
1

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

Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

juli
35e  jaargang - 2015

DEZE MAAND O.A.:

VAKANTIEVERHALEN

STITSWERD OP Z'N KOP

STRATENVOETBALTOERNOOI
KRC WEER EEN GROOT SUCCES

UIRGEVLOGEN

DE PEN

VAKWERK

FERTUUT MET EEN VERHAAL

NIEUWS VAN DE VDK
NIEUWS VAN DE
BOEKCOMMISSIE

GRUNNEGER HOUKJE

RIMPELS

FOTO VAN DE MAAND

De week van team Sunrise
op en rondom de Alpe van Huez

Op 29 mei was het dan eindelijk zo ver, we vertrokken naar Bourg d'Osains. Ruim 14 uur reizen (incl.
rustpauzes). Een nacht door rijden, gelukkig waren we met meerdere chauffeurs zodat we elkaar konden
aflossen. Het weer was verschrikkelijk slecht, maar hoe verder we afdaalden, hoe droger het werd en
langzamerhand kwam de zon er ook bij. Om half negen waren we op de plek van bestemming, snel de bussen
uitgeladen, ieder een slaapplekje uitgezocht en even een moment van rust.

's Middags weer in de bus: op weg
naar de Alpe waar het ons om te
doen was, de Alpe van het dorpje
Huez.

Met de bus omhoog rijdend merk-
ten we al hoe steil de berg is, de
eerste twee bochten en de laatste

bochten wel heeel steil!! Boven op
de Alpe zijn we naar het palais du
sports gegaan, het centrum van
'Opgeven is geen optie'. Hier kon-

den we informa-
tie kri jgen,
muntjes en lift-
passen kopen,
hier was de win-
kel van 'Opge-
ven is geen op-
tie', maar hier
was ook de plek
waar de harten-
k r e t e n w a n d
hing. Alles werd

nog opgebouwd, maar het kleed
aan de wand hing, de sterren en
hartjes lagen op tafel en de stiften

ernaast… en dan kwamen de na-
men boven van de mensen waar-
voor we hier zijn, waardoor we het
allemaal gedaan hebben. Ook ik
heb Fred zijn naam op een kaartje
geschreven, daaromheen alle na-
men van mijn familieleden. Sym-
bool van 'nog steeds in ons mid-
den'. Ook mam Wassink kreeg haar
kaartje en Alma, mijn collega die op
dit moment geniet van het leven, de
mensen om haar heen en de dagen
waarop ze zich goed voelt. En met
de gedachten kwamen ook de tra-
nen, maar ook de troost van een
team.  We  waren  er:  op  de  Alpe
d'HuZes…

Lees verder op pagina 10 en 11.
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Vakantie
Het is alweer het laatste nummer voordat de vakanties beginnen. Dit
houdt in dat u weer twee maanden moet wachten tot het volgende t
Lougnijs in de bus valt. Maar goed, ook de redactie gaat even lekker van
de zon genieten.

In de afgelopen periode heeft Cindy
Moorlag helaas besloten om te stop-
pen als redactielid. Wij willen haar
heel erg bedanken voor haar inzet
en al haar mooie en leuke verhalen.
De opengevallen plek in de redac-
tie is inmiddels weer opgevuld.
Zwanny Hofman uit Kantens heeft
ons team versterkt en we heten
haar dan ook van harte welkom.

In dit zomernummer hebben we
weer wat extra's voor u gedaan. In
deze krant staat een kort en lang
bijzonder of speciaal vakantiever-
haal. Leuk om te lezen wat voor
beide speciaal is geweest. Wij dan-

ken dan ook de mensen die hebben
meegewerkt.

Tot  slot  wil  ik  u  allemaal,  op  de
camping in Nederland of daar bui-
ten, in een hotel of gewoon lekker in
de tuin thuis, een hele fijne tijd
wensen.

Namens de hele redactie,
Wimjan Rietdijk
eindredacteur

Dierenliefde
Een tijdje geleden was ze nog helemaal alleen....
Bij de waterkant van boerderij Venhuizen stond ze elke avond te huilen,
te gakken en te roepen... Een mooie, witte, maar erg eenzame gans....
Hartverscheurend om te zien en te horen.

MAAR NU! Ze heeft een vriend! En wat voor een! Een sterke, grote, stoere
vriend, hij heeft zelfs hoorns! Ze zijn nu onafscheidelijk, ze slapen ook
samen.
Gans is weer gelukkig!

Groetjes,
 Marjan Moesker
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Stitswerd
op z'n kop
Het programma is vrij sober opge-
zet. De vier uur voor '18.00 - geza-
menlijke maaltijd' bestaat uit drie
regeltjes: '15.00 - met veel lawaai
op de kar door het dorp die ter
plekke versierd wordt door de kin-
deren', '15.30 - spelletjes op het
dorpsplein', en '16.15 - misschien
een verrassing'. Het mag de pret
niet drukken: 'Stitswerd op z'n kop
2015' wordt misschien geen jubi-
leumviering als het jaar ervoor,
maar de ingrediënten voor een ge-
zellige dag zijn aanwezig. De men-
sen maken het feestje, nietwaar?

Met dat de Stitswerder jeugd af-
neemt, wordt de leeftijdsgrens voor
de kar opgeschroefd. Een kleiner
aantal is ook geen reden om min-
der decibellen lawaai te produce-
ren. 'Harder,' wordt door één van
de wandelaars achter de kar ge-
commandeerd. De persoon in
kwestie besluit een steentje bij te
dragen ondanks dat hij 15+ is, zet
met volle borst een lied in. Het
overstemt de kinderen. Ze kijken
verbluft, laten de instrumenten
zakken en vallen helemaal stil.
Pas als hij zijn zegje  zang  heeft
gedaan pakken ze op het oude
volume de draad op.
Nadat de lading is gelost, heerst er
een korte 'wat doen we nu'. Dat
geldt voor de invulling van de mid-
dag, maar ook voor het brand-
alarm dat afgaat en dan gelukkig
zwijgt. Op het dorpsplein worden
spellen uitgestald (MegaTwister!).
Ik ben niet de enige die ondanks af
en toe pijnlijke posities zich en-
thousiast inzet bij Twister. Na een
potje begint de winnaar blij aan de
arm van een verliezer te pompen.
'Je lijkt mijn nichtje wel,' zegt hij
nijdig, rukt zich los. Wanneer ik in
de lach schiet: 'Ja, zij zit ook altijd
aan me te trekken.'
De verrassing is 'Bingo met Tante
Bep'. Uitgedost in een of andere
muts en pruik lezen de organisa-
tors de nummers voor,  te zacht
naar mening van het bepaald niet
zwijgende publiek. Wie onrecht-
matig 'Bingo' heeft geroepen, moet
een liedje zingen zodat Kortjakje
er ook bij komt kijken. Er zit ge-
noeg competitie in het spel: als
iemand naar voren komt met een
volle kaart, wordt vanuit een hoek
(venijnig) gesist: 'Zijn familie zit
niet eens in de jury.'
Naar het notitieboekje dat ik, zoals

het een goede journalist betaamt,
bij  me  heb  wordt  de  halve  dag
argwanend geloerd. Bij Bingo word
ik een valsspeler genoemd, bij de
Stitswerder Spotter Quiz krijgt dat-
zelfde boekje het etiket 'spiekbrief-
je'. Ik en mijn aantekeningen wor-
den getolereerd als ik protesteer
aantekeningen voor t Lougnijs te
maken, maar de quizmaster blijft
achterdochtig kijken. Aangenaam.

Tegen zes uur zit de sfeer erin en
de tafels vol met mensen die  blik
naar  het  buffet   allen  als  eerste
hopen te worden opgeschept. De
leiding kiest in welke volgorde de
zaal naar het eten mag lopen.
'Aahh…' klinkt naast no. 1 teleur-
gesteld en een ander zet drama-
tisch Frans Bauers 'Het had zo
mooi kunnen zijn…' in. Op het
menu: macaroni met saus en kaas,
komkommersalade en salade met
cranberry's en tomaat. Als toetje
ijs met aardbeien en slagroom.
Gevoed en gelaafd zien we een
gevuld avondprogramma tege-
moet. Een trio van twee barman-
nen en een barvrouw zet als 'Bwar-
taal' (bartaal  wartaal) een aantal
sketches neer tussen een quiz
door. Deze quiz zoekt naar de 'Stits-
werder Spotter 2015', degene die
de meeste in het dorp gemaakte
close-ups weet te herkennen. 'Is
alles vanaf de openbare weg gefo-
tografeerd?' wordt geïnformeerd.
'Nou, ik heb achter in jouw douche
gestaan,' vertelt de 'Amerikaanse'
quizmaster  zwart en wit pak  droog-
jes. 'Dat beeld is natuurlijk gecen-
sureerd. Ja, alles is vanaf de open-
bare weg gemaakt.'
In  ronde  één  worden  foto's  ge-
toond waarbij namen van eige-

naars of straten moeten worden
ingevuld, in ronde twee wordt door
de drie beste mensen gestreden
om de prijs. Tussendoor draait een
korte film en is Bwartaal aanwe-
zig. Bwartaal zet scènes neer van
mogelijke rampzalige barscena-
rio's die vakmensen als zij tegen-
komen. Er is zowaar een strategie
om klanten te behandelen bij dron-
kenschap, roken, agressie of on-
gewenste flirtactiviteiten. 'Je moet
een alternatief bieden en begrip
tonen,' wordt beklemtoond bij een
dronken klant die zeer hardnekkig
om meer drank vraagt. Vanuit het
publiek: 'Een aperitiefje zeker.' De
barman verandert na deze uitleg
van toon, schuift een stoel aan en
leeft mee. 'Je vrouw weg… je
kinderen weg… je huis ingestort.
(opgewekt) Weet je wat wij doen?
Wij nemen een colaatje.' Ook
moeten barmensen voet bij stuk
houden wat betreft leeftijdscon-
trole. 'Je ID graag.' 'Maar ik ben 75.
En bovendien ben ik je vader!' 'Ja,

regels zijn regels. Glaasje ranja
dan maar? En een rietje erbij?'
Quizronde twee is een ingenieus
systeem met plakband, bananen
en met glitterpapier gekafte do-
zen. Er worden vragen gesteld over
het aantal lantaarnpalen, namen
van bomen, de hoeveelheid wie-
len in de tuin van één van de deel-
neemsters ('Hier wordt 's avonds
nog over doorgepraat,' becom-
mentarieert de quizmaster hoofd-
schuddend het foute antwoord) en
de windvaan op de kerk. De uitein-
delijke stand is vijf  punten voor
Heleen Mossel, vier voor Loekie
Vorst en drie voor Hilma Oudman.
Met een vrolijk gezicht deelt de
quizmaster prijzen uit: kaassten-
gels, droge worst en kaas. Richt
zich dan tot de barmensen: 'Snij
maar aan, dan hebben wij ook
wat.'

