharen dit
jaar. Met een team van 4
meiden uit de judovereniging van Groningen zijn
we daar 1e geworden!
Onze tegenstanders hadden teams van 5 deelnemers en
waren daarmee zelfs in het voordeel. Omdat we dit toernooi goed
gepresteerd hadden, mochten we 1
juni jl. meedoen met het NK in
Nijmegen. Met hetzelfde team zijn
we uiteindelijk 5e geworden. Super.
Mijn dieptepunt was dat ik vlak
voor het DK mijn schouder uit de
kom had gekregen. Ik heb toen heel
veel rust moeten nemen en daarna
heel veel oefeningen moeten doen.
Van mijn fysio kreeg ik een week
voor het DK te horen dat ik toch mee
mocht doen!! Ik zal nog een lange
tijd oefeningen moeten doen, voordat de schouderblessure echt helemaal genezen is.”
Is deze tijdrovende hobby goed te
combineren met school, vrienden
etc.?
“Mijn judo-vereniging in Groningen zit naast mijn school, zodat ik
drie keer per week uit school daarheen kan gaan. Tussen school en
training ga ik dan wat eten en leren.
Daarnaast maak ik op zondag altijd
al het huiswerk voor de komende
week.
Mijn vrienden zie ik op zaterdag als

ik tenminste geen wedstrijd heb.
Verder heb ik daar geen tijd voor.
Dat is wel eens balen.”

Daarna zijn er meer gradaties te
halen, maar dat gaat te ver om dat
hier uit te leggen.”

Wie is je grootste voorbeeld?
“Kim Polling. Kim komt uit het Groningse Zevenhuizen (bij Leek) en is
slechts 23 jaar. Ze is Nederlands
Kampioene, heeft tijdens een Grand
Slam in Parijs dit jaar de grote
wereldster Lucie Décosse verslagen, werd 1e op het EK in 2013 en
komt in 2014 uit voor Nederland
tijdens de Olympische Spelen in
plaats van Edith Bosch.”

Aan wie of waaraan heb je te danken dat je zover gekomen bent?
“Aan mijn moeder en mijn broer die
mijn pakken sponsort met zijn schildersbedrijf R.J. Werkman schilderwerken. En natuurlijk mijn trainers
bij Bushido in Middelstum en in
Groningen (Bas, Ivo, Garmt, Jasper, Arthur en Bart).”
Volgens moeder Klazien heeft Anouk het met name aan zichzelf en
haar discipline te danken dat ze
zover gekomen is. Klazien heeft
haar slechts gestimuleerd en aangemoedigd.

Heb je naast judo nog meer hobbies?
“Eigenlijk niet, nou ja, hardlopen
misschien. Maar dat doe ik om wat
kilo's kwijt te raken. Voor judo word
je ingedeeld in een gewichtsklasse. Als ik te zwaar dreig te worden
voor de klasse waarin ik wil judoën, dan zal ik wat aan m'n gewicht
moeten doen.”
Kun je ons een kleine cursus judo
geven?
“In de eerste plaats is judo een
verdedigingssport en geen vechtsport! Met judo scoor je punten door
iemand op z'n rug te werpen door
middel van tactiek en techniek. Als
je iemand plat op z'n rug werpt, heb
je een Ippon gescoord en is de
wedstrijd gelijk beslist. Voor een
Ippon krijg je 10 punten. Ook krijg je
een Ippon bij verwurging (tegenstander ligt in een houdgreep en
klopt de wedstrijd af met z'n hand)
of bij een armklem.
Een Waza-ari is 7 punten waard en
krijg je als je je tegenstander nét
niet op z'n rug werpt. Als je twee
keer Waza-ari werpt, is dat gelijk
aan een Ippon en is de wedstrijd in
jouw voordeel beslist.
Een Yuko is 5 punten waard als je
iemand op z'n zij of schouder werpt.
Tijdens een wedstrijd kun je onbeperkt aantal Yuko's scoren.
De speelduur is leeftijdsafhankelijk tussen de 2 minuten (jonger dan
12) en 5 minuten (vanaf 18 jaar).
Wanneer de judoka's gelijk aantal
punten hebben gehaald, beslist de
scheidsrechter op basis van o.a.
actief spelgedrag.
Strafpunten (Shido) worden gegeven voor passief judo, buiten de
mat staan of met gestrekte arm
judoën. Je bent helemaal gediskwalificeerd als je onder de band
beetpakt of op je hoofd terechtkomt.
Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd én gewicht. Vanaf 21
jaar alleen nog maar op gewicht.
Iedereen begint met een witte band,
daarna een gele, oranje, groen,
blauw, bruin en tenslotte zwart.

