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

De warme deken voor 't hoeske van
Thais Joaptje (en voor Groningen)
Eind vorig jaar nam Brenda Harsveld (Milieudefensie) contact met ons op met de vraag wat wij van het idee
vonden om 't hoeske van een warme deken te voorzien als symbool voor de solidariteit met de mensen in
het Groninger aardbevingsgebied. Samen met Agnes Bakker (breienmetagnes.nl ) is er toen een heel plan
ontwikkeld.
Onze eerste gedachte was dat er
een grote sjaal om 't hoeske zou
komen. Maar Brenda en Agnes
dachten groter… Zij wilden het hele
huisje inpakken. Een prachtig idee,
maar 100m2 breiwerk…, zou dat
lukken in 2 á 3 maanden?
Er werden breicafé's georganiseerd, er werden oproepen geplaatst en de breiwerkjes druppelden binnen… Er kwam nog meer
publiciteit en er ontstond een enorm
enthousiasme. Heel Nederland
breide.
Lees verder op pagina 2.

Agnes Bakker, Annemarie Heite en gedeputeerde Eelco Eikenaar bij de opening.
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Maandag 26 januari was het zover:
na maanden breien, stukken aan
elkaar zetten, was de deken klaar
om over 't hoeske te leggen. Pieter
Schouten bracht Agnes mét het
breiwerk op een verreiker helemaal boven het dak. Het ging fantastisch: heel snel en mooi werd de
deken uitgerold en dankzij vele
helpende handen was 't hoeske
voor de lunch ingepakt.
En toen 3 maart jl. … de presentatie. Alles was geregeld: het parkeren, de chocolademelk, Glühwein
en de cake van bakker de Boer, de
tent voor de soep van Ekesteijn, de
hapjes van Birgit Flüg, de wijn en
het appelsap…
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Het werd al snel lekker druk: veel
mensen, veel pers.
Agnes Bakker en Jorien de Lege,
namens Milieudefensie, vertelden
met veel enthousiasme over de
warme deken. Toen werd het laatste pakje bezorgd. In de doos zat
een vlag van Groningen, ook gebreid natuurlijk. Aan Annemarie
Heite en de gedeputeerde van de
Provinciale Staten Groningen, Eelco Eikenaar, de eer om de vlag uit
te steken.
Daarna werd er, in een overvolle
kerk, een lezing gegeven van Jan
Rotmans, hoogleraar duurzaamheid en transitie aan de Erasmus
universiteit in Rotterdam; gas te-

Mijn naam is:
Maria van Wijnen-Vos uit Rottum
Wat at u als kind het liefst?
Macaroni met ham en kaas.

rug, het kan. Daarna vertelde Hanna de Vries van Groninger energie
koepel (Grek) en Buurkracht de
aanwezigen wat mensen zelf kunnen doen om het gebruik van gas te
verminderen. En er was muziek
van Florian Wolf.

Rottum gas(t)vrij

Wat is uw grootste ergernis?
De bioindustrie.

Deze zachte actie vraagt op een
positieve manier aandacht voor de
enorme problemen van Groningen.
Het resultaat is ernaar: bijna 250
m2 aan breiwerkjes!

Annet Eveleens

Wat was uw grootste hobby?
Piano spelen.
Welk beroep heeft u uitgeoefend?
Geen. Eén jaar conservatorium piano, maar daarna drie kinderen
grootgebracht!

Het was een prachtig evenement
met veel warmte en solidariteit.

Dit maakt het mogelijk om naast 't
hoeske in Rottum, een grote replica
(iets kleiner dan 't hoeske) te maken en dat van binnen én van buiten
met breiwerk te bekleden. Deze
replica, gemaakt door Jeroen Kluitenberg, staat vanaf 1 april as. in
Openluchtmuseum Het Hoogeland
in Warffum.

Wat deed u het liefst in de kinderjaren?
Buiten spelen met vriendinnetjes
en vriendjes, touwtje springen en
knikkeren.

Wat mist u tegenwoordig het
meest uit uw jeugdjaren?
De onbezorgdheid; de “flowerpower” periode, waarin alles mocht
en kon.
Op 1 april wordt in de kerk van Rottum de expositie “Rottum
gas(t)vrij” geopend. Annet Eveleens heeft in het verlengde van het
breiproject prachtige foto's gemaakt van mensen die vanaf het
begin betrokken zijn bij de problematiek van de aardbevingen
door gaswinning.
De opening is om 13.30 uur en het belooft, zoals gewoonlijk, weer
een interessante, muzikale en heerlijke bijeenkomst te worden.
Aansluitend wordt om 16.00 uur in het Openluchtmuseum Het
Hoogeland de expositie “Art-Schok” geopend.

IJskoud nieuws van de ijsbaanvereniging

Waarover maakt u zich tegenwoordig de meeste zorgen?
De opwarming van de aarde en de
zeespiegelstijging.
Wat zou u graag nog eens willen
doen?
Met de kleinkinderen kamperen in
onze oude Citroën HY-bus.
Wie schrijft er volgende keer met
de kroontjespen?