Antrude Oudman

   Paul Moonen
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Stratenvoetbaltoernooi KRC weer een groot succes

Trekkingslijst
Kaanster Kermis

30 mei 2015

1 � 150,00 op lot ........ 1187
2 � 75,00 op lot ........ 1229
3 � 50,00 op lot ........ 1234
4 � 25,00 op lot ........ 1530
5 � 25,00 op lot ........ 1575
6 � 25,00 op lot ........ 1146
7 � 25,00 op lot ........ 1322
8 � 25,00 op lot ........ 1608

De prijzen zijn tot zes
maanden na de trekking van
de verloting af te halen, ter
overgave van het winnend
lot bij:
Gert Homan,
Middelstumerweg 42 B,
Kantens.

Zaterdag 13 juni jl. stroomden te-
gen 13.00 uur de spelers van de
verschillende teams de kantine van
KRC binnen. Helaas begon het rond
kwart over één te regenen. Om te
wachten totdat deze bui over zou
waaien bleek geen optie dus werd
er rond kwart voor twee begonnen
met de eerste wedstrijden. Er werd
op een half veld gevoetbald en met
zeven tegen zeven gespeeld. Alle
teams speelden één keer tegen
elkaar. De teams waren door de
spelers zelf samengesteld, met een
leeftijdsgrens van 14 jaar. Aange-
zien de jeugdspelers ook graag mee
willen doen, gaan we volgend jaar
een stratenvoetbaltoernooi organi-
seren waaraan ook de jeugdspe-
lers mee mogen doen. Rond vijf uur
was de prijsuitreiking, alle teams
werden getrakteerd op een doos
negerzoenen en voor de winnaar
van deze dag was er een lekkere
slagroomtaart en uiteraard de fel-
begeerde wisselbeker.

1e prijs: Thom en de rooien
2e prijs: Team 35+
3e prijs: Twijde
4e prijs: Black fear
5e prijs: De C-ers
6e prijs: De meiden
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Vanuit Carman-Canada een update
van 'The Doornbosjes'
Het is alweer 15 jaar geleden dat we vanuit Kantens vetrokken naar
Carman, in de provincie Manitoba te Canada. We zijn dus al een tijdje uit
Kantens weg. Maar niet de goede herinneringen die we hebben van het
wonen in dat prachtig dorp. Ko is geboren en opgegroeid in Kantens op
de boerderij aan de Usquerderweg, samen met zijn broer Martinus
boerde hij daar en dat eindigde na 22 jaar toen wij in april 2000
emigreerden naar Canada.

Zelf kwam ik in Kantens wonen
toen we trouwden, we woonden
aan de Oosterweg 3 waar ook nu
weer een Doornbos woont! Ik heb
er  10  jaar  met  plezier  gewoond.
Heerlijk, dat open wijde landschap
en frisse lucht! Gezellig met onze
kinderen een broodje halen bij Ine-
ke en een babbeltje maken! Of even
een loopje naar de bank of het post-
kantoor, het is er nu allemaal niet
meer, ook Kantens verandert.
En dan het uitzicht op de molen
vanuit onze achtertuin, dingen die
we erg misten toen we hier in Ca-
nada kwamen. We misten zelfs het
geluid van de buurman z'n klompen
als die 's morgens vroeg de hond
ging uitlaten!

De buren zitten hier niet zo dichtbij.
Ik denk op ongeveer een halve ki-

lometer afstand hebben we buren.
Onze kinderen hebben niet zoveel
herinneringen meer aan Kantens,
Geertje was vijf jaar en Martin vier
jaar toen we vertrokken. De mees-
te herinneringen zijn van de bezoe-
ken aan Nederland en ze zijn dan
het liefst in Kantens op de boerderij!
We zijn diverse keren terug ge-
weest in Nederland, als gezin drie
keer, Ko één keer, ikzelf drie keer
waarvan één keer met de kinderen.
Het is altijd weer heel  fijn om in
Nederland te zijn, vooral ook om je
familie en vrienden te zien en de
oude bekende plekjes te bezoeken.
Elke keer zijn we ook een poosje in
Kantens, heerlijk genieten op de
boerderij en een rondje door het
dorp fietsen en hier en daar even
binnen wippen en bijkletsen, geniet
ik erg van! Ook zijn we vaak voor

een deel in Haren,
waar ikzelf van-
daan kom.
We wonen hier op de prairie, ook
een heel open wijd gebied, heeft
wel een beetje van Noord-Gronin-
gen, alleen is het veel groter. Car-
man is een dorp met een redelijk
aantal winkels en zelfs een bakker
die uit Nederland komt en waar je
ook Nederlandse dingen kunt ko-
pen zoals kaas, Honig soep, drop,
Calvé satésaus (heel belangrijk
voor Ko), enz.
We gaan ook in Carman naar de
kerk, The Canadian Reformed
Church waarvan de leden voor 99%
een Nederlandse achternaam heb-
ben! Geertje en Martin zijn ook in
Carman naar de lagere en middel-
bare school geweest, The Dufferin
Christian School. Ze hebben 13 jaar
op dezelfde school gezeten met
dezelfde kinderen in de klas, zo
gaat dat hier, je begint met vijf jaar
in Kindergarten en dan doe je grade
1-12, dus je bent 18 als je eraf komt,
of wordt dat in hetzelfde jaar. Een
beetje anders dan in Nederland.
Martin ging naar de peuterspeel-
zaal in Kantens en daarna nog drie
maanden naar de kleuterschool in
Middelstum en Geertje is bijna twee
jaar op de kleuterschool in Mid-
delstum geweest. Toen we hier
kwamen is ze nog twee maanden
naar Kindergarten geweest en
Martin moest wachten tot septem-
ber 2001 voordat hij (weer) naar
school ging. Ze gaan hier naar school
in het jaar dat je vijf wordt als het
nieuwe schooljaar begint.
Inmiddels zijn Geertje en Martin 21
en 19 jaar oud, Geertje gaat naar de
University of Manitoba waar ze
Agriculture doet en Martin gaat naar
de University of Winnipeg waar hij

Network Security
doet. Ze wonen alle-

bei nog thuis en gaan dagelijks met
de auto op en neer naar Winnipeg,
een uur rijden van hier.

In Carman hebben we in 2000 een
landbouwbedrijf gekocht en daar
zijn we nu dus 15 jaar aan het
boeren. Ko geniet erg van het boe-
ren hier, heeft het één en ander wel
opnieuw moeten leren, andere ge-
wassen dan ze in Nederland had-
den, andere machines en vooral
andere taal!! Het viel in het begin
niet mee om alles in het Engels te
doen, maar het leerde snel, de kin-
deren spreken zonder accent en wij
met een zwaar accent. En soms
spreekt Ko volgens de kinderen
'grengels' een combinatie van Gro-
nings en Engels. Maar het lukt nu
allemaal prima met de taal. Al blijft
lekker kletsen nog steeds het fijnst
in het Nederlands en gelukkig kan
dat ook hier want we hebben ver-
schillende vrienden die ook zo on-
geveer in dezelfde tijd als wij hier
vanuit Nederland zijn komen wo-
nen.

Als gewassen hebben we dit jaar
mais, koolzaad, sojabonen en ha-
ver. Alles is gezaaid en groeit en we
hopen op een goede oogst. Vaak
kun je hier in mei zaaien en het
oogsten van de eerste gewassen is
dan in september, mais is het laat-
ste, we oogsten het voor de korrel,
dat kan in oktober, november of wat
ook eens gebeurt is in december in
de sneeuw! Het groeiseizoen is erg
kort en snel, juli en augustus zijn
vaak warm, 25-30 graden, wel echt
zomer! De winter is lang en kan al
in november beginnen, als het dan
sneeuwt blijft het liggen, soms heb



je sneeuw in oktober maar dat smelt
dan weer. De winter eindigt vaak in
april, de laatste sneeuw smelt dan,
maar we hebben ook wel eens
sneeuw in mei. Dit jaar nog een
sneeuwstorm op 17 mei! Ko had al
wat gezaaid, maar dat was nog niet
boven de grond gelukkig, want we
hadden ook vorst. Het weer is hier
vaak extreem en kan erg snel ver-
anderen. We hebben hier zelfs van-
uit ons kamerraam de zwaarste
tornado ooit in Canada gezien, on-
geveer 50 kilometer bij ons van-
daan.
We hebben door de jaren heen ook
verschillende gewassen verloren
door het weer, staat er een prachtig
veld (64 bunder) bonen krijg je 75
ml regen en een week later zijn de
bonen weggerot. Of de mais komt
niet ver genoeg en kan alleen voor
kuilvoer gebruikt worden, ze zeg-
gen hier dan ook dat je pas weet wat
je hebt als alles in de silo's zit. We
slaan de oogst op en verkopen het
hopelijk op het goede moment als
de prijzen goed zijn.
Volgende week,19 juni DV, hopen
Ko en ik naar Alberta te gaan waar
Martinus en Greet zijn, bij hun zoorn
Ard. We halen Martinus en Greet
dan op om ook nog naar Carman te
gaan en Elm Creek waar Martinus'
en Ko's zus Marina woont. Onge-
veer 10 kilometer bij ons vandaan.
Dat ophalen is een reisje van onge-
veer 1400 kilometer, in toaal 2800
om hen op te halen! Ja, Canada is
groot, heel groot! Kom eens langs!