In het wielrennen kennen we doping-schandalen met bijvoorbeeld
Epo. Zijn er in de judo-wereld ook
taboesop dit gebied? Zijn er schandalen bekend?
“Nee, volgens mij niet. Het is een
eerlijke sport waarbij het niet alleen om kracht gaat, maar juist ook
om concentratie en techniek. Wel
vinden er dopingcontroles plaats,
maar dat is bij heel veel sporten
zo.”
Wat voor risico's (lichamelijk/
mentaal) lopen judoka's?
“Met name spierscheuringen en
blessures. Dat is heel vaak de reden waarom zij stoppen met hun
carrière. Zelf ervaar ik wel eens
stress, wanneer ik net niet aan mijn
gewichtsklasse voldoe. Vlak voor
een wedstrijd word je gewogen en
als je te zwaar bent, mag je niet
meedoen. Of je doet mee in een
zwaardere klasse.”
Hoe ziet jouw toekomst eruit, als
het aan jou ligt?
“Meedoen met de Olympische
Spelen van bijvoorbeeld 2022 en/of
2026. En daarvoor natuurlijk diverse Nederlandse Kampioenschappen in diverse gewichtsklassen.”
Klazien: “De afgelopen drie jaar is
ze pas écht intensief gaan trainen
en als je ziet hoever ze in die tijd al
is gekomen, dan belooft dat wat
voor de komende 3 jaar en daarna!”
Aldus een trotse moeder.
Tijdens het gesprek valt mij op dat
Anouk heel goed weet wat ze wil en
waar ze naar toe wil gaan. Iemand
met zulke ambities, discipline en
doorzettingsvermogen zal er vast
wel komen. Anouk, we zullen je in de
gaten houden… !
Alette de Vries-Rennen
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Docent Frans
Vaak als ik me aan mensen voorstel en ze horen wat mijn beroep is, krijg
ik als reactie “Dan heb je echt wel veel vakantie!”. Wat ik daarnaast ook
veel hoor is “Frans!!! Dat heb ik meteen laten vallen toen ik de kans
kreeg!” Meestal trekt men bij het doen van deze laatste uitspraak een
heel vies gezicht. Ik heb als docent inderdaad ontzettend veel fantastische vakantiedagen. En eerlijk is eerlijk, Frans is een vreselijk moeilijke, maar oh zo mooie, taal.
Ik geef aankomend jaar voor het 3e
jaar Frans aan een middelbare
school in Oosterwolde, Friesland.
Voordat ik als docent aan de slag
ging heb ik diverse banen gehad. Ik
heb in Groningen HBO Toerisme
gedaan en heb vijf jaren in de reiswereld gewerkt. Daarna vond ik het
tijd voor iets anders en ging ik de
verzekeringen in. Toch bleef ik geïnteresseerd in het onderwijs. Ik ben
toen gestart met de opleiding tot
docent. Ik liep stage bij het HHC in
Warffum en ik had geluk en kon
elders vrijwel meteen ook betaald
aan de slag als docent.
Werken als docent is fantastisch.
Het contact met de leerlingen is
leuk, geen dag is hetzelfde. Ik geef
16 lesuren per week daadwerkelijk
les en ben als beginnend docent
gemiddeld 32 uren bezig met het
voorbereiden en het nawerk. Ik heb
zes klassen, variërend van de brugklassen tot en met de derde klassen. En het niveau verschilt van
mavo tot VWOplus. Naast het lesgeven ben ik ook brugklasmentor.
Dat houdt in dat ik eenmaal per
week een studieles geef aan mijn
brugklas én dat ik voor deze klas
aanspreekpunt ben, zowel voor de
leerlingen als voor de ouders en
ook voor docenten en andere colle-
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gae. De tijd die ik hieraan kwijt ben
verschilt enorm en hangt af van
hetgeen zich in de klas of bij leerlingen voordoet. Daarnaast bezoekt
de mentor alle leerlingen van de
klas in het eerste jaar thuis, ik ga
dus bij alle leerlingen op huisbezoek.
Voor de lessen Frans en de studieles die ik geef, bereid ik me altijd
goed voor. Als je voor een groep
van 30 leerlingen staat, moet je wel
met een goed verhaal komen en
met een interessante les. Je moet
de leerlingen enthousiast kunnen
maken. Een les duurt 50 minuten en
in elke les ben je bezig met verschillende dingen: grammatica,
luistervaardigheid, lezen en ga zo
maar door. Ook ontwikkel en geef
ik diverse projecten aan mijn klassen, zodat de standaardlessen af
en toe kunnen worden afgewisseld
met een project. Sommige toetsen
maak ik ook zelf, andere toetsen
komen van de methode die we
gebruiken. Alle toetsen die door
leerlingen gemaakt worden, moeten natuurlijk ook weer allemaal
nagekeken worden. Cijfers moeten
vervolgens in het systeem worden
ingevoerd. Ik probeer dit altijd zo
snel mogelijk na de toets te doen.