Helaas is de winterperiode weer voorbij en helaas hebben we weer niet kunnen schaatsen. Misschien moeten
we toch, net als in Noordlaren, beton laten storten op ons grasmatje zodat wij ook aan 4 cm ijs genoeg hebben.
Maar nu is dat niet het geval en het moet écht veilig en vertrouwd zijn om te kunnen schaatsen. Dat is een
verantwoordelijkheid die het bestuur van de ijsbaanvereniging erg serieus neemt. Als alternatief konden de
leden daarom wel twee keer mee naar Kardinge om te schaatsen op het kunstijs. Ruim 100 leden hebben
hieraan meegedaan.
Een paar jaar geleden zijn de bomen en struiken tussen de Pastorieweg en de ijsbaan verwijderd;
daarbij is de ijsbaan lek geraakt. Na
heel veel gesprekken met de gemeente, zijn de gemeente en het
bestuur tot een oplossing gekomen:
l het hek zal worden doorgetrokken;
l er wordt een damwand geplaatst;
l de greppel wordt gedempt.
En nu we toch bezig zijn, er komen

extra parkeerplaatsen bij en de
verlichting naar de kantine van de
ijsbaanvereniging/Kanster Jeugdhonk zal worden aangesloten. Dit
gaat de gemeente samen met het
bestuur van de ijsbaanvereniging
doen. De voorbereidingen hiervoor
zijn al gestart.
Nu de winterperiode voorbij is,
wordt het ook weer tijd voor allerlei
andere activiteiten. Samen met het
Kanster Jeugdhonk hebben we een

NLdoet-dag gehad: zie elders in t
Lougnijs.
En ook de eerste vergadering voor
de Konings(mid)dag, samen met
Kaanster Kermis en Kanster Jeughonk, heeft al plaatsgevonden.
Kortom: we komen elkaar in elk
jaargetijde weer tegen op dé plek
van de ijsbaan!
Namens het bestuur van de ijsbaanvereniging Thomas Wierema
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Nieuws van de VDK
De VDK was enorm blij met de officiële overdracht van de audio-visuele installatie op 10 maart jl. aan het dorpshuis t Schienvat. Hierbij worden de
volgende sponsors nogmaals bedankt: Loket Leefbaarheid - Prins Bernhard Cultuurfond - Rabobank Noord Groningen - SNS Fonds Middelstum Gemeente Eemsmond - Stichting Stroka - C.S.C.W. / Feestcommité Kantens - VDK - obs Klinkenborg - Gez. Verenigingen - Evert Spriensma Loonwerken.
Tevens nodigt de VDK u uit voor de
komende jaarvergadering van de
vereniging op woensdag 19 april
as. om 20.00 uur in t Schienvat.
Daar zullen alle jaarverslagen van
de, onder de VDK vallende, verenigingen ter inzage liggen. De verschillende kascommissies zullen
zorgdragen dat alle boekhoudingen
gecontroleerd zijn. Het is de duidelijke wens én noodzaak dat tijdens
deze jaarvergadering een aanvullend of nieuw bestuur voor de VDK
gekozen gaat worden. Op dit moment, gedurende het laatste boekjaar, is het bestuur van de VDK
duidelijk onderbezet geweest en
kan hierdoor haar werkzaamheden
nauwelijks naar behoren uitvoeren.
De VDK zoekt altijd de verbinding
waar dat mogelijk is, zelfs in het
haast onmogelijke. Verbondenheid
is de essentie van de Vereniging
Dorpsbelangen Kantens. Dat gaat
verder dan wat de naam van de
VDK onder de dorpsgenoten betekent. Verbinden is een open samenstelling van de verschillende

stromingen, groepen en personen
in ons dorp. Wij zijn de samenleving en de samenleving zijn wij.
“Vereniging Dorpsbelangen Kantens”. Hoe kun je dat uitdragen en
verder brengen? Als de droom voor
die open coherente samenleving
niet bestaat, sociaal energetisch,
hoe dan verder?
De VDK geeft toch de moed niet op
omdat het weet dat het anders kan.
Daarbij is het echt nodig dat er een
bredere vertegenwoordiging van
bestuursleden plaats neemt in het
bestuur van de VDK. Want wat gebeurt er als de VDK er niet meer zou
zijn:
lEr worden geen subsidies meer
aangevraagd en gekregen.
lVergunningen worden niet meer
aangevraagd en gegeven
lHet voortbestaan van het dierenparkje wordt onzeker.
lDe coördinatie van de belangen
van het dorp naar de instanties
verdwijnt; zoals de gemeente, de
provincie, elk dorp een duurzaam
dak en vele andere loketten.
lAlle verenigingen die onder de

VDK-vlag opereren krijgen een
andere, instabiele status.
lSinterklaas?
lDuurzaam Kantens sterft een te
vroege dood.
lGeen kerstboom.
lEn de dorpenronde van de ge-

meente, hoe gaat het daar mee?
Daarom, gewaardeerde leden van
de VDK, komt allen naar de jaarvergadering op 19 april in t Schienvat!
Fred Reiffers