Hartelijke groeten van
Ko, Gerda, Geertje en Martin

1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd):
David Bol, 49 jaar, woon op Kerk-
pad 5, samen met mijn dochters
Mandy van 20 en Vera die eind juni
19 wordt, ik werk als installatie-
monteur bij installatiebedrijf Kruid-
hof in Stedum.

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Motor rijden is een grote hobby en
motoren opknappen in de winter-
maanden. Ook zeilen, maar door
tijdgebrek heb ik vorig jaar mijn
zeilboot verkocht. Nu huren we af
en toe een zeilboot om te zeilen over
de Friese meren. Verder zit hier een
redelijk grote tuin bij mijn huis, dus
verveel ik me niet als ik thuis ben.

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Warm broodje met kaas, kop koffie
en een glas sinaasappelsap.

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Spijkerbroek.

5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Op vakantie gaan met familie en
vrienden of een mooie toertocht
maken op de motor. Net begin juni
een weekend met mijn broer en een
kameraad op de motor naar de Harz
in Duitsland geweest, een geweldi-
ge ervaring om daar te rijden.

6. Naar welke radiozender(s) luis-
ter je het liefst en waarom?
Vaak Veronica of Q-music in de
auto en op mijn werk.

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Golden Earring. Going to the run,
gewoon een geweldig nummer om

live te horen, ga één keer per jaar
wel naar een optreden van de Gol-
den Earring.

8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Met niemand, ga liever uit eten met
familie en met vrienden.

9. Wat zou je doen met � 1 miljoen?
De helft weggeven aan familie en
vrienden, de rest gewoon opmaken
en dan weer lekker gewoon door-
gaan met zoals ik nu leef.

10. Wat durf of doe je ECHT niet?
In de Efteling of ander park in een
attractie gaan die rond draait.

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Route 66 is een wens die ik nog
graag zou willen doen, niet een
klein stukje, maar bijna 4000 km op
de motor door Amerika.

12. Aan wie geef je De Pen door?
Aan Antje van Dijk.
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Mijn naam is José de Jong, 43 jaar, geboren in Groningen. Maar al sinds
1993 woonachtig in Kantens. Ik woon hier met Jan, mijn man en
kinderen, Vera en Lejan. Mij is gevraagd wat te vertellen over mijn werk
als verpleegkundige in de psychiatrie, ontzettend leuk om over te
vertellen aangezien ik nog maar een klein jaar geleden ben afgestudeerd.

dan voor ouderen, in Winschoten,
ook een prachtige werkplek. Daar
heb ik gezien dat niet alle ouderen
die vergeetachtig of in de war zijn,
dement zijn, maar dat het ook kan
liggen aan onderliggende ziektes
zoals blaasontsteking of vitamine-
tekort. Maar ook chronisch psy-
chiatrische patiënten die misschien
voor de zoveelste keer opgenomen
moeten worden om te stabiliseren.
Mijn derde leerjaar heb ik gewerkt
in Beschermd Wonen De Tille in
Uithuizen, hier wonen chronisch
zieke psychiatrische patiënten,
mensen die (nog) niet zelfstandig
kunnen wonen en hulp nodig heb-
ben op verschillende gebieden.
En dan mijn laatste leerjaar, heb ik
gewerkt in een ambulante setting,
mensen met een psychiatrische
aandoening die onder begeleiding
prima zelfstandig kunnen wonen.
Deze mensen thuis bezoeken, kij-
ken hoe het gaat, of alles lukt, of ze
niet decompenseren (in crisis ra-
ken), hulp bieden waar nodig, een
ventilerend gesprek aanbieden en
vooral observeren, een hele zelf-
standige baan, maar na dit jaar wist
ik  dat  dit  de  plek  was  waar  ik
uiteindelijk wilde werken.

Na het afronden van mijn studie
was er helaas geen vacature bin-
nen het ambulant werk en ben ik op
mijn huidige werkplek terecht ge-
komen. Het Hostel, gevestigd in
een oud pand midden in het cen-
trum van  Groningen  (bij  de  Vis-
sersbrug). Hier worden jong vol-
wassenen in de leeftijd van 18 tot 30
jaar opgenomen die veelal vanuit
een opname in de kliniek komen.
Deze jongeren hebben vaak te
maken gehad met een eerste opna-

me, voor het eerst bijvoorbeeld een
psychose of een depressie doorge-
maakt. Deze jongeren komen dan
bij ons verder herstellen en doelen
opstellen die ze gaan helpen om
weer zelfstandig of beschermd te
gaan wonen. Dat kunnen doelen
zijn als dagbesteding, financiën op
orde, woonruimte zoeken en on-
derzoeken waardoor hun opname
is ontstaan. Ook moeten jongeren
rouwen, herstellen en leren om-
gaan met hun ziekte en weer de
weg naar de toekomst ontdekken.
Het is niet niks als je vol in je studie
zit en een psychose krijgt, met
daarop volgend een (vaak gedwon-
gen) opname in de kliniek en dan de
diagnose schizofrenie te krijgen
(schizofrenie is een ziekte waarbij
de patiënt voortdurend dingen ziet,
hoort, ruikt of voelt die anderen niet
ervaren). De jongeren krijgen in-
eens medicatie met hele vervelen-
de bijwerkingen. Binnen het hostel
begeleid ik drie jongens met uit-
eenlopende ziekten, zoals ptss
(posttraumatische stressstoornis),
borderline, schizofrenie en een jon-
gen die na veelvuldig alcoholmis-
bruik een psychose heeft doorge-
maakt en daardoor zijn huis is
kwijtgeraakt. De jongens help ik op
de gebieden waar zij hulp nodig
hebben. Het is geweldig om te zien
dat een jongen/man die door zijn
traumatisch verleden in de crimi-
naliteit is geraakt en drugs is gaan
gebruiken en dan na een half jaar bij
ons nu vrijwilligerswerk is gaan
doen, therapie volgt om dingen te
verwerken en zijn leven langzaam
weer op orde krijgt. Uiteraard zijn
het niet allemaal succesverhalen,
er zijn ook jongeren die de verlei-
dingen van de binnenstad niet kun-
nen weerstaan en het hostel zien
als een studentenhuis en feestjes
willen vieren en niets willen of kun-
nen om hun leven weer op de rit te
krijgen, dat is de meest lastige
kant, want hoe motiveer je deze
jongeren om de boel op te pakken
en weer plannen te maken richting
de toekomst, terwijl ze de leeftijd
hebben om te stappen en te feesten.
Al met al een hele uitdagende baan.
Toch wist ik dat ik uiteindelijk als
ambulant verpleegkundige aan de
slag wilde en vier weken geleden
was daar dan toch binnen Lentis de
voor mij zo gewilde vacature, ik
heb gesolliciteerd en ben aangeno-
men. Dus per augustus ga ik aan de
slag in een nieuw team, ik heb er
gigantisch veel zin in!

José de Jong

Na de middelbare school ben ik een
opleiding in de sociale dienstverle-
ning gestart, dit omdat ik graag
maatschappelijk werk wilde gaan
studeren. In mijn examenjaar is
mijn broer overleden en ben ik abrupt
gestopt met die opleiding omdat ik
het niet meer zag zitten om iemand
anders te moeten bijstaan terwijl
de grond onder mijn eigen voeten
was weggeslagen. Daarop ben ik
begonnen met een secretaresse
opleiding,  mijn  loopbaan  ben  ik
begonnen bij de klinische genetica
in het UMCG. Na een aantal jaren
ben ik bij de kaakchirurgie gaan
werken in het Martini Ziekenhuis,
super leuk en dit heb ik acht jaar
gedaan. Toch merkte ik op den duur
dat ik graag weer wat meer wilde
doen binnen de hulpverlening. In
eerste instantie ben ik gaan infor-
meren naar alsnog een opleiding
tot maatschappelijk werker, daar
moest je een betaalde stageplaats
voor vinden, dat ontmoedigde mij
en dus ben ik verder gaan kijken.
Via dorpsgenoot Daphne Engels
(ook werkzaam als psychiatrisch
verpleegkundige) werd ik geatten-
deerd op de opleiding binnen Lentis
als verpleegkundige en ben ik in-
formatie gaan inwinnen en gaan
solliciteren. Gelukkig werd ik aan-
genomen en in 2010 ben ik als bijna
39 jarige moeder gestart met de
vierjarige opleiding tot verpleeg-
kundige.

Het was niet altijd makkelijk, leren
en werken in combinatie met twee
kleine kinderen, maar met hulp van

allerlei lieve mensen om me heen
heb ik de opleiding in september
2014 afgerond.

Als psychiatrisch verpleegkundi-
ge heb je te maken met mensen
wiens functioneren wordt beïnvloed
door psychische problemen. Tij-
dens de begeleiding en zorg die je
biedt, richt je je op het gedrag van
je patiënten en probeer je ervoor te
zorgen dat een patiënt weer zelf-
standig kan functioneren. Een pa-
tiënt heeft zelf niet altijd inzicht in
zijn problematiek. Je moet deze
wel goed kunnen beoordelen en in
bepaalde situaties tegen de wil van
de patiënt ingaan.

Binnen de vierjarige opleiding heb
ik op vier verschillende plekken
gewerkt zodat je zoveel mogelijk
ervaring opdoet binnen het werk-
veld. Mijn eerste jaar heb ik ge-
werkt binnen de kliniek in Gronin-
gen, op de afdeling stemmings-
stoornissen. Hier worden mensen
opgenomen die in acute crisis zijn
en hier dan stabiliseren. Hier heb ik
in het begin echt mijn ogen uit
gekeken en ben verbaasd geweest
over hoe dun die lijn naar de psy-
chiatrie is. Als verpleegkundige sta
ik aan de ene kant van die lijn en de
patiënt aan de andere kant, ik heb
gezien dat iedereen psychisch ziek
kan worden en hoe heftig deze ziek-
te kan zijn. Manisch, psychotisch,
depressief, echt allerlei ziektebeel-
den heb ik gezien, een heel veelzij-
dige leerplek. Mijn tweede jaar heb
ik ook gewerkt in een kliniek, maar



9

Fertuut met een verhaal
In deze rubriek laten we mensen aan het woord die een ding hebben waar
een verhaal aan zit die ze met de lezers van t Lougnijs willen delen.