Naast het lesgeven zijn er ouderavonden, gesprekken met leerlingen, contacten met instanties, rapportvergaderingen, sectievergaderingen, cursussen en bijeenkomsten, overgangsvergaderingen,
open dagen, brugklasdisco's etcetera. Het werk als docent is dus erg
divers. Wat ik het belangrijkste vind
is het contact met de leerlingen. Ik
vind het fijn als ik merk dat leerlingen me vertrouwen, dat ze weten dat
ze ook met problemen of vragen bij
me terecht kunnen. Het is altijd spannend als je een nieuwe klas krijgt,
hoe de samenstelling is, wat voor
groep is het, werkt de klas goed
samen als team? En orde houden is
natuurlijk een zeer belangrijke taak
die je als docent hebt. Ik vind het
soms erg vervelend als leerlingen
echt brutaal zijn. Soms ben je als
docent ook een beetje als opvoeder
bezig. Leerlingen erop wijzen dat
afval in de afvalbak thuis hoort bijvoorbeeld, is een dagelijks terugkerend punt. Ik piekerde er als scholier
en nu nog steeds niet over afval in de
natuur of op straat te gooien.
Soms is het vervelend te merken
dat een leerling gepest wordt of het
moeilijk heeft thuis. Als docent en
ook als mentor probeer je zo goed
mogelijk hulp te bieden en hier
aandacht aan te besteden in de
lessen.
Leuk is het om te zien hoe enthousiast leerlingen kunnen worden. Ze
moeten bijvoorbeeld in het eerste
jaar een Frans toneelstuk opvoeren

en kunnen hier enorm enthousiast
mee aan de slag zijn. Ook is het erg
leuk dat leerlingen soms kerstkaarten geven of cadeautjes als ik
jarig ben. Dat geeft natuurlijk een
goed gevoel.
Het enige wat ik een nadeel vind
aan mijn aanstelling in Oosterwolde, is de reistijd van een uur. Als ik
een ouderavond heb met drie
ouders, reis ik twee uren voor een
half uurtje gesprekken voeren. Dat
vind ik wel jammer. Ik woon inmiddels een jaar aan het Kerkpad in
Kantens samen met mijn vriend
Maarten Westen en onze dochter
van bijna 1, Sinne. Wie weet kan ik
terzijnertijd dichter bij Kantens aan
de slag. Ik weet in elk geval zeker
dat ik nu het beroep heb wat echt bij
me past!
Johanna Remerie

Oud papier
rooster
Voor het komende schooljaar zijn dit de
data voor het ophalen van het oud papier in Kantens, Rottum en Stitswerd.
Op zaterdag het papier om 09.00 uur
aan de weg zetten en op woensdag om
18.00 uur. Het papier graag netjes en
gebundeld bij de weg, eventuele rommel er uithalen. Voor informatie
kunt u onderstaande contactpersonen bellen. Hartelijk dank voor uw
medewerking!
Zaterdag 12 oktober Peuterspeelzaal Poppedijn ........ 06-24745610
Zaterdag 30 november OBS Klinkenborg .................. 0595-551788
2014
Zaterdag 18 januari Peuterspeelzaal Poppedijn ......... 06-24745610
Zaterdag 8 maart OBS Klinkenborg .......................... 0595-551788
Woensdag 16 april Peuterspeelzaal Poppedijn .......... 06-24745610
Woensdag 28 mei OBS Klinkenborg ......................... 0595-551788
Woensdag 2 juli Peuterspeelzaal Poppedijn .............. 06-24745610
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Nieuw in Stitswerd (toneelstuk ter gelegenheid van Stitswerd op z'n kop,
Dorpshuis, 6 juli 2013; bedacht en uitgevoerd door Bart de Vogel en Eric
de Klerk)
Hans de Boer en Sipke Terpstra, twee vroeg gepensioneerde mannen,
lopen de zaal binnen. Ze blijven staan en kijken rond, totdat ze aandacht
hebben. Ze lopen door het publiek en stoppen in de zaal bij de haard met
schoorsteenmantel.
Hans: Hier moet het zijn.
Sipke: Ja, dit moet het zijn.
Hans: Wat gezellig!
Sipke: Ja, wat gezellig!
Hans: Wat een uitzicht!
Sipke: Ja, wat een uitzicht!
Hans: Dan zetten we hier mijn kast.
Sipke: Ja, dan zetten we hier jouw kast. En hier zetten we mijn kast.
Hans: Goed. Ik zie ons hier al helemaal zitten.
Sipke: Dus we doen het?
Hans: Ja, we doen het!
Hans: Regel jij het met de makelaar?
Sipke: O.k.
Hans en Sipke (bellend: Met de makelaar? Ja, We doen het!), af
Even later komen ze met een tafel terug. Ze zoeken een weg door het publiek
naar dezelfde plek en zetten de tafel neer.
Hans: Mogen we er even langs?
Sipke: Mogen we er even langs?
Hans: U zit op ons erf.
Sipke: Dit is van ons (al het publiek moet aan de kant).
Hans: De grens loopt van hier tot hier tot daar…
Sipke: En daar.
Hans: Zijn er verhuizers in de zaal?
Sipke: Wie wil even sjouwen?
Vijf mensen uit het publiek sjouwen, de spelers sjouwen niets, zij geven
aanwijzingen. Alle spullen: twee kasten, twee stoelen en een doos worden
neergezet. De kasten komen links (van Hans) en rechts (van Sipke) te
staan.
Hans: Hier komt mijn stoel.
Sipke: En hier komt de mijne.
Ze ruimen samen de kasten in.
Hans: Dit vind ik mooi, dat zetten we hier
(hij pakt een beeldje van een hondje).
Sipke: Vind je dat mooi?
Hans: Ja, dat is nog van mijn moeder.
Sipke: Ja, daarom…
Hans: Wat bedoel je: daarom?
Sipke: Nee, niks …
Uit de doos komt een schilderij van Faja de hond en wordt aan de
schoorsteen opgehangen.
Hans: Wat hangt Faja daar mooi.
Sipke: Jammer dat hij er niet bij kan zijn.
Hans: Weet je nog?
Sipke: Ik wil er liever niet over praten.
Hans: Hij was zo gehoorzaam.
Sipke: Maar toen even niet.
Hans: Hij liep altijd zo heerlijk op dat bouwterrein.
Sipke: Totdat die rotkat van de buren daar ook liep.
Hans: Faja er achteraan.
Sipke: Die kat sprong óver die betonmolen heen.
Hans: En Faja erín.
Sipke: Hij wist er nog uit te komen.
Hans: Hij liep wel steeds langzamer.
Sipke: Uiteindelijk stond ie stil.
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Hans:
Sipke:
Hans:
Sipke:
Hans:
Sipke:
Hans:
Sipke:
Hans:
Sipke:
Hans:

We hebben hem nog geprobeerd los te hakken.
Dat lukte niet meer.
Hij dreef ook niet meer.
Hij zonk als een blok beton.
Maar ja hij is er toch een beetje bij
(pakt een puzzel uit de doos en begint te puzzelen).
Zullen we een kopje koffie nemen?
Zit er nog wat in? (houdt de kan ondersteboven en kijkt erin)
Gezellig.
Ik voel me al helemaal thuis.
Hoe laat is het?
(kijkt op de klok op de schoorsteenmantel, die stil staat).
Vijf voor half tien.

Beide spelers schudden aan de tafel zodat de kopjes 'ineens' beginnen te
trillen. Ze kijken elkaar verbijsterd aan en zeggen niets.
Het houdt op met trillen.
Sipke: Wat was dat?
Hans: Ik weet niet, alles trilde.
Sipke: Vraag de buren of het daar ook trilde.
Hans: Goed idee.

Hans en Sipke vragen de omstanders wat dat was. Iemand roept (hopelijk):
een aardbeving.
Hans: Een aardbeving!
Sipke: In Nederland?
Hans: Dat komt door dat gas.
Sipke: We zijn toch niet in Japan.
Hans: Dat gebeurt vaker.
Sipke: Wat eng.
Hans: Ze zeggen dat er niets kan gebeuren.
Sipke: Op tv zie je anders vreselijke dingen.
Hans: Er is ook een folder.
Sipke: Waar? (kijkt om zich heen)
Hans: Die moeten we aan de gemeente vragen.
Sipke: (belt) Met de gemeente? Voordat hij iets vraagt gaat de deurbel.
De folder wordt bezorgd.
Sipke: Dat is snel.
Hans: Luister: “Wees voorbereid, Bescherm en Controleer”.
Hans leest een voor een de regels van de folder “Wees voorbereid” en ze
controleren het. Eerst de schoorsteen (ze botsen met hoofden tegen elkaar

