Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,
Rottum en Stitswerd.

november
35e jaargang - 2015
DEZE MAAND O.A.:
FEESTELIJKE INTOCHT
SINTERKLAAS
DE PEN
TEAM SUNRISE DRAAGT
KERSTAKTIE OVER AAN
STICHTING OEKRAÏNE
VAKWERK
BURENDAG
UITGEVLOGEN
AVIO EELDE IN DE SPOTLIGHTS
UIT DE STATEN
GRUNNEGER HOUKJE
RIMPELS
AGENDA
FOTO VAN DE MAAND

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

Pom, pom poenen
De kans om twee jaar op rij de Stitswerder pompoenwedstrijd te winnen is klein. Net zo klein als onze pompoen.
Hij doet zijn best, de schat, maar hij heeft zijn energie blijkbaar alleen gestoken in het kweken van een prachtige
oranje kleur. Misschien wordt het tijd om het levensmotto 'het gaat niet om de buitenkant, maar de binnenkant'
om te draaien.
De pompoen wordt bij binnenkomst
gedeponeerd op de rand van het
podium met de verongelijkte uitleg
'hij wilde niet groeien'. Eigenlijk is
die verklaring helemaal niet nodig,
zo leert een blik op de uitgestalde
prijskandidaten. Er is één reus die
werkelijk aast op de eerste plek, de
andere pompoenen zijn klein. Ja,
onze pompoen is de kleinste, maar
komt qua formaat dichter in de
buurt van de rest dan de grote. Dit
verandert wanneer de laatste pompoen wordt neergezet. 'Je kunt er
een foto van maken en erbij zetten:
dit is geen citroen', tipt iemand
grijnzend. Het formaat en de kleur
komen verrassend dicht in de buurt,
dat is een feit.
Er volgt een maaltijd met pompoensoep en brood, pompoentaart
en ijs na. Was de sfeer onder het

eten luchtig, tegen de tijd dat de
officiële bascule met gewichtjes
wordt neergezet, begint iedereen
gespannen te kijken, ondanks de
overduidelijke uitkomst. 'Een heftige strijd dit jaar wie de zwaarste
pompoen heeft', zegt de weger
droogjes. 'Je vraagt je af waarom
we nog moeten wegen.'
Maar nee, het moet. Procedure is
procedure en bovendien: we zijn
nieuwsgierig. 'Laten we beginnen
met de citroen', wordt lacherig vanuit het publiek gezegd. De eigenaar
zelf stelt voor: 'Laat de plakker
[naametiket] erop zitten, dat
scheelt'. 'Pas op je rug!' klinkt een
ironische waarschuwing voor degene die het 'gevaarte' optilt. Dit
commentaar wordt de eigenaar toch
te bar en hij plant zichzelf erbij op de
bascule, informeert naar het ge-

wicht. Het levert een nijdige blik
van de weger op die de bascule
opnieuw moet ijken. 'Ik wist niet dat
pompoenen zo klein konden worden', gaat de verbazing door. 'Je
moest er zeker in je tuin naar zoeken.'
We werken van klein naar groot.
Nummer twee is geen groot verschil en daar maakt de in zijn tuinderstrots aangetaste eerste gebruik
van. 'Zullen we samen doen? Dat
scheelt je weer zeventig gram.' Dat
maakt natuurlijk een geweldig verschil om samen alsnog te winnen.
En later becommentarieert hij dezelfde: 'Best slim. (stilte) Voor een
boer.' Kortom: de frustraties van
een verliezer. 'Wat is er bij jou toch
mis gegaan', geeft nummer twee
liefjes terug. De nadenkende reactie: 'Heb je even'?
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Beiden zijn goed op dreef, hebben
behoefte aan woordelijk 'afkloppen'. Tot en met de van tevoren
voorziene winnende pompoen
wordt het weegproces becommentarieerd. 'Als we nou omwisselen',
stelt de één voor aan de ander, 'dan
delen we die grote'.
Het tweede onderdeel is de meting.
'Hij mag er wel twee keer omheen',
stelt iemand hoopvol voor, laat een
gejuich opgaan als dit voor de grap
wordt uitgevoerd. De meter staat af
en toe te fronsen en moet bij de

grootste doorrekenen omdat het
meetlint te kort is. '146 en iets meer',
vertelt hij.
Kortom: we hebben een klassieke
wedstrijd, met verliezer en winnaar en het juiste midden tussen
sportiviteit en pesterijen. Het getal
zeven komt in de gewogen (en te
licht bevonden) pompoenen opvallend vaak voor. Als getal van de
volheid maakt dit het gebrek aan
gewicht natuurlijk goed.
Antrude Oudman

SCORE:
Jan en Roelie Stol .......... 27.320 gram ........... 152 centimeter
Cor en Fronica ................. 5.120 gram .......... 76,2 centimeter
Tim en Heleen ................. 3.420 gram .......... 75,2 centimeter
Bert en Carla ................... 3.170 gram .......... 63,5 centimeter
Bart en Loekie ................. 2.770 gram ............. 63 centimeter
Familie Oudman ................. 770 gram ............. 38 centimeter
Eric en Deda ......................... 70 gram .......... 16,8 centimeter

Feestelijke intocht Sinterklaas
met zijn zwarte pieten
Op zaterdag 21 november aanstaande komt Pakjesboot 12, om half
twee, weer aanmeren achter de molen de Groote Geert. Sinterklaas en
zijn pieten verwachten dan ook alle kinderen met hun ouders bij deze
feestelijke intocht. Na het welkomstwoord zal er een rondgang volgen
door het dorp met paard en koets.
Muziekvereniging Uno Animo uit
Zuidwolde zal de intocht en rondgang muzikaal begeleiden. Daarna, om ongeveer half drie, worden
alle peuters en lagere schoolkinderen met hun ouders in t Schienvat
verwacht voor een leuke kinder-
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middag. Deze middag komt goochelaar Willy Magnetika als clown
Willy de kinderen vermaken met
zijn optreden. Ook dit jaar kunnen
kinderen weer iets leuks in elkaar
knutselen voor Sinterklaas. Dit kan
op vrijdagavond 20 november om
half zeven worden ingeleverd in het
dorpshuis. De leukste knutselwerkjes zullen door Sinterklaas beloond
worden met een mooi prijsje. Om
deze intocht feestelijk te laten verlopen willen wij alle inwoners vragen om deze dag vanaf 12 uur de
vlag uit te hangen.

6. Favoriete radiozender.
Thuis luister ik altijd naar cd's,
liefst Bach. In de auto wel naar
Skyradio, dat kun je lekker meezingen.