Voor het eerste fertuut vertelt on-
dergetekende zelf een verhaal.
Het gaat om de trouwjurk van mijn
oma aan mijn moeders kant:
Zwaantje Bakker-Smit. Toevallig
is zij geboren in het verspreidings-
gebied van t Lougnijs, op 'Ander
Wereld' in 1898. In 1924 trouwde ze
in Middelstum. Ze had een zwarte
soepele zijden trouwjapon aan met
in de taille een zogenaamd schoot-
je.
Deze jurk is grotendeels met de
hand genaaid. Op een gegeven
moment zou één van de kleindoch-
ters, die naar haar vernoemd wa-
ren, de trouwjurk krijgen. Zwaantje
Hofman was de gelukkige. Toen ik
de jurk voor het eerst van dichtbij
zag begreep ik waarom oma altijd
de stof moest voelen als ik in een

nieuwe jurk bij mijn grootouders
kwam, want ze had een verfijnde
smaak als het om kledingstof ging.
In 2007 is deze jurk onderdeel ge-
weest van een modeshow waarin
toen allemaal (oude) trouwjurken
werden  geshowd,  helaas  kon  ik
niet zelf met deze trouwjurk lopen
omdat ik vlak voor de modeshow
plotseling in het ziekenhuis moest
worden opgenomen.
De jurk is nog helemaal gaaf en ik
zou hem zo kunnen dragen, zoals ik
al eerder aangaf, oma wist heel
goed wat kwaliteit was.

Wie heeft ook een fertuut met een
verhaal? Neem dan contact op met
de redactie.

Zwanny Hofman
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Zondag 31 mei: vandaag gaat het team de Alpe op fietsen, voelen,
ervaren, trainen. Ik ga naar het dorp onder aan de Alpe om boodschappen
te doen, de enige Fransen in de winkel zijn volgens mij de caissières.
Alles om mij heen praat Nederlands, bijzonder, maar ook wel fijn. Zij zijn
hier met hetzelfde doel als wij, hebben dus hetzelfde meegemaakt als
wij, wat zijn we met veel in die supermarkt in Bourg d'Osains. Als ik met
mijn boodschappen richting onze bus loop zie ik Herman daar staan met
zijn fiets. Ik schrik eerst en kijk direct naar zijn knieën gelukkig, die zijn
heel-, maar wat is er dan?

om foto's te maken. Ook ontmoeten
we een Nederlands stel dat ligfiet-
sen heeft en in een kalm tempo met
hun hond de berg op fietst. Hen
komen we deze week vaker tegen,
ook donderdag op de dag van de
Alpe d'HuZes.

's Avonds gaat een aantal teamle-
den nog naar het palais du sports en
daar ziet Jacqueline hem… Als zij
terug komen in ons huis wil ze mij
wat laten zien, ze heeft hem ge-
zien… Fred hangt in het groot aan
de Alpe en zij laat mij de foto zien.
Het is dezelfde foto die ik de vorige
maand heb uitgezocht en heb ge-
plaatst in t Lougnijs, waarover ik
getwijfeld heb of ik het zou doen. En
nu is Fred hier ook… wat een schrik,
vraagtekens, verdriet dat opkomt,
maar ook verlangen om hem hier te
zien… morgen!!

Woensdag 3 juni: het team maakt
zich op voor DE dag: donderdag 4
juni. Vandaag wil men rust, eten
wordt voorbereid, fietsen nog na-
gekeken, fietsnummers, naam-
bordjes en verlichting worden aan
de fietsen vast gemaakt. Vandaag
is het ook: Alpe d'HuZus-dag. Voor
'Opgeven is geen optie' zijn er heel
veel vrijwilligers op de been. Zij
kunnen op 4 juni niet de Alpe be-
klimmen omdat ze dan hard nodig
zijn op en aan het parcours. Voor
hen is de d'Huzus-dag: zij mogen
vandaag de Alpe beklimmen en de
sporters die donderdag gaan klim-
men moedigen vandaag de vrijwil-
ligers aan. Ons teamlid Robert doet
vandaag mee. Terwijl de rest van
het team hem op staat te wachten
bij de finish juichen en applaudis-
seren wij álle vrijwilligers over de
streep. Wat een sfeer is dat… nu
al…en inderdaad: Fred is hier, in
bocht 20. Pijnlijk, maar het geeft
ook troost, ik weet nog niet hoe Fred
hier terecht is gekomen, maar met
een stift laat ik een boodschap voor
Fred achter: 'ik mis je, x: Jetje'. De

kaarsen die wij meegenomen heb-
ben uit Nederland voor familie,
vrienden en lotgenoten zetten wij
daar bij elkaar elkaar troostend-
neer, in één lijn tegen kanker. En
dan stap ik weer in de bus en ga
verder…

Donderdag 4 juni: ik ben al vroeg
wakker, voor de wekker aan. Ik
lees en reageer nog op wat bericht-
jes van Facebook en wacht tot de
wekker gaat. Tot Herman mij vraagt
hoe laat het is: 10 over 3. Herman
veert omhoog, we hadden er allang
uit gemoeten. Over 20 minuten
moeten we weg anders kunnen we
de bus niet meer parkeren op de
afgesproken plaats! Gelukkig hangt
en ligt alles klaar en zitten we 20
minuten later in de bus, op weg
richting de start. De fietsers ver-
trekken iets later, maar zijn ook
allemaal wakker en maken zich
klaar voor deze dag. Een knuffel,
een kus, succeswensen en we
gaan. Rondom de rotonde, onder
aan de Alpe is het al een drukte van
belang, wielrenners die op de berg
logeren dalen onder motorbegelei-
ding de berg af, wandelaars en
lopers verzamelen zich op de start-
plaats, mensen/leerlingen van ver-
schillende ROC's uit Nederland, die
de opleiding Uniformberoepen vol-
gen, regelen hier het verkeer en
letten op de veiligheid van de deel-
nemers en vrijwilligers. En dan valt
het startschot voor de wandelaars,
het is 4.25 uur. Het is nog donker en
toch staan er al heel veel mensen
aan de kant van de weg, om ons aan
te moedigen. Daar lopen we dan:
omhoog, 13,5 km, tussen zoveel
mensen, je ziet hun gezichten niet,
maar je hoort hun gesprekjes, de
gekheid, de saamhorigheid, in het
donker, Herman en ik hebben nog
één kaarsje mee. Die hangen wij in
bocht 20 aan het gaas, bij Fred.
Daar gaan we weer, verder om-
hoog, dichter bij hemel, dichterbij
kom ik niet. Langzamerhand wordt

De week van
team Sunrise
op en rondom

de Alpe van Huez
Vervolg van pagina 1

De Alpe is te steil, zijn benen zijn
niet sterk genoeg, het lukt niet om
door bocht 21 heen te fietsen. Boos-
heid, frustratie en onmacht nemen
de overhand. Samen brengen we
de boodschappen naar het huisje.
Terwijl ik de spullen opruim kleedt
Herman zich om en trekt zijn hard-
loopkleding en -schoenen aan.
Samen keren we weer terug de
Alpe op en in de bocht zet ik hem uit
de bus en gaat hij verder lopend
omhoog. Boven op de Alpe bij het
palais du sports tref ik een aantal
teamleden en wachten we met el-
kaar op de anderen die nog onder-
weg zijn. Samen met Jacqueline en
Robert komt ook Herman aan. Lo-
pen is toch meer 'zijn ding'. Maar de
fiets, de Alpe en Herman zijn nog
niet klaar met elkaar…

Op dat moment rijdt er achter mij
een brandweerbusje en verdwijnt
weer een zijstraatje in, een herin-
nering komt bij mij boven over Fred
zijn afscheidsdienst. Fred had een
aantal dingen zelf geregeld, o.a.
vervoer van zijn gezin en familie op
de dag van zijn afscheid…

Maandag 1 juni: het team splitst
zich vandaag. Een aantal gaat fiet-
sen op de Croix de Fer. En Jacque-
line, Xander, Herman en ik gaan
naar Grenoble. Nog wat sportkle-
ding aanschaffen en genieten van
het zijn in Frankrijk! 's Avonds gaan
Herman en ik samen naar de Alpe,
Herman weer op de fiets. De stra-
tegie is besproken, waar Herman
het zwaar krijgt zal ik hem duwen.
Dat gaat goed door bocht 21 heen en
vlakbij bocht 20 zie ik Herman te-
gen een muurtje aan staan. Hij zit
nog op de fiets. Maar om nu weer op

gang te komen zou niemand luk-
ken. De berg is zo steil, alleen als
je een gang(etje) hebt, dan moet je
zorgen die te houden, anders val je
om. Ik zie Herman zich afzetten
tegen het muurtje, hij krijgt geen
gang, zijn schoen blijft vastzitten
aan zijn pedaal en heel langzaam
zie ik hem omvallen. Snel houd ik
het achteropkomend verkeer tegen
en maak hen duidelijk uit te wijken
voor Herman. Dan halen een auto
en een bus mij in en stoppen bij
Herman. Als ik ook bij hen kom
probeer ik Herman nog te motive-
ren en de berg met woorden op te
duwen! Maar de mannen die ge-
stopt zijn praten andere taal en
zeggen dat er niets 'moet', het enige
wat moet is veilig boven komen!!
Ze hebben een lege bus bij zich en
bieden aan om Herman en zijn fiets
mee te nemen. Het besluit is daar:
Herman laat zijn fiets 'thuis' en richt
zich vanaf nu helemaal op het te
voet  beklimmen van  de  Alpe  op
donderdag 4 juni, samen met mij.
En dan stapt de chauffeur van het
busje uit en ik zie in een glimp een
bekend logo… Herman wordt ge-
holpen door mannen van de Eind-
hovense brandweer… Fred?!!

