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Jubilerende Vrouwen van Nu
Ter ere van het 85 jarig jubileum van afd. Middelstum-Kantens e.o., vierden
Vrouwen van Nu op 7 februari 2017 dit heugelijke feit in t Schienvat te Kantens.
Tijdens deze feestelijke bijeenkomst werden leden, die langer dan 45 jaar lid zijn,
in het zonnetje gezet. Dit zijn: mw. J. Groenhof -55 jaar-, mw. A. van der Hoek 47 jaar-, mw. K. Hovenkamp -48 jaar-, mw. T. Jensma -48 jaar-, mw. A. Jongman
-59 jaar-, mw. M. Lambers -53 jaar-, mw. H. Verkerk -50 jaar-, mw. H. de Vries -49 jaaren mw. G. Wibbens -53 jaar-.
Tevens nam het bestuur op deze
avond afscheid van Gé Hoekzema
als secretaris, een functie die zij
zes jaar heeft vervuld.
Het jubileumfeest werd opgeluisterd door een optreden van Inez

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

Timmer met haar programma Lili
Marleen: Eeuwfeest van een onschuldig lied. Het was een muzikale lezing over het lied Lili Marleen,
waarin Inez Timmer vertelde over
de mythe rond de oorsprong van het
lied, de vertolking ervan
gedurende de oorlogsjaren door Ale Andersen
waar het als “doorzetterslied” gold voor de legerzender Belgrado. Maar
ook de andere kant werd
belicht, want de centrale
vraag is: waar eindigt de
onschuld van een lied uit
de Tweede Wereldoor-

log, door
vriend en vijand vol enthousiasme
gezongen? Er
was gelegenheid om mee
te zingen en dit
maakte deze
avond heel bijzonder!
Petra
Klinkhamer
(secretaris)
Geert de Vries
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1. We chatte ff met…
Hanneke Jansen uit Kantens
(nu even Toornwerd).
2. Wat is je favoriete muziek?
Million bucks tp4y.
3. In welke tak van sport
zou jij wel wereldkampioen
willen worden?
Kunstschaatsen.
4. Waar kunnen we je in het
weekend (overdag of 's avonds)
tegenkomen?
Thuis in mijn kamer of als ik aan
het bakken ben in de keuken.
5.Wat is je favoriete
vakantiebestemming?
Ameland
6.Voor wat voor gerecht
kunnen we je 's nachts
wakker maken?
Chocola.
7.Op welke site ben je vaak
te vinden?
Youtube.
8. Hoe ziet jouw
toekomstdroom er uit?
Gezellig in een mooi huis
in Canada.
9. Aan welke activiteiten
in het dorp doe je mee?
Sinterklaas.
10. Wat zou jij in het dorp
waar je woont willen veranderen
en waarom?
Meer gelovige kinderen
van mijn leeftijd.
11. Tot slot, met wie chatte we
de volgende keer?
Wildrik Mars.

Hogerlandster dictee
Voor de vijfde keer wordt er in 'meertmoand - dialectmoand' het
Hogelandster Dictee georganiseerd. Dit jaar kunt u uw kennis van de
Grunneger Toal testen in het Dorpshuis Zijvesterhoek in Onderdendam
op dinsdag 28 maart.
Vanaf 19.00 uur bent u welkom.
Om 19.30 zal dhr. Henk Scholte,
consulent van het Huis van de
Groninger Cultuur, deze avond
openen, waarna het dictee wordt
voorgelezen. Harry Niehof, winnaar van de Grunny, de jaarlijkse
muziekprijs van RTV Noord, zal
zorgen voor de muziek.
De entree is gratis.
Wanneer u mee wilt schrijven of
als belangstellende aanwezig wilt
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zijn, kunt u zich aanmelden via:
hogelandsterdictee@gmail.com
of bellen met 05 03 01 06 05 of
05 95 42 53 73.

Team Rising Sun organiseert
samen met t Schienvat
een benefiet muziekavond
MUZIEK DELEN GEEFT ONZE WERELD HOOP
Heeft u bij vrijdag 10 maart in uw agenda het Benefiet Muziekavond al
genoteerd? De eerste band begint om 19.30 uur en het aanbod is weer
heel divers! Nederlandstalig, folk, rock, blues. Kortom een mengelmoes
door gedreven muzikanten van alle leeftijden en voor ieder oor wat wils.
Zelfs ons teamlid Pol zingt mee in de band Waddnroes!
Team Rising Sun vindt het belangrijk dat we naar elkaar omzien,
elkaar ontmoeten, het leven vieren,
maar ook elkaar kunnen troosten
en steunen. Muziek is daar een
prachtig instrument voor en de toegang is gratis.
We hebben zin in een gezellige
avond en hopen op veel bezoekers.
Iedereen kan dus komen en is
welkom: jong, oud, alleen, samen
of met het hele gezin!
Ook de bands komen gratis spelen.
Wilt u een donatie doen en zo met
ons strijden tegen kanker en onderzoeksprojecten steunen? Dan staat
er in de zaal een grote gele bus
waarin u vrijblijvend kunt doneren.

Alle beetjes helpen, want elke euro
is er één en Opgeven is geen optie!
Samen sterk: de teamleden bereiden zich ondertussen voor op trainen in de buitenlucht om de berg
straks te kunnen beklimmen, op de
fiets of lopend, één of meerdere
keren.
We nemen iedereen die ons steunt
mee in onze rugzakken om zo een
gezamenlijk doel te realiseren.
Jouw steentje kan een luisterend
oor zijn op 10 maart! We zien naar
je uit.
Vriendelijke groeten,
Team Rising Sun

Er zullen deze avond zeven bands optreden, die u “pro deo” vermaken ten
gunste van het Team Rising Sun, welke deelnemen aan de Alpe d'HuZes.
De avond begint om 19.30 uur en de entree is gratis. Wel staat er in de
zaal een collectebus, waar iedereen een vrijwillige bijdrage in kan doen.
Een aantal bandjes die zullen optreden zijn: Wadd'nroes, Rauwkost,
PuurNL en Classic Affaire.
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Voorstellingen in
het Bernleftheater