1. Voorstellen.
Ik zal me even voorstellen, ik ben
Antje van Dijk-Jansma, woon aan
de Langestraat 12 en ben ergens in
de 40.
2. Vrije tijd.
In mijn vrije tijd houd ik erg van
hardlopen en wandelen en van lezen terwijl ik naar klassieke muziek luister. Ook spelletjes doen op
de IPad is een beetje verslavend.
3. Ontbijt.
Mijn favoriete ontbijt bestaat uit een
volkoren boterham met kaas en
eentje met jam, vergezeld door twee
koppen koffie.
4. Favoriet kledingstuk.
Heb ik eigenlijk niet, het liefst loop
ik in spijkerbroek, er is altijd wel
eentje die het lekkerst zit en deze is
dan een tijdje favoriet.
5. Meeste energie.
Ik krijg de meeste energie van het
hardlopen, maar ook van het werken in de kringloopwinkel in Uithuizen met leuke collega's word ik erg
blij.

7. Nummer dat mij raakt.
Moeilijke keuze, ik heb er eigenlijk
twee: Erbarme dich uit de Mattheüs
Passion van Bach en het Ave Maria
van Schubert. Deze ontroeren mij
elke keer weer.
8. BN er.
Heel graag zou ik een keer met
Matthijs van Nieuwkerk willen dineren, vanwege zijn tomeloze energie en positieve houding, ik wil
graag weten waar hij die elke keer
weer vandaan haalt.
9. 1 miljoen.
Geen idee wat ik er mee zou doen,
ik wil het liever niet hebben, word
al zenuwachtig bij de gedachte.
10. Wat durf je echt niet.
Bungee jumpen of parachute springen, ga ik echt nooit doen.
11. Wat wil je altijd nog eens doen.
Ooit ben ik aan een studie rechten
begonnen, deze zou ik nog graag
eens af maken, misschien kan het
nu mijn kinderen groot zijn.
12. Aan wie geef je de pen door.
Ik geef de pen door aan Gert Krijgsheld.

Team Sunrise draagt kerstaktie
over aan Stichting Project Oekraïne
Vorig jaar heeft team Sunrise geld ingezameld voor Alpe d'HuZes/
Opgeven is geen optie, dit is een groot succes geworden met dank aan
veel mensen uit Kantens en omgeving. Eén van de acties was het
verkopen van kerstkaartjes en ballen. Fred Reiffers van Blue Mule heeft
toen zijn hulp aangeboden bij het maken van de kerstkaartjes. Met het
bestuur van Dorpsbelangen Kantens is toen afgesproken om de ballen in
de kerstboom bij t Schienvat te hangen, om de gezelligheid, saamhorigheid en het omzien naar elkaar te vergroten. Maar ook om deze actie ieder
jaar terug te laten keren, ieder jaar door een andere vereniging/stichting/
groep mensen die een goed doel steunen.
Team Sunrise heeft contact opgenomen met Stichting Project Oekraïne
met de vraag of zij de kerstactie van vorig jaar dit jaar willen overnemen
en zij reageerden aangenaam verrast en positief! Blue Mule heeft zich
weer bereid verklaard om ook dit goede doel te ondersteunen en te helpen
bij het drukken van kerstkaartjes.
Team Sunrise wenst Stichting Project Oekraïne heel veel succes
en een goede verkoop van de kerstkaartjes en kerstballen.
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Lekker eten, creatief bezig zijn en altijd mensen om me heen die het naar
hun zin hebben. Kun je daar je beroep van maken? Ja!
Mijn naam is Birgit Flüg. Ik woon in Stitswerd en ik heb een bedrijf als kok
aan huis. 16 jaar geleden kon ik van de ene op de andere dag niet meer
lopen, reuma! Na vijf jaar met heftige ups-and-downs was ik zo ver
hersteld dat ik weer aan het werk kon. Helaas kon ik op grond van een
reorganisatie niet terugkeren in mijn oude beroep als kwaliteitsmanager
bij een reisorganisatie en al mijn sollicitaties liepen op niets uit. Wat nu?
De bijstand? Dat nooit! Maar wat dan wel? Het koken voor grote
gezelschappen vond ik altijd al leuk en heb ik van huis uit meegekregen.
Dus ging ik googelen in die tijd was dat nog iets heel nieuws her en der
wat bellen en binnen drie maanden kon ik van mijn nieuwe beroep leven.

Mijn passie is: gezond, vers en
lekker eten dat er bovendien mooi
uitziet. Je moet er meteen een hap
van willen nemen. Ik houd van vers
en ik houd van veel. Dus hoe groter
het gezelschap hoe liever ik aan de
slag ga. Het liefst stel ik buffetten
samen. Want bij een buffet kan
iedereen kiezen wat men lekker
vindt.
Maar hoe gaat dat dan? Mij vragen
om een diner te verzorgen?
Allereerst wil ik van u weten of u en
uw gasten tot de meer traditionele
eters behoren of dat de gerechtenkeuze iets avontuurlijker mag zijn.
Samen stellen we dan een menu
samen en vaak doe ik wat suggesties zodat het makkelijker praten is.
Dan kijk ik welke benodigdheden
(borden, bestek, kopjes, tafels, linnen, koelaanhanger etc.) ik mee
moet nemen. Op de dag zelf kom ik
met mijn team ruimschoots op tijd
bij u om alles klaar te zetten. U kunt
dan nog even lekker gaan douchen
of de puzzel in de krant oplossen.
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Als uw gasten arriveren, nemen
mijn medewerkers en ik ook graag
andere taken van u over (bloemen
in de vaas zetten, deur open doen),
zodat u alle tijd voor uw gasten
heeft.
Als u wilt, kom ik alles warm afleveren, maar dat heeft niet mijn
voorkeur. Mijn eten is mijn kindje,
dat tot de laatste kruimel gekoesterd dient te worden. Het liefst blijf
ik daarom tijdens het eten aanwezig om de schalen bij te werken.
Alvast wat vuile borden ophalen,
een omgestoten glas opruimen of
wat er verder te doen valt. U geeft
een feest en dan is het fijn als u zo
veel mogelijk ongestoord en ontspannen bij uw gasten kunt zijn.
'O nee, niks voor mij,' zei een klant
toen ik vroeg of we het van haar
over konden nemen. 'Ik stress altijd
tot de eerste gast komt.' Maar deze
keer niet. Met mijn team bouwde ik
het buffet op, maakte de kamer
klaar voor de gasten terwijl mijn
klant ontspannen een bad nam.
Nadat we alles hadden opgeruimd
en schoongemaakt, verzuchtte ze:
'Zo wil ik elk jaar mijn verjaardag
wel vieren'.
Tijdens de afgelopen jaren verzorgde ik voor velen in de omgeving een
feest, vergadering of opening van
een expositie. Ook gaf ik een aantal
kookworkshops in t Schienvat en in
Rottum. In het begin heb ik me wel
eens afgevraagd: zullen ze het lekker vinden? Al gauw merkte ik dat
het niet uitmaakt voor wie ik kook.
Iedereen proeft dat mijn gerechten
'echt' zijn. En dat vind ik mooi. Een
aantal vrouwelijke managers kreeg
tijdens het vergaderen een kookworkshop aangeboden, om de zinnen even te verzetten. Zij hadden
een druk (gezins)leven, koken ging
bij de meesten even snel tussendoor, als verplicht nummer. Ik beloofde ze een zelfgemaakte pasta