Dinsdag 2 juni: vandaag gaat het
volledige team naar de Col d'Ornon,
Iets minder steil dan de Huez, maar
het blijft klimmen hier. Bijna 11 km.
Het is warm, een van de fietsters
gaat vandaag niet fietsen, maar
heeft meer zin in een wandeling en
blijft bij mij. Herman is merkbaar
opgelucht over zijn beslissing en
stapt in stevig tempo de berg op en
is al snel uit ons beeld verdwenen.
Het is druk op deze berg. Vele Ne-
derlanders zijn er om te fietsen en
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het licht, de fietsers halen ons in,
we helpen elkaar, geven hen die dat
nodig hebben een zetje omhoog en
zij moedigen ons in woorden aan.
Zo bijzonder, onderweg in verschil-
lende bochten krijgen we te eten en
te drinken om vooral op krachten te
blijven, zouten aan te vullen, aan-
gemoedigd te worden. Naast mij
wil iemand weer op de fiets stap-
pen, hij heeft net niet genoeg vaart
en krijgt zijn schoen niet los uit zijn
pedaal, ik kan zijn val iets breken,
maar niet voorkomen dat hij valt.
Gelukkig geen letsel, maar direct
staat er een vrijwilligster naast hem
en wil hem meenemen om hem na
te kijken, uit te laten rusten, zorg te
geven. De fietser moet er tegen
praten om te laten zien dat er niets
aan de hand is, dat hij gewoon even
pech had met geen vaart hebben,
een schoen en een pedaal. Dan
mag hij weer verder. Die zorg voor
de sporters op de berg, ongelooflijk
wat is die goed georganiseerd!! Ik
krijg  nog  meer  respect  voor  de
organisatie en zijn vrijwilligers. En
dan komen Herman en ik door bocht
1 en ineens hoor ik daar Fred!! Niet
zijn stem, maar wel een lied. Een
lied dat hij had uitgekozen voor zijn
afscheidsdienst, dat lied heb ik nog
maar twee keer weer gehoord na
zijn afscheid. De eerste keer was
11 oktober, we waren uit eten ge-
weest met de familie, de eerste
verjaardag van mijn vader zonder
Fred, ik stapte in de auto met mijn
vader naast mij. Als ik mijn auto
start gaat de radio automatisch aan
en toen hoorde ik daar HET lied…
Fred was bij ons die 11e. De tweede
keer dat ik HET lied hoorde is toen
Herman en ik 100 aardappelkistjes
in twee auto's  hebben geladen,
kistjes voor onze Valentijnaktie, het
stormde, het was ruim 70 km rij-
den, ze waren gratis aangeboden
en ik vroeg me af waar ik mee bezig
was. Was dit het waard? Weer de
kinderen een groot gedeelte van de
dag alleen achtergelaten. Toen ik
de auto startte en de radio aan ging,
hoorde ik HET lied… Fred was bij
me, de aktie voelde als goedge-
keurd. Dat was de tweede keer en
nu, op de Alpe d'HuZes, voor de
derde keer. Lopend en buiten adem
gaat huilen moeilijk, het voelt als
een lieflijke schop onder mijn kont:
niet janken, je doet het goed! Ga
door! Je bent er bijna! Na zoveel
maanden hard werken en geld in-
zamelen, ga je nu niet janken, dan
ga je de finish over met je handen
in de lucht. Drie kussen in de lucht,
een speciaal verzoek volbracht.
Zoveel mensen op de Alpe, bij de
finish, zoveel mensen in mijn hart
en gedachten. Het is daar druk op

die Alpe, maar we zijn er allemaal.
Op de fiets, te voet, fiets en schoe-
nen aan de hand, met de wens-
ambulance, met de auto, met de
motor. We zijn er!!

's Avonds om 21.00 uur wordt de
berg vrijgegeven en mogen we met
de bus afdalen. We nemen nog een
jong stel mee naar beneden en
horen hun reden van deelname,
een vriend die met de wens-ambu-
lance erbij was vandaag. Hij had al
vijf jaar leukemie, heeft drie jaren
mee gedaan. Ook dit jaar had hij
zich opgegeven, helaas werd hij
half mei te ziek en heeft hij zijn
vriendin gevraagd om op zijn fiets
één keer de Alpe te beklimmen,
zodat zijn naam geregistreerd zou
staan. En zij heeft de Alpe beklom-
men en aan ons de eer om haar
veilig naar beneden te brengen. En
we komen door bocht 20, waar ik
Fred verwacht, maar hij is er niet.
Schrik! En dan rust: het is goed zo.
Fred is met zijn vriend meegeno-
men. Eerst meegenomen óp de
berg en nu ván de berg.

Vrijdag 5 juni: vandaag zoekt ieder
zijn eigen manier van ontspanning.
Er wordt gezwommen, gewinkeld,
bijgepraat op een Frans terrasje en
overal zien we die Alpe. Het onbe-
kende is een soort vriend gewor-
den, een deel van ons. En het wordt
tijd om afscheid te nemen van deze
vriend. De koffers worden gepakt,
het huis opgeruimd, nog één keer
een nacht slapen in Frankrijk. Mor-
gen naar huis, heerlijk! Het is goed,
het is hier klaar voor 2015!

Zaterdag 6 juni: een warme dag,
gezelligheid en verhalen in de bus.
Eén voor één verlaten teamleden
de bus, uiteindelijk zijn Herman en
ik weer samen. Samen rijden we
de bocht om, de Kooistraat in. Het
is druk op onze oprit, 'welkom thuis'
bordjes, slingers, ballonnen, onze
kinderen, familie en buren.

Tranen, een fijn gevoel van thuis
zijn, zoveel te vertellen en zoveel
om te delen. Dit moeten we een
plekje geven, maar nieuwe ideeën
zijn er al, gaan eens omgezet wor-
den in plannen en zullen met u
gedeeld worden. Net als we alles
met u gedeeld hebben sinds 13
november 2014. Daarvoor onze
dank, die we niet vaak genoeg kun-
nen uitspreken. Ook al zijn het Her-
man en ik geweest die het voor-
touw hebben genomen, we hebben
het niet alleen gedaan. Net als met
alles kunnen we het niet alleen,
laten we dat en elkaar niet verge-
ten.

11
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Lieve Mam en Papa,

Zoals afgesproken schrijf ik jullie maar meteen aan het begin van onze reis, want een brief doet er toch al zo lang over. Dan zouden jullie maar
in de zenuwen zitten. Mijn handschrift is misschien een beetje slordig maar ik zit op een klapstoeltje met de bloknoot op schoot en beter wordt
het niet.

Vakantieverhalen

OPGEDOKEN VAKANTIEBRIEF - Bos in Zweden, 21 juni 1976

We zijn nu drie dagen op pad en
aangeland in Zweden tussen Hel-
singborg en Göteborg. Midden in
het bos! Blij toe dat we onze lelijke
eend niet meer hebben, deze
Renault-4 is echt een stuk ruimer
en hij rijdt lekker door. Allerlei
mensen noemen hem koektrom-
meltje, dus wij ook. De kinderen
vinden J de Groninger koek, mij de
moederkoek en zichzelf lik-koek-
jes.

Door Denemarken schoten we lek-
ker op. Ze hebben daar driebaans-
wegen en dat lijkt eerst een beetje
eng, maar als je goed oplet valt het
mee. Goeie camping ook, alleen
zaten er wespennesten in alle vuil-
nisbakken, dat was dus minder.
Om de kinderen, die nooit meer op
zo'n wespencamping willen staan,
te troosten, hebben we met ze afge-
sproken dat we hier in Zweden wild
gaan kamperen, dus helemaal in

het bos en zo. Er bestaat hier Alle-
mansrätten en dat staat iedereen
(alleman) toe om overal vrij van de
natuur te genieten, ook kamperen,
varen, enzovoort. Dus geen wes-
pen op campings meer voor ons.
We zullen ons afval meenemen of
netjes begraven.

Oversteken van Denemarken naar
Zweden is maar een kort vaartocht-
je zoals jullie ook wel weten en
meteen daarna kwam onze eerste
tegenslag (of de tweede als je die
wespen meetelt). Maak je niet on-
gerust, het liep goed af. Een stelletje
nogal ruige Italiaanse knullen op
motoren ging vóór iedereen aan
met een rotvaart van boord en toen
mochten wij. Na drie, vier minuten
kom je al op de grote weg en voor
onze ogen knallen die Italianen op
de middenberm op elkaar. NOOD-
STOP! In één keer knal ik met mijn
hoofd tegen de voorruit. Die was
sterker dan mijn kop en ontzettend
hard. Het bloedde maar een beetje,
maar het werd natuurlijk een enor-
me buil en die zit er nog wel een tijd.
Veel pijn ook, die nog niet over is.
We moeten misschien volgend jaar

toch maar van die veiligheidsrie-
men installeren waar je zoveel over
hoort, want dit wil je niet nog eens
meemaken. Het was behalve die
pijn ook afschuwelijk om die rava-
ge met die motoren te zien. Kinde-
ren natuurlijk huilen en wij allebei
ook helemaal stuk en bibberig. Dus
tegen de afspraak in maar meteen
de eerste de beste camping opge-
draaid. Pffff.
Heel lief kwam er een mevrouw
naar ons toe om ons welkom te
heten en tegelijk te waarschuwen.
Er kwam daar, geloof het of niet,
elke avond een eland over de cam-
ping gelopen en ze hoopte maar
voor ons dat we niet op zijn route
stonden in ons nietige dwarssla-
pertje. Nou ja zeg! Tentje dus maar
op haar aanwijzing verplaatst. Dat
was niet verkeerd, want die eland
kwam dus echt! Zonder op of om te
kijken het hele veld over en het bos
weer in. Geen vijf km van de stad!
En echt heel groot! We vonden het
pas leuk toen hij al vertrokken was,
want na dat bijna-ongeluk konden
we er niets meer bij gebruiken, dat
snap je.

Dit wordt, zoals je merkt, een lange
brief. Ik schrijf maar door en wil
hem later ook wel graag terug, dan
hoef ik niet alles ook nog een keer
in het vakantieboek te schrijven.
Want we zijn nog niet klaar met
onze verhalen.