Jeu-de-boulesclub
Numéro Six te Stitswerd
In april beginnen we weer te jeu-de-boulen. Iedereen die mee wil doen
kan zich opgeven. Het lijkt ons, Stitswerders, leuk eens met Kaansters
en Rottumers te spelen.
SPELERVARING IS NIET VEREIST!
Wij spelen twee tegen twee. Je
speelt met een vaste partner ongeveer zeven wedstrijden. De wedstrijden worden in onderling overleg afgesproken. Je bent dus niet
gebonden aan bepaalde tijden.
Graag vóór april in tweetallen opgeven, dan kunnen we in april beginnen.
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Wil je eerder een keer oefenen of
heb je geen speelpartner neem dan
contact met ons op.
Op Koningsdag (donderdag 27 april)
organiseren we een toernooi.
Ook hier is spelervaring niet vereist! Inlichtingen en inschrijvingen
bij Erik de Klerk:
551766 of
dedaeric@hotmail.com

Wat kan politiek toch
spannend zijn!
De afgelopen maanden stonden in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Nationale politiek heeft ook invloed op mij als Provinciale
Statenlid. Ik schreef al eerder dat de provincie de bestuurslaag is tussen
Den Haag en de Groninger gemeenten. Een verandering op het Binnenhof
kan grote gevolgen hebben voor ons op het Provinciehuis... Met spanning
volgde ik de verkiezingscampagne: de vele debatten die er werden
gevoerd (het eerste debat tussen lijsttrekkers vond plaats in ons
Provinciehuis!) en de bezoeken van Kamerleden in de stad Groningen en
in andere gemeenten. Mijn mede-Statenleden die voor hun eigen partij
op de landelijke kandidatenlijst stonden, waren ook druk met de campagne.
En toen was het eindelijk woensdag 15 maart: de dag van de Tweede Kamerverkiezingen! Als stembureaulid was ik voor 7.00 uur aanwezig in t Schienvat van Kantens
om samen met twee anderen het
stemlokaal in te richten. De tafel,
het stemhokje, de stembus, stembiljetten (meer dan een meter
breed!) de gedragsposters en de
bordjes. Om 7.30 uur zaten we met
zijn drieën startklaar om de 736
kiesgerechtigden van Kantens,
Rottum en Stitswerd te ontvangen.
Spannend! Hoe zou de opkomst
zijn? Maar de eerste kiezer stond al
klaar en vervolgens werd er het
eerste half uur door negentien personen gestemd.
De hele dag was het een komen en
gaan van stemlustige personen,
soms was er een rij, maar eigenlijk
ging het vrijwel gestaag door. Wat

geweldig dat er zoveel mensen
gevolg gaven aan hun democratisch recht! De opkomst in Kantens
is meestal goed en dit jaar was het
opkomstpercentage 85,8%. Eén
kiezer vroeg of ik Statenlid was, ze
herkende me als de schrijfster van
deze column.
Na 21.00 uur werd de stembus
geleegd en moesten alle 632 stembiljetten worden uitgevouwen. Die
grote lappen papier met 28 partijen
erop werden in stapels van 25 gelegd en vervolgens op de tafels per
partij gesorteerd. Spannend! Geen
telfouten maken, alles moet kloppen. Wat zijn de aantallen per partij? Niet alleen het aantal stemmen
per partij, maar ook de aantallen
per kandidaat moeten worden geteld. Om 23.11 uur zit onze taak er
op.

Spannend: de verkiezingen zijn
voorbij, de stemmen zijn geteld,
maar nu is het afwachten wat de
gevolgen zijn in Den Haag en dus

ook voor ons in Groningen!
Hilma Oudman-Dam

UITSLAG IN KANTENS VAN TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2017
2010
2012
2017
Opkomst .................. 83,9% ............... 86,9% ............... 85,8%
VVD ................................ 75 ...................... 92 ..................... 62
PvdA ............................. 169 .................... 192 ..................... 46
PVV ................................ 41 ...................... 25 ..................... 61
CDA ................................ 63 ...................... 39 ..................... 70
SP .................................. 54 ...................... 65 .................... 107
D66 ................................ 25 ...................... 33 ..................... 48
Groen Links ..................... 61 ...................... 19 ..................... 75
ChristenUnie .................. 113 .................... 104 ..................... 92
SGP ................................ 13 ...................... 12 ..................... 17
PvdDieren ....................... 13 ...................... 15 ..................... 26
Piratenpartij ...................... 3 ....................... 2 ....................... 0
MenS ............................... 0 ....................... 2 ........................ LP2 .................................. 0 ....................... 2 ........................ 50 Plus ............................. 0 ....................... 2 ..................... 13
PvdT ................................ 0 ....................... 1 ........................ TON ................................. 5 ........................ - ........................ Ondernemerspartij ............. - ........................ - ....................... 0
VoorNL .............................. - ........................ - ....................... 1
Denk ................................. - ........................ - ....................... 1
NieuweWegen ................... - ........................ - ....................... 2
ForumvDemocraten ............ - ........................ - ....................... 4
De BurgerBeweging ............ - ........................ - ....................... 1
Vrijzinnige Partij ................. - ........................ - ....................... 0
Geen Peil .......................... - ........................ - ....................... 2
Artikel 1 ............................ - ........................ - ....................... 1
NietStemmers ................... - ........................ - ....................... 1
Lokaal in de Kamer ............ - ........................ - ....................... 1
Blanco ............................. 1 ....................... 3 ....................... 1
TOTAAL ........................ 636 ................... 608 ................... 632
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Een actieve periode voor team Rising Sun