aan), dan de dakpannen (ze kijken recht omhoog). Bij: “Kijk of waardevolle
objecten zoals klokken en vazen goed vast staan.” kijkt Hans naar de klok
en pakt Sipke vlug Hans' lievelingsbeeldje en laat het expres vallen.
Sipke: Die stond niet goed vast.
Hans: Oh wat zonde!!!
Sipke: (sarcastisch) Ja, dat is jammer, hè …
Dan begint het weer te trillen. Iets heviger dan de vorige keer. De spelers
schudden zowel aan de tafel, als aan de kasten. Met de folder “Controleer
na de beving” gaan ze alles na de beving na. Weer de schoorsteen (botsen)
en weer de dakpannen.
Sipke: Ik wil hier weg.
Hans: We zijn net verhuisd.
Sipke: Maar dit wil ik niet.
Hans: De buren zeggen dat dat heel gewoon is hier.
Sipke: Wat je gewoon noemt.
Hans: Hoe laat is het?
Sipke: Vijf voor half tien.
Hans: We gaan naar bed.
Samen gaan ze door het publiek naar het toneel, trekken hun ouderwetse
pyjama aan (Hans de jas, Sipke de broek) en gaan in 'bed' (op hun knieën
achter een hekje van een ledikant dat ze samen omhoog houden).
Sipke: Ik wil hier weg.
Hans: Morgen ziet alles er weer heel anders uit. Doe jij het licht uit?
Ze doen de (toneel)gordijnen dicht en onmiddellijk weer open.
Hans: Goeiemorgen, lekker geslapen?
Sipke: Ik heb zo raar gedroomd.
Hans: Oh ja?
Sipke: Alles begon te trillen.
Hans: Dat was geen droom.
Sipke: Hoe bedoel je?
Hans: Dat was echt.
Sipke: Nee…..dus toch.
Hans: Hoe laat is het?
Sipke: Vijf voor half tien.
Hans: We gaan ontbijten. Wat een mooie dag.
Sipke: Ik heb de bibbers (ze lopen terug naar hun plek).
Hans: Nou stil. Wil je thee? (kijkt weer in de omgekeerde kan).
Sipke: Ik wil terug.
Hans: Niet zeuren. We gaan schilderen.
Ieder pakt een kwast en een pot en gaat z'n eigen kast schilderen.
Tijdens het schilderen zingt Hans een liedje.
Ineens gaat alles heftig door elkaar. Beiden trekken een kast over zich
heen, alles valt naar beneden en ze kruipen onder de tafel, de kasten er
bovenop, met de hoofden tegen elkaar. Hans kijkt bang en Sipke slaakt af
en toe een gilletje. Hans pakt de folder: “Bescherm uzelf tijdens een
beving” en leest in paniek voor. “Blijf uit de buurt van ramen” en
“Bescherm uzelf met de folder” Ze houden de folder boven hun hoofd.
Uiteindelijk komt een grote hoeveelheid 'stenen' van de schoorsteen naar
beneden. Na een stilte kruipen ze onder de rotzooi uit.
Sipke: Nu is het genoeg!
Hans: Je hebt gelijk.
Sipke: We gaan terug!
Hans: Ik ben het met je eens.
Sipke: Onze spullen …
Hans: Laat maar liggen.
Ze lopen naar de deur. Sipke loopt terug en pakt nog snel het schilderij van
Faja. Bij de deur blijven ze even staan en Sipke draait zich om.
Sipke: Laat heel Groningen maar in de grond zakken!
Hans en Sipke af.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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Jam

Van Dou en Nou op t Hogelaand
JACOB TILBUSSCHER K.J. ZN. 1876 - 1958. (DEEL 3)
SCHOULMEESTER
Jokkop was vieftien joar, dou hai op eersten van prilmoand 1892 veur
eerste moal ien. Waarvum noar Normoalschoul ging, hai zol doar vief jaar
hín goan. Schoul mit A-stoatus was ien 1876 opricht, lezzen begunden
as grondschoul oet ging en boetendes zodderdoagsnommirregs. Dirkteur was destieds Oadrioan J. van Broambeek, dij tougelieks heufd was
van openboare grondschout ien Waarvum. Vaaier moand noadat hai zien
akte hoald haar, kon hai op 8 septemmer 1897 aan slag ien Lutjegast,
t stee doar ontdekkensraaizeger Oabel Tasman ien tied kommen was.
Hai bleef der annerhaalf joar en vervoarde dou noar Blijham op swet van
t Oldambt en Westerwòl. Doar bleef hai zösdehaalf joar. Ien haars van
1904 wer hai meester ien Stad en doar is hai dik dareg joar bleven. Hai
hoalde zien hoofdakte, mor het nooit gain muite doan om aarmswoor
hoofdmeester te worren.
As schoulmeester was hai n boaskerel, zien affeer was tougelieks
zien laifhebberij. Hai kon meroakels
best mit kiener overweg en kon
schier vertellen en veurlezen. Zien
haile waarkzoame levent het hai
veur klas stoan.
As hai noa schoultied reken- en
toalschriften naokeken haar ging
hai aan loop mit geschiedenis en
kultuur van zien gewest en aal dat
hai over haimkunne van Stad en
Ommelaand oetfigelaaierde wol
hai weer op anern overdroagen.
Hai haar zien oareghaid aan Grunneger toal, schreef aalgedureg ien
t Grunnegers en dee zien proatjes
veur Omroup Noord ien zien moudertoal.
Elk dij hom kon, mog hom geern
lieden. Haî was aait bedoard en
vrunnelk tegen elkenain. Haî haar n
duleke stem en haar der slag van
om wat hai vertellen wol zo onner
woorden te bringen, dat elk dat
mitkreeg. Wat dat aanbelangt was
en bleef haî aait schoulmeester.
Boetendes kon hai goud lustern, as
aîn hom wat vertellen dee. Zien
haîle doun en loaten dwong respekt
of. Haî was n spletege kerel, mit n
dik bos blond hoar. Schoulkiener
moggen hom geern lieden, meester begreep heur en kon hom ienleven ien heur verdrait en pelzaaier,
ien heur vroagen en antwoorden.
Kiener, dij t aarmswoar stoer mit
haren konnen der op reken dat
meester heur haand boven kop hil.
Ien zien "In Memoriam" veur R.O.N.
van twinnegsten van novemmermoand 1958 zee zien ol dörpsgenoot en veurman van Grunneger
Bewegen Jan Boer (1899-1983)
over hom: "Zien Ievensstiel was
zuver. Haî was al n wozzen kerel,
dou ik nog ien Röttum op 't lutje
schoultje lezen en schrieven leerde. Hai haar op Normoalschoul
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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.