Vandaag op een klein landwegge-
tje richting de wilde natuur die we
de meiden hadden beloofd, mocht
B een poosje op de voorbank zitten.
We hebben nu natuurlijk niet meer
het open dakje van de eend, maar
zij vond iets anders uit voor frisse
lucht: zijraampje open en je voeten
uit 't raam steken. Dat was lollig.
Plotseling in de doezel van het rij-
den een ongelofelijke gil. Of er een
varken werd gekeeld. Was er een
wesp tegen haar blote, uitstekende
voet aan gevlogen en die had na-
tuurlijk meteen hard gestoken in
dat lekkere voetzooltje. Gillen, gil-
len en wat moet je dan? Wisten wij
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veel waar we precies waren?!
Gelukkig was het niet helemaal de
onbewoonde wereld en kwamen
we snel in een dorpje waar een
apotheek was. Ze gaven ons Salu-
brin, ik zal het voor eeuwig onthou-
den, want het hielp meteen. Een
soort sapje op azijnzuur basis, het
leek me niks, maar dat trek ik terug.

Aan het eind van de middag vonden
we een mooie plek om te kampe-
ren. Het hele gezellige gedoe van
installeren en de wijde wereld ver-
kennen. Waar je voor op vakantie
gaat. Er is een watertje in de buurt
waar we heen kunnen lopen en een
moerasje met heel veel orchidee-
ën. De meisjes vonden het maar
niks dat wij daar zo verrukt van
waren, ze vonden ons gemeen dat
wij de orchissen voortrokken want
alle andere bloemen waren ook
best mooi. Lief he.
Heel  veel  moois  in  dit  bos.  We
ontdekten hoe grote rode bosmie-
ren steil omhoog in dennenbomen
kruipen, recht omhoog in een me-
ters lange optocht en recht naar
beneden terug, honderden, duizen-
den, fantastisch om te zien. Waar-
schijnlijk foerageren ze op de hars
in de schors of zo. Ze maken ook
geen kinderachtige mierenhopen.
We zagen ze wel bijna zo groot als
B die toch gewoon al bijna zeven is
en al een hele meid. Bij dat meertje
vonden we ook de zeldzame multe,
een mooi geel vruchtje dat we in
Nederland helemaal niet kennen,

beetje framboosachtig om te zien,
maar het groeit laag bij de grond
zoals een bosbes. Lekker. We zijn
nu allemaal weer opgewekt en blij.
Omdat het de langste dag van het
jaar is willen de kinderen kijken of
ze kunnen opblijven tot de zon echt
weg  is.  Dat  is  hier  in  het  hoge
noorden natuurlijk heel laat en stik-
donker wordt het sowieso niet, maar
we zullen zien. Voor vandaag is het
wel genoeg geweest, dit is een heel
enerverend begin van de vakantie..
We gaan lekker eten koken, de
avond uitzitten met voorlezen en zo
en morgen brei ik wel een eind aan
deze lange brief!

22 juni
We gaan als een haas dit bos uit!
Terwijl wij (uiteindelijk toch) slie-
pen, is een grote invasie rode bos-
mieren in onze tent gekropen. We
zitten alle vier onder de bulten met
ontzettende jeuk en de meisjes
kunnen niet meer ophouden met
huilen. Jullie horen nog wel of deze
vakantie verder nog goed afloopt.
We moeten dit maar zo gauw mo-
gelijk vergeten. Nu snel weg en een
postkantoor zoeken.

Dikke kus van allemaal,
Marijke Roggema

___________________________________________________________________________

25 jaar getrouwd
Aan die vakantie denk ik graag terug, omdat wij als gezin voor het eerst
in een vliegtuig hebben gezeten naar het mooie eiland Kreta, waar wij ons
25 jarig huwelijk hebben gevierd.

Iedereen een prettige vakantie!

Truus Wever, Kantens

Hartelijk dank
Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele
bezoeken, de vele kaarten, de bloemen, de beterschapswensen
tijdens mijn ziekteperiode, zowel in het Martini Ziekenhuis in Gronin-
gen als in het Medisch Spectrum Twente in Enschede.

Ook nu ik weer thuis ben, en nog aan het herstellen, word ik niet
vergeten. Heel erg bedankt.

Met vriendelijke groet,

Tineke Weesies
Kantens
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Asperges
t Is weer aspergetied. Ain is gek op
asperges en n aander mout der
niks van hemmen. k Mos der zulf
ook eerst aan wìnnen, mor k heb ze
leren eten. Dat is mit meer gruin-
tes, woar wie vrouger nait van
heurd haren, t geval. Denk mor aan
courgettes, paprika's, broccoli, au-
bergines en aandern.

n Moand leden heb k veur t eerst n
poar plakjes gebakken aubergine
had. k Vond t gain traktoatsie, mor
t  wer  mie  aanboden,  kon  t  nait
votmovveln. Verstand op nul en
hap-sloek-weg!
Twijde Pinksterdag rieden wie voak
eefkes noar aspergeboerderij van
Doornbosch ien Börkomnij. Bie
schier weer is t n mooi raaiske, ie
hemmen n doul, binnen der even
oet en kinnen t aangenoame mit t
nut verainen.

Ien t begun rolden wie as wie thoes
kwamen asperges ien slovve thee-
douken  om  ze  nat  te  holden  en
begonnen aanderdoagssmörns vot
te schillen. Aaldergrootste paan wer
veur n dag hoald om asperges ien
kokend wotter te blancheren. Òf-
koulen ien kold wotter en ien pakjes
van aacht ien vraizer. En din kwa-
men soepasperges der nog achter-
aan. n Hail gedounte.
Mor der is ienainen n end komen
aan dat kerwaai. n Poar joar leden
was der n schilmesien komen. t
Koste n poar sìnt, mor t leek ons
meroakel tou. Raauw ien vraizer
doun, zeden ze bie Doornbosch en
as ie ze eten willen mit kold wotter
op t vuur zetten. Man, wie waren
thoes ien n snor kloar!

Ien distied stoan der ien ale kraan-
ten rezepten veur asperges. t Olle
rezept mit n haardkookte tuutaai,
plakjes ham en botterstip is niks
veur ons. k Heb mor áin rezept en
dij moak k aaltied weer. n Plak
beenham van n haalve centimeter
ien blokjes even ien pankoukspaan
aanbroaden en n aspergesaus over
asperges. Gain melege Irene's der
bie, mor krieltjes en dat is t. En wat
is dat wotter woar asperges ien
kookt binnen toch lekker veur soep!
t Is krekt of t veul romeger is.
Vrouger bie mie thoes kregen wie
dat nooit. Gewone mènsen aten
zukswat nait vot noa oorlog. Aan
aander kaant, t leek moe ook niks
tou. Ze haar n zetje bie n domie
daind en as domie en mevraauw
asperges kregen, was zai blied dat
ze ien keuken at, want ze smeet
heurent vot.
Din komt t Grunneger gezegde: 'Wat
boer nait kin, dat vret e nait', om
houk kieken.

Anje van der Hoek
____________________________________________

Fledder
Maank coniferen
in toene
spraaidt weer de fledder
zien schaarms
zummers verleden,
dat levend blift
al ru 'k hom honderd
moal oet mit worrel
en tak.

Simon van Wattum
Oet: Twijstried

Meester Kriet
en zien Aigenhaimers
Ditmoal is Evert Koopmans
oet Schaauwerziel aan de beurt
mit zien verhoal:

Onderzeeërs
Ien Schaauwerziel, t dörp doar wie
wonen, is n ploug vrijwillegers
dounde om soamen n moustoen
aan te leggen ien t bos bie hoaven.

Bomen worden reud en stroekerij
wordt vothoald. Ales wordt kloar-
moakt om ien toukomst gruinte te
verbaauwen. t Plan is zo goud va-
len, dat Schaauwerziel oetroupen
is tot t duurzoamste dörp van Grunnen. Wie hebben hier n pries veur
kregen en n nustje geld. Soamen waarken aan n moustoen.

Mien gedachten gingen weerom noar begunjoaren zeuventeg, veurege
aiw, dou wie noar t Hogeland vervoarden. Wie kwammen baaid oet Stad
en kregen n hoes mit n toen. Wonen op roemte was nij veur ons. Wie wollen
ien dij tied wel n moestoenje begunnen. Dat leek ons wel wat:joen aigen
gruinte verbaauwen en joen aigen eerdappels reuden. Wozzen wie veul,
wie haren ja gain ervoaren mit n toen.

Wie haren n dail van toen aanpakt: grond omspit, t roet vothoald, krekt as
aander rommel. Doarnoa hebben wie plantjes poot en heb ik n geut
groaven om pooteerdappels ien te leggen en bedekt mit n bult. Ik haar hier
en doar rondkeken en dat zain. Boetenaarbaider kwam geregeld laans,
haar ons dounde zain en goudkeurend nikkopt: ales is wennen, is t nait
zo? N Daag of wat loater kwam e laans om te vroagen hou t mit ons
onderzeeërs was. Bleek dat ik onneudeg geut groaven haar. Hai en boer
haren dik lol had en wollen ons feestje nait bedaarven.

Aalhouwel ze loater as
gewoon 'boven wotter'
kwammen, smouken
ze goud.

Evert Koopmans,
Schaauwerziel.
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Nieuws van de VDK
Op woensdag 10 juni heeft er in Stitswerd een bijeenkomst plaatsge-
vonden tussen de dorpsverenigingen Stitswerd, Kantens en de Gronin-
ger Energie Koepel. Helaas was de dorpsvereniging van Rottum verhin-
derd. Het ging om een oriënterend gesprek om te onderzoeken of en hoe
we onze dorpen energieneutraal kunnen krijgen.

De Groninger Energie Koepel (GrEK, www.grek.nl) is een coöperatie
zonder winstoogmerk, ontstaan uit samenwerking van 'Grunneger Po-
wer' en de dorpsverenigingen Midwolde, Garnwerd en Zijldijk. De GrEK
heeft tot doel om lokale initiatieven t.a.v. duurzame energie te inspireren,
aan te moedigen, te verbinden en te ondersteunen. Samen met coöperatie
'Drentse Kei' en 'Us Kooperaasje' (Friesland) vormt de GrEK de leden van
Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD), een coöperatieve energieleveran-
cier.