Fred Reiffers

Het is alsof we uit een winterslaap komen, het buiten trainen trekt steeds meer en de zon werkt daar zeker positief aan mee! Fietsen, wandelen,
maar het geld inzamelen gaat ook nog steeds door. Op 10 maart jl hebben we onze benefiet muziekavond gehad. Zeven bandjes speelden de sterren
van de hemel. Veel geweldige mensen uit Kantens (eo Breda) hebben zich ingezet om deze avond onvergetelijk te maken. En de ton, de gele doneerton,
stond pontificaal in het midden van de zaal. Jan van t Schienvat, had nog een leuke verrassing voor ons: een deel van zijn omzet van die avond
was ook voor Opgeven is geen Optie/KWF/Alp d'HuZes! 's Nachts om 01.30 uur speelde PuurNL nóg een keer hun laatste lied, en toen nóg een
keer. Dat gaf ons tijd om gauw te kunnen tellen en de opbrengst te kunnen delen met iedereen die naar nóg een laatste lied van PuurNL luisterde.
De opbrengst van deze bijzondere avond is: € 716,33!! Ongelooflijk en iedereen die geweest is en/of gedoneerd heeft: hartelijk bedankt!
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de volgende activiteit al
in volle gang.
13 mei vanaf 08.00 uur:
Motortoertocht van 190 km door
Groningen en Friesland. Inschrijven en starten kan tussen 8.00 uur
en 10.00 uur en kost € 10,-, duo is
gratis. Ook aan de Pastorieweg
35A. Als je mee wilt doen dan heeft
onze voorkeur dat men zich van te
voren inschrijft via:
harrietwassink@hotmail.com.
Ook voor meer informatie, kunt u

mailen met Harriët of kijken op de
facebookpagina van Team Rising
Sun. Iedereen is van harte welkom
om te komen kijken, uitzwaaien of
een kopje koffie komen drinken.
Ook als de motorrijders terugkomen heten we iedereen van harte
welkom. Onze activiteiten zijn er
niet alleen om het geld in te zamelen, maar ook om elkaar te treffen,
te kunnen bijkletsen, te steunen,
het “er zijn met en voor elkaar”.
Groeten van Team Rising Sun

Koningsmarkt 2017
Donderdag 27 april is er weer een Koningsmarkt bij t Schienvat in
Kantens. Van 10.00 tot 12.30 uur is er weer een vrijmarkt. Voor de kinderen
zijn er deze ochtend diverse spelletjes en een traktatie. Opgave voor de
markt kan uiterlijk dinsdag 25 april bij Marten Miske: m.miske@hetnet.nl.

Koningsdag vieren op de ijsbaan
Op Koningsdag (27 april) organiseren de besturen van Kaanster Kermis,
Kanster Jeugdhonk en de ijsbaanvereniging een zeskamp op de ijsbaan!
Met luchtkussens en water en sportieve teams zal het een groot spektakel
worden. Doe je niet mee? Kom dan kijken, aanmoedigen en je vermaken:
de bar is open. We hopen op mooi weer en veel gezelligheid!
De zeskamp is van 14.00 tot 17.00 uur.
Tot ziens op 27 april op de Thomas Wierema-ijsbaan
Wilt u in t Lougnijs adverteren, dat kan!
Neem contact op met onze redactie: info@tlougnijs.nl
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Mijn naam is Jolien Krijgsheld en woon aan de Bredeweg op nummer
18. Ik ben getrouwd met Peter Jan en samen hebben we 3 dochters;
Ilse, Esmee en Lynn.
Ik werk in Wiemersheerd in Loppersum. Wiemersheerd is een verzorgingstehuis voor ouderen die niet meer zelfstandig (thuis) kunnen
wonen.
In 2006 heb ik stage gelopen in
Wiemersheerd en ben er blijven
hangen als oproepkracht. Nadat ik
in 2007 mijn diploma had behaald
wilde ik graag wat vaste uren. Dit
was in Wiemersheerd destijds niet
mogelijk. Wiemersheerd, toen nog
onder de vlag van Fivelland, had
ook een kantoor waarvandaan de
thuiszorg hun werk deed. Daar
kwam een vacature vrij en zodoende kwam ik in 2008 bij Thuiszorg
Fivelland aan het werk. Na een
aantal jaren en fusies kreeg thuiszorg Fivelland de naam Zonnehuis
Thuis. Zonnehuis Thuis groeide en
kreeg in het Hippolytushoes ook
een kantoor en werd het team gesplitst. Van september 2010 tot april
2016 heb ik daar met erg veel plezier gewerkt. Toch werd het tijd
voor wat meer rust en regelmaat
voor thuis. Zodoende ben ik in april
2016 overgestapt (of teruggestapt
;) ) naar Wiemersheerd. Hier hebben de diensten vaste tijden en dat
geeft rust voor thuis. Om een beetje
een beeld te krijgen hoe een dag in
Wiemersheerd er ongeveer uit ziet
voor mij als medewerker:

6.40 uur
Koffie en rapportages lezen
6.55 uur
Overdracht van nachtdienst aan
dagdienst

7.00 uur
Beginnen met zorgroute, wat inhoudt dat je (afhankelijk van je
route) eerst de medicatie deelt aan
de betreffende afdeling en vervolgens bij ongeveer een zevental

mensen zorg verleend.
In principe ben je dan tot 10.00 uur
aan het werk en help je mensen bij
kousen aantrekken, douchen/wassen en/of kleden, toiletgang, ontbijt
geven, wondzorg en ondertussen
het sociale praatje.
De werkzaamheden verschillen per
cliënt en zijn dus heel divers.
Om 10.15 uur drinken we zelf koffie
en van 10.30 tot 11.30 uur helpen
we mensen bij de toiletgang, afwas
en bieden we wat te drinken aan.
Om 11.30 uur kijken we de medicatie van 12.00 uur na en delen dit
vervolgens uit.
Om 12.00 uur eten we zelf of, afhan-

kelijk van je dienst, help je mensen
met eten geven.
Na de maaltijd helpen we de mensen voor de toiletgang en de middagrust. Tussendoor gaat er natuurlijk geregeld een bel en is het de
bedoeling dat je hier op reageert en
de mensen tot hulp bent.

Ik geniet van het contact met de
mensen: de onwetendheid van een
dementerende, het gesprek aangaan, luisteren naar hoe het vroeger was. Mensen stimuleren in hun
zelfredzaamheid is een uitdaging
die ik graag aanga. Mensen het
gevoel geven dat ze er op hun leeftijd nog steeds toe doen en hun een
gevoel van waardigheid en trots te
geven. Simpele dingen toch nog
zelf kunnen doen, zijn voor hen
kleine succesje die het leven mooi
maken. Het is fijn om zo een schakel te mogen zijn.
De zorg is een prachtig beroep
zolang je oog hebt voor de mensen
en hen respecteert zoals ze zijn.
Ik hoop dat ik dit werk nog lang mag
blijven doen.
Jolien Krijgsheld
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Beste dorpelingen, stadjers
en randstedelijken,
De beloofde documentaire laat nog even op zich wachten, maar ter
gelegenheid van mijn 50 jaar-kunstenaars-bezigheden plaats ik twee
bijzondere projecten op YouTube (zoek op: loek nieuw). Dus geen
avondvullend programma in het dorpshuis van Stitswerd, maar een
jubileumprogramma op internet!
1. Voorburg, koningin van de Vlietstreek - een samenwerkingsproject met de gebroeders Nieuwenhuijsen in 1971 (zie www.loek
nieuw.nl) en voor overige reportages van mijn hand (zie www.
haagsefilmbank.nl) + loek nieuw.
Neus vooral eens rond op de site

van de Haagse Filmbank en beleef
de historische streekromantiek.
2. loek nieuw 50 jaar totaalkunstenaar - is met een toelichting op de
site www.loeknieuw.nl te vinden,
of rechtstreeks op YouTube (loek
nieuw). Een globale doorsnede van

mijn jeugd in Voorburg tot en met
mijn eindbestemming op het Hogeland van Groningen met verborgen
inkijkjes van mijn drijfveren en inspiratiebronnen.

Veel kijkgenoegen en hartelijke
groet,

eruit zag, of de vulling goed verdeeld was, hoe het in de mond
voelde en natuurlijk de smaak. Ik
had mijn 'Caribische' poffert nog
maar net ingeleverd of ik kreeg de
microfoon van RTV Noord onder
mijn neus. De verslaggever wilde
weten wat er in mijn poffert zat.
Iedereen had prijs want alle deelnemers kregen een speciale Grunneger Poffertmix.
Wat je allemaal wel niet in een
poffert kunt stoppen: van sinaasappels tot likeur.
Bij mijn collega was ik in de top 5
terecht gekomen, maar uiteindelijk
bleek ik van de 36 deelnemers een

middenmoter te zijn.
Volgende keer maar een hartige
poffert inleveren.

Loek Nieuw

Dag van de Grunneger toal
Vorig jaar was er het een en ander te doen in Kantens omtrent de
Grunneger Toal, dit jaar was het rustig rond dit thema. Toch was
ondergetekende weer actief. Deze keer niet in de taal maar in de
Grunneger Keuken.
Er was zaterdag 18 maart een wedstrijd poffert bakken in Winsum.
Vanaf 's ochtends 10.00 uur tot
12.00 uur kon je een poffert inleveren en deze zou door een vijf-koppige jury beoordeeld worden. Toe-
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vallig was een collega van mij ook
jurylid en nodigde mij de voorgaande week uit om ook mee te doen. Ik
mocht haar absoluut niet vertellen
wat er in mijn poffert zou komen.
Er werd gekeken hoe de poffert

Zwanny Hofman

Giften
Afgelopen weken ontvingen wij de
volgende bijdragen:
Rabobank Noord-Groningen 75,Gem. Eemsmond
184,Speeltuin t Spruddernust
50,Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen!