met saus, klaar in twintig minuten,
zónder pakjes of zakjes. Bij een
vrouw draaide de tegenzin en het
ongeloof met elke minuut bij. Uiteindelijk proefde ze enthousiast uit
de pannen: 'Ik wist niet dat ik zo
lekker kon koken'!
In bijna geen enkel restaurant kun
je nog een zuiver zelfgemaakte soep
of salade proeven. Zo veel komt uit
pakjes, zakjes en potjes. Overal
zitten smaakversterkers, geur- en
kleurstoffen in en ons lichaam weet
helemaal niet wat het met deze
kunstmatige dingen aan moet. 'Een
beetje van mezelf en een beetje van
Maggi' vind ik onacceptabel. Waarom zou je een pakje met chemische bestanddelen over je prachtige groenten strooien als er toch zo
veel kruiden en specerijen bestaan?
Bovendien is het veel goedkoper
om met de basisingrediënten te
koken! In mijn kookcursussen stel
ik vast dat het koken met verse
ingrediënten niet meer vanzelfsprekend van moeder op dochter wordt
doorgegeven. Veel mensen missen het vertrouwen om zonder zakjes en pakjes wat lekkers op tafel te
kunnen zetten. Dat vertrouwen wil
ik graag geven door mijn kennis

over kruiden en specerijen en gezonde bereidingswijze te delen.
Al voordat ik kok aan huis werd,
verdiepte ik me in gezond eten.
Door mijn werkzaamheden en mijn
samenwerking met een alternatieve geneeskundige heb ik me daar
verder in verdiept. Ik ben ervan
overtuigd dat veel welvaartziektes
voor een belangrijk deel door onze
voeding veroorzaakt worden. Daarom heb ik me ook gespecialiseerd
in het bereiden van glutenvrije,
suikervrije en lactosevrije maaltijden, zodat iedereen van mijn lekkere eten kan genieten. Voor meer
informatie en overheerlijke recepten kunt u terecht op mijn website.
En u mag me natuurlijk altijd liken
op facebook of bellen voor het uitwerken van een offerte!
Smakelijke groet,
Birgit Flüg,
Akkemaweg 4, 9999 XL Stitswerd,
06-46242431
www.kok-aan-huis.com

Burendag
'Werk komt voor het meisje,' ik hoor
het mijn moeder doceren. Twee
jaarlijkse zaterdagen geldt dit voor
het dorp, een zaterdag waarop 's
morgens het dorpshuis in en rondom met bezemen wordt gekeerd,
terwijl 's avonds van een gesubsidieerde maaltijd wordt genoten. Het
idee is dat het halve dorp komt
opdraven en de maaltijd beloning
voor het harde werken is. Als we in
de ochtend echter richting het dorpshuis lopen, zit de organisator rustig
op de stoep een sigaretje te roken,
meldt (ongerust?): 'Jullie zijn de
eersten.' Met het idee in het achterhoofd dat er altijd laatkomers zijn,
zitten we maar aan de koffie, zien
die geruststellende gedachte zich
vertalen in een werkploeg die inderdaad binnen een kwartier binnendruppelt. Het lijstje met 'to-do's'
ligt op tafel en wordt snel verdeeld.
Er is meer animo voor de ene klus
dan de andere, maar als het aanbod
uitblijft om de goot schoon te maken en bij één persoon blijft waar er
twee benodigd zijn, weet de organisator raad. Degene die net binnenkomt, is de klos.
'We hebben nog iemand nodig om
de goot schoon te maken', deelt ze
mee. 'Dat doe ik dan maar', zegt de
laatkomer berustend. 'Ik heb twee
ladders', begint zijn collega schoonmaker meteen. 'Ze zijn dezelfde
hoogte, maar de één is breed.' De
hekkensluiter verloochent zijn eigen postuur met een droog: 'Nou, ik
ben natuurlijk breed, dus neem ik
de brede'.

Het leeuwendeel van de werkers
tijgt buiten het dorpshuis aan het
werk: onkruid krabben, gras harken of maaien, plein vegen, goot
schoonmaken, ramen lappen. Er is
keus en er is werk, dus over verveling hoeft de komende twee uur niet
te worden gezeurd. De zon komt er
bij, de lucht is blauw en er schuilt
afleiding in de af en toe behoorlijk
woekerende natuur. Ik ruk me de

armen uit het lijf bij het verwijderen
van uit de kluiten gegroeide brandnetels, prik me bij tijd en wijle ook
nog eens. Het zij zo. Omdat ik energie genoeg heb, verwijder ik de
hele vegetatie tegen de schutting
maar, aangezien het toch maar over
het pad groeit. Bij een enkele wortel
is het geen kwestie van trekken,
rukken, maar houw ik met een
alternatieve schop (lees: schoffel)
dat het een aard heeft. Een collega
onkruidverwijderaar staat het geheel fronsend aan te kijken. Nummer twee komt er ook bij op het
moment dat ik eindelijk slaag. 'Toen
je die wortel eruit trok', meldt hij
droogjes, al wijzend: 'zag ik die hele
boom omver gaan'. Ja, ja. Was mijn

geworstel zo duidelijk?
's Avonds krijgen we waar voor ons
geld, of tenminste: ons harde werk.
Ik ben niet de enige die al speurend
en trots kijkend binnen kom lopen
en de schone omgeving aanschouw. 'Hier is het niet helemaal
schoon geworden'. wijst mijn moeder bijna verongelijkt naar een raam
waar een enkele druiper zit. Ik zal
maar eerlijk zijn: ze spreekt mijn
gedachten uit. Gek dat je na zo'n
morgen meteen een fiere houding
krijgt van 'dit hebben wij gedaan'.
Maar het resultaat mag er wezen en
het buffet, dat op het podium staat,
ook. Net zo'n ruime keus als de
klussen van vanmorgen, met een
scala aan verklarende bordjes
naast de gerechten met namen die

de doorsnee 'aardappel, groenten
en vlees' eter niet zo één twee drie
thuis kan brengen. Maar het
smaakt, het smaakt wondergoed.
Het oog mag ook wat hebben, want
enkele jonge Stitswerders hebben
het geheel versierd met bloemen.
We scheppen nog een keer op,
betreuren het feit bijna dat er zoveel
te kiezen valt en er dus niet van elk
gerecht een bord vol opgegeten kan
worden. Het toetje is gelukkig petite, maakt het geheel als een kers op
het… nou ja, toetje af.