goan ien Waarvum en doar haar e
tou meester leerd. Moar Joacob
Tilbusscher wer naît wies, haî dee
naît grootsk, aal was 't n hoge oetzundem, dat 't lutje dörpke mit zien
32 hoezen en schoul en 't kerkje ais
n schoulmeester opleverde. Röttumers zeden aaltied van hom: n
beste vent, dei Job
Tilbusscher, blift aaltied gelieke
aînvoudig, hè. Dat was 't gehaim
van zien persoonlekhaid: de grode
aînvoud, ondanks zien meerdere
ontwikkeln, dei e mitkreeg. Zo het
e hier ien Stad joaren laank schoulmeester west aan de schoulen bie
't Plantsoen en doar was e hoog ien
reken bie ollers, kiener en collegoa's."
Noa schoultied ston hai kloar veur
elk en aîn dij wat te vroagen haar,
of dij haî op weg helpen kon mit
aîgen onnerzuik of mit schrieverij
ien Grunneger toal.

As ie vruchtbomen en bezzestroeken bie hoes stoan hemmen, den hemmen ie ien zummer n mooi vekaanzieputje:
vruchten aan kaant moaken.
Aalbeerns, krudoorns, morellen, proemen. Abbels en peren
binnen gelukkeg nait eerder kloar as ien haarst. En n brommelstroek haar
k sikkom vergeten te nuimen.
Behaalven n broam ston ales der
aal dou wie hier kwamen te wonen.
En wat mout ie den, vruchten verrötten loaten of sprutters der op lös
loaten? Of der wat van moaken,
keus is aan joe. Gain gezoes, as ie
der nait mit aan gaang willen, kinnen ie bomen en stroeken ook nog
ommoaken. Je mouten t zain as n
oaventuurke, den t kin nait oet.
Mor as aandern op rug ien zun
liggen, binnen ie ien juli en augustus aan jam moaken.
Oogst is nait ale joaren geliek.
Van t joar wazzen der nait veul
aalbeerns en brommels. Ons ol
krudoornboomke droug ienainen
veul krudoorns. Aander joaren haar
e mainstied meeldaauw. Om ien
broadende zun stoan te krudoorns
plukken, haren wie gain zin aan.
Wie binnen hail roeg te keer goan.
Mit snuischeer hemmen wie der n
stuk of wat volle takken òfknipt en
ien t schuurke krudoorns der òfplukt.
Dij
verniende
stiekels…proat
mie der nait van!
Moeke ging vrouger krudoorns mit
n bult sukker ienkoken tot t dik wer.

Ie mozzen der deksels om denken
dat de prut nait aanzette, want den
smouk jam aanbraand. Op t heden
hoal je geleisukker, dat gaait oardeg wat gaauwer.
Mor hou krieg je dij haarde krudoorns fien? Prakken mit vörk wil
nait. Ienainen schoot mie t ien t zin
dat ter achter ien kaast n onderdail
van keukenmesien stoan mos woar
ie van ales mit fien moaken konden. Alderdeegs sniebonen konden ie der mit snibbeln. Wie haren
t fertuut nog nooit bruukt. t Ging
meroakel, ien n kraaikewip haren
wie n kilo snibbeld. Net veur t waarmeten stonden der vief vleskes
jam op t aanrecht. Nou mouten
morellen, aalbeerns en proemen
der nog aan geloven. As dij vleskes
den aalpmoal op kelderplaank stoan te glimmen, den kinnen ie doar
mit n voldoan gevuil noar kieken.
En der lopen meer van dij hobbylu
rond, den der was sums bie de Plus
gain geleisukker meer te kriegen.
p.s. Wel wait n Grunnegs woord
veur geleisukker?
Anje van der Hoek

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS
Zondag 1 september
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 8 september
09.30 uur ds. P.A. Slager
viering Heilig Avondmaal
16.30 uur ds. A.A.J. de Boer, Ureterp
Zondag 15 september
11.00 uur ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur ds. P.A. Slager
zondag 22 september
10.00 uur ds. J.M.A. Groeneveld,
Assen
koffiedrinken met de CGK en PKN in
ons kerkgebouw
14.30 uur ds. G.O. Sander, Assen
Zondag 29 september
09.30 uur ds. J. Oosterhuis, Winsum
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 6 oktober
09.30 uur ds. A.J. Minnema, Baflo
14.30 uur ds. P.A. Slager
____________________________________________

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. Wever T 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijsbaanvereniging van Kantens.