Salon Jarka investeert in Andullatie Open dag
Vanaf half maart jl. heeft Salon Jarka er een nieuwe behandelingsmethode bij: Andullatie.
Andullatie is een methode waarbij een combinatie van mechanische trillingen en infrarood-dieptewarmte een
positieve invloed heeft op het lichaam. Deze methode behoort tot de nieuwe generatie behandelingsmethoden
en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met wetenschappers, universitaire ziekenhuizen en artsen.
Andullatie is niet gericht op specifieke organen, maar beïnvloedt op positieve wijze de essentiële functies
van het lichaam. Andullatie-therapie legt de basis voor het behoud en herstel (regeneratie) van de gezondheid.

BASISPRINCIPE 4:
Ontspanningsmechanismen
Andullatie zorgt voor verwijding van
de bloedvaten, waarbij ook een
betere bloedtoevoer naar de spieren kan plaatsvinden. De spierspanning verdwijnt hiermee. Ook
zorgt Andullatie voor geestelijke
ontspanning.

Andullatie werkt op basis van
5 basisprincipes:

BASISPRINCIPE 1:
Energieproductie in de cellen
Andullatie werkt met microstroompjes die de productie van adenosinetrifosfaat stimuleert. Dit proces
zorgt ervoor dat de hoeveelheid
energie in de cellen wordt verhoogd,
wat weer een positief effect heeft op
de organen en daarmee op de gezondheid.

BASISPRINCIPE 2:
Pijnverlichting door poortsysteem
en endorfine
Andullatie maakt neurofysiologische en hormonale onderdrukking

van pijnsignalen mogelijk. In eerste instantie veroorzaakt dit positieve signalen in het lichaam, waarbij de negatieve signalen van pijn
worden onderdrukt. Door steeds
meer positieve signalen, wordt de
pijn verlicht. Daarnaast zorgt de
andullatietechnologie voor reguliere vrijlating van endofine.
BASISPRINCIPE 3:
Stimulatie van de bloedsomloop
Veel pijnklachten ontstaan door een
tekort aan bloedtoevoer. Het bloed
zorgt ervoor dat voedingsstoffen in
het lichaam worden opgenomen.
Van een slechte doorbloeding wordt
men moe en ziek. Andullatie zet het
bloed in beweging en zorgt voor
vitale bloedcellen, die de voedingsstoffen beter kunnen opnemen.

BASISPRINCIPE 5:
Stimulatie van lymfesysteem
De lymfe is een onderdeel van het
immuunsysteem, én speelt een
belangrijke rol bij ontgifting (detoxicatie) en drainage. Stimulering van
de lymfe zorgt voor een stabiel
immuunsysteem en een goed functionerende stofwisseling.
Andullatie is dus op veel gebieden
inzetbaar:
1. Pijnvermindering:
bij chronische pijnen zoals artrose,
fibromyalgie, nek- en rugpijn en
spierpijn; acute pijnen maar ook
als preventie.
2. Performance:
om blessures, overbelasting en
stijfheid te behandelen of te voorkomen.
3. Wellness:
waarbij het verouderingsproces
wordt tegengegaan, de stressbestendigheid wordt verhoogd en zo-

Op zaterdag 1 april en zondag
2 april houdt Jarka Open dag
voor alle geïnteresseerde vrouwen. U bent welkom aan de
Kooistraat 6 in Kantens tussen
10.00 en 19.00 uur voor kennismaking en informatie over
de behandeling met de Andumedic (én u kunt zelfs een
kwartier proefliggen).
Om u op de Open dag alle
aandacht te kunnen geven,
graag even bellen van te voren: M 06-83142462.
wel lichamelijke als geestelijke
ontspanning wordt bewerkstelligd.
Ook stimuleert Andullatie de stofwisseling en bevordert daarmee
gewichtsverlies en worden afvalstoffen afgevoerd.
De Andullatie-behandeling vindt
plaats op een speciaal matras (Andumedic) en duurt 30 minuten.
Eén behandeling kost € 15,- ; een
kaart voor 10 behandelingen kost
€ 125,-.

