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Sterrenspeurtocht
Traditiegetrouw organiseerde de CSCW/Feestcomité op zaterdag 15 oktober weer haar speurtocht voor jong
en oud: deze keer een 'Sterrenspeurtocht'. Mijn zoon vroeg zich af wat er dan met 'sterren' bedoeld werd? Gaan
we sterrenkijken of kunnen we sterren als Gerard Joling of Jan Smit verwachten? Ik stelde voor het maar
gewoon af te wachten… dus gewapend met pen en zaklamp vertrokken wij naar het Jeugdhonk.

De opkomst was groot en jong én
oud was goed vertegenwoordigd.
Ieder maakte een groepje en de
groepen vertrokken om de beurt. Al
snel werd duidelijk wat er met 'ster-
ren' bedoeld werd: we werden de
weg gewezen door kartonnetjes,
waarop een ster stond. Als deze
(rechts of links) knipoogde, moes-
ten we dus rechts- of linksaf slaan,
of als de ster je met twee ogen
aankeek, kon je rechtdoor lopen.
Makkelijk dus, toch?
De sterren leidden ons eerst door
het Kantster bos, en vervolgens
zigzag door het dorp. Onderweg
kwamen we de vragen tegen, die
regelmatig ook met het zonnestel-
sel te maken hadden. Ze waren
soms best lastig, of dachten we
misschien té moeilijk? En natuur-
lijk moesten we er rekening mee
houden, dat er ook 'instinkers' bij 1e prijs  slagroomtaart

zaten. Nou, die zaten er ook in!
Bij aankomst weer in het Jeugd-
honk, kon ieder een heerlijke pan-
nenkoek of een kop snert krijgen.
Hoewel het qua weer een heerlijke

Wilt u in t Lougnijs adverteren, dat kan!
Neem contact op met onze redactie: info@tlougnijs.nl

natuurlijk wel in.
Ten slotte maakte Marten de uit-
slag bekend en gingen zowel de
grote verliezers (poedelprijs) als
de winnaars (eerste tot en met der-
de plaats) er met een prijs vandoor.
CSCW/Feestcomité, bedankt voor
deze gezellige avond en vooral
doorgaan...!

Een deelneemster

2e prijs  slagroomschnitt Poedelprijs zak marsjes

3e prijs  mini tompoucen

droge herfstavond was, ging dat er
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Feestelijke Sinterklaasintocht
in Kantens
We hebben weer een brief gehad van Sinterklaas! Daarin laat hij weten
om op zaterdagmiddag 19 november a.s. weer met zijn zwarte pieten
naar ons dorp te willen komen. Als organisatie willen wij daaraan
natuurlijk een feestelijk tintje geven.

Pakjesboot 12 zal omstreeks half
twee aanmeren achter bij de molen
de Groote Geert.
Daar heten we de Sint met zijn
knechten heel hartelijk welkom.
Muziekvereniging Uno Animo uit
Zuidwolde zal de feestelijke rond-
gang door het dorp muzikaal om-
lijsten.
Om ongeveer half drie zal er een
feestmiddag beginnen in het dorps-
huis t Schienvat.
Dit jaar gaan wij er wederom één
groot feest van maken met veel
muziek en dansen met de pieten.

Op deze middag wil Sinterklaas
veel aandacht schenken aan de
kinderen.
Ouders kunnen daarom een leuke
gebeurtenis of anekdote sturen naar
sintkantens@outlook.com. Dan zal
Sinterklaas de kindertjes bij zich

roepen en mogen ze hun verhaal
vertellen.
Na afloop van het grote feest krijgen
alle kinderen iets lekkers mee naar
huis.

Ook mag er door de kinderen weer
geknutseld worden. Voor de mooi-
ste knutselwerkjes zullen weer
mooie prijsjes zijn te winnen. Op
vrijdagavond 18 november tussen
18.30 en 19.00 uur kunnen de knut-
selwerken worden ingeleverd in
het t Schienvat.

CSCW Kantens en
sinterklaasorganisatie
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1. We chatte ff met...
Willem van Zanten, Pasto-
rieweg 4, Kantens.

2. Wat is je favoriete
muziek?
Sun is shining.

3. In welke tak
van sport zou jij
wel wereld-
kampioen wil-
len worden en
waarom?
Polsstokhoog-
springen.

4. Waar kunnen we
je in het weekend
(overdag of 's avonds)
tegenkomen?
Op de boerderij.

5. Wat is je favoriete
vakantiebestemming?
Duitsland.

6. Voor wat voor gerecht
kunnen we je 's nachts
wakker maken?
Patat, Pizza, Bami, Spaghetti.

Beste mensen,
Per 1 januari as. verlaat Wimjan Rietdijk de redactie van t Lougnijs.
Wij, als mede-redactieleden, vinden dat erg jammer, maar respec-
teren natuurlijk zijn beslissing. Wimjan was afgelopen 10 jaar
eerst actief als redactielid en later ook als eindredacteur. Diverse
mensen onder u hebben vast ooit contact met hem gehad inzake
t Lougnijs, telefonisch of via de mail.

Nu zijn we als redactie op zoek naar een nieuw redactielid. Hij of
zij hoeft niet de functie van eindredacteur op zich te nemen, maar
dat kan natuurlijk wel.
De leeftijd is niet belangrijk, wel hebben we een lichte voorkeur voor
heren, om de samenstelling van de redactie in balans te houden.
Maar het belangrijkst is dat je enthousiast bent, wilt meedenken en
-praten met het vullen van het blad, mensen benaderen en wellicht
af en toe zelf ook eens de pen ter hand te nemen.
Er wordt éénmaal per maand vergaderd en de tijdsbelasting is
ongeveer tussen 3 en 6 uur per maand, grotendeels zelf in te vullen.

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan t Lougnijs, neem dan
contact op met Alette de Vries (T. 434206).
Je kunt eerst enkele keren een redactie-vergadering bijwonen,
alvorens we je definitief als redactielid 'benoemen'.

Kunnen we op je rekenen?

Beste lezers,
Wandelend met de hond werden we bij het speeltuintje „t Spruddernest”
aangehouden door de mannen van de plantsoendienst. Zij hadden daar
een ring gevonden met inscripties en vroegen ons, of wij wisten, wie er
zijn of haar ring mist. Zij gaven ons de ring, we hebben de ring
meegenomen en bewaren hem, tot de eigenaar hem weer terugvraagt.
Na enige tijd zullen we hem naar de gemeente brengen.

Wie heeft er een ring verloren of weet iemand, die zijn/haar ring kwijt is?
Graag contact opnemen met:

Gerben en Corrie Lenstra
Oosterweg 6
9995 VJ Kantens
corriegerben@hetnet.nl

 552390
M 06-28403163 (Corrie)
M 06-53774239 (Gerben)
____________________________________________________________________

7. Op welke site ben je vaak
te vinden?
Diep.io.

8. Hoe ziet jouw toekomst-
droom er uit?

Grote/kleine boerderij.

9. Aan welke activi-
teiten in het dorp
doe je mee?
Trekker rijden.

10. Wat zou jij
in het dorp
waar je woont
willen veran-
deren en
waarom?
Niks.

11. Tot slot,
met wie
chatte we de
vol gend e
keer?
H a n n e k e

Jansen.

(Red.: lekker kort en krachtig, Willem!)