We hebben weer voor een half jaar
voldoening geoogst en tegen de tijd
dat die voldoening weg begint te
ebben, komt de volgende zaterdag
wel in zicht.
Antrude Oudman
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Nieuws van de Vereniging
Dorpsbelangen Kantens

WIEB(E) WIBBENS
In de zomer kreeg ik de vraag van Anje van der Hoek via mijn moeder Giny
Wibbens, bij de meesten wel bekend van de Vrouwenraad en andere
activiteiten in Kantens, om dit stukje te schrijven.
Vanuit Stitswerd waren we op Kantens georiënteerd. Vandaar ook dat
ik (en later ook Sybrand, van wie ik
dus de oudere broer ben) daar naar
de kleuterschool 't Kleuterhofje ben
gegaan, gevolgd door lagere school
De Klinkenborg met juf Hamminga
in de eerste drie klassen en meester Kuipers de volgende drie. De
gebouwen van destijds zijn inmiddels gesloopt en daar staat nu de
nieuwe basisschool De Klinkenborg.
Tijdens de kleuterschooltijd werden we gereden met de kleuterauto, de jeep van de familie van Dellen
uit Stitswerd en bestuurd door de
heer Keyzer. Vanaf de lagere schooltijd was het 's ochtends en 's middags op de fiets en tussen de middag werden we afwisselend door
verschillende ouders gehaald en
gebracht om thuis warm te kunnen
eten. Ook zat ik in die tijd op gymnastiek bij gymnastiekvereniging
Climax, op de dinsdagmiddag. Eénmaal per jaar was er de jaarlijkse
uitvoering, met een zaal vol enthousiaste ouders en andere belangstellenden.
Na de lagere school ben ik naar de
mavo in Middelstum gegaan, daarna de meao en tenslotte de heao,
allebei in Groningen.
's Weekends en in de vakanties
hielpen we vaak onze ouders op de
boerderij met alle voorkomende
werkzaamheden, d.w.z. voeren,
mest uit de grup halen en zo nu en
dan de koeien melken. Zomers ook
met het hooi helpen en stropakjes

op de wagens laden en in de schuur
weer op de plek zetten.
Na mijn militaire dienstplicht, welke ik in december '87 heb voltooid
(één van de laatste lichtingen), ben
ik in het voorjaar van 1988 aan het
werk gegaan als administrateur bij
Coffeng BV in Delfzijl, de VW- en
Audidealer in die regio. Na enige
jaren kregen we een vestiging in
Uithuizermeeden door herindeling
van het rayon door de importeur.
Net als in vele sectoren kreeg je
ook in de autobranche de fusie- en
overnamegolf. Coffeng is dan ook
overgenomen door Auto Century uit
Groningen, net als meerdere bedrijven in Groningen en Drenthe. Ik
werk nu als administrateur voor de
Century Auto Groep.
Sinds 2003 woon ik in de stad
Groningen, in de wijk Vinkhuizen.
Hier zit ik in het bestuur van de
bewonerscommissie van de buurt.
In het kader van de wijkvernieuwing was en is er het nodige te doen
ook om de sociale wijkvernieuwing tot stand te brengen en op peil
te houden. In samenwerking met 't
Vinkhuys organiseren we dan ook
regelmatig activiteiten voor zowel
de jeugd als de ouderen. Daarnaast
ben ik ´s zomers regelmatig in de
tuin bezig, dan wel dat ik 's avonds
bijvoorbeeld een rondje Paterswoldsemeer fiets.
Even lekker buiten
bezig zijn.
Wieb(e) Wibbens

VERNIEUWING WEBSITE WWW.KANTENS.NL
De website van ons dorp Kantens, www.kantens.nl, in de huidige vorm
bestaat al weer enige jaren. De eerste gesprekken dateren van omstreeks
2006. Inhoudelijk is het momenteel sterk verouderd en ook voldoet het niet
meer aan de huidige stand van internet/web-technologie. Er bestaat
daarom reeds geruime tijd een wens om dit te verbeteren.
Een website voor het dorp heeft enorm veel potentie. Niet alleen informatief t.a.v. verenigingen, ondernemers en dorpsvoorzieningen, maar ook
eventueel zaken/slimme diensten die de leefbaarheid en de sociale
samenhang vergroten.
In 2013 is er tijdens het dorpsonderzoek aan bewoners gevraagd of men
wil meewerken aan de website van Kantens. Hierop is positief gereageerd, het is echter momenteel onduidelijk welke personen dat waren.
Mede daarom een nieuwe oproep:
Voor de website van het dorp zijn mensen nodig uit het dorp. Voor elkaar
en door elkaar. Elke bijdrage is van waarde. Denk je in digitale mogelijkheden of ben je gewoon geïnteresseerd of zelfs enthousiast, meld je dan
voor 21 november aan via dorpsbelangen@kantens.nl of bij één van de
bestuursleden.
Geert Doornbos (voorzitter) ..................................
Corrie Lenstra (secretaris) ...................................
John van de Rijdt (penningmeester) ......................
Erik Kuiper (algemeen bestuurslid) ........................
Evert Spriensma (algemeen bestuurslid) ................

0595 55 72 50
06 28 4031 63
0595 55 13 95
06 21 2166 67
06 28 7413 42

'Mit mekoar en veur mekoar.'

http://dorpsbelangen.kantens.nl - dorpsbelangen@kantens.nl
___________________________________________________________________

Opbrengst Collecte
Fonds Verstandelijk Gehandicapten, 'Vergroot hun wereld'.
De collecte heeft in Stitswerd en omgeving 147,45 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank.
H.T. Wibbens-Iwema

Geachte Kaanster,
De meesten van u zullen hebben gemerkt dat wij als boekcommissie
enthousiast zijn gestart met het benaderen en interviewen van u als
Kaanster! Voor de mensen die niet weten waar we het over hebben: we
zijn bezig met het tweede boek over Kantens en zijn bewoners. Gelukkig
hebben wij al veel toezeggingen gekregen. Nu is het wachten op alle
leuke, bijzondere verhalen die u ons toe gaat sturen.
De fotografen zijn ondertussen al
actief bezig tijdens diverse activiteiten in ons mooie dorp. Bij alle
verhalen zal ook weer een foto
worden geplaatst. Hiervoor nemen
de fotografen zelf contact met u op.
Ook dit keer is er weer ruimte voor
een korte beschrijving (maximaal
50 woorden) van de bedrijven, verenigingen, (culturele) commissies,
stichtingen, kerken en scholen in
Kantens. Hiervoor dient u zelf uw
aandeel te mailen aan de boekcommissie via onderstaand mailadres. Foto's worden door onze fotografen gemaakt.
Op zaterdag 29 augustus werden al
foto's van diverse straten gemaakt
met een hoogwerker.

De feiten op een rij:
l Uiterste inleverdatum 16 december
l Mailadres boekcommissie@kantens.nl
l De fotografen nemen zelf contact met u op
l Verenigingen etc. leveren zelf een stukje aan
Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, schroom niet, maar neem
contact op met de boekcommissie via bovenstaand mailadres.