Op 18 april as. houdt Vrouwen van
Nu, afd. Middelstum-Kantens haar
laatste bijeenkomst van dit seizoen. Deze avond wordt gehouden
door mevr. Wassenaar. Zij zal vertellen over het thema:
Kruiden, anders dan anders.
Deze avond vindt plaats in t Schienvat en begint om 20.00 uur.
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Hallo,
Ik ben gevraagd om een stukje te schrijven voor Uitgevlogen. Natuurlijk
doe ik dat graag. Ik ben Ineke Boxma. Beter bekend als Ineke Veldman.
Geboren aan de Oosterweg in Kantens en samen opgegroeid met mijn
zusje Martine, mijn broertjes Johan en Marc en een tal van dieren.
Toen ik 21 was ben ik verhuisd naar
Groningen. Op dat moment was ik
fulltime aan het werk binnen het
ambulante team van Stichting
NOVO. Hier kwam ik bij mensen
thuis met een licht verstandelijke
beperking om ze te helpen met de
regelzaken uit het dagelijks leven.
Al vrij snel rolde ik ook de nachtdiensten (achterwacht) in. Ik was
dan oproepbaar voor de ambulante
cliënten en voor collega's die wel
wat extra hulp konden gebruiken.
Toen de achterwacht ging verhuizen naar een andere locatie, ben ik
meeverhuisd naar deze locatie en
ben ik tot eind 2015 gaan werken op
een woonlocatie van Stichting
NOVO.
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Omdat ik op zoek was naar wat
meer uitdaging ben ik begin 2016
gaan werken bij 's Heerenloo Opmaat in Bedum. Hier ben ik werkzaam op een groep met moeilijk
verstaanbaar gedrag en hier heb ik
zeker een uitdaging in gevonden en
hoop hier nog vele jaren te mogen
werken!
Ondertussen was ik naar Winsum
verhuisd en ben ik in 2015 getrouwd met mijn jeugdliefde Bryan.
In 2005 hebben wij elkaar ontmoet
bij de Plus Supermarkt in Middelstum. Bryan als vakkenvuller
en ik als kassière. Na enige tijd om
elkaar heen gedraaid te hebben
kregen wij, op 17 jarige leeftijd, een
relatie met elkaar. Negen jaar later
is onze liefde bezegeld met een
prachtige dochter Lieke, die deze

maand alweer één jaar wordt.
En dan...Oekraïne. Een land dat bijna
voelt als thuiskomen. In 2004 ben ik
met mijn ouders en broertje voor
het eerst afgereisd naar dit land. En
wat een prachtig land vond ik dat
toen.
Jaren later begon het als gekheid
dat wij met een groepje vrienden

wel op vakantie wilden naar Oekraïne, maar zoals velen van jullie
vast weten is dit allemaal een beetje uit de hand gelopen en is het op
dit moment een heuse stichting die
behoorlijk bekend is in Kantens en
omstreken.
Na lang wikken en wegen ben ik
deze maand toch uit het bestuur
gestapt van Stichting Project Oekraïne, omdat het uiteindelijk toch
veel tijd in beslag neemt om alles
te regelen.
Ik ben bijna nog wekelijks in Kantens te vinden. Ik vind het heerlijk
om in het weekend een dagje naar
mijn ouders te gaan en te genieten
van het uitzicht over de landerijen
en hun heerlijke tuin!
En dan kom ik tot de conclusie dat
ik toch wel heel erg verwend ben
dat ik op zo'n mooi plekje, met alle
ruimte om kind te zijn, heb mogen
opgroeien!
Kantens voelt nog altijd als thuiskomen.
Ineke Boxma-Veldman

Lezen vinden we op de Klinkenborg heel belangrijk. Daarom doen we mee
aan het project 'Bibliotheek op school'. We hebben onze schoolbibliotheek uit kunnen breiden (zodat we een actuele collectie hebben en de
leerlingen ook boeken kunnen lenen om in de vakanties thuis te lezen)
en doen aan verschillende activiteiten mee om lezen te promoten zoals
'Scoor een boek' voor groep 5/ 6, voorleeskampioenschappen, bibliotheekbezoeken en…sinds een aantal weken 'de Schoolschrijver'.
Iedere vrijdag komt de schoolschrijver bij ons op school. De leerlingen
van groep 2 t/m 8 werken dan met veel plezier aan allerlei opdrachten.
In het onderstaande stukje stelt de schoolschrijver zich zelf aan u voor.
EVEN VOORSTELLEN:
Mijn naam is Gonneke Huizing en
ik ben de Schoolschrijver van de
Klinkenborg in Kantens.
Een Schoolschrijver is een kinderboekenschrijver die voor een periode van een half jaar aan een
basisschool verbonden is om bij de
kinderen leesplezier, talentontwikkeling en woordenschat te bevorderen.
Ik doe dat door de kinderen veel
verschillende schrijfopdrachten te
geven die hun creativiteit aanwakkeren. Vaak hebben kinderen hun
creatieve schrijftalent nog helemaal niet ontdekt en zijn ze verrast
door hun eigen schrijfsels.
Ik probeer de leerlingen te verleiden om te gaan lezen, door zoveel
mogelijk mooie en spannende boeken onder de aandacht te brengen.
Kinderen die zeggen niet van lezen
te houden, raad ik een boek aan dat
bij hen past en hopelijk in de smaak
valt. Want lezen is natuurlijk heel
belangrijk voor de ontwikkeling,
maar dat niet alleen, het is ook
superleuk. In boeken kun je reizen
naar plaatsen waar je in het echt
nooit zou komen, mensen te ontmoeten die je anders nooit zou ontmoeten, beleven wat je in werke-

Oproep
voor
vrijwilligers
De Klinkenborg is een relatief kleine dorpsschool met een klein team.
Werkzaamheden die op een grotere school over een team van bijv. 12
of 20 mensen kunnen worden verdeeld, moeten hier door 5 mensen
worden uitgevoerd. We vragen daar-

lijkheid nooit zou beleven en opgaan in een heel andere werkelijkheid. Dát is leesplezier en dat is wat
ik ieder kind gun.
Voor meer informatie over de stichting De schoolschrijver en over
mijzelf: www.deschoolschrijver.nl
www.gonnekehuizing.nl
Op deze afbeelding is te zien wat
voor werk de kinderen maken tijdens de 'lessen' van Gonneke.