Jaarvergadering
ijsvereniging
Op zaterdag 1 november  2016 om 20.00 uur nodigt het bestuur van de
ijsbaanvereniging  alle leden van harte uit voor de jaarvergadering. Onder
het genot van een kopje koffie of thee zal het bestuur verslag doen van
wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan voor de vereniging en wat hun
plannen zijn voor het komende jaar.

Op deze avond zal er ook verslag gedaan worden over de samenwerking
met het nieuwe bestuur van het Kanster Jeugdhonk. Ook zal de nieuwe
ijsbaanveger getoond worden, die wij met behulp van veel sponsoren
hebben  kunnen aanschaffen.  Het bestuur laat nu al wel weten dat er ook
deze winter weer een uitstapje naar de ijsbaan Kardinge voor de leden
wordt georganiseerd. U ziet dat er genoeg redenen zijn om de jaarverga-
dering te bezoeken op 1 november as. in de kantine van de ijsbaanver-
eniging/ Kanster Jeugdhonk.

Namens het bestuur
Herman Wassink

Nieuws van
de schrijfclub!
Hou je van schrijven, ben je be-
nieuwd wat anderen van je werk
vinden, wil je wat beter leren schrij-
ven?

Schuif dan gerust aan (gratis en
vrijblijvend) op 25 november 20.00
uur, De Weefkamer bij Corrie Lens-
tra (Oosterweg 4 Kantens).
Eens per maand komen we samen
om onze korte verhalen te bespre-
ken.

Inspirerend, leerzaam, en gericht
op ieders eigen schrijfstijl. Én ge-
zellig, met koffie en koek.

Opgeven of meer informatie:
schrijfles@gmail.nl

Groeten, Bianca Boxtart
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Wat doet Rottumer Michiel Herweijer in Assen?
WIE IS MICHIEL HERWEIJER?
Inmiddels 61 jaar waarvan 36 jaar gelukkig getrouwd met Suzan van Duinen. Woont sinds 1992 in Rottum. Hun beide kinderen, Wisse en Geeske,
zijn al lang en breed uitgevlogen. Ze wonen nu in Wassenaar respectievelijk in Como (Italië). Michiel werd in Leiden geboren maar groeide op in
Hoogeveen. In de jaren zeventig studeerde hij economie en politicologie in Nijmegen. In de jaren tachtig werkte hij in Enschede op de Technische
Universiteit en vervolgens in Zoetermeer bij de toezichthouder op de sociale zekerheid (SVr). De volgende twintig jaar werkte hij op de
Rechtenfaculteit in Groningen (RuG). En dan nu al weer vijf jaar als directeur bij de Rekenkamer in Assen. Hij piekert er niet over uit Rottum te
verhuizen.

WAT DOET ROTTUMER MICHIEL
HERWEIJER IN ASSEN?
Wat heeft de provincie bereikt?
In het vorige Lougnijs vertelt Sta-
tenlid Hilma Oudman dat de Noor-
delijke Rekenkamer een presenta-
tie gaf op het provinciehuis. Die
presentatie ging over het provin-
ciale toezicht op chemische bedrij-
ven in onder meer de Eemshaven
en het havengebied bij Delfzijl. Is
dat milieutoezicht beter geworden?
Ondanks een ingrijpende reorgani-
satie (de vorming van de Groninger
omgevingsdienst) bleek dat er
weinig was veranderd in het aantal
bedrijfsbezoeken per jaar en de
zaken waarop bij zo'n bedrijfscon-
trole wordt gelet.

Toen Hilma vorig jaar net als Sta-
tenlid was geïnstalleerd, kwam de
Noordelijke Rekenkamer ook op
het provinciehuis op bezoek. Toen
ging het over de vraag of het provin-
ciale wegenonderhoud doelmatig
was. Worden er geen wegen op-
nieuw geasfalteerd terwijl die we-
gen er nog goed bij liggen? En,
wordt kostbaar onderhoud van slui-
zen en bruggen niet uitgesteld om
zo geld te besparen terwijl die brug-
gen en sluizen juist hard aan groot
onderhoud toe zijn?
De Noordelijke Rekenkamer vond
diverse voorbeelden van deze twee,
minder doelmatige, onderhouds-

beslissingen. Meer weten? Kijk dan
op www.noordelijkerekenkamer.nl

WERKEN IN ASSEN
Sinds de zomer van 2011 rijd ik
vrijwel elke werkdag naar Assen.
Het kantoor ligt in het centrum. Met
zes medewerkers (zie website)
bereiden we de rapporten voor.
Onze drie bestuursleden stellen de
rapporten vast.
De Rekenkamer werkt voor de Sta-
tenleden van de drie noordelijke
provincies. Sinds 2005 stelt de
Noordelijke Rekenkamer jaarlijks
rapporten op waarin wordt beschre-
ven welke maatregelen het provin-
ciebestuur heeft genomen en wat
daarvan de gevolgen en de kosten
zijn geweest.
Behalve de twee rapporten die ik al
heb genoemd, brachten we het af-
gelopen jaar ook rapporten uit over:
de omvangrijke plannen en nog
beperkte resultaten van het provin-
ciale 'krimpbeleid' en over de po-
gingen om de schaalvergroting in
de landbouw enerzijds mogelijk te
maken maar anderzijds aan strik-
tere voorwaarden te binden. De
vraag is steeds: wat kwam er van
de plannen en maatregelen terecht?

WAT GEBEURT ER MET DE RE-
KENKAMERRAPPORTEN?
Dat de provincie een Rekenkamer
heeft, is een wettelijke verplichting
(sinds 2005). De Rekenkamer is
onafhankelijk van het provinciebe-
stuur. De Rekenkamer heeft toe-
gang tot alle gegevens waarover de
provincie beschikt.
De onderzoeksplannen worden
eerst besproken met negen Staten-
leden  collega's van Hilma  van de
drie noordelijke provincies, zowel
uit de oppositie- als ook uit de
collegepartijen.
De rapporten die de Rekenkamer
uitbrengt, zijn altijd openbaar. Een
enkele keer halen  de conclusies
ook  de  krant  of  RTV  Noord.  De
aanbevelingen worden besproken
in de Staten. Het provinciebestuur

is het niet altijd eens met de aanbe-
velingen. Dan moet er worden ge-
stemd.
Van de vijf aanbevelingen in het
rapport over milieutoezicht werden
er vier door de meerderheid van de
Staten aangenomen, maar werd er
ook één op verzoek van het provin-
ciebestuur verworpen.

Hoe gaat het dan verder, na de
stemming in de Staten?
Dit is een vraag voor de Statenle-
den. Want het is de taak van de
gekozen Statenleden om de uitvoe-
ring van hun besluiten door het

provinciebestuur te controleren.
Maar als Statenleden dat willen
kunnen ze ook daarbij een beroep
doen op de Rekenkamer. Een enke-
le keer gebeurt dat ook.
Zo rapporteerde de Rekenkamer
een jaar geleden over de vraag of de
door de Rekenkamer aanbevolen
en door de Staten in 2012 onder-
steunde versnelling van de bodem-
saneringen ook had plaatsgevon-
den. En dat bleek inderdaad het
geval te zijn.