In het voorjaar van 2017 brengt het Bernleftheater weer een eigen
productie en wel een hele bijzondere! Na 17 jaar hebben acteurs Nina
Werkman en Dré Oudman samen met regisseur Albert van Ham het
toneelstuk - ROLBRUG - van Bouke Oldenhof weer opgepakt. Van 1997
tot 2000 hebben bovengenoemde acteurs en regisseur veel succes
gehad met Rolbrug. Een tournee langs allerlei theaters in Nederland
gemaakt, in de finale gestaan van het Landelijk Festival Amateurtheater
in Amsterdam en mooie recensies gekregen. Nu, onder de naam
toneelgroep Helwerd, spelen zij deze voorstelling opnieuw en wel zes
keer op een zondagmiddag: 19 maart, 26 maart, 9 april, 23 april, 30 april
en 14 mei. De aanvangstijd is steeds 15.00 uur.
KORTE INHOUD:
Maartje en Fonger proberen de
balans van hun leven op te maken
in een onwezenlijke sfeer van melancholie en humor. Zij kennen elkaar van kindsbeen af en hebben
veel tijd samen doorgebracht in en
om de plek waar ze nu weer samen
zijn. Het is het ouderlijk huis van
Maartje, vroeger een boerderij met
café en de bewoners bedienden
ook de brug over de vaart.
Nu wonen er nieuwe mensen, maar
de gedachte aan hoe het was en
nooit meer zal worden bepaalt het
gesprek. In hun volstrekt eigen taal
en variërend van verdriet, liefde,
boosheid naar schijnbaar geluk,
geven Maartje en Fonger de toeschouwer, misschien wel onbedoeld, inzicht in hun angst en hunkering, droom en rauw geworden
werkelijkheid.
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VERDER:
Zaterdag 1 april 20.30 uur speelt
Zoudttheater de voorstelling - De
Miraculeuze Comeback van Mea
L. Loman -. Een komisch en soms
wrang melodrama over de artieste
Mea Loman die haar carrière lang
geleden heeft opgegeven voor haar
gezin, maar nu een comeback wil
maken. Niemand lijkt hier blij mee
te zijn maar Mea zet door…
Tekst: Guus Vleugel / Ton Vorstenbosch
Regie: Jan Dol
Muzikale begeleiding: rockband
Beever.
Entree van beide: € 10,00
Reserveren bij voorkeur via
www.bernleftheater.nl onder contact
(evt.
via

670 inzendingen voor
nieuwe gemeentenaam
Er zijn maar liefst 670 inzendingen binnengekomen op de oproep om een
naam te verzinnen voor de gemeente die op 1 januari 2019 ontstaat uit
Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Een onafhankelijke selectiecommissie stelt nu een top drie samen, waaruit inwoners hun favoriet
kiezen. De meest gekozen naam wordt de naam van de nieuwe gemeente.
BETROKKEN
“670 inzendingen: wat een geweldig resultaat!” aldus burgemeester
Marijke van Beek van de gemeente
Eemsmond. “Wij zijn blij dat zoveel
mensen actief hebben meegedacht
bij het vinden van een naam voor
onze nieuwe gemeente. Het toont
voor mijn gevoel aan dat onze inwoners erg betrokken zijn bij dit
prachtige gebied. We vertrouwen
het de selectiecommissie toe om
een zorgvuldige afweging tussen
de inzendingen te maken en te komen tot een mooie top drie.”
SELECTIE
Tot 7 februari konden mensen een
naam indienen via de websites en
balies van de vier gemeenten. Een
onafhankelijke selectiecommissie
gaat aan de slag met alle ingediende namen. De commissie bestaat
uit Johannes Lindenbergh, Stijn van
Genuchten, Michel Aaldering, Rens
Kalsbeek en Sascha van der West.
Zij selecteren drie geschikte namen uit alle ingezonden namen op
basis van vooraf vastgestelde criteria. Zo moet de naam van de

nieuwe gemeente gemakkelijk te
onthouden, uit te spreken en te
schrijven zijn. De naam moet passen bij de identiteit van de nieuwe
gemeente, topografische of historische verwantschap met het gebied
hebben en daarnaast herkenbaarheid en aantrekkingskracht uitstralen.
KIEZEN
Eind deze maand (red. februari)
overhandigt de commissie aan de
vier gemeenten de drie namen die
volgens de commissie het beste
passen bij de nieuwe gemeente.
Alle inwoners van 16 jaar en ouder
uit het gebied dat straks de nieuwe
gemeente vormt, mogen vervolgens kiezen welke naam ze het
meest aanspreekt. Daarover ontvangen zij een brief. De definitieve
naam van de nieuwe gemeente
wordt bekend in april. Onder de
bedenkers van de winnende naam
verloten de gemeenten een prijs.
De winnaar mag zeehonden weer
vrijlaten in hun natuurlijke habitat:
het wad. Deze prijs is ook geschikt
voor mensen met beperkingen.

Wat worden er in het leven veel keuzes gemaakt en beslissingen
genomen! In het gezin, op school, in het bedrijf en ook in de politiek. Na
overleg en diverse beraadslagingen wordt er In de raadszaal in Uithuizen
beslist door de gemeente Eemsmond, in de Binnenhof in Den Haag neemt
de Tweede Kamer beslissingen en in het Provinciehuis in de stad
Groningen nemen wij als leden van de Provinciale Staten van Groningen
besluiten.
Iedereen heeft zijn eigen taak en
verantwoordelijkheid. De provincie is de bestuurslaag tussen de
rijksoverheid en de gemeenten.
Behalve eigen taken heeft de provincie ook het toezicht op de gemeenten. Vooral wat financiën betreft: vanuit de provincie wordt gecontroleerd of de gemeenten hun
begroting op orde hebben. Omdat

de rijksoverheid steeds meer taken overhevelt naar de gemeente,
is het erg belangrijk dat er 'krachtige' gemeenten zijn. Want de gemeente krijgt verantwoordelijkheid
voor veel grote maatschappelijke
opgaven zoals werk, sociale voorzieningen in relatie tot krimp en
vergrijzing.
In 2012 deed de commissie
Bestuurlijke toekomst Groningen onderzoek naar de
bestuurlijke draagkracht
van de 25 Groninger gemeenten. In het rapport
'Grenzeloos Gunnen' werd
er geadviseerd om te komen tot een herindeling naar
zes gemeenten! Vervolgens
werd er veel vergaderd en
overlegd. De gemeente
Eemsmond wilde er liever
heel wat nachtjes over slapen voordat er een herindeling zou komen. En met wie?
Een herindeling met de zes
andere gemeenten van het
Hogeland? Appingedam,
Bedum, Delfzijl, De Marne,
Loppersum en Winsum?