Het speciale aan deze energieleverancier is dat de winst terugvloeit naar
lokale initiatieven in plaats van naar directie en aandeelhouders. Net als
bij andere energieleveranciers kan iedereen bij NLD energie afnemen
(voor marktconforme tarieven), met het verschil dat een lokaal initiatief
kan worden aangewezen waar geld naar terugvloeit. Samengevat: 'Eigen
regie met duurzame én sociale energie!' De VDK is enthousiast geworden
en ziet positieve ontwikkelingen tegemoet. Enthousiastelingen met idee-
ën over duurzame energie kunnen zich melden bij het bestuur.

Geert Doornbos (voorzitter) ........................................ 0595 557250
Corrie Lenstra (secretaris) ......................................... 06 28403163
John van de Rijdt (penningmeester) ............................ 0595 551395
Erik Kuiper (algemeen bestuurslid) .............................. 06 21216667
Evert Spriensma (algemeen bestuurslid) ...................... 06 28741342

'Mit mekoar en veur mekoar'

Vereniging Dorpsbelangen Kantens
http://dorpsbelangen.kantens.nl - dorpsbelangen@kantens.nl
_____________________________________________________________________
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Slim bezig
Mijn sporthorloge schee ermee uit. Scheidde ermee uit mag ook, maar
schee vind ik mooier. Sporthorloge? Is er dan nog een horloge? Ja, ik heb
twee horloges. Een voor de tijd en een voor... de tijd. De ene tijd is de andere
niet.
Om ergens niet te laat te komen heb ik een gewoon polsklokje, dat
aangeeft hoe laat het is. Ik heb een hekel aan te laat komen, dus check
ik regelmatig mijn tijd met de radiografische tijd van atoomklokken, die
ik ontvang op mijn weerstation. Dan kan ik er hoogstens enige millise-
conden naast zitten. Handig bij discussies hoe laat het is. Sommigen
beweren bij hoog en bij laag dat het vijf voor twaalf is, terwijl mijn horloge
aangeeft dat er nog zes minuten en tien seconden te gaan zijn voor het
middaguur. Ik krijg nooit gelijk, maar ik weet dat ik het heb.
Mijn sporthorloge geeft ook de tijd, maar dan digitaal. 16.34 is voor mij
wat anders dan vier minuten over half vijf. Geef mij maar het laatste. Met
sporten is dat anders. Ik wil bij mijn rondjes hardlopen precies weten
hoeveel minuten en seconden ik bezig ben. Levensbelang. Onderweg
weet ik de virtuele kilometerpaaltjes en met behulp van mijn digitale
stopwatch bereken ik moeiteloos mijn gemiddelde. Nu zijn er tegenwoor-
dig apps op je mobiel, die dat allemaal voor je doen. Ik behoor echter niet
tot dat type sporter dat het verstand op nul zet en de blik op oneindig. Dat
noem ik domme sporters. Misschien gaan ze harder, maar ze denken
nooit onderweg aan de zin des levens en meer specifiek: waarom doe ik
dit. Een enorm gemis. Je rent je rot en na een bepaalde tijd kom je weer
op hetzelfde punt aan. Soms wat sneller, soms wat langzamer.
Zinloos... en daarom leuk. Dus ik reken onderweg. Dat houdt me bij de
les en ik hoef geen extra ballast mee te nemen.
De batterij van mijn sportklok was leeg. Bij de horlogemaker kost dat �
8,50 voor een nieuwe batterij en dan zet hij hem er voor mij in. Dat kan

beter. De achterkant van mijn horloge er afgeschroefd. Het kleine ronde
batterijtje op internet opgezocht. Twee dagen later, twee batterijen voor
� 4,00 gratis bezorgd. Batterij erin, klepje erop en rennen maar. Over een
jaar of twee herhaalt zich dat, maar dan heb ik al een batterij. In plaats van
� 17,00 voor � 4,00 klaar. Winst: � 13,00!
Mijn gewone horloge schee er mee uit. Een ervaring rijker gelijk naar de
achterkant van het horloge. Deze moest eruit gewipt worden. Na enig
frummelen lukte het met een klein schroevendraaiertje. De batterij op
internet opgezocht en na twee dagen twee voor � 4,00 thuis. Ik rekende
alweer uit; winst � 13,00! Batterij erin. Hij liep. Klepje er weer op,
nogmaals klepje er weer op. Steeds als links dicht klikte ging rechts weer
open of andersom. Ik moest iets vinden dat ik het hele klepje met gelijke
druk links en rechts, vast duwde. Ik probeerde van alles, maar niets lukte.
In een ultieme poging legde ik het horloge op een zachte ondergrond drukte
stevig met een klein latje op het klepje en... krak zei het glas.

Shit, zei ik. Toch naar de horlogemaker. Maar wat moest ik zeggen? Dat
ik goedkoper uit wilde zijn? Misschien weigerde hij mij te helpen. Ik
vertelde hem dat mijn horloge op de stenen badkamervloer was gevallen.
Glas kapot en achterklep eraf gesprongen. � 22,00 voor een nieuw glas,
antwoordde hij en het horloge was het nog waard. Twee dagen later was
ik er weer. Hij zei: ik heb er een nieuw batterijtje in gedaan, want het oude
paste niet, het was te dik, dan kan het achterklepje niet dicht. Ik dacht dat
ik door de grond ging. Ik probeerde nog tegen beter weten in, met een rood
hoofd, dat voor de val het wel paste, maar hij wist natuurlijk beter. Weer
zo'n slimmerik die het zelf wil doen. Ik kreeg in een apart zakje mijn via
internet verkregen batterijtje met een grijns terug.
Kosten nieuwe batterij: � 22,00 (glas) + � 8,50 (batterij)
+ � 4,00 (verkeerde batterijen) = � 34,50.
Mijn eerdere winst geheel teniet gedaan.

Gratis op te halen: twee SR920W batterijtjes,
ongebruikt.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl
__________________________________________________________________________

Portret met asperges
En daaronder, op een gesteven laken
ook wat asperges, gerangschikt als
herinneringen aan een hand.

Zij zijn het stilst en het witst
in dit portret, zoals een hand
nooit kan zijn geweest.

Rutger Kopland
Uit: Verzamelde gedichten
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Ophaaldata oud papier voor
het schooljaar 2015/16
In dit nummer van t Lougnijs vindt u een overzicht van alle oud papier
data voor het komende schooljaar.
Knip het strookje uit en hang het op uw prikbord!!

woensdagavond 26 augustus ...................................  551788
zaterdagmorgen 24 oktober ......................................  439907
zaterdagmorgen 12 december ..................................  551788
zaterdagmorgen 13 februari ......................................  439907
woensdagavond 20 april ..........................................  551788
woensdagavond 22 juni ...........................................  439907

Voor informatie en/of klachten wordt het telefoonnummer van de
instantie die op dat moment het papier haalt telkens vermeld.

Denkt u eraan dat op woensdagavond het papier om 18.00 uur bij de
weg moet staan en op zaterdagochtend om 9.00 uur.

Verder het papier graag netjes bundelen en geen rommel meegeven!

Bij voorbaat dank.

Kantens werkt
aan nieuw boek
Over Kantens is 10 jaar geleden het boek 'Kantens, een dorp en zijn
bewoners' gemaakt met het idee om dit eens in de 10 jaar te herhalen.
Dat moment is nu aangebroken en het is de bedoeling dat het boek in
2016 wordt uitgegeven.

Wij vragen aan u als inwoner van Kantens om hieraan (opnieuw) een
bijdrage te leveren. Het eerste boek is in 2006 met groot enthousiasme
ontvangen en bijna heel Kantens heeft hieraan meegedaan.
In dit tweede boek krijgen alle inwoners, ondernemers en verenigingen
weer ruimte om met tekst en foto te laten zien hoe het leven in Kantens
is.
In het vorige boek hebben vele bewoners met veel enthousiasme hun
eigen verhaal op papier gezet. Wij hebben uw hulp weer nodig bij dit boek
en hopen dat u uw eigen verhaal bij ons wil aanleveren. U bent uiteraard
vrij om te schrijven wat u kwijt wilt. Hiervoor hebben wij alvast enkele
tips voor u. Indien u moeite heeft met het schrijven van uw eigen tekst kan
de boekcommissie u helpen.

Tips voor in de tekst:
· Wat is de samenstelling van uw gezin
· Geboorteplaats en -jaar
· Wat vindt u leuk aan Kantens
· Hoe bent u hier terecht gekomen

Belangrijk: de tekst mag maximaal 300 woorden bevatten.
De foto's zullen in overleg met u door de fotografen van het boek gemaakt
worden, dit om gelijke kwaliteit van de foto's te krijgen.

Er  is  inmiddels  een  brief  met  een  antwoordkaart  verspreid  aan  alle
inwoners. Op de antwoordkaart staat wanneer u de kaart uiterlijk kunt
indienen en bij wie.
Mocht u al een stukje willen schrijven dan kunt u dit, bij voorkeur digitaal,
alvast indienen op het speciaal hiervoor geopende emailadres:
boekcommissie@kantens.nl
Geschreven teksten kunt u inleveren bij de contactpersonen op de
antwoordkaart. De uiterste inleverdatum voor uw tekst is 1 oktober 2015,
maar u kunt natuurlijk de vakantieperiode gebruiken om alvast te
beginnen.
Van alle verdere ontwikkelingen wordt u via het Lougnijs, Kantens.nl en
Facebook op de hoogte gehouden.
De boekcommissie hoopt van harte dat u allen meedoet en dat we samen
weer tot een mooi boek komen.