Michiel Herweijer
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Behalve dat ik aanwezig ben bij fractie-, commissie- en Statenvergade-
ringen,  informatiebijeenkomsten en werkbezoeken, was ik ook nog op
het IPO-jaarcongres. IPO? Wat is dat nu weer? IPO is de afkorting van
Interprovinciaal Overleg, de koepelorganisatie van de twaalf provincies.
IPO behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in 'Den Haag'
en 'Brussel'. Nieuwe advertentie:

Pedicure Corine 1/8e
pagina, miv nov.2016

Het IPO-jaarcongres was vorig jaar
in Maastricht, omdat Limburg de
gastprovincie was. Ik heb toen heel
wat andere Statenleden ontmoet en
ook ontdekt dat er veel organisaties
zijn ten dienste van de provincies,
zoals de organisatie Europa decen-
traal, die advies en informatie kan
geven over de toepassing van Eu-
ropees recht en beleid.
Dit jaar was het congres op woens-
dag 5 oktober jl. in Nijmegen met
Gelderland als gastprovincie.
 's Morgens in het plenaire deel gaf
Ank Bijleveld-Schouten als IPO-
voorzitter in haar eerste jaarrede
alvast een boodschap mee aan het
nieuwe kabinet: "De provincie is
een 'krachtige, onmisbare bestuur-
slaag die veel te bieden heeft."
Minister Ronald Plasterk (Binnen-
landse Zaken) pakte tijdens het jaar-
congres de ruimte om ook zijn
waardering voor het middenbestuur
uit te spreken. “De provincies heb-
ben de afgelopen periode veel in-
druk op mij gemaakt. Jullie hebben
de afgelopen tijd laten zien dat jullie
er zijn als het erop aankomt, écht
het verschil kunnen maken." Hij
prees onder andere de schouder-

aan-schouderaanpak bij de vluch-
telingencrisis.
Na deze bijeenkomst waren er al-
lerlei workshops rond het thema
'Pak de ruimte'. Zo gaf een journa-
list van De Gelderlander tips over
hoe provincies kunnen zorgen dat
hun berichten goed worden opge-
pakt door de media en gaven spe-
cialisten uitleg over de Omgevings-
wet en de gevolgen van die wet
voor provincies. Ook waren er een
aantal excursies in de stad Nijme-
gen, zoals een fietsexcursie Pak de
Waal. Onder leiding van een gids
kwamen we te weten welke bijzon-
dere oplossing er is bedacht om
een  dreigende  dijkdoorbraak  te
voorkomen bij hoge waterstanden
in de rivier de Waal. Vanaf de Spoor-
brug konden we zien hoe er een
nevengeul van drie kilometer is
gegraven.

Aan het einde van het congres werd
het 'congresstokje' overgedragen
aan Jacques Tichelaar, commis-
saris van de Koning in Drenthe. Dus
volgend jaar naar Emmen!

Hilma Oudman-Dam

Aandachtig luisterend naar de
gids bij de Waal
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Nog meer Groninger scholen
Sportieve Gezonde School
Scoren met bewegen voor nu en voor later. Dat is het project Sportieve
Gezonde School, waarbij scholen werken aan een gezonde ontwikkeling
en een actieve leefstijl van hun leerlingen. Dit gebeurt door inzet van een
vakleerkracht en meer beweegactiviteiten tijdens en na schooltijd. Met
positief resultaat, zo blijkt uit onderzoeksresultaten. Inmiddels hebben
al 23 scholen deelgenomen en dit najaar zijn er nog eens 7 scholen in
de provincie Groningen met het project gestart.  Door steun van onder
meer de Provincie Groningen, GasTerra en Nijha BV, kunnen scholen ook
in 2017 weer aan het project deelnemen.

Het Instituut voor Sportstudies van
de Hanzehogeschool Groningen
monitort de vorderingen van de leer-
lingen. Uit de onderzoeksresulta-
ten blijkt onder meer dat de inzet
van een vakleerkracht bewegings-
onderwijs een positief effect heeft
op de ontwikkeling van de motori-
sche vaardigheid van kinderen in
de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar. In
16 weken zijn de leerlingen vooruit-
gegaan op verschillende motori-
sche onderdelen, zoals stuiten,
gooien, vangen en springen.

Lesprogramma “Vet gezond”
Naast bewegen is ook gezonde
voeding belangrijk. Daarom heeft
de opleiding Voeding en Diëtetiek
van de Hanzehogeschool Gronin-
gen een lesprogramma “Vet ge-
zond” ontwikkeld, dat de deelne-
mende scholen in hun lessen kun-
nen toepassen. Binnenkort gaan op
een aantal scholen pilots van start.

Concept doorontwikkelen
Zo blijft het project Sportieve Ge-
zonde School zelf ook in beweging.
“We willen het concept  dooront-
wikkelen richting het voortgezet
onderwijs (VMBO) en het MBO”,
aldus projectleider Karin Zwart van
Huis voor de Sport Groningen.
“Want ook in het VMBO en MBO
kunnen we nog veel winnen op het
gebied van een gezonde en actieve
leefstijl. Op dit moment zijn we

bezig het concept vorm te geven.
Dit doen we samen met de Hanze-
hogeschool, Instituut voor Sport-
studies. Doel is om begin 2017 de
Sportieve Gezonde School van start
te laten gaan op 2 pilotscholen in het
VMBO.”

Het project Sportieve Gezonde
School is onder de vlag van Sport-
plein Groningen ontwikkeld door
Huis voor de Sport Groningen, Han-
zehogeschool Groningen Instituut
voor Sportstudies en Stichting Open-
baar Onderwijs Marenland. Ook FC
Groningen en Donar hebben zich
aan het project verbonden en ma-
ken daarmee deel uit van het sa-
menwerkingsverband.

Huis voor de Sport Groningen
Huis voor de Sport Groningen maakt
zich sterk voor een actieve, gezon-
de leefstijl in de provincie. De orga-
nisatie wil Groningers in beweging
brengen en houden door het ont-
wikkelen en organiseren van sport-
en beweegprojecten. Dit gebeurt
lokaal op zowel beleids-, coördine-
rend- als uitvoerend niveau. De
belangrijkste organisaties die wor-
den ondersteund zijn gemeenten,
sportverenigingen en onderwijsin-
stellingen.

Zo ging het honderd jaar geleden!
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Brief van Jarka Povova (deel 3)

Lieve dames
Zoals ik in de vorige brief beloofde, zal ik het deze keer over de infrarode-
matten hebben. Ook leg ik graag uit hoe deze matten werken bij
Detoxicatie (waar ik het de vorige keer over heb gehad) en hoe de
lymfeklieren bij dit proces werken.

We concentreren ons eerst op de
lymfomloop en de werking van de
lymfklieren, die belangrijk zijn voor
de immuniteit. Bij volwassenen
bevat de lymfomloop 10 tot 15 liter
lymfevocht, wanneer het lichaam
goed functioneert. Wanneer dit niet
het geval is, kan de lymfomloop
verstopt raken, door toxinen ofwel
gifstoffen die in ons lichaam opge-
slagen worden, waardoor het lym-
fevocht zich verzamelt in de weef-
sels van ons lichaam. Bijvoorbeeld
in de gewrichten en in onze buik.
Het is niet allemaal vet wat zich
ophoopt in ons lichaam, maar dus
ook lymfevocht, waardoor we dik
worden.