Werd het de G-7 of een herindeling
met drie andere gemeenten? Werd
het dan DEAL of BMWE? Elke gemeente had zijn eigen voorkeur. Er
werd weer heel wat vergaderd.
Iedereen kon meedenken. Elke
burger kon immers bij de verkiezing zijn stem uitbrengen en daarna
ook nog de raadsleden van zijn
politieke partij benaderen. Uiteindelijk werd er in oktober 2016 gekozen voor een herindeling van BMWE:
Eemsmond met Bedum, de Marne
en Winsum.
De Provincie is er verantwoordelijk voor dat er sterke Groningse

gemeenten zijn, maar wil geen
herindeling opleggen. Na de Provinciale Statenverkiezingen wil de
coalitie dat de keuze van herindeling bij de gemeente zelf wordt
gelegd. Ik vind het fijn dat onze
gemeente zelf de beslissing heeft
genomen en we als Provincie met
een herindelingsadvies naar de
minister kunnen gaan, waarbij het
geen gedwongen keuze was.
Ik ben benieuwd wat er in 2019 op
het plaatsnaambord zal staan!
Hilma Oudman-Dam
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In deze rubriek doen oud-Kaansters in het kort hun belevenissen in deze
wereld. Ik ga er vanuit dat de tijd die ik in Kantens doorbracht als bekend
wordt verondersteld en start mijn verhaal op het moment dat ik uit het
dorp ben weggevlogen.
Dat moment was kort nadat de
Mulo in Uithuizen werd verlaten en
ik ging studeren aan de Rijks Hogere Tuinbouwsc)hool in Frederiksoord. De keuze voor deze
school werd ingegeven door een
bureau waar ik werd getest voor
een beroepskeuze. Na twee jaar
algemene tuinbouw te hebben gedaan, heb ik de opleiding vervolgd
aan de Hogere Opleiding voor Tuinen landschapsarchitectuur in Boskoop en de studie afgesloten met
het behalen van de register-erkenning bij professor Bijhouwer in
Wageningen.
Na een diensttijd van 21 maanden
bij de landmacht, ben ik als landschapsarchitect gaan werken,
eerst bij de Grontmij in De Bilt
(waar ik 11 jaar heb doorgebracht)
en daarna bij een adviesbureau in
Heerlen/Maastricht om in 1979 een
eigen adviesbureau te starten in
Nieuwegein, waar ik tot 2010 actief
ben geweest.
Op 26 mei 1964 ben ik getrouwd
met Ine Arends en wij delen nog
steeds onze jaren met elkaar. Er
zijn drie kinderen geboren: in 1965
Mathilde, 1966 Rudo en 1973 AnneMarie. Alle kinderen hebben hun
bestemming inmiddels gevonden
en wonen verspreid in het land.
Het werkterrein van mij als land-
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schapsarchitect/stedenbouwkundige heeft zich voornamelijk afgespeeld als extern adviseur bij veel
gemeenten, rijksdiensten en provincies. Zo is in gemeenten gewerkt aan bestemmingsplannen,
park- en groengebieden, begraafplaatsen, geluidswallen en voor
het rijk aan ecoducten, natuurgebieden en ecologische ontwikkelingsplannen en inrichtingsplannen
snelwegen.
Naast het werk heb ik mij ingezet
voor de beroepsvereniging BNT,
waar ik landelijk voorzitter van ben
geweest en voor het vakblad waar
ik jarenlang in het bestuur heb gezeten.
Ook buiten het werkterrein heb ik
getracht mijn steentje bij te dragen.
Zo ben ik 13 jaar heemraad geweest van het waterschap Leidse
Rijn en vele jaren lid van de beheerraad van het landgoed Hydepark te
Doorn. Tevens was ik secretaris
van het bestuur van onze familiestichting, die onderzoek doet naar
de geschiedenis van de familie.
In mijn verlovingsjaren ben ik me
gaan verdiepen in het kerkelijk leven en heb ik belijdenis gedaan,
gevolgd door veel kerkenwerk in
Jutphaas/Nieuwegein. Ik ben 14
jaar kerkvoogd geweest en in die
periode de kerk en pastorie ver-

Noot van de redactie:
Heino Cleveringa is de oudste zoon
van burgemeester R.A.W. Cleveringa,
die van 1945 1968 burgemeester was
van de gemeente Kantens. Hij is opgegroeid in het huis aan de Bredeweg 1
te Kantens.

bouwd; later scriba van
de kerkenraad geweest
en al 40 jaar eindredacteur van ons kerkblad. De
fusie tussen hervormd en
gereformeerd naar de protestantse
gemeente heb ik intens meebeleefd en in dat proces heb ik deel
uitgemaakt van de bouwcommissie die een nieuwe kerk tot stand
heeft gebracht.
In onze vrije tijd trekken we graag
erop uit in onze caravan en hebben
we vele landen in Europa bezocht.
's Winters altijd naar de wintersport
in Zwitserland of Oostenrijk, maar
niet met de caravan. De laatst jaren
verblijven we ook regelmatig in
ons weekendhuisje in Drenthe.