Avio Eelde in de spotlights
Menig lezer van t Lougnijs komt wel eens langs de Stitswerderweg en
ziet dan een strak geschoren grasveld met een gebouwtje ervoor: we
hebben een eigen vliegveld dat bijna net zo'n fascinerend schouwspel
kan geven als haar naamgenoot in Drenthe. Zondag 13 september ging
ik, samen met Marten, naar de open dag van Avio Eelde bij Stitswerd en
zo te zien waren wij niet de enigen. Toen kwam het idee om eens te polsen
of de heren er wat voor voelden om een interview te geven. Maandagavond 14 september kwamen twee leden, te weten Jan Bakker uit
Bedum en Marco Silvani uit Toornwerd, bij mij thuis om hun verhaal te
vertellen.
Jan Bakker is één van de oprichters
van deze club en Marco is sinds
een paar jaar lid. Jan kwam heel
lang geleden in Winschoten in aanraking met het modelvliegen en
Marco woonde nog in zijn vaderland Italië toen hij modelvliegtuigjes ging bouwen. Overigens is
Marco ook aan het vliegen met
vliegtuigjes die door middel van
hellingwind de lucht in gaan, dus
zonder motor en dit doet hij op een
dijk. Ook is Marco in veel meer
dingen die zich in de lucht afspelen
geïnteresseerd, want overdag laat
hij dingen vliegen, maar 's nacht als
er sterren aan de hemel staan kan
hij daar uren naar kijken.
De eerste vraag was hoe deze club
aan z'n naam is gekomen. De club
is in Eelde begonnen met een stel
mensen, toen nog geen officiële
vereniging, maar een ongeorganiseerd clubje dat samen één passie
had, namelijk modelvliegen. Ze
konden op vliegveld Eelde vliegen
omdat er in het begin weinig vliegbewegingen waren van de 'grote
jongens'. In de loop der jaren werd
het drukker en werden voor de piloten van de grote vliegtuigen vlaggen geplaatst, zodat deze vliegers
konden zien waar de 'kleine vliegertjes' vlogen. Ondertussen was
in 1972 de club officieel geworden
en omdat ze hun standplaats in

Eelde hadden, lag deze naam voor
de hand. Terwijl Jan Bakker dit zat
te vertellen, kwam bij mij de vraag
op hoe deze club in Stitswerd terecht is gekomen. Op een gegeven
moment werd het dusdanig druk op
het vliegveld dat de beide soorten
vliegers te veel hinder voor elkaar
vormden. Via Peest, waar ze maar
kort terecht konden, kwamen ze
dankzij het werk van één van de
leden in 1977/1978 in Stitswerd
terecht. Daar liepen ze meteen tegen enkele problemen aan want het
land moet vlak zijn en je moet een
plek hebben waar je bivakkeren
kunt, want in Eelde had je natuurlijk
alles goed vlak en hadden ze op het
terrein hun eigen clubhuis. In het
begin waren er op dit veld totaal
geen voorzieningen. Geen clubhuis
of fatsoenlijke plekken om de auto's te parkeren. Om de grond een
beetje vlak te krijgen voor het opstijgen en landen van de vliegtuigjes werden er kleden op het grasland gelegd. Al gauw kwam er hun
eerste onderkomen: een kleine
caravan. Toen een grotere stacaravan en …. ze werden opgenomen
in het bestemmingsplan! Eind jaren
tachtig werd hun veld geëgaliseerd:
ruim een half jaar hebben ze niet op
ons eigen veld kunnen vliegen.
Rond 1995 kwam hun eerste echte
clubhuis. Ook konden ze toen wat
makkelijker overdekte activiteiten
organiseren. Ook dit clubhuis werd
oud en te klein. In 2009 werd een
vergunning aangevraagd voor een
nieuw clubhuis: groter, mooier, en
vooral onderhoudsvriendelijker. In
2011 werd ook het veld gedraineerd zodat eigenlijk nu alles perfect voor elkaar is!
Dat de club ver buiten de bebouwde
kom zit heeft als voordeel dat je niet
tot last bent voor de buren, want
vroeger had men veelal (kleine)
Een dronevlieger die met een speciale bril zijn vliegbewegingen kan
zien vanuit de dronecamera. Het
publiek kon deze beelden via een
televisie zien.
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Impressie van de open dag van zondag 13 september 2015
verbrandingsmotoren en die geven
nogal wat lawaai. Tegenwoordig
zijn het merendeel elektrische
motoren.
De club telt zo'n 50 leden, in de
leeftijd van negen tot negentig, die
overigens alleen uit mannen bestaat, die uit de wijde omgeving
komen. Het bestuur bestaat uit een
voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden. Er is
een aparte helikopterploeg die op
woensdagavond en zaterdagochtend op de locatie bij Stitswerd is.
De leden kunnen te allen tijde in hun
accommodatie bij Stitswerd terecht
want een ieder heeft een sleutel.
Het is niet alleen vliegen wat de
heren bezighoudt, maar ook het
bouwen en onderhouden van hun
vliegende objecten, want het zijn
ondertussen niet alleen vliegtuigen, maar ook helikopters en sinds
kort zie je ook drones vliegen. Natuurlijk moet het veld onderhouden
worden, want het moet er als een
'biljartlaken' uit zien en dat krijg je
alleen als je het veld regelmatig
maait en er met een zwaar rolblok
overheen gaat. Dat maaien gebeurt
nu met een cyclomaaier, maar die
is eigenlijk aan vervanging toe.
Men heeft daarom een korfmaaier
op het verlanglijstje staan, dus dat
wordt volgens de heren nog even
flink sparen. Op de dinsdagmiddag

komen de senioren voor onderhoud. Verder worden er beurzen
bezocht en vliegt men op andere
locaties, zo ook in het buitenland.
Ook wordt de barbecue wel eens
aangezet.
Tijdens het uitwerken van dit interview raadpleegde ik ook hun website en het viel mij op dat men in het
verleden ook vliegshows op locatie gaf, ter opluistering van een
evenement, of dat tegenwoordig
nog gebeurt, kon ik niet uit de website opmaken. Na zo'n verhaal kun
je als lezer denken dat je het wel
eens zou willen uitproberen of deze
hobby iets voor je is(dames zijn
meer dan welkom). Gelukkig zijn
er enkele lesvliegtuigen die je mag
besturen, nadat er contact is opgenomen met Eltjo Kruisman uit Stedum, T 0596-551420. Elk weekend
kun je erheen om te proberen. Voor
je het weet ben je enthousiast en wil
je een modelvliegbrevet halen en
ga je jouw eigen vliegtuigje laten
vliegen, want met alledaags gereedschap kom je al een heel eind
om uiteindelijk je eigen vliegtuigje
te maken. Of ga je voor de helikopter. Het duurste is de elektronica. Je
kunt altijd kijken op hun site: avioeelde.nl of er langs rijden.
Zwanny Hofman

vesting van statushouders. We
hebben ruimte in het financiële
huishoudboekje van de provincie.
En hoe zijn de taken nu opgepakt ten
aanzien van de vluchtelingen?
Dagelijks komen vele vluchtelingen ook ons land binnen. In het
aanmeldcentrum van Ter Apel heeft
het COA (Centraal Orgaan opvang
asielzoekers) het er druk mee. Ook
de politiek op allerlei niveaus is er
bij betrokken. In de Tweede Kamer
vinden regelmatig debatten plaats
over de vluchtelingenproblematiek
en over het Europees asielbeleid.
Het COA heeft gemeenten hard
nodig voor extra huisvesting, bijvoorbeeld voor noodopvang. Ook
de gemeenten in de provincie Groningen zijn gevraagd om op zoek te
gaan naar locaties voor noodopvang en opvang voor langere tijd. In
de gemeente Eemsmond heeft burgemeester Marijke van Beek al
overleg met het COA waar eventueel een AZC kan komen.
Maar de Provincie, wat kan die
betekenen? Als Provincie hebben
we taken op het gebied van het
openbaar vervoer en ruimtelijke
ordening en de toezichthoudende
taak op de gemeenten voor de huis-