Mijn werk is onder andere om deze
lymfomloop weer goed op gang te
krijgen. Hiervoor maak ik gebruik
van een zogenaamde lymfejas en
een lymfebroek, die de lymfom-
loop weer op gang brengt. Ze lijken
op een soort slaapzakken die met
lucht gevuld worden en zo het
lichaam zacht masseren, waardoor
het proces van een goede lymfom-
loop weer op gang wordt gebracht.
Wat ook heel belangrijk is voor de
lymfomloop, is dat wij per dag 1 á
1,5 liter vocht tot ons nemen, in de
vorm van thee of water, het liefst
bronwater zonder koolzuur. Als wij
niet genoeg drinken, dan blijven de
afvalstoffen in ons lichaam. Je zou
dat zo kunnen zien als de was in een
wasmachine, die met vuil water
gewassen wordt. Die wordt dus
ook niet schoon!

Naast de lymfomloop hebben wij
een bloedsomloop, die net zo be-
langrijk is voor ons afvalsysteem.
Om dit afvalproces te versnellen
heb ik speciale matten uit Zuid-
Korea (anders dan onze deurmat-
ten, die juist wél prettig zijn om op
te liggen). Het zijn matten
met infrarode warm-
te, gevuld met spe-
ciale aarde van
o.a. gemalen Jade
of Jadestenen uit
Zuid-Korea en
worden elektrisch
verwarmd.

Waarom zijn deze matten belang-
rijk en hoe is de werking?
Zoals jullie weten bestaat ons
lichaam uit spieren. Bij tijd en wijle
ervaren wij pijn in de spieren van
armen, benen of rug door overbe-
lasting. Maar heel vaak ervaren wij
die pijn op een andere plek dan
waar de oorzaak van de pijn werke-
lijk zit. Dit komt doordat de zenuw
bij die plek onderdrukt wordt.
De Infrarode-matten verwarmen nu
heel intensief ons lichaam en de
spieren, waardoor de bloedsom-
loop sneller gaat stromen. De
bloedsomloop, door de warmte
gestimuleerd, zorgt dat op de be-
wuste plekken de spieren ontspan-
nen en de zenuwen los gemaakt
worden. De matten zijn juist hier-
door goed om het lichaam te prepa-
reren voor de handmassage, die ik
dan  toepas.  Zo  kan  ik  de  vaste
pijnknopen weer los masseren.

Wanneer iemand langere tijd pijn in
de spieren heeft, kunnen hierdoor
inwendige ontstekingen ontstaan.
Dit kan gebeuren door een situatie
van stress, waardoor verkramping
kan ontstaan op de stress-plek,
bijvoorbeeld door lange tijd van
irritatie van (rug)pijn of door kou-
vatten op de spieren. Ook tocht is
een grote boosdoener!
Deze infrarode-matten met zijn
speciale warmte zijn in Nederland
nog niet zo bekend, omdat het één
van de nieuwste technieken is om
chronische ontstekingen te gene-
zen. Elders in de wereld, zoals in
mijn geboorteland Tsjechië, wordt
het al wat meer toegepast.

Nu weten jullie een beetje hoe ik te
werk ga. In Tsjechië deed ik dit al
vele jaren en omdat ik hier mijn
Peter ontmoette, pas ik het nu ook
al 3 jaar toe in 'Salon Jarka' in
Kantens.

Lieve dames, dit is
wat ik jullie graag wilde
vertellen en uitleggen.

Groeten van
Jarka Povova
Centrum van
Gezondheid
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Van Anje van der Hoek-Linstra kreeg ik een mail of ik een verhaal wilde
schrijven in de dorpskrant t Lougnijs onder de rubriek “Uitgevlogen”.

In 1946 ben ik geboren aan de
Klinkenborgerweg 6 op de boederij
“Walsemaweer”. Mijn ouders boer-
den daar tot ongeveer 1990. Tot
mijn zesde jaar was ik thuis, er was
nog geen kleuterschool. Het eerste
jaar ging ik lopend naar school, een
fiets had ik nog niet. 's Middags at
ik warm bij bakker Bolt. Een paar
jaar later hadden we een auto. In die
jaren ging je per 1 april naar school.
Die stond waar nu t Schienvat staat.
Op de eerste schooldag kreeg je
een “stoetboom” die bij de bakker
op zolder “groeide”. Er hing veel
lekkers aan. Ook kregen we een
prent met leuke gedichtjes en ver-
haaltjes.

In 1953 werd er een nieuwe school
gebouwd, waar ik bij de opening
met Wietse Holman de sleutel
mocht overhandigen aan mevrouw
Cleveringa, de echtgenote van de
burgemeester.
Veel leerkrachten waren in mijn
schoolperiode ziek, dan kreeg je
vrij van school, er waren geen in-
valsters.

In 1956 werd de kleuterschool op-
gericht, waar mijn moeder jaren-
lang secretaresse van was. Ook
ging ik jarenlang naar de gymnas-
tiekvereniging “Climax”.

Na de lagere school ben ik naar de
Ulo in Uithuizen gegaan, altijd op de
fiets. Naar school brengen was er
in die tijd niet bij. Vervolgens enke-
le jaren naar de Huishoudschool
aan de Kraneweg in Groningen.
Na mijn schoolperiode ben ik gaan
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Oproep voor de rubriek Uitgevlogen
In Uitgevlogen zijn al heel veel mensen aan het woord geweest.
Iedereen die in Kantens, Rottum of Stitswerd geboren is en naar
school is gegaan, kan meedoen. Zo langzamerhand wordt het
moeilijker om deelnemers te vinden. Als er dorpsbewoners zijn
die denken dat hun zoon of dochter, broer of zuster, of u hebt nog
een oude schoolvriend(in), het leuk zou vinden om eens mee te
werken aan Uitgevlogen, kunt u dat doorgeven aan Anje van der
Hoek, telefoon 0595 551538

Korte spruit voor Grote Geert
Op woensdagmiddag j.l. werd op koren en pelmolen de grote Geert een
nieuwe korte spruit geplaatst achter in de molenkap.

De oude horizontale balk was dusdanig aan de uiteinden verrot, dat er
besloten werd om een nieuwe te plaatsen, en het draaien van de kap op
de wind weer veilig kan gebeuren. Opdrachtgever de gemeente Eems-
mond liet het werk uitvoeren door Molenmakersbedrijf Dunning uit Adorp.

werken in het Academisch Zieken-
huis in Groningen als Inas op de
afdelingen.

In 1972 ben ik getrouwd en naar
Drachtster Compagnie verhuisd. Je
moest wel Fries leren, anders hoor-
de je er niet bij. Op de verenigingen
werd uiteraard Fries gesproken. In
1979 zijn mijn man en ik naar het
buitengebied van Dedemsvaart
verhuisd. Hier hebben we een
groenvoorzieningsbedrijf gehad
waar ik veel meewerkte.

We hebben vier kinderen gekre-
gen, een zoon en drie dochters
waarvan de jongste, nu 30 jaar, het
Syndroom van Down heeft. Zij is tot
haar 20ste naar de ZMLK-school in
Ommen geweest. Nu werkt ze met
heel veel plezier bij een dagbeste-
ding in Ommen. Ze heeft ruim acht
jaar in Dedemsvaart begeleid ge-
woond en woont sinds kort in Om-
men ook met begeleiding.