Van mijn geboorteplaats Kantens
(600 inwoners), waar ik op 29 augustus 1936 ter wereld kwam, naar
de groeistad Nieuwegein ( 60.000
inwoners), waar we sinds 1964
wonen, was wel een grote stap,
maar de tijd in Kantens heeft wel
met zich meegebracht dat een ondeugende jeugd in het rustige dorp
mij gebracht heeft tot een eerbiedwaardige burger in deze onrustige
maatschappij.
Veel succes met t Lougnijs!
Heino Cleveringa

Project Duurzaam uit de startblokken!
Vrijdag 13 januari jl. zijn de groepen 6-7-8 van obs Klinkenborg gestart
met het project: Duurzaam Kantens. Hoofddoel van het project is dat de
leerlingen onderzoeken en in kaart brengen hoe duurzaam Kantens op dit
moment is. Om alvast te begrijpen hoe windenergie, zonnepanelen en
aardwarmte werken stond die vrijdag de klas vol met verschillende
proefopstellingen. Iedereen was druk met het opwekken van duurzame
energie. Er werden wieken ontworpen om de windmolens snel te laten
draaien; met een lamp, als de zon, werd uitgevonden wat de beste stand
was voor het dak om zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken. Ter
illustratie hoe aardwarmte werkt, werd in een emmer de aarde op
temperatuur gebracht en water door een slang door een huis gepompt.
Bij alle experimenten is er tot slot gemeten: Wat levert het op? Wie heeft
de slimste, beste oplossing gevonden? Kortom dat was een leerzame
en leuke middag.
Het volgende onderdeel van het
project is het in kaart brengen hoe
duurzaam Kantens is. We zijn benieuwd welk huis in Kantens het
beste geïsoleerd is; waar in Kantens al wind- of zonne-energie wordt
opgewekt. Of wie er al gebruik
maakt van aardwarmte of andere
vormen van duurzame energie. Hier
gaan de kinderen de weken erná
mee aan de slag.
Dit project wordt begeleid door Ton
Brandsen uit Stitswerd.

Onderstaand een verslag van één
van de leerlingen:
We hebben in de eerste les in groepjes uitgezocht hoe je het meeste
energie kunt maken. Twee groepjes hebben windmolens gemaakt:
daar hebben we gekeken wanneer
je het meeste energie kunt maken
en het bleek dat als je drie wieken
en aan één kant een vouw hebt, dat
je dan het meeste energie opwekt.
Ook zijn er twee groepjes met de
waterpomp bezig geweest. Ze had-

den een slangetjes door het huisje
gedaan en in een emmer met zand
en kokend water. Daarna hebben
ze in één bakje, die aan de pomp
vast zat, gewoon water gedaan.
Daarna gingen ze pompen. Terwijl
de ene ging pompen gingen ondertussen de anderen kijken of het ook
warmer werd in het huisje, want er
zat een apparaatje bij waar op stond
hoe warm het was in het huisje. Ze
kwamen erachter hoe sneller je
draaide, hoe warmer het werd.
Maar beide groepjes vonden dat
het wel warmer kon, dus toen heeft
het ene groepje een zwarte jas
erover gelegd en ook nog het huisje
in de zon gelegd, dus zo werd het
steeds warmer en ze kwamen ongeveer bij de 28 graden en het
andere groepje heeft het helemaal
dicht gemaakt met tape en zo werd
het ook steeds warmer en zij kwamen ongeveer bij de 25 graden. De
andere 2 groepjes hadden ook een
huisje, alleen zij gingen kijken waar
en hoe je de zonnepanelen het best
kon plaatsen. Ik vond het vooral
leuk dat er 2 groepjes waren die
hetzelfde deden, want dan kun je
het met elkaar vergelijken.

De tweede keer zijn Thijs, Milan en
Marwin met Ton Brandsen aan het
kijken geweest wat voor uitvindingen er zouden kunnen zijn om duurzame energie op te wekken.
De derde keer zijn er andere kinderen met Ton meegegaan; dat waren
Emiel, Melissa en Bente en ze hebben bij een paar mensen aangebeld
en gevraagd of hun huis goed geïsoleerd was en of ze zonnepanelen
hadden. Ook zij hebben uitvindingen bedacht om energie duurzaam
op te wekken.
Gisteren zijn we met 6 groepjes
door het dorp geweest en deed
ieder groepje drie straten. Daar
hebben we gekeken wie er wel of
geen zonnepanelen heeft en zo ja
hoeveel.
De volgende keer (red. ná de voorjaarsvakantie) gaan we alles op
een heel groot papier zetten en zo
kunnen we zien welke straat het
duurzaamst is. Als het goed is,
gaan we als alles klaar is, het laten
zien in t Schienvat.
Isa Pol, Groep 8
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Hallo allemaal, mijn naam is Else Oudman en ik woon (aan de Kolpendestraat 11) in Kantens met mijn man en onze dochter. Ik heb ontzettend
leuk en boeiend werk en daar wil ik u en jou graag wat over vertellen!
Ik werk sinds een dik jaar als begeleider op Boerderij Fraam. Sommigen kennen dit misschien wel en
anderen hebben er nog nooit van
gehoord… maar het ligt praktisch
om de hoek, namelijk achter Middelstum en Fraamklap. Een prachtig, landelijk en rustig plekje. U kunt
zo op een mooie zomermiddag even
langs komen fietsen voor een kopje
koffie en zelfgemaakte cake of appeltaart!
Op deze boerderij begeleid ik samen met mijn collega's mensen
met een verstandelijke en soms
ook een lichamelijke beperking.
Dit doen we onder de vlag van
Stichting Sprank, een kleinschalige en christelijke zorgaanbieder
die verspreid over heel Nederland
woon- en werklocaties biedt.
De mensen die bij ons werken,
wonen veelal in de buurt en komen
uit bijvoorbeeld Bedum, Zuidhorn
of Middelstum.
Een fijne en prettige sfeer vinden
we erg belangrijk, een werkomge-
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Aan het werk in de kaarsenmakerij
ving waarin iedereen elkaar accepteert zoals hij of zij is en ieder
met de mogelijkheden zoals hij of
zij van God gekregen heeft. De cliënten noem ik in het vervolg van dit
stukje 'medewerkers', zo worden
zij bij ons genoemd.
Op Boerderij Fraam bieden wij onze
medewerkers zinvol werk, met de
nadruk op zinvol. Als begeleiders
vinden we het belangrijk dat de
medewerkers niet alleen de 'dag
besteden' maar ook daadwerkelijk
nuttig werk doen en van betekenis
zijn in de maatschappij. We proberen hen werk en bezigheden aan te
bieden waarmee ze ook echt iets