De commissaris van de Koning
Max van den Berg heeft op 11 september een bijeenkomst met de
Groninger burgemeesters georganiseerd, om samen te bekijken wat
er nodig is voor de gemeenten om
vluchtelingen op te vangen. En bovenal: welke bijdrage de Provincie
kan leveren. Het blijkt dat de Provincie ondersteunende hulp kan
bieden door coördinatie en misschien financiële steun. Waar nodig, zal de Provincie regels aanpassen om eventuele nieuwe opvanglocaties te kunnen realiseren.
In de Statenvergadering van 23
september hebben we vergaderd
over welke mogelijkheden we als
Provincie nog meer hebben om
hulp te kunnen bieden aan vluchtelingen. We hebben besloten om te
onderzoeken hoe de busverbinding
naar het aanmeldcentrum in Ter
Apel goed geregeld blijft. In de huidige situatie kunnen vluchtelingen
voor de deur uitstappen. Per 13
december is een nieuwe dienstregeling van kracht, waarbij deze
busregeling vervalt. Het is onwenselijk dat dan de bushalte op 1,5 km
afstand ligt.
Ook hebben we besloten om 
100.000,00 beschikbaar te stellen
voor organisaties die activiteiten
op het gebied van onderwijs, sport
of cultuur aanbieden. Zinvolle dagbesteding is belangrijk. Immers:
elke dag doelloos doormaken,
brengt niet veel goeds. Als Statenlid ben ik blij om op provinciaal
niveau ook iets te kunnen betekenen voor de vluchtelingen.
Hilma Oudman-Dam, Stitswerd
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Spinnen ien haarst
Binnen joe ook ain dij zummer geern zo laank meugelk vasthollen wil?
Bie mooi weer boeten zitten en n proatje moaken, aan bloumbakken
pulen, der eefkes op oet om n cappuccino te drinken op n terras. Mor din
ienainen begunnen end augustus de woagens mit stro mit dunder en
gweld bie ons hoes laangs te joagen. As ze regen ien t zin hemmen wel
aan haalf elf soavends tou, din stro mout dreug onder dak. En din wait
ie wel hou loat of t is, haarst is ien aantocht. As wie noar Middelsom
rieden, zain wie dat Pastoor stoppels op zien laand aal lös moakt het en
mit n gaauweghaid gaait ploug der over hèn.

t Haarstwaark komt ter aan. Hegen
mouten kop der òf hemmen, toen n
beetje ribschier, ien oktober abbels
en peren plukken of schudden,
walneuten opzuiken en as leste
kerwaaike ien november blad
bloazen.
Mor eerst ien september waren
brommels riep. Lekker dik en
swaart waren ze van t joar. Dou k
der mit n bakje ien haand hèn lopen
wol, hillen spinnen mie tegen. Tussen aalbeernstroeken en broam
haren ze n droadje spand. Hou kriegen ze t veurmekoar?
t Begrootte mie wel om t stukkend
te moaken, mor t mos wel, aans
kon k gain brommels plukken.
Smirregs ging bel. Dou k deur open
dee, haar n spin weer n droad sponnen, dizze moal van klimhortensia
noar t keukenroamkezien. Kom der
mor ien mènsen, n mooie binnenkomer!
Spinnen binnen ook wies mit zunnekappen veur ons koamerroamen.
Ze kroepen hinneweer van ain houk
noar aander, net zo laank tot der n
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schier web hangt. n Mug haar t nait
deur, vloog der ien en zat vaast. n
Lekker hapke veur spin.
Toun k op terras even leste òfbluide
bloumen oet de bakken knippen
wol, vloog k vot mit kop ien n web.
t Bakte mie overaal.
En toun stond der ien kraant dat ze
spinnen teld haren. t Wazzen mainst
kruusspinnen. Van de grode trilspin en haarsthangmatspin haar k
nooit heurd. Wat t bie ons binnen,
wait k nait, mor k dochte toch dat
wie mor even mit kopstubber om t
hoes tou mozzen.
Anje van der Hoek

Zummer is over
De zummer van speulen
is over,
aal kinder binnen noar huus
en de regen
waikt 't taauwchie
aan de rode
plastieken bale
lös van de boom
en de wind
jagt de bale
hoog over de huzen
noar guster.
Allain de boom
wuift hom noa.
Simon va Wattum
Oet: Twijstried

k Zai en vroag
k Zai boeten ien t duuster van de nacht,
hail hoog ien lucht n pinkelnde sterrenpracht,
en wieder nog de zulvern moan
stil deur dij zee van steerns goan.
En vroag: Woar komt dat aal vandoan?
k Zai hou of zun aan hemel stroalt
en aal uur van de dag bepoalt.
Mit licht en waarmte onze wereld treft
en alens kleur en leven geft.
En vroag: Wordt dat wel aaid beseft?

Sunt Meerten
Zun, moan, steern,
k Loop hier mit mien lanteern,
Over stroaten, over wegen,
Kom ik aal mien vrindjes tegen.
t Is ja aalmoal licht
Wat n mooi gezicht.
Tekst: Fré Schreiber

K Zai ook t gruien van t gras,
de bloumen, bomen, elk gewas.
Hou of dat aal te grond oet gaait
en pronkend op dizze wereld staait.
En vroag: Is t eerste moal ook zaaid?
k Zai dudelk: alles in noatuur,
het zien bepoalde tied en duur,
t kreeg aal zien aigen vorm en stee,
net zo aans t Ölle Bouk ons zee,
en dij vertelde ook wèl dat dee.
A.B. Ritzema

Buurtzorg team Middelstum opgestart
GRAAG WILLEN WIJ ONS AAN U VOORSTELLEN:
Wij zijn drie verpleegkundigen en één ziekenverzorgende van Buurtzorg.
Per 1 juni 2015 zijn wij een team gestart in het Gezondheidsplein aan
het Concordiaplein in Middelstum. Dit team is een afsplitsing van het
team uit Loppersum. Aangezien het team uit Loppersum te groot werd,
zijn wij als tweede team in de gemeente gekomen. Het voordeel hiervan
is dat de verpleegkundige zorg door een klein team geleverd wordt,
waardoor er altijd een bekend gezicht bij u thuis komt. Daarnaast zijn wij
een team van goed geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden.
Wij zijn actief in de volgende plaatsen: Middelstum, Toornwerd, Kantens, Huizinge, Westerwijtwerd,
Stedum, Westeremden, Garsthuizen en Startenhuizen.