Mijn huwelijk heeft geen stand ge-
houden. Het groenvoorzieningsbe-
drijf is gestopt. Vele jaren heb ik op
campings gewerkt, maar ook bij
onze buren die een snijgroenkwe-
kerij hebben. Hier moesten kleine
en grote groenblijvende takken
geknipt worden. Die gaan naar de
bloemist en de groothandel, vaak
koud en nat werk 's winters. Dit
deed ik van september tot mei.

In mijn vrije tijd ben ik al 37 jaar lid
van de Vrouwen van Nu, waar ik
voor de tweede keer in het bestuur
zit. We hebben ongeveer 130 leden.
Je kunt er aan veel activiteiten
meedoen.
Het Groninger land trekt me nog
steeds. Na het overlijden van mijn
moeder in januari van dit jaar kom
ik er wat minder vaak.

Vriendelijke groeten van
Korrie Eendhuizen,
Dedemsvaart
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Hercules en Marten
Ik moet een jaar of achttien geweest zijn toen de tekenleraar van de HBS,
waarop ik zat, vond dat we met de hele klas naar het Rijksmuseum
moesten. Er was daar een tentoonstelling van een kunstenaar, waarvan
de tekenleraar zei, dat die bepalend was voor alle kunst na hem.
Rembrandt bezat maar liefst acht werken van hem. Sommige gebruikte
hij als basis voor iets van hemzelf. Met andere woorden als Rembrandt
dat deed, dan moest hij wel goed zijn.

De naam: Hercules Segers. Hij werd geboren in 1589 of 1590 en stierf
ergens tussen 1633 en 1640. Lekker duidelijk dus. Er zijn weinig schil-
derijen van hem bekend, wel behoorlijk wat etsen. Ik had toen nog nooit
van hem gehoord. Ik moest eraan denken omdat ik onlangs in de krant
las dat er maar liefst vijf schilderijen van hem ontdekt zijn en dat er
binnenkort wederom in het Rijks een tentoonstelling van hem is, inclusief
de 'nieuwe' schilderijen. Dat moet ik zien. Waarom? Dan moeten we eerst
even vijftig jaar terug.

We gingen lopend of met de fiets naar het museum, het was niet ver. En zoals
dat gaat met een museum en een schoolklas waren de meeste leerlingen
snel door de hele expositieruimte gelopen en moesten vervolgens wachten,
totdat we weer naar school konden. Mijn toenmalige vriend en ik echter,
wij verbeeldden ons kunstzinnig te zijn, keken onze ogen uit. Vreemde
geheel verlaten landschappen. Dezelfde etsen met verschillende kleuren.
Amsterdamse huisjes in een berglandschap (later bleken de huisjes het
uitzicht te zijn van de kunstenaar uit zijn raam op de Lindengracht, dat hij
had geplaatst in een verlaten berglandschap, terwijl het onwaarschijnlijk
is of Segers ooit een berg in het echt gezien heeft). Al die landschappen
hadden een vervreemde, desolate en trieste sfeer. Geen of nauwelijks een
levend wezen te bekennen. Kortom ze sloten aan bij mijn belevingswereld
op dat moment. Later een boek gekocht. Ik was voorgoed verkocht.
De etsen deden me denken aan heel andere tekeningen. Tekeningen die
ik veel beter kende. Ik zag overeenkomsten met de landschappen uit Tom
Poes en Olivier B. Bommel. Ik was een groot stripliefhebber en vooral van
het werk van Marten Toonder. Toonder moet het werk van Segers gekend
hebben. Dat kan niet anders.

Wat ik toen niet wist en nu wel is het feit dat Toonder iets met Stitswerd
te maken had. Marten Toonder sr. werd als onecht kind geboren in
Warffum. Zijn moeder was een landarbeidster. Vader onbekend. Zijn
moeder kon niet voor hem zorgen en het kind kwam terecht bij haar
ouders. Later trouwde zijn moeder met Eisse Toonder. Ook de kleine
Marten kreeg de naam Toonder. De moeder van Marten sr. ging met
Toonder in Stitswerd wonen. Zij heeft weinig of geen contact met haar zoon
gehad. Die bleef bij zijn grootouders in Warffum wonen. De kleine Marten
werd groot en verhuisde naar Rotterdam om in de zeevaart carrière te
maken. Hij trouwde en kreeg een zoon, onze Marten. Hij heeft ons met
Heer Bommel de aan Segers verwante landschappen geschonken en de
taal met allerlei uitdrukkingen verrijkt. Erik de Graaf uit Warffum heeft dit
allemaal uitgezocht en een tijdje geleden in het Openluchtmuseum Het
Hoogeland er een tentoonstelling aan gewijd. Ik ben hem hiervoor
dankbaar, want dan blijkt dat de oma van een van mijn helden in hetzelfde
dorp gewoond heeft als ik.
De oma van Marten heeft haar kleinzoon misschien nooit gezien, maar
ik voel dat iets van de oorsprong van zijn creativiteit hier rondzweeft en
dus ga ik van de week naar Amsterdam om de oererfvader van Marten
na vijftig jaar weer te bekijken.
(Hercules Segers, te zien tot en met 8 januari Rijksmuseum Amsterdam)

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl
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Nieuw op OBS Klinkenborg
Mijn naam is Anne Praktiek. Sinds augustus ben ik werkzaam in Kantens,
als schoolleider op de Klinkenborg.

Team Rising Sun gaat op reis
en neemt u mee…
Dat heeft deze maand echt wel een dubbele betekenis! Ik kan u namelijk
vertellen dat ons vervoer naar de Alpe d'HuZes geregeld is, Signmakers
uit Leens wil ons weer helpen met de bussen bestikkeren. Dat is voor
ons een mogelijkheid om geld in te zamelen voor “Opgeven is geen
Optie”. Bedrijven kunnen hun logo laten drukken en plakken op de bus,
en hebben dan een “stukje” rijdende reclame van Noord Nederland naar
Zuid Frankrijk. Daarmee sponsoren zij ons doel. Binnenkort gaan we
bedrijven hiervoor benaderen. Andersom mag natuurlijk ook, heeft u een
bedrijf en ziet u het wel zitten bij ons op de bus? Neem dan gerust contact
op met één van ons.

Bedankt
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die mij gesteund hebben
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de Twaalf Hoven. Ik was
blij verrast door alle bezoek, kaartjes en attenties. Ook ben ik nog
steeds blij met de vele bezoekjes die ik thuis krijg.

Groeten Klazien Hovenkamp

Maar ook hebben we contact ge-
had met Jeanet van t Schienvat en
organiseren wij een avond waarop
we u mee willen nemen met onze
reis. De reis die in 2014 begon, ons
in 2015 naar de Alpe d'HuZes bracht
en nu in 2016 doet beslissen om in
2017 weer te gaan.
U bent van harte uitgenodigd op 25
november as. om 20.00 uur. De
toegang is gratis, u krijgt de vrijheid
en de mogelijkheid om een gift te
doen aan Team Rising Sun voor
Opgeven is geen Optie/Alpe
d'HuZes/KWF.

Iedere maand proberen we u bij te
praten over alles wat we doen,
maar soms volgen gebeurtenissen
zich zo snel op dat bijpraten niet
meer lukt. Daarom hebben we op
Facebook een pagina aangemaakt,
deze heet: Team Rising Sun. Daar-
op kunt u ons volgen, liken, vragen
stellen, helpen, steunen.