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
(Wijzigingen voorbehouden)
Zondag 1 september
09.30 uur ds. P. Roos
16.30 uur ds. P. Roos
Zondag 8 september
09.30 uur ds. G. Vos
14.30 uur ds. G. Vos
Zondag 15 september
09.30 uur ds. S.B. van der Meulen
14.30 uur ds. S.B. van der Meulen
Zondag 22 september
09.30 uur - ds. J. Sijtsma
16.30 uur ds. J. Sijtsma
Gezamenlijke koffie in GKV
Zondag 29 september
09.30 uur ds. J. van 't Spijker
14.30 uur ds. J. van 't Spijker
____________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
Zondag 1 september
11.00 uur - de heer H.J. Dijkstra,
Gasselternijveenschemond
Zondag 8 september
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
Startdienst nieuw kerkelijk seizoen
Zondag 15 september
10.00 uur - drs. H.J. van der Wal,
Groningen
Zondag 22 september
10.00 uur - prof. dr. L.J. van den
Brom, Haren
Gezamenlijke koffie in GKV
Zondag 29 september
10.00 uur - ds. E.J. Struif, Oosterwolde
____________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 8 september
19.00 uur ds. A. Lagendijk
Zondag 22 september
19.00 uur ds. J. den Admirant
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Geopend:
vrijdag 17.00 - 19.00 uur
zaterdag 17.00 - 20.00 uur
Menu's
Weekendmenu ......... 5,25
(keuze uit twee menu's - ook
voor afhaal)
Soep v/d Dag ........... 2,00
Toetje v/d Dag ......... 1,75
Keuze uit diverse schotels
Macaroni ................. 5,25
Bami ....................... 5,25
Gevulde Tortilla's ..... 5,25

(met gehakt & groente +salade)

Karbonade ............... 6,25
Shoarmaschotel ....... 6,25
Schnitzel met
champignonroomsaus 7,25
Spareribschotel ....... 7,25
Zalmschotel ............ 7,25
Schotels worden geserveerd
met gebakken aardappelen of
frites/salade of groente v/d dag
Pannenkoek v.a. ..... 2,25
Maaltijdpannenkoek . 5,25
(gevuld met groente en vlees)

Ook verzorgen wij:
Buffetten: warm/koud (evt.
met BBQ) v.a. 19.50 p.p.
Diner: driegangen v.a. 17,50,
p.p.
Lunch: v.a. 7,50 p.p.
Kinderpartijtjes:
min. 8 pers. 7,50 p.p.
Cake versieren, patat, snacks,
appelmoes of Pannenkoeken
onbeperkt ranja, incl. koffie
voor 2 begeleiders. 10,00
extra voor gebruik grote zaal
om te spelen.
Al onze producten
worden uitsluitend
in plantaardige oliën
gebakken.
Gastdames Jeanet en Rita

Weekenddiensten

Agenda

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

Stitswerd

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.
31 augustus en 1 september
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum - T 0595 441740
7 en 8 september
H. Meursing Middelstum
T 0595 552292
14 en 15 september
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
21 en 22 september
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 441545
28 en 29 september
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
__________________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260
__________________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084 / M 06-14611173
__________________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173
_____________________________________________________________________________________________
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
__________________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD:
www.mjd.nl/eemsmond. Inloopspreekuren in Uithuizen en Warffum - T 0595 - 437555
_____________________________________
TE KOOP
Houten bed met lades (200 x
90 cm) tegen elk aannemelijk
bod. T 06 38359580
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Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane
_______________________________

Kantens
Maandag 2 september
t Schienvat
19.30 - 21.00 uur
CSCW vergadering
Donderdag 5 september
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop (iedere 1ste
donderdag v/d maand bij voldoende deelname
Woensdag 11 September
t Schienvat
19.00 uur
Volleybal (Chr. Geref. kerk)
Maandag 16 september
t Schienvat
10.00 - 11.30 uur
Vervoersdienst
Vrijdag 20 september
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop (iedere 3e vrijdag v/d maand bij voldoende deelname)
Woensdag 25 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
Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Volksdansen (start 10 september)
20.00 - 21.45 uur
Volleybal
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi

Woensdag
19.30 - 20.30 uur
Body Shape
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
(één keer per twee weken)
Donderdag
19.30 - 22.30 uur
Damclub
Vrijdag
17.00 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub
Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers.
_____________________________________

MEDEDELING VOOR DE
ZWEMCLUB
De vakantie is weer voorbij en
iedereen kijkt er natuurlijk al naar
uit dat we weer starten met zwemmen. Op vrijdag 6 september is het
dan zover. Het zou leuk zijn als er
nieuwe mensen meegingen.
Voor informatie hierover kunt u
contact opnemen met:
mw. Groenhof T 551228.
Tijd van vertrek, kosten enz. blijft
allemaal hetzelfde.
____________________________________________

Body Shape
Body Shape is een originele les die
je hele lichaam versterkt. Deze 60
minuten durende work-out daagt je
belangrijkste spiergroepen uit. Op
fantastische muziek en onder enthousiaste begeleiding.
Kom gerust een keer meedoen om
te zien wat een les inhoudt.
Elke woensdagavond in t Schienvat van 19.30 tot 20.30 uur. Je betaalt alleen als je komt; 4,00 per
les.
Hopelijk tot op een van de lessen.
Gerda Onnes
____________________________________________
RIEMKE
Koekoek dij ien proemeboom zat
En mie ale proemen opvrat,
Dij vruig ik mor om aine;
Dou gooide mie mit n staine.