Met hartelijke groet,
Boekcommissie Kantens



18

Agenda
Rottum
20 juni tot 2 september
Kerk Rottum
10.00 - 17.00 uur
artquilts van Marjan Ruitenberg
gratis entree________________________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur________________________________________________________

Vaste activiteiten
t Schienvat
Seizoensstop overige clubs

Woensdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
o.l.v Gerda Onnes
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
o.l.v. Gerda Onnes

Vrijdag
17.00  19.00 uur
keuken open en dagmenu

Zaterdag
14.00  17.00 uur
salon Leutje Lanteern
17.00 - 20.00 uur
keuken open en dagmenu
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Noteer alvast 27 september:
accordeon festival
aanvang 11.00 uur
toegang gratis
___________________________________

GEOPEND:
Vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur
(ook voor afhalen)
Zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur
of op afspraak v.a. 6 personen

Diverse Menu's
Soep v/d Dag ................. � 2,50
Zalmschotel ................... � 7,50
Karbonade ..................... � 6,50
Schnitzel ....................... � 7,50
Shoarmaschotel ............ � 6,50
Visfilet ............................ � 5,50
Kippenwings ................. � 5,50
Macaroni ....................... � 5,50
Bami .............................. � 5,50
Gevulde Tortilla's ........... � 5,50
(met gehakt/groente +salade)
Poffert ............................ � 5,50
Toetje Leutje Lanteern ... � 3,75
(Poffert met ijs, vruchten en slagroom) ...

Kleine sorbet .................. � 1,75
Grote sorbet ................... � 2,75
Schotels worden geserveerd met
Gebakken aardappelen of frites
en salade of groente van de dag
Vlees geserveerd met
gebakken ui/champignons/
paprika - extra ................ � 0,75
Menu's (ook voor de afhaal)
Buffetten (warm/koud)
evt. met BBQ v.a. . � 12.50 p.p.
Lunch v.a ............ �   7,50 p.p.
Diner 4 gan. v.a .. � 17,50 p.p.

WEEKEND MENU'S � 5,50
Vr. 3 en za. 4 juli
Zomerstamppotje
Vr. 10 en za. 11 juli
Bamischotel
Vri. 17 en za. 18 juli
Pasta ovenschotel
Vr. 24 t/m za. 8 augustus
Vakantie
Vr. 14 en za. 15 augustus
Spaghetti
Vr. 21 en za. 22 augustus
Nasischotel

U kunt bij ons ook terecht op
afspraak en voor Catering!
Tot ziens bij Jeanet & Rita

Weekenddiensten
TANDARTSEN:
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts tele-
fonisch te consulteren.
27 en 28 juni
G.J. Heuvink
Ulrum -  0595  402015
4 en 5 juli
Tandartspraktijk Booij
Winsum -  0595  441545
10 en 11 juli
Tandartspraktijk Conradie
Bedum -  050  3012337
12 juli
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen -  0595  431716
18 en 19 juli
H. Meursing
Middelstum -  0595  552292
25 en 26 juli
Tandartspraktijk Ezinge
Ezinge -  0594  622121
1 en 2 augustus
Tandartspraktijk Booij
Winsum -  0595  441545
8 en 9 augustus
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum -  050  3015462
15 en 16 augustus
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen -  0595  431716
22 en 23 augustus
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum -  0596  572818
29 en 30 augustus
J.F. Perdok
Baflo -  0595  422723
________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum:  050  3014260
________________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk:
Groensingel 38 in Middelstum.

 06  51255926
W binnenwerk-psychotherapie.nl
________________________________________

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum -  0595  437555

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:

 050 3140211
________________________________________

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:

 0597  412613
________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
 0595  551084 -  06  14611173

________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
 0595  551084 -  06  14611173

____________________________________

Artquilts
Een prachtige expositie van quilts
van de hand van de bekende quilt-
ster Marjan Ruitenberg uit Uithui-
zermeeden. De quilts zijn geïnspi-
reerd op de karakteristieke ken-
merken van het middeleeuwse
klooster. Op de quilts herkent men
de boogvormen, de kale muren en
de statige zuilen van de klooster-
gangen. Zij ademen de verstilde
eenvoud van de architectuur en het
kloosterleven.

De expositie herinnert aan de Sint
Juliana abdij van Rottum met haar
enorme kruiskerk op de plaats waar
nu de veel kleinere dorpskerk staat.
De vloer van deze kruiskerk is on-
langs bij de aanleg van het nieuwe
kerkepad aangetroffen. De muur
langs het kerkhof staat nog als enig
tastbaar restant van het klooster op
zijn fundament.
De opening is 27 juni om 15.00 uur
door Rita Berghuis. Zij is een in
binnen- en buitenland bekend quilt-
ster.
De expositie is dagelijks te bezoe-
ken van 10.00 - 17.00 uur
van 20 juni tot 2 september in het
kerkje van Rottum en de toegang is
gratis.
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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. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.

GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Zondag 28 juni
09.30 uur  ds. T. Groenveld, Roode-
school
14.30 uur  ds. M. Beute, Leens
Zondag 5 juli
(gezamenlijk Kantens/Middelstum)
09.30 uur  ds. J.Oosterhuis, Winsum
(Middelstum)
14.30 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden (Kantens)
Zondag 12 juli
(gezamenlijk Kantens/Middelstum)
09.30 uur  leesdienst(Middelstum)
14.30 uur  ds. W. Jagersma, Sau-
werd (Kantens)
Zondag 19 juli
(gezamenlijk Kantens/Middelstum)
09.30 uur  leesdienst(Middelstum)
14.30 uur  ds. T. Groenveld, Roode-
school (Kantens)
Zondag 26 juli
(gezamenlijk Kantens/Middelstum)
09.30 uur  leesdienst(Middelstum)
14.30 uur  ds. H.W. v. Egmond, Ten
Boer (Kantens)
Zondag 2 augustus
(gezamenlijk Kantens/Middelstum)
09.30 uur  leesdienst(Middelstum)
14.30 uur  ds. A.H. Driest, Gronin-
gen (Kantens)
Zondag 9 augustus
(gezamenlijk Kantens/Middelstum)
09.30 uur  ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
(Middelstum)
14.30 uur  ds. P.A. Slager(Kantens)
Zondag 16 augustus
(gezamenlijk Kantens/Middelstum)
09.30 uur  ds. P.A. Slager (Mid-
delstum)
14.30 uur  ds. M. Beute, Leens
(Kantens)
Zondag 23 augustus
09.30 uur  ds. P.A. Slager
14.30 uur  ds. G.O. Sander, Assen

Zondag 30 augustus
09.30 uur  ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
14.30 uur  ds. P.A. Slager
______________________________________________________________

CHR. GEREF. KERK KANTENS

Zondag 5 juli
09.30 uur  ds. A.A.L. Aalderink
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 12 juli
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 19 juli
09.30 uur  leesdienst br. v.d. Heide
14.30 uur  leesdienst br. Koende-
rink
Zondag 26 juli
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
19.00 uur  ds. J. Sijtsma
Zondag 2 augustus
09.30 uur  leesdienst br. Koende-
rink
14.30 uur  leesdienst br. Spriens-
ma
Zondag 9 augustus
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 16 augustus
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 23 augustus
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 30 augustus
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. van Mullingen
__________________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM

Zondag 5 juli
09.30 uur  dhr. H.C. Perdok, Appin-
gedam - dienst in Stitswerd

Zondag 12 juli
10.00 uur  da. N.C. Meihuizen
gezamenlijke dienst met GK On-
derdendam en PG Westeremden
koffie en thee in Salem
Zondag 19 juli
11.00 uur  ds. H. Jansen, Winsum
gezamenlijke dienst in de GK On-
derdendam
Zondag 26 juli
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk
dienst in Stitswerd
gezamenlijke dienst met GK On-
derdendam
koffie en thee in dorpshuis
Zondag 2 augustus
11.00 uur  kw. M. van Heijningen,
Dorkwerd
gezamenlijke dienst in de GK On-
derdendam
Zondag 9 augustus
11.00 uur  ds. M.H. Langenburg,
Middelstum
Zondag 16 augustus
19.00 uur  drs. J.W. Bassie, Gronin-
gen - dienst in Stitswerd
themadienst met GK Onderdendam
Zondag 23 augustus
10.00 uur  ds. E.J. Struif, Oosterwol-
de
Zondag 30 augustus
10.00 uur  drs. H.J. van der Wal,
Groningen
________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 12 juli
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 26 juli
19.00 uur  br. R. Schripsema
Zondag 9 augustus
19.00 uur  ds. E.B.G.W. Ockels
Zondag 23 augustus
19.00 uur  ds. J. den Admirant
Zondag 30 augustus
19.00 uur  ds. A. Lagendijk

Zoals in het vorige Lougnijs al stond
vermeld, is komend jaar de 40ste!
editie van de speelweek en buiten
de vrijwilligers om hebben we na-
tuurlijk ook veel kinderen nodig om
er een groot feest van te maken!
Zet daarom maar vast in je agenda
dat de speelweek is van maandag
10 augustus tot en met vrijdag 14
augustus. Het thema van dit jaar is
FEEST!!!
Een kleine greep uit het program-
ma: playbackshow, hutten bouwen,
spelletjes, een spannend uitje,
spooktocht (acht jaar en ouder) en
nog veel meer… Kortom, een week
vol plezier!!

Jij komt toch ook?
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Foto van de maand

Opknapbeurt bijna klaar
Het dorpshuis van Stitswerd wordt dit jaar grondig opgeknapt. Binnen is inmiddels alles piekfijn geschilderd.
Aan de buitenkant zijn de zinken goten vervangen en enkele gevels opnieuw gevoegd. Bij een dakuitbouw bleken
de muurplaten echter aanzienlijk weggerot. Een wonder dat de boel is blijven staan. Ook aan de buitenkant wordt
er nog volop geschilderd en heel wat houtrot vervangen. Ons dorpshuis wordt weer een juweeltje en kan er
weer jaren tegen. Hulde aan de harde werkers. Op de foto: Dick van Vulpen is bezig een gedeelte van de rotte
muurplaat te vervangen.
Voor de niet technici: (Defenitie muurplaat: Bovenop de muren van een stenen gebouw ligt een forse balk, in
dezelfde richting als de dakschilden, waarop de daksporen rusten.)

   Paul Moonen - Stitswerd

Oud papier
woensdag 26 augustus

vanaf 18.00 uur
T 0595 - 551788

De appel
ik groei me rot
dat is mijn lot
zo sprak een rooie appel
ik ben een heer
zo sprak de peer
ik maak me niet te sappel

Toon Hermans
Kolderrijmen