mogen betekenen of kunnen maken
voor anderen. We merken dat onze
medewerkers dit erg waarderen, ze
zijn blij wanneer er producten verkocht worden of wanneer er weer
nieuwe bestellingen binnenkomen.
Wij proberen dan ook steeds om
passend en nuttig werk te blijven
vinden. Mocht u dus (productie)werk
hebben of weten dat door onze locatie kan worden verricht, dan hebben
we daarover graag contact!
Bij Boerderij Fraam runnen we een
klein restaurant waar we koffie en
thee schenken met iets lekkers
erbij, dit lekkers is zelfgebakken
natuurlijk.. Wanneer er gasten komen, worden deze met enthousiasme bediend, hierbij assisteer ik
vaak even omdat sommige medewerksters het best spannend vinden om een bestelling op te nemen
of de koffie te brengen.
Onze boerderij staat voor biologisch en duurzaam, dit proberen
we zo goed mogelijk handen en
voeten te geven. We hebben een
grote biologische groentetuin met
een keur aan groenten en fruit, dus
straks weer genoeg te doen en dit
verkopen we aan de weg. Ook de
woonlocaties nemen veel af. En
ook hier geldt: kom gerust eens

langs voor verse en onbespoten
producten!
Hiernaast verzorgen wij een aantal
dieren: drie ezels waar we dagelijks een wandeling mee maken
(misschien bent u ons wel eens
tegengekomen?) kippen, cavia's
en konijnen.
Een groot aantal werknemers is
dagelijks volop bezig in de werkplaats, hier maken ze van afgedankte pallets weer prachtige tuinmeubels of krukjes en tafeltjes.
Pallets slopen, verzagen, schuren
en weer iets nieuws in elkaar zetten, iedere medewerker doet wat
hij of zij goed kan en onder begeleiding worden er stapjes gezet naar
het leren van iets nieuws.
In ons winkeltje verkopen wij deze
producten van hout, evenals allerlei soorten kaarsen, die ook zelf
worden gemaakt. Er is op boerderij
Fraam voor iedereen een taak, op
welke manier ook, en de medewerkers die het wat rustiger aan doen
maken mooie kussens, sjaals, tassen of andere dingen van textiel.
Deze veelzijdigheid maakt mijn
werk óók erg veelzijdig en boeiend,
er zijn overal mensen aan het werk
met verschillende dingen en de
bijbehorende 'strubbelingen': soms

is er een flink meningsverschil tussen twee medewerkers of komen
er klanten binnen, dan zijn de ezels
ineens ontsnapt of is er iemand die
even zijn of haar verhaal kwijt moet.
Werken met mensen is nooit een
dag hetzelfde!
U leest het: er is volop activiteit bij
ons en we willen u en jou dan ook
van harte uitnodigen om eens
langs te komen voor een kopje
koffie/thee en eens in ons winkeltje te snuisteren. Onze medewerkers vertellen met plezier wat voor
taken ze verrichten. Ook wanneer

u een bestelling hebt op gebied
van hout, kaarsen, textiel of taart
(deze bakken we ook voor u met
alle liefde) dan bent u zeker welkom!
Op Boerderij Fraam is er ook nog
ruimte voor meer cliënten (alle
achtergronden zijn welkom, niet
alleen christelijk.) Mocht u nog
iemand weten die een fijne en
sfeervolle werkplek zoekt, neem
dan gerust contact met ons op via
boerderijfraam@stichtingsprank.nl
of kijk op www.fraam.nl
Graag tot ziens!

Blauw bloed op bezoek
Ook dit jaar speelde Advendo in het laatste weekend van januari, twee
avonden een blijspel in drie bedrijven. Op sommige punten kon je als
publiek merken dat er een nieuwe beheerder in t Schienvat was, want
je kon je drankje ook op een andere plek in de zaal ophalen, zodat iedereen
sneller was voorzien en er minder oponthoud was.
bestond uit een interieur van een
kroeg compleet met meubels, die
uit een oud (voormalig) café uit
Usquert kwamen. Gerben Lenstra, Jacob Wever en Marten Miske
hadden dit decor gemaakt.
Het verhaal ging over een dorpscafé die uitgekozen werd om te
worden bezocht door het konink-

Er waren dit jaar 14 spelers waaronder ook een debutant: Frank Bolt
uit Zandeweer. Rob von Hebel was
de nieuwe persoon 'achter de knoppen'.
Het blijspel speelde zich af in een
dorpscafé waar de nodige verwikkelingen plaatsvonden. Het decor

lijk paar, ter ere van het 500 jarig
bestaan van het dorp. Als toeschouwer vroeg ik mij de hele tijd
af: 'wie zouden het koningspaar
gaan spelen'? Een blik op het programma gaf gauw duidelijkheid.
De vrijdagavond was niet uitverkocht maar de zaterdagavond wel.
Al waren er een
aantal mensen niet
gekomen vanwege
ziekte.

Aan het eind van de voorstelling
kreeg het publiek toch nog iets te
zien van het koninklijk paar: het
(vergeten) boeketje van Hare Koninklijke Hoogheid.
Een toeschouwer
Mirjam Fraaij

Natuurlijk was er op
beide avonden een
verloting met dit
jaar veel vleesprijzen.
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t Hogelaand
t Is de lucht achter Oethoezen,
t Is t torentje van Spiek,
t Is de weg van Lains noar Klooster,
En deur Westpolder langs de diek.