En bijpraten kan natuurlijk ook bij
ons kraampje voor de deur. De jam
is bij ons  uitverkocht, maar ik kan
u een tip geven: bij Pol Wijnberg in
Stitswerd staan nog een paar pot-
jes!! Ook de walnoten, appels en
peren zijn bijna uitverkocht. Wel
hebben we tijdelijk uien te koop. En
de aardappelen en eieren blijven
we op voorraad houden.

Tot slot wil ik u ons logo tonen, we
zijn er best wel trots op. Pol Wijn-
berg is illustrator én ons teamlid, zij

heeft het ontworpen!! Dus leest u
Team Rising Sun, dan ziet u:
Mooi he?!
Pol is nu druk bezig met kerstkaar-
ten aan het ontwerpen. Die gaan we
verkopen in november aan de deur
en in december, samen met het Alp
d'HuZes-broodje, op de kerstmarkt
in t Schienvat.
Wilt u ook een plekje op de kerst-
markt op vrijdagavond 9 december
dan kunt u contact opnemen met
Jeanet - schienvat@kantens.nl -
of Harriët -
harrietwassink@hotmail.com.
U leest het, er staat weer van alles
te gebeuren! Houd t Lougnijs, de
agenda van t Schienvat en onze
Facebook-pagina goed in de gaten
zodat u niets mist.

Tot de volgende maand,
Team Rising Sun

Ik ben geboren in Zutphen, maar al
op jonge leeftijd naar Groningen
verhuisd. Mijn lagere schooltijd heb
ik in Glimmen doorgebracht, waar-
na ik het Praedinius-gymnasium in
Groningen heb bezocht. Na mijn
eindexamen ben ik in dezelfde stad
rechten gaan studeren. Eenmaal
afgestudeerd ben ik, voordat we
ons op carrière en gezin zouden
storten, met een vriendin een jaar
lang de wereld rond gereisd. Een
ervaring om nooit te vergeten!
Vervolgens ben ik als beleidsme-
dewerker en projectleider bij de
provincie Groningen aan de slag
gegaan. Nadat ik met man en (in-
middels) twee kinderen in Warffum
was neergestreken, heb ik beslo-
ten het roer om te gooien en de

verkorte opleiding aan de PABO te
volgen. Inmiddels ben ik alweer
sinds 2008 met veel plezier werk-
zaam in het onderwijs. Eerst als
leerkracht, al snel (ook) als school-
leider.
Ik begin al aardig mijn draai te
vinden in Kantens. De sfeer op de
Klinkenborg is goed en de samen-
werking met team en ouders is heel
prettig.
Ik vind het belangrijk om kinderen
nieuwsgierig te maken/houden en
ieder talent dat ze hebben te benut-
ten. Ik hoop daar in Kantens mijn
steentje aan bij te dragen.

Opnieuw sfeervol Kerstconcert
in Antoniuskerk
Het duurt nog even, maar toch willen we u nu al wijzen op het Kerstcon-
cert in de Antoniuskerk, op zaterdag 10 december, georganiseerd door
de Orgelcommissie. Het Groninger Studentenkoor (leeftijd 18-25 jaar)
is opnieuw bereid gevonden om een prachtig programma aan te bieden
en Vincent Hensen zal het orgel bespelen.

Vincent is organist van de Nicolaï kerk te Appingedam en o.a. dirigent van
het Nicolaï Ensemble te Haren. Hij zal enkele orgelwerken voor de kersttijd
ten gehore brengen maar hij is ook de begeleider van het koor. Het publiek
wordt een paar keer uitgenodigd een paar bekende kerstliederen mee te
zingen. Na afloop schenkt de commissie Glühwein in het koor. De entree
is laag: slechts € 8,-, incl. het drankje. We hopen dat u de inspanning van
de Orgelcommissie waardeert door aanwezig te zijn! Gezien de grote
belangstelling van het vorig jaar, kunt u de datum alvast reserveren.

Namens de organisatie:
Cato ten Hallers, Albertje Welfing, Jan Willem van Willigen en
Martin Sprenger
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GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van Kannes Rottum en Stitswerd is hier
welkom om n stukje ien t Grunnings  te schrieven ,

zoaans:
 riemkes, stukjes, recept, etc.

Van Dou en Nou op t Hogelaand
Oet de Grunneger lessen van Kees Reinders

Aan raais mit snik, traain of bus(3)
WEL WAZZEN ONNERWEEGS?
Elk en ain raaisde mit snik, behaalven allervernoamsten, dij aigen boot
of koets  haren. Raaizen was ien vrouger tied nait goudkoop. Hinneweer-
om van Waarvum noar Stad kostte ien 1660 tien stuver en ien 1793 vattien
stuver en n goud vakman kon dou 25 stuver doags verdainen. Dij ien rouf
zitten wol betoul twij stuver meer. Lutje kiener konnen vergees mit, dij
tussen vief en twaalf joar was, betoul haalf geld. Aarme lu konnen ook veur
haalf  geld  mit  en  dij  dat  ook  nait  betoalen  kon,  hil   bie  dioakens  n
passantbraifke. Ien Waarvum lag snik veur t schibbershoes ien Pollen,
as dij van waal ofstook wer bel lud. Opstappen konnen lu bie Bieuwketil,
Hoantil, Onnerndaam, Beem, Ellerhoezen, Zuudwol en Noorderhogebrug.
Bie ieder halte blous snikjong op hoorn. Bie t Klokhoes aan Stainmaart op
t kop van Bodderdiep was t ìnd der heer en blous snikjong veur leste moal
op hoorn. Doar was snikstaal mit haarbaarg. Bel ien Klokhoes wer lud,
n ketaaier veurdat snik van t ind ging. Dat gebeurde aacht moal doags,
kaant op van Ollerom, Oethoezen, Waarvum, Kannes en aner lougen op
t Hogelaand. Boetendes legden 27 Hogelandster lougschepen hier aan.
Wegens roemtegebrek konnen lu nait meer pakkelarie mitnemen as zai
onner baank kwiet konnen. Dij meer haar mos ter veur betoalen, of stuurde
t mit t lougschip.
Koartjes verkopen deden kommesoaresen van trekvoart, dij aansteld
wazzen deur pervinzie; zai kwammen der ook bie laans om te kieken of
elk wel n raaisbiljet haar en keken tou op t onnerholt van trekdaip.
Onnerndamster kommesoares woonde stief bie meulen ien t Veerhoes
en haar doar n haarbaarg. Onnerweegs kwammen vanzulf ale nijskes en
aner proatjes over badderij. Ook over poletiek wer proat en omreden
patriotten en oraanjevolk kon nait mit nkanner akkedaaiern, kon dat op
kwezzie oetlopen. Koartspeulen, dammen en brikjen mouken raais wat
aangenoamer; dobbeln deden lu ook, mor was ainks verboden, doar mos
schibber op toukieken.

STOOMBOOT
Ien 1880 kwam eerste stoomboot op t Hogelaand, dij voarde op Beem,
Winzem, Lains en Ollerom. Dat scheelde ien tied en was dus n dikke
konkerint veur snik.