Van Stichting Project Oekraïne:
HALLO ALLEMAAL,

Collecte 2013
In juli jl. zijn wij bij u aan de deur
geweest voor de jaarlijkse vrijwillige bijdragen voor t Lougnijs en we
hebben met elkaar 1.552,- mogen ophalen; onze hartelijke dank
hiervoor!
Langs deze weg willen we ook onze
(vaste) collectanten ontzettend bedanken voor hun tijd en inzet!
Mocht u de collectant gemist hebben, dan kun u alsnog iets overmaken op bankrekening NL25 RABO
0342.2179.33 t.n.v. t Lougnijs onder vermelding van 'collecte 2013'
en uw straat+nummer.
Alette de Vries
(penningmeester)

Van 19 juli tot 9 augustus was het dan zover! De voorbereide projecten
konden uitgevoerd worden. De eerste projectweek in Roemenië begon
met een bezoek aan het dorp Iriny. Daar hebben we een dag voor de
kinderen georganiseerd. De overige dagen in Pir, Roemenië, waren we
druk met de kinderbijbelweek en het bouwproject. De kinderbijbelweek
met meer dan 100 kinderen was een succes! Het bouwproject bestond
uit het afbreken van het oude gebouw. Eerst is het dak eraf gehaald,
vervolgens de zolder en de muren. Zo kwam er ruimte voor het nieuwe
gebouw voor de kerk met een zaal en een keuken. In deze week mocht
ook de vrachtwagen met alle ingezamelde goederen aankomen en
uitgepakt worden. De mensen waren erg blij met alle spullen en financiële
steun! We hadden onderdak in het schoolgebouw.
In het weekend zijn we vertrokken naar Tivadar in de Oekraïne voor de
tweede projectweek: het opknappen van het kinderdagverblijf voor
zigeunerkinderen. De eerste werkzaamheden waren al opgestart door het
deel van de groep dat met het vliegtuig gereisd had. Bij het huis is deze
tweede week een hoop gebeurd: vloeren weggebroken, rommel opgeruimd, onkruid gemaaid, takken gesnoeid en riool gegraven. Daarnaast
was er de kinderbijbelweek voor de zigeunerkinderen uit twee verschillende kampen. Tussen de middag kregen ze een maaltijd aangeboden.
Op deze manier kon er een hoop gebeuren.
Als Stichting Project Oekraïne zijn we heel blij dat we weer met een hechte
groep deze projecten hebben kunnen uitvoeren. Met verkoeling op het
heetste van de dag in de rivier kon de warmte wat ontlopen worden. Ook
was er tijd voor ontspanning en een bergwandeling. Ten slotte willen we
iedereen bedanken voor alle steun in welke vorm dan ook! De plannen
voor volgend jaar kunnen weer gemaakt worden!
Voor dagverslagen, foto's en video's:
www.projectoekraine.nl
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Foto van de maand
Op 6 juli van deze zomer hadden we in Stitswerd ons jaarlijkse dorpsfeest, onder de 'bekende' naam: Stitswerd
op zijn Kop. Het was een schitterende zonnige dag en er waren tal van festiviteiten, van de middag tot in de late
avond, zeg maar nacht;
van de optocht op de boerenkar van Jan,
van het zwembadderen in het zelfgemaakte strooien zwembad,
van de spectaculaire waterspelrace op ons dorpsplein,
van het 'beetje borrelen' en het 'beetje babbelen' voor het dorpshuis,
van de gezamenlijk gemaakte en genuttigde avondmaaltijd onder de toch weer iets tot leven komende treures?!
(hoop hoop hoop),
van de diverse theateroptredens van zeer jong talent tot ook tamelijk oud talent, waarbij de recente aardbevingen
nog eens vet uitvergroot neergezet werden door de firma Jut en Jul, oftewel Buurman en Buurman of [zo u wilt]
onze plaatselijk acterende Bart en Eric…
van de stemmige muziekoptredens waarbij dorpsgenoten opeens onverwachte kunsten ten toon spreidden:
van een subtiel gitaarspel tot een briljant uitgedost vrouwenkoor,
van een cirkelende, stevige indianendans tot een spannende stoelendans in de milde avond,
en van een portie gezelligheid rondom de vuurkorven op het plein tot laat in de nacht.
Wat een dag; wat leuk, wat bijzonder, wat fijn, wat gezellig!
Maar dan, als 'naleiding' (de inleiding staat er inmiddels al!) moet ik toch nog even wat zeggen bij de
bovenstaande foto, gemaakt tijdens de middag toen ik even de camera ter hand nam…
Op de foto is onze jongste dorpsbewoner te zien. Hij heeft zich opgeworpen om één van de eerder gebruikte
muziekinstrumenten die dag op experimentele wijze onder de loep te nemen door het instrument niet alleen
van buiten… maar ook van binnen…! uitgebreid te testen. Dat onze Robert wel degelijk over een hoofd beschikt,
is te zien op de foto op pagina 4.
Paul Moonen
Stitswerd
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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
18,- per jaar (per 1-1-2013).
___________________________________________________
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.
__________________________________________________

Oud papier
zaterdag
12 oktober
T 06 - 24745610