(He)t Ho(o)gela(a)nd
'We zwaaien Eemsmond uit met een spetterend eindfeest', dreigde de
burgemeester onlangs naar aanleiding van het samengaan van onze
gemeente met de gemeenten Bedum, Winsum en De Marne. Hoe dat
er uitzag wist ze nog niet. Het viel in ieder geval samen met haar pensioen. De overgang moet plaats vinden op 1 januari 2019.
Ik weet niet zo goed wat ik me bij een spetterend eindfeest moet voorstellen, maar ik vrees de Toppers.
Hoe dan ook de nieuwe gemeente moet een naam hebben.
De leuze is: Er gaat niets boven Groningen. Dat slaat op de hele provincie. Maar de niet-Groningers zullen vooral aan de stad denken. Ik
zou de leuze voor onze streek willen veranderen in: Het is alles bóven
Groningen. Maar hoe noemen we die streek?
Noord-Groningen of Groningen-Noord klopt geografisch, maar de verwarring met de noordelijke wijken van de stad Groningen dringt zich
op.
'Ik woon in Noord-Groningen.' 'Oh, in Selwerd?' Nee, die naam is niet
goed.
Dan komen we terecht in allerlei historische namen. Bijvoorbeeld
Hoogeland? De voorlopige werknaam van de nieuwe gemeente. Historisch komt het niet helemaal overeen. Maar alla. Ik vind het een
mooie naam: Hoogeland en hoog dan niet in de betekenis van hooggelegen, maar van bovengelegen. Immers: Het is alles bóven Groningen. Hoogeland met twee-o's. Steeds vaker zie ik Hogeland met één
o. Oude namen horen oud. Hoogezand is ook met twee o's. Waar zouden we zijn als we alle oude namen moderniseerden. Hogezand, dat
lijkt toch niet? Of: Rode School.
Hoge Land of Hooge Land zie ik ook, al dan niet met het lidwoord 'Het'
ervoor.
Ik moest ineens denken aan de prachtige, Nederlandse film: De Poolse Bruid. Die film is opgenomen op een boerderij tussen Ulrum en
Kloosterburen. Op het Hoogeland dus. En begint met sfeervolle beelden van het landschap en muziek van Ede Staal. Sindsdien ben ik fan
van Ede. Ik heb de tekst er even bij gegoogeld. De titel van het liedje
is volgens de officiële site van Ede Staal: t Hogelaand. Met één o,
maar met twee a's en een 't' ervoor. De tekst is prachtig; de muziek is
prachtig. Hierbij wil ik t Hogelaand als volkslied en als naam nomineren voor de nieuwe gemeente. Ik vind deze schrijfwijze een geweldig
compromis voor alle schrijfwijzen. De tweede a en de 't' doen de
tweede o vergeten. Misschien duizelde het een beetje bij het lezen
van de titel. Nu is het duidelijk.
Kijk op YouTube en zing mee:

t Binnen de meulens en de moaren,
t Binnen de kerken en de börgen,
t Is t laand woar ik as kind,
Nog niks begreep van pien of zörgen.
Dat is mien laand, mien Hogelaand...
t Is n doevetil, n dörpsstroat,
t Is n olde bakkerij
t Binnen de grote boerenploatsen,
Van Waarvum Oskerd, zo noar Mij.
t Is de waait, t is de hoaver,
t Is t koolzoad in de blui,
t Is de horizon bie Roanum,
Vlak noa n dunderbui
Dat is mien laand, mien Hogelaand...
t Is n mooie oavend in maai,
n Kou houst doeknekt in t gruinlaand,
Ik heb veur d'eerste moal verkeren,
En vuil de vonken van dien haand.
De wilde plannen dij ik haar,
Komt sikkom niks meer van terecht,
Totdat de nacht van t Hogelaand,
n Donker klaid over ons legt,
Dat is mien laand, mien Hogelaand...
Eén probleempje: t torentje van Spiek! Spiek, of Spijk voor de nietGroningers, valt net buiten de gemeente. We kunnen de tekst aanpassen, maar dat is een soort heiligschennis. Ik wil hierbij de betreffende
burgemeesters nadrukkelijk verzoeken om Spiek los te weken van
Delfzijl. Spiek hoort bij ons! Actiegroepen kunnen zich melden. Misschien wil Freek helpen. Tenslotte zong hij bij zijn actie: 'Laat Groningen Niet Zakken'; ook een liedje van Ede Staal. Beiden geboren op t
Hogelaand.
Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl

10

Vanaf vrijdag 10 februari 2017 heeft Kantens er een 'pub' bij! Vanaf deze
dag, is Jan's Pub (in t Schienvat) elke vrijdag én zaterdag van 16.00 uur
tot 20.00 uur open voor afhaal en verkoop van frites en snacks.
Vanaf vrijdag 17 maart kunnen daar,
op zowel vrijdag als zaterdag, ook
maaltijden genuttigd worden.
Deze maaltijden zijn te bestellen bij
inschrijving. Inschrijven op de maaltijden kan via jw@kantens.nl of
telefonisch 55 12 80.
De menu's zijn te vinden op Facebook, www.schienvatkantens.nl
(in ontwikkeling) en op prijslijsten
in de Pub. In de toekomst wordt er
een maandmenu opgesteld. Er
wordt in ieder geval snert geserveerd!

Op zaterdag is Jan's pub al om
14.00 uur geopend en kan ieder
aanschuiven aan de 'Stamtoafel' in
de biljartzaal; hiervoor gaat de ingang aan de Langestraat open.
De openingstijden zijn: vrijdag van
16.00 uur 23.00 uur en zaterdag van
14.00 - 21.00 uur.
Meer informatie over Jan's Pub,
openingstijden en maaltijden is te
vinden op de binnenkort te lanceren
website van t Schienvat:
www.schienvatkantens.nl en op
Facebook (-adres: schienvat).
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Poesie
n Week leden zat k wat te snuustern
maank de bouken en kwam twij
poesiealbums tegen, ain van
schoonmoeke en ain van miezulf.
Wie zeden vrouger nait van poëziealbum, mor poesiealbum. As n
wichtje wat lezen en schrieven kon,
vroug ze veur verjoardag of Sunnerkloas n poesiealbum. As k mien
albumke opensloa, zai k dat k hom
van mien opa en opoe op Sunnerkloas kregen heb dou k acht joar
was.
En din mos je der achteraan dat ie
joen boukje vol kregen.
“Do, re, mi, fa, sol; Al weer een
blaadje vol”.
Pa en moeke, grootollers, n taande
dij stoef bie woonde, moggen vanzulf eerst.
Wat zollen ze der ien schrieven? Ien
dij tied schreven ollen der voak n
christelk vers ien. Heur puntege
haandschrift schreven mit kroontjespen of vulpen en ollerwetse toal
binnen mooi om te zain en te lezen.
“Gij jong nog vol levenszin, Gij kijkt
nog blij de toekomst in”.
As ie femilie had haren, kwamen
aandern aan bod. Op schoul wazzen genog dij ie vroagen konden.
Ale schoulvriendinnen moggen der
ien schrieven. Der wazzen nait veul
dij zulf n verske mouken. Mainstied
zöchten ze n verske oet n aander
album. “Vergeet me niet”, kwam
veul veur en din wer der n ploatje
van n Vergeet-me-nietje bie plakt.
Nait allenneg noar t verske was je
nijsgiereg, ook noar de ploatjes dij
der bie plakt werden. Der wazzen
poesiealbumploatjes ien grode
vellen te koop.
Om n blad vol te kriegen, werden
der sums grapkes oethoald.
“Al zal 'k er schuin doorheen gaan,
Toch zal mijn naam in je album
staan.” En ien ale houkjes: ver geet
mij niet. Of: God zij met U.

GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven ,
Ien dij van schoonmoeke zag k
veul: “De datum ben ik vergeten,
want de muizen hebben onze kalender opgegeten”. Zieden ploatjes
zaten der nait ien. Heur album was
zo'n 100 joar old, zieden ploatjes
was veur heur tied.
Meesters en juffraauws werden
ook vroagd. Dij haren ter drok mit,
den elkenain vroug heur ja. Jonges
haren niks mit dat wichtergedou
op. n Enkeling vond t wel schier om
n verske ien joen album te schrieven, mor den mos moeke der thoes
aan te pas komen om t veur mekoar
te moaken.
Rijmen vind ik veel te moeilijk
dichten kan ik evenmin
en om een ander na te praten
daarin heb ik ook geen zin
Dus van mij geen vers of lied
alleen de zin: ”Vergeet mij niet”.
Ien dizze tied vienden kiender t
alpmoal te zuit, denk k. Ze zitten
laiver op Facebook of aander sociale media.
Toch het t mie nait verveeld om
d'olle boukjes vol mierzuide nostalgie nog ais deur te kieken.
Anje van der Hoek

zoaans:
riemkes, stukjes, recept, etc.

Van Dou en Nou op t Hogelaand (slot)
OET DE GRUNNEGER LESSEN VAN KEES REINDERS

Aan raais mit snik, traain of bus
BUSDAINSTEN(VERVOLG)
As ter kermis was ien t loug, was t hoast ondounlek om der deur te
kommen. Ien Beem mos bus twij hoakse bochten noar links stoef achter
nkanner nemen, mit twij bruggen der ien en din votdoalek hoaks noar
rechts. Deurgang bie t gemaintehoes van Middelsom was ook aibels
krap.
Mit viefentwinneg man zatten mainste buzzen volsloagen vol. Aal buzzen
van t Hogelaand kwammen ien Stad oet ien Nije Ebbenstroat bie kefee
'Kloosterman' of bie 'De Groene Weide'. Ien 1923 kwam der n busdainst
van Zoltkamp noar Stad tou. n Joar loader ree der n bus van Ainrom over
Waarvum en Beem noar t Groot Loug. Ien 1925 kwam der n busdainst van
Paiderboeren op Stad. Konkerenzie was groot, zo groot, dat ter ien 1927
n wet kwam, dij veurschreef, dat ter konsezzies aanvroagd worren
mozzen om n busdainst op te zetten.
KONSEZZIES
Nainhoes & Joager op Zoltkamp kregen vergunnen veur t vervoer van
Zoltkamp noar Stad. Van Diek & Flikkemoa kregen konsezzie veur heur
dainst vanof Paiderboeren, krekt as Van der Veen en Blijham dou dij ien
1930 busdainst mit tien-persoons Fiat-bus van gemainte Kloosterboeren
overnomen haren.
MARNEDAINST
t Wazzen dizze zös onnernemers, dij dou t ien 1938 doan was mit
personenvervoer per traain noar Zoltkamp, op twijden van oktobermoand
t streekvervoersbedrief N.V.Marnedainst oprichtten, mit vaaier liendainsten en dattien buzzen. Nijste bus was n Kromholt, mit 39 zitsteden. Ain
joar loader al wer N.V.V.A.D.O. ien Oethoezen overnomen dij op twij
lienen vieftien buzzen lopen haar.
Ain dij n bult bie pad en weg was, kon hom bie Marnedainst veur tien gullen
doezend-kilomederboukje kopen en kon din raaizen veur ain sìnt per
kilomeder.
Marnedainst mit garagebedrieven op Zoltkamp en ien Oethoezen kon hom
storeg wieder oetbraaiden, tot sikkom op t haile Hogelaand Marnebuzzen
reden. Allint ien omstreken van n Daam, Delfsiel, Baaierm, Spiek en
Holwier reden D.A.M.buzzen. Ien novemmer 1954 wer Marnedainst
overnomen deur N.V.G.A.D.O. en vattien joar loader verswon ook noam
Marnedainst dij krapaan dareg joar op buzzen stoan haar.
Aldert Ritzema
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 26 februari
09.30 uur ds. A.J. Minnema
14.30 uur ds. T. Groenveld
Zondag 5 maart
09.30 uur ds. S.D. Heij
14.30 uur ds. P.A. Slager
Woensdag 8 maart (biddag)
15.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 12 maart
09.30 uur - ds. H.G. Gunnink
14.30 uur - ds. T. Groenveld
Zondag 19 maart
09.30 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 26 maart
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. S.D. Heij
CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK KANTENS
Zondag 26 februari
09.30 uur ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur ds. H.J.Th. Velema
Zondag 5 maart
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. R. Jansen
Woensdag 8 maart
19.30 uur ds. J. Oosterbroek
Biddag voor gewas en arbeid
Zondag 12 maart
09.30 uur ds. J. Sijtsma
14.30 uur ds. A.A.L. Aalderink
Zondag 19 maart
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. G. Huisman
Zondag 26 maart
09.30 uur Kand. M.J. van Keulen
19.00 uur ds. J. Oosterbroek, Regio
Jeugddienst

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 26 februari
19.00 uur ds. J. den Admirant
Zondag 12 maart
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
Zondag 26 maart
19.00 uur d.s. F. Stalman

Open repetitie
Praise the Lord
Praise the Lord is een christelijk
gemengd koor. Wij zijn 18 september 2009 gestart met het koor en
sinds die tijd zingen wij iedere
donderdagavond.
Vaak verlenen wij onze medewerking in kerkdiensten en zangavonden in bejaardentehuizen.
Ons repertoire bestaat uit Nederlandstalige christelijke liederen. Dit
doen wij in drie- en vierstemmige
zetting, van verschillende componisten, o.a van Martin Zonneberg,
Loek v.d. Leenden en Tim v.d.Weide.
Om ons koor te versterken zijn wij
op zoek naar enthousiaste zangers
en zangeressen.
Hiervoor houden wij donderdagavond 2 maart een open zangrepetitie. Iedereen is van harte welkom
om deze avond mee te komen zingen.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie en
thee klaar in het kerkgebouw van
de christelijk gereformeerde kerk
(Langestraat 25, Kantens).
Voor vragen kunt u
contact opnemen met:
Ellie de Winter 06 53 58 56 45
Liesbeth Mars 06 29 05 49 93