TRAIN
Raaizen mit traain ging zo veul gaauwer en makkelder, dat gain stoom-
boot of barge doar tegen konkereren kon.
Mit snik wazzen Grunnegers  nummer ain, mit train wazzen Amsterdam-
mers ien 1839 ons veur en dij dee 27 kilometer ien t uur. Allerhaand
onnernemers zagen wat ien t spoor en vrougen vergunnen aan. Ain
doarvan was Moatschappiij tot Exploitoatsie van Stoatsspoorwegen (SS)
en dij begunde ien maaimoand van 1866 mit spoorlien van Stad noar
Winschoot.

Loater meer.
Aldert Ritzema

Pieremachochel
“Gaan jullie vanavond bootjes kij-
ken?”, heurden wie ain bie de Plus
aan n stuk of wat kiender vroagen.
Joa, dat was ook zo. t Was gondel-
voart ien Middelsom. k Wol der wel
wat van zain, mor hou en woar, den
t begon pas om haalf negen as t
duuster wer. Wie dochten dat wie
mor even noar Fraamklap rieden
mozzen woar ze van start gingen.
Van vèrren zagen wie de verlichte
bootjes aal kloar liggen. Alpmoal
volk en n dikke vrachtwoagen der
maank, dat wie konden naargens
mit auto stoan te kieken. Wie haren
gain zin om aanderhaalf uur ien
auto zitten te wachten tot ze aan
aanderkaant wazzen, dat wie bin-
nen mor weer noar hoes tou goan.
t Schoot mie ien t zin dat wie joaren
leden ien Kannes ook n moal n
gondelvoart had hemmen. t Haitte
bie ons pieremachochel. (Volgens
t woordenbouk: n pieremachochel-
tje is een roeischuitje dat men huurt)
t Volk stond bie Botterdaip laangs te
kieken. Ale verainens deden mit.
Woar t van oet ging, wait k nait
meer. Om hom op te tugen haar
Vraauwenroad n bootje bie mien
oom en taande aan Middelsom-
merweg ien schuur stoan. Wie
mozzen vanzulf n thema hemmen
en dat wer de Overval. Hou kwam-
men wie der bie? Der is n moal n
overvaalje west ien t Schienvat,
mor of dat dou was...?
Ale fotoaalbums en kovver mit dia's
heb k over n boan had, mor niks te
vienden. k Wait nog dat ain van
vraauwlu n etalagepop haar. Dij
haren wie aankled as n overvaal-
ster. Zai zat veur op ons bootje. t
Was alpmoal hail plezaaierg doar
ien schuur. Kovvie der bie, “niks
mis mit” zol Jopke Nainhoes wel
zeggen. Dij zat traauwens ien de
jury. Meulen Grode Geert haar n
hail mooi bootje. n Klaine meulen
der  op  dij  Ko  Roggeveld  moakt
haar, wat korenschoven der om-
tou, ain van prieswinnoars, docht k.
n Vroag aan joe.
Wel wait doar nog wat van, ien wat
joar was t?
Wel het foto's en wel haar t opbe-
docht?
Was t soavends mit lichtjes of allen-
neg overdag?
Wel helpt ons oet de dreum en
schrift doar n stukje over?
t Mag ook ien t Nederlands!

Anje van der Hoek

Noordzeebrug
Op 1 oktober was der n feestje
veur ale mitwaarkers aan de Noord-
zeebrug dij der veur zörgd haren dat
ales op tied kloar was. Omwonen-
den dij overlast had haren, waren
ook welkom. As òfsluten was der
zulfs vuurwaark bie.

Ien kraant stond n foto van dichter
Jan Glas, geboren ien Oethoezen,
dij dichtregels moakt haar veur de
wanden van de fietsbrug. As ie op
fiets of lopend Stad ien goan, lees
ie: ik voar nait vot ik voar weerom
(ik ga niet weg ik ga terug) en wel
weerom gaait leest: en aalweg lon-
gert t haart noar laand loug en wad
(en steeds verlangt het hart naar
land dorp en wad). Mooi bedocht,
schaande dat ie ien auto der nait
van mit genottern kinnen. Doar kiek
ie aal weer tegen graffiti aan op de
nije glaaswand.
__________________________________

Kestaanjes
ik zai ze nog hangen
in gruine holsters
hoog in de bomen
in dij roustbroene haarfst
van mien jonge joaren.

kwoajonges die mit stainen
deur de takken gooiden
mit de dovve klaanken
plok-plok op e grond.

Anneke Mensen-Siegers
Oet: Toal en Taiken
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The Music Boys komen
ZATERDAG 5 NOVEMBER 21.00 UUR DORPSHUIS STITSWERD

Ieder jaar staat Stitswerd begin november in het teken van de pompoe-
nen. Eerst kunnen we genieten van een heerlijke pompoenmaaltijd
waarna met behulp van een oude bascule de gekweekte pompoenen
worden gewogen om te bepalen wie er dit jaar met de pompoentrofee
vandoor gaat. Vanaf 21.00 uur worden we getrakteerd op een swingend
optreden van The Music Boys.

De band bestaat al 62 jaar en is
onafgebroken actief geweest in
noord Nederland. Het jongste band-
lid is de derde generatie 'Van Dij-
ken'. De muziekstijl is in de loop der
jaren steeds veranderd; tegen-
woordig zou je die misschien het
best 'classicrock' kunnen noemen.
Gevarieerd repertoire: The Eagles,
Fleetwood Mac, Rolling Stones,
BZN, Boh Foi Toch, De Dijk, Rowen
Hèze, R.E.M, Aretha Franklin, Kim
Wild, Eric Clapton enz.

Thea Krijgsheld: cornet & zang
Harm Jan Wieringa: elektrisch en
akoestisch gitaar & zang
Tamme Kamminga: basgitaar &
zang
Peter van Dijken: drums & zang
Jaap van Dijken: toetsen, accor-

deon & zang
Marten van Dijken: elektrisch en
akoestisch gitaar

Door sponsoring van RWE/Essent
Cultuurfonds is de ENTREE hele-
maal GRATIS!

Info: Jantien   551985 of
Loekie  552461

Bridgedrive Lionsclub
Het Hogeland
Vrijdagavond 4 november 2016, aanvang 19.30 uur, zal voor de 28ste
keer de traditionele, jaarlijkse bridgedrive van de Lionsclub Het Hoge-
land plaatsvinden in Het Hogeland College, A.G. Bellstraat 2 te Warffum.

Het batig saldo van de bridgedrive
en de verloting, zal dit jaar ten goe-
de komen aan de Voedselbank Het
Hogeland te Winsum.
Er wordt gespeeld in drie niveau-
klassen: A meer gevorderde club-
spelers, B gevorderde spelers en C
minder gevorderde spelers.
Bij de aanmelding moet men aan-
geven in welke klasse men wil
meedoen.
De inschrijfkosten zijn € 15,00 per
paar, te betalen op de avond zelf op
4 november.

Zoals altijd wordt er ook nu een
grote verloting gehouden met meer
dan honderd prijzen.
De leden van de Lionsclub verzor-
gen zelf de hapjes en drankjes.
Allemaal voor het goede doel: de
Voedselbank Het Hogeland te
Winsum.