Buurtzorg levert verpleging en verzorging aan huis. 'Gewone thuiszorg' dus. Hierbij kunt u denken aan
hulp bij het aantrekken van steunkousen, maar ook specialistisch
verpleegtechnische handelingen of
zorg rondom het levenseinde. Buurtzorg levert geen huishoudelijke hulp
in de gemeente Loppersum. Wij

willen benadrukken dat iedereen
vrij is zijn zorgleverancier te kiezen.
Wanneer kunt u ons bellen en hoe
komt u met ons in contact?
Wanneer u behoefte heeft aan verpleging of verzorging thuis, kunt u
ons team bellen op het nummer dat
24 uur bereikbaar is. U krijgt dan
direct iemand van het team aan de
telefoon, zodat er direct een afspraak gemaakt kan worden ter
kennismaking. Het team telefoonnummer is 06-10 90 80 53. Tevens
zijn wij bereikbaar via de mail:
middelstum@buurtzorgnederland.com.
Ook via uw huisarts of bij ontslag
uit het ziekenhuis kunt u een aanvraag voor zorg doen.

11

Rimpels

IJsbaanvereniging
Kantens
Op zaterdag 7 november om 20.00 uur is de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van de vereniging. Deze vergadering wordt zoals
gewoonlijk gehouden in het Kanster Jeugdhonk.
Tijdens deze vergadering worden
de leden op de hoogte gebracht
over de stand van zaken van onze
vereniging en zullen de penningmeester en de secretaris verslag
doen van het jaar 2014-2015.
Daarnaast willen we u op de hoogte
brengen van de gesprekken die
plaats hebben gevonden tussen de
besturen van het Kantster Jeugdhonk en de ijsbaanvereniging.
Ook zal de aanschaf van een nieu-

we baanveger en sneeuwblazer op
de agenda staan. Voor de aanschaf
van een van deze machines is toestemming nodig van de leden.
Komt dus allen op onze ledenvergadering en maak kans op één van
de mooie prijzen die er te winnen
zijn bij de verloting die gehouden
gaat worden.
Het bestuur van
IJsbaanvereniging Kantens

Een tijd geleden kreeg ik van iemand een digitale
poster van Loesje over rimpels toegestuurd. Benieuwd wat er nog meer op dit gebied is ben ik gaan
googelen. Eerst 'rimpels' in combinatie met 'Loesje'.
Daarna alleen 'rimpels'. Ik heb een kleine selectie
gemaakt van wat ik over 'rimpels' vond.
Veel wijsheden. Dat iedereen er zijn voordeel mee
doet.
- Zonder vlek of rimpel = Zonder gebreken
- Iemands rimpels wegstrijken = Iemands problemen oplossen
- De zorg om er jong uit te zien geeft vele vrouwen
nieuwe rimpels. (Georges van Acker, Vlaams dichter)
- Zolang een vrouw lichtjes in haar ogen heeft zal geen
man de rimpels ernaast zien. (Dolores del Rio Mexicaans-Amerikaans actrice)
- Laat ons oppassen dat de ouderdom ons niet meer
rimpels in de geest brengt dan op het gelaat. (Michel
Eyquem de Montaigne 16e eeuw)
- Schoonheid en lelijkheid verdwijnen beide onder de
rimpels van de ouderdom; de eerste verzinkt er in, de laatste wordt er door
bedekt. (Jean Antoine Petit-Senn 19e eeuw)
- Rimpels zijn de doodlijnen van de schoonheid. (James Lendall Basford,
19e eeuw)
- De rimpels hebben zijn daden op zijn voorhoofd gegrift. (Pierre Corneille,
17e eeuw)
- Wie naar alle kanten glimlacht, krijgt alleen maar rimpels in zijn gezicht.
(onbekend)
- De geschiedenis maakt een jong mens oud, zonder
rimpels of grijze haren, door hem het voorrecht van
de ervaring der ouderdom te geven zonder de daarmee gepaard gaande zwakheden en gebreken. (Thomas Fuller, 17e eeuw)
- Als je geen rimpels hebt, heb je te weinig gelachen.
(Phyllis Diller)
- Een botox behandeling kan een uitstekende keuze
zijn wanneer je je stoort aan (fijne) rimpels op je
voorhoofd, tussen je wenkbrauwen of rond je ogen
en/of mond (reclame)
- Klinische en dermatologische studies bewijzen dat Eucerin HyaluronFiller, met Hyaluronzuur en Saponine, rimpels zichtbaar vermindert.
(reclame)
- Crèmes die rimpels laten verdwijnen bestaan niet. (consumentenbond)

Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl
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Raar maar waar
Het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar was ‘Raar maar waar’.
Hierbij stond alles centraal wat raar, maar toch wel waar is. We zongen
met elkaar: ‘hoe een vliegtuig vliegen kan, hoe een boot drijven kan, hoe
een auto rijden kan, daar word ik zo nieuwsgierig van!’ Nieuwsgierigheid
is wat we in onze projectweek dan ook zeker gezien hebben.

kleuren en een robot gemaakt. In
groep 7 en 8 is gewerkt aan de
boekenrobot en hebben de kinderen met elkaar het begin gemaakt
van een film. De week is gestart
met zang en dans op het plein,
waarbij ouders van harte welkom
waren om mee te dansen. We hebben als team weer genoten van alle
leuke activiteiten, die met de kinderen zijn gedaan en kunnen terugkijken op een geslaagde projectweek.
De kinderen van groep 1 en 2 hebben ruimteschepen gemaakt en
zelfs de hele aarde in elkaar geknutseld. De kinderen van groep 3
en 4 konden hun nieuwsgierigheid
kwijt in de tovenarij en uitvindingen, onder andere met Ti ta tovenaar proefjes. In groep 5 en 6 hebben de kinderen een proefjescircuit
doorlopen, koekjes met rare gezichten gebakken, getoverd met

Omdat boeken en het lezen centraal staat bij de Kinderboekenweek nog een aantal boekentips:
Franky (groep 1 en 2), de Keepvogel (groep 3 en 4), De waanzinnige
boomhut met 52 verdiepingen
(groep 5 t/m 8).
Tijdens de opening werd er door de
kinderen en ouders gedanst op het
kinderboekenweeklied.
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Agenda
Rottum
Let op!
Nieuwe openingstijden

Vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur
(ook voor afhalen)
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
Vrijdag 6 november
Snert met roggebrood en spek
Vrijdag 13 november
Kapucijnerschotel
Vrijdag 20 november
Puree met rodekool en hachee
Vrijdag 27 november
Stamppotje van het huis
Ook uw adres voor frites (Maxpatat) en snacks v.a.  1,30
Ook voor uw catering het adres!
Tot ziens bij Jeanet
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Tot 1 januari 2016
kerk Rottum
10.00 uur - 17.00 uur
expositie Triade van Loekie Vorst,
Bart de Vogel en Huib van der Stelt
gratis entree
________________________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
___________________________________________
Maandag 2 november
20.00 uur
t Schienvat
VDK vergadering
Dinsdag 17 november
20.00 uur
t Schienvat
Vrouwen van Nu met NUT
Zaterdag 21 november
achter de molen
intocht Sinterklaas
Woensdag 25 november
19.30 - 22.30 uur
t Schienvat
Bridge club
VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT
Maandag
19.30 - 22.30 uur
toneelclub Advendo
Dinsdag
9.30 - 12.00 uur
schildercursus o.l.v. Gerda Onnes

09.45 - 11.00 uur
volksdansen
13.30 - 16.00 uur
schildercursus o.l.v. Gerda Onnes
20.00 - 21.30 uur
tai chi
Donderdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
20.00 - 22.30 uur
damclub
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
biljartclub
Zaterdag
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
___________________________________

Weekenddiensten

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
________________________________________

TANDARTSEN:
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.

KLEINE KLUSJESDIENST:
0595 551084 - 06 14611173
________________________________________

31 oktober 1 november
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum - 0595 442244
7 en 8 november
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - 0596 572818
13 november
Tandartspraktijk Conradie
Bedum - 050 3012337
14 en 15 november
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - 0595 431716
21 en 22 november
J.F. Perdok
Baflo - 0595 422723
28 en 29 november
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - 0596 572818
________________________________________

Klanten van de Bibliobus uit Kantens, kunnen voor boeken, dvd's en
tijdschriften behalve in Uithuizen
(waar wegens verbouwing tijdelijk
een bus staat) ook in Middelstum
terecht!
Na de zomeropening (basisschool
vakantie) zijn de volgende openingstijden van kracht:
Dinsdag 14.30 17.30 uur
Vrijdag 14.30 20.00 uur

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

Openingstijden bibliotheek
Middelstum

Bibliotheek Middelstum
Coendersweg 22
9991 CD Middelstum
0596 55 26 16
middelstum@mijneigenbibliotheek.nl
_____________________________________

Taizé viering in
Stitswerd
Zondagavond 15 november wordt
er in de Georgiuskerk van Stitswerd een Taizé viering gehouden,
in clusterverband, met de Protestantse gemeenten MiddelstumToornwerd-Westerwijtwerd, Huizinge en Westeremden. De aanvang is 19.00 uur. De kerk is schaars
verlicht met veel waxinelichtjes.
Janny Prins-Pestoor en gemeenteleden dragen zorg voor de lezingen
en zoals altijd is er ruimte voor
stilte en bezinning. De kerk van
Stitswerd is uitermate geschikt
voor deze vieringen, vanwege de
intimiteit van de eeuwenoude kerkruimte. Martin Sprenger bespeelt
de piano en er is medewerking van
een fluitiste. Iedereen is van harte
welkom.

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
GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT
Zondag 1 november
09.30 uur ds. J.M.A. Groeneveld,
Assen
14.30 uur ds. P.A. Slager
Woensdag 4 november (dankdag)
19.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 8 november
11.00 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
16.30 uur ds. M. de Vries, Bedum
Zondag 15 november
09.30 uur ds. P.A. Slager (H.A.)
14.00 uur ds. G.O. Sander, Assen
Zondag 22 november
09.30 uur L.G. Boonstra, Slochteren
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 29 november
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.00 uur ds. J.H. Soepenberg,
Assen
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 1 november
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J.P. Rozema
Woensdag 4 november (dankdag)
19.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 8 november
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. A.A.L. Aalderink
Zondag 15 november
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. R.G. den Hertog
Zondag 22 november
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J.J. Lof
Zondag 29 november
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. D.J. Steensma

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
ANTONIUSKERK
Zondag1 november
10.00 uur kw. J.C. Prins-Pestoor
Zondag 8 november
10.00 uur ds. E.J. Struif, Oosterwolde
Zondag 15 november
10.00 uur dhr. A. Riepma, Oldehove
19.00 uur kw. J.C. Prins-Pestoor
Taizé viering in Stitswerd
Zondag 22 november
10.00 uur kw. J.C. Prins-Pestoor
eeuwigheidszondag, herdenking

gestorvenen, m.m.v. Martin Sprenger, tenor
koffie en thee in Salem
Zondag 29 november
10.00 uur drs. J.W. Bassie, Groningen
1e Advent
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 8 november
19.00 uur - ds. A.J. Fraanje
Zondag 22 november
19.00 uur ds. J. den Admirant
Zondag 29 november
19.00 uur ds. F. Stalman

Mededeling t Schienvat
Na zo'n acht jaar draag ik m.i.v. 1 januari 2016, t Schienvatbeheer
over aan Jeanet.
U kunt Jeanet bereiken op M 0624883807 en T 551280.
Vanaf 1 november ga ik mij geleidelijk aan terug trekken, wat inhoudt
dat op zaterdag de eetsalon en afhaal gesloten zijn.
Vrijdag is de eetsalon en afhaal geopend van 17.00 - 20.00 uur.
Vriendelijke groet,
Rita Pool
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Foto van de maand
Lekker kledder
Regen vinden de meesten onder ons volgens mij niet leuk. Of je moet boer zijn en je gewassen vragen hoognodig
water! Maar als kind hou je volgens mij meer van een zonnetje. Tenzij….. je op een hete zomerdag loopt te puffen
en je zélf regen kunt maken. Dat is hier gebeurd. Een tuinslang omhoog, de kraan vol open en dansen maar in
die verrassend verkwikkend dalende druppeltjes… Heerlijk! Een tafereeltje echter dat we voorlopig niet zullen
zien.
(Met dank aan de regenmakers Femke en Nanke uit Stitswerd.)
Paul Moonen - Stitswerd
_________________________________________________________________________________________________________

VOORAANKONDIGING
De CSCW gaat op zaterdag 19 december een markt in
kerstsfeer organiseren. Deze markt is van 15.30 - 19.30
uur in t Schienvat. Alle verenigingen, maar ook particulieren, zijn uitgenodigd om aan deze markt deel te
nemen. In het volgende nummer volgen de details,
maar men kan zich nu al wel opgeven bij Marten
Miske, m.miske@hetnet.nl
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Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
22,50 per jaar (per 1-1-2014).
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
434206
___________________________________

Opbrengst

Redigeerwerk:
Paulien Ros - Rottum.

De totale opbrengst van de collecte voor de Nierstichting bedraagt 349,33. Namens de Nierstichting iedereen bedankt voor de
bijdrage. Mocht u de collectant
gemist hebben en wilt u alsnog
doneren of wilt u verdere informatie
over de Nierstichting, kijk dan op:
www.nierstichting.nl

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Christiaan Bijsterveld,
collecte coördinator
Kantens, Rottum
en Stitswerd

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum

Oud papier
Zaterdag 12 december
vanaf 9.00 uur

T 0595 - 551788