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 26 februari
Antoniuskerk 10.00 uur - ds. E.J.
Struif, Oosterwolde
Zondag 5 maart
Antoniuskerk 10.00 uur - kw. J.
Tuma, Winsum
Zondag 12 maart
Antoniuskerk 10.00 uur - prof. dr.
L.J. van den Brom, Haren
Zondag 19 maart
Antoniuskerk - 11.00 uur - ds. C.
Hoek, Bedum, Onderdendam
Zondag 26 maart
Antoniuskerk - 10.00 uur - drs. J.W.
Bassie, Groningen

Ledenvergadering
van Uitvaartvereniging
Kantens e.o
Op 31 maart wordt de jaarlijkse
ledenvergadering gehouden van de
Uitvaartvereniging Kantens e.o.
De vergadering wordt gehouden in
t Schienvat en begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

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

Vrijdag 24 maart
t Schienvat
20.00 uur
Wereldverteldag

Rottum
Tot 29 maart
Dagelijks 11.00 -17.00 uur
Kerkje Rottum
Expositie Swanny Beukema
Entree is gratis
Dagelijks geopend
Huis Thais Joaptje
Kloosterweg 17
Expositie Fris en Rein
Entree is gratis
Zondag 19 maart
Bernleftheater
15.00 uur
Theaterstuk Rolbrug
Zondag 26 maart
Bernleftheater
15.00 uur
Theaterstuk Rolbrug
__________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur
Donderdag 2 maart
Christelijk gereformeerde kerk
19.45 uur
Open repetitie-avond Praise the
Lord

14

Woensdag 29 maart
t Schienvat
19.00 - 22.30 uur
bridgeavond
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.
Zaterdag 4 maart
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
bijeenkomst voor genodigden van
het CPJ
Vrijdag 10 maart
t Schienvat
19.30 - 01.00 uur
KWF benefiet muziekavond
Woensdag 15 maart
t Schienvat
07.00 - 21.00 uur
Tweede Kamerverkiezingen
12.00 - 19.00 uur
Dieverdoatsiemarkt en workshops
Donderdag 16 maart
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
vergadering van de Vrouwenraad
Vrijdag 17 maart
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
bestuursvergadering uitvaartvereniging

Vrijdag 31 maart
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
algemene ledenvergadering uitvaartvereniging
VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT
Dinsdag
09.30 - 11.00 uur
Volksdansen
Het maandelijkse inloop spreekuur van de GGD op elke 1e dinsdag
is komen te vervallen
18.00 -19.00 uur
voetbaltraining meisjes D
20.00 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Woensdag
18.00 - 19.00 uur
voetbaltraining E2
Donderdag
Helaas heeft Gerda de gymnastiek
55+ op muziek en de bodyshape
op de donderdagavond, door de
lage opkomst, stil moeten zetten.
Mocht er weer belangstelling zijn,
wilt u dan contact met haar opnemen?
18.00 -19.00 uur
voetbaltraining
20.00 22.30 uur
damclub
Vrijdag
20.00 23.00 uur
biljartclub

Zaterdag
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat: 551280, b.g.g.
Jan Westerlaken 06 53178567
Vrijdag
20.00 - 23.00 uur
biljartclub
Zaterdag
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat: 55 12 80 b.g.g.
Jan Westerlaken 06 53 17 85 67
___________________________________

Weekenddiensten
TANDARTSEN:
25 en 26 februari
G.J. Heuvink
Ulrum 0595 402015
25 en 26 februari
G.J. Heuvink Ulrum
T 0595 402015
4 en 5 maart
Tandartspraktijk Booij Winsum
T0595 441545
11 en 12 maart
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum
T 0596 572818
18 en 19 maart
C.H. de Lange Leens
T 0595 571427
25 en 26 maart
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom Winsum
T 0595 441740

Patiënten van de aangesloten praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raadplegen voor informatie over de
dienstdoende tandarts/praktijk.
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.
__________________________________________
DOKTERSDIENST:
0900-9229
____________________________________________________________________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 - 3014260
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
PSYCHOTHERAPIE
EN LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Middelstum 06 51255926
W: binnenwerk-psychotherapie.nl
__________________________________________
__________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum 0595 437555
__________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
050 - 3140211
__________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
0597 - 412613
__________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
0595 - 551084
06 - 14611173
__________________________________________

Foto van de maand
Dakloos
Het mistmonster
vraagt niets
slaat sluipzaam toe
vreet weg
knabbelt het dak
wit
Paul Moonen

KLEINE KLUSJESDIENST:
0595 - 551084
06 - 14611173
__________________________________
Wilt u in t Lougnijs adverteren, dat kan!
Neem contact op met onze redactie: info@tlougnijs.nl

Dieverdoatsie
Op 15 maart as., tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, zal er van 12.00
tot 19.00 uur weer een Dieverdoatsiemarkt met workshops zijn in t
Schienvat. Voor opgave voor een standruimte, neem dan contact op met
Jan Westerlaken op jw@kantens.nl .

Wereldverteldag
Op vrijdag 24 maart is er in t Schienvat een speciale vertelavond! Het is
dan een avond in verband met de Wereldverteldag, die in maart gehouden
wordt. Het thema is dit jaar TRANSFORMATIE, een thema waar de
vertellers alle kanten mee op kunnen.
De avond begint om 20.00 uur en de entree is € 5,00.
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman
Hilma Oudman-Dam
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Eindredactie:
Alette de Vries-Rennen
_________________________________________
April-nummer
uiterste inleverdatum
17 maart 2017
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
Per mail
info@tlougnijs.nl
De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________
Administratie:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE KANTENS
434206
info@tlougnijs.nl
www.tlougnijs.nl
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
___________________________________
Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum
___________________________________

Oud Papier
Woensdag 19 april
vanaf 18.00 uur
T 0595 - 439907
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