Tot woensdag 2 november kan men
zich opgeven bij
B.J. Mol,  0595 441902,
bjmol@home.nl of bij
K. van Wees,  0595 423805,
k.wees@planet.nl

Wij hopen u op vrijdagavond 4 no-
vember a.s. te kunnen verwelko-
men.
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Agenda
Rottum
Tot  13 november
Kerk Rottum
dagelijks geopend 10.00 - 17.00 uur
Expositie Meinke Maria Wentink
entree gratis

Tot  6 november
koetshuis Borg Ewsum
woensdag  zondag open
13.00 - 17.00 uur
Expositie Mirjam Bouchier geza-
menlijke met Truus Boer-Hoiting
toegan gratis
__________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane

Zaterdag 5 november
Dorpshuis Stitswerd
21.00 uur
Pompoenmaaltijd en wedstrijd
daarna The Music Boys

Zaterdag 12 november
Dorpshuis Stitswerd
20.00 uur
Cinéstiel: Babette's feast

Vrijdag 25 november
Dorpshuis Stitswerd
15.30 - 17.30 uur
dorpshuis open voor ontmoeting

________________________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur

Vaste activiteiten t Schienvat
(onder voorbehoud)

Maandag
19.00 - 22.00 uur
Toneelclub Advendo

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
v.a. 10.00 uur
inloopochtend
20.00 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Woensdag
18.00 uur
Jeugdtoneel Advendo

Donderdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
20.00 - 22.30 uur
damclub
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub

Vrijdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
(Geen afhaal van snacks)
Vaste menu's:
visfilet, gehaktbal, kippenpoot, pof-
fert: € 6,50
shoarma wraps, Turks brood of
patat: € 7,50
schnitzel, zalm: € 8,50
Toetje: v.a € 2,00

Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met:
t Schienvat:  0595 - 55 12 80
b.g.g. Jeanet  06 - 24 88 38 07

EXTRA ACTIVITEITEN NOVEMBER

Zaterdag 1 november
Kanster Jeugdhonk
20.00 uur
Jaarvergadering IJsvereniging

Zaterdag 19 november
Bij molen De Groote Geert
13.30 uur
Intocht Sinterklaas

Dinsdag 22 november
t Schienvat
20.00 uur
Vrouwen van Nu, Nut van t Alge-
meen. Presentatie Linda Nijlunsing

Woensdag 23 november
t Schienvat
19.30 uur
Bridge

Vrijdag 25 november
t Schienvat
20.00 uur
Team Rising Sun

Eemsmond
sloopt 538
Het college van Eemsmond heeft
een sloopvergunning afgegeven
voor het pand aan de Leeuwstraat
12 in Uithuizen, voormalig theater
en discotheek 538. Het pand zal op
korte termijn worden gesloopt. En
daarmee wordt er weer een be-
langrijke stap gezet richting de
nieuwbouw van een zorgcomplex.

Burgemeester Marijke van Beek is
blij dat het pand gesloopt wordt:
"Het gebouw verkeert in een der-
mate slechte staat dat het een doorn
in het oog is. Nu het stormseizoen
begonnen is, is er bovendien risico
op schade en onveilige situaties".

Woongroep Marenland had de
sloopvergunning aangevraagd. De
Woongroep is van plan om op de
betreffende locatie een woon-zorg-
complex met 24 appartementen te
bouwen ten bate van 't Gerack. De
gemeenteraad van Eemsmond be-
sloot in april 2014 met dat plan
akkoord te gaan.
____________________________________________

Ontvangen
giften:
vv KRC............................ 50,00
Vlinthippers ..................... 15,00

Heel hartelijk dank voor uw gave!
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Weekenddiensten
TANDARTSEN:
28 oktober
Tandartspraktijk Booij
Winsum   0595  441545
29 en 30 oktober
G.J. Heuvink
Ulrum   0595  402015
5 en 6 november
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen   0595  431716
12 en 13 november
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum   0595  441740
19 en 20 november
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum   0596  572818
26 en 27 november
Tandartspraktijk Booij
Winsum   0595  441545

Patiënten van de aangesloten prak-
tijken binnen de Vereniging Tand-
artsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raad-
plegen voor informatie over de
dienstdoende tandarts/praktijk.
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.
__________________________________________

DOKTERSDIENST:
 0900-9229

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

__________________________________________
PSYCHOTHERAPIE
EN LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum  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

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Woensdag 2 november - dankdag
15.30  ds. P.A. Slager (Kantens,
kinderen)
19.30  ds. P.A. Slager (Middelstum)
Zondag 6 november
09.30 - Leesdienst
14.30 - ds. L.G. Boonstra, Slochte-
ren
Zondag 13 november
09.30 - ds. P.A. Slager, viering H.A.
14.30 - ds. L.J. Joosse, Groningen
Zondag 20 november
09.30 - ds. H. Venema, Onnen
14.30 - ds. P.A. Slager
Zondag 27 november
09.30 - ds. P.A. Slager
14.30 - J.H. Kuiper, Assen

CHR. GEREF. KERK KANTENS
Woensdag 2 november - dankdag
19.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 6 november
09.30 uur  ds. M. Bergsma
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 13 november
09.30 uur  ds. M. Bergsma
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 20 november
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. A.M. Postma
Zondag 27 november
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. R. Jansen

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Antoniuskerk
Zondag 30 oktober
19.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk, Ha-
ren. Reformatie viering gezamen-
lijke kerken, koffie/thee in Salem

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.

Zondag 6 november
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk
viering Heilig Avondmaal
Zondag 13 november
10.00 uur  drs. J.W. Bassie, Gronin-
gen
Zondag 20 november
10.00 uur  dienst verzorgd door de
kerkenraad. Eeuwigheidszondag
herdenking gestorvenen
Koffie/thee in Salem
19.00 uur  kw. J.C. Prins-Pestoor,
Winsum
Taizéviering in het koor
Zondag 27 november
10.00 uur  eerste Advent
ds Y.C. de Groot, Groningen

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 30 oktober
19.00 uur  br. R. Schripsema
Zondag 13 november
19.00 uur  ds. H. Poot
Zondag 27 november
19.00 uur  ds. H. Poot

Beste ondernemers

Zoekt u ruimte om voordelig te
adverteren in uw eigen woon- en
werkgebied? Plaats dan uw adver-
tentie in t Lougnijs!

Vraag naar de voorwaarden en ta-
rieven bij Alette de Vries  434206
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Oud Papier
zaterdag 29 oktober

vanaf 09.00 uur

T 0595 - 439907

Foto van de maand
Sprutters

    Annet Eveleens
_____________________________________________________________________________________________

Linda Nijlunsing bij Vrouwen van Nu en NUT
Vrouwen van Nu afd. Middelstum-Kantens e.o. organiseert samen met de Maatschappij tot Nut van `t
Algemeen Departement Middelstum een bijeenkomst op dinsdag 22 november in t Schienvat te Kantens.

Linda Nijlunsing

Voor deze avond is de schrijfster
mevr. Linda Nijlunsing uitgenodigd
met een presentatie over haar boek
“Wildernisjaren, leven met een
pelgrim in Alaska”. Na haar vertrek
uit Nederland komt ze uiteindelijk
in Alaska terecht. Hier ontmoet ze

pelsjager Jim, waarop ze verliefd
wordt en gaat bij hem wonen aan de
Yukon-rivier ver van de bewoonde
wereld. Het was geen gemakkelijk
leven en ze voelde zich vaak een-
zaam en bang. Een boek met een
fascinerend verhaal van haar vele

belevenissen.
De aanvang is 20.00 uur.

Gé Hoekzema
Secr. Vrouwen van Nu
afd. Middelstum-Kantens e.o.