E.I.K.-oprichting
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 dit project is dat de
leerlingen onderzoeken en in kaart brengen hoe duurzaam Kantens op dit
moment is. (zie ook Lougnijs maart 2017)
“Uit de startblokken zijn” betekent:
verder gaan. Zo is er subsidie toegekend voor de opstart van een
energie-coöperatie voor Kantens,
Stitswerd en Rottum. De werknaam
voor deze coöperatie in oprichting
is nu E.I.K.. E.I.K. staat voor Energie
Initiatief Kantens.
De reikwijdte van deze coöperatie
gaat verder dan die voor Kantens
alleen. Daarom ook is dit initiatief
(EIK) opzoek naar een nieuwe naam
voor de coöperatie. Een naam die
het gebied waarvoor de coöperatie
staat misschien meer in zich draagt.
Alle toekomstige deelnemers kunnen zich verenigd voelen onder

deze nieuwe naam.
Ook de meest innovatieve ideeën
en plannen voor een duurzame energietransitie moet het aanspreken.
De coöperatie kan een kapitaalmolen worden die aan alle kanten
energie opwekt.
Er wordt naar een (naam)vlag gezocht die de lading dekt. Een ieder
die daarvoor een suggestie heeft
wordt uitgenodigd om een nieuwe
naam voor de coöperatie te bedenken en deze op te sturen naar:
info@bakkerbelasting.nl.
Eric Bakker is mede oprichter van
deze coöperatie.

om regelmatig hulp van ouders en
gelukkig vinden we ook vaak ouders
die ons kunnen en willen ondersteunen, maar niet altijd.

ren wil helpen te leren haken of
breien of naaien, of iemand die
creatief is en met kosteloos materiaal kan helpen bouwen?).

Nu zijn er misschien ook mensen
die geen kinderen (meer) op de
Klinkenborg hebben en die het leuk
vinden om één of twee keer per
week op een vast tijdstip met de
kinderen van groep 3 te lezen, of die
zouden willen helpen met handvaardigheidslessen (een handige
opa die goed met zaag en hamer om
kan gaan, of een oma die de kinde-

Daarnaast zijn we ook op zoek naar
mensen die op een vaste dag in de
week pleinwacht willen zijn.
Onze leerlingen gaan tussen 12.00
uur en 12.15 uur naar buiten en het
zou fijn zijn wanneer de leerkrachten dan zelf even pauze kunnen
houden.

Lijkt het u leuk om wat meer betrokken te zijn bij de school en vindt u
het leuk om met kinderen om te
gaan, neem dan vooral contact met
ons op.
Wij zijn erg blij met hulpouders of
hulpgrootouders of andere vrijwilligers!
Meer informatie, vragen of aanmelden kan bij Anne Praktiek
(schoolleider) of één van de leerkrachten. Loop gerust binnen of bel
of mail ons. 551788
obsklinkenborg@lauwerseneems.nl
11

Nieuwsbrief

In de afgelopen maanden zijn de voorbereidingen voor de zomerprojecten
2017 weer opgestart. De deelnemers van de groep hebben zich aangemeld en de projecten staan zo goed als vast. De groep uit Uithuizermeeden vertrekt op 21 april naar Oekraïne.
PROJECTEN
Net als in de voorgaande jaren
zullen we in de komende zomer
verschillende projecten doen in
zowel Roemenië als in Oekraïne.
We vertrekken op 11 augustus richting Roemenië en komen daar na
een overnachting aan op zaterdagavond 12 augustus. Hier verblijven
we een week. Daarna gaan we door
naar Oekraïne waar we ruim één
week zullen zijn.
ROEMENIË
In Roemenië zijn we in 2014 samen
met de lokale bevolking van het
dorpje Pír begonnen met de bouw
van een verenigingsgebouw voor
de kerk. Het is inmiddels al aardig
opgeschoten: vorig jaar hebben we
de riolering aangesloten. Het gebouw is in gebruik genomen en
daarom zullen we ons in Roemenië
vooral richten op de kinderbijbelweek en op de kleinere klusjes.
We helpen bij de kinderbijbelweek
die voor de kinderen in het dorp en
een buurdorp georganiseerd wordt.
Deze kinderbijbelweek zal vooral
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door de mensen in Pír voorbereid
worden. We hebben aangeboden
om te helpen als ondersteuning en
hen van materialen te voorzien. Op
deze manier hopen we de kerk daar
te stimuleren om zelf actief te zijn
en hen zoveel mogelijk onafhankelijk van ons te laten zijn.
OEKRAÏNE
In Péterfalva (Tivadar), een klein
dorpje niet ver verwijderd van de
Hongaarse grens, zijn we vorig jaar
begonnen met een nieuw project. In
het dorp zijn veel kinderen die een
aantal kilometers moeten afleggen
om naar een kinderdagverblijf te
gaan. Een kinderdagverblijf in Oekraïne is te vergelijken met een kleuterschool. Hier gaan kinderen naartoe van drie tot zes jaar. Omdat het
dichtstbijzijnde kinderdagverblijf
voor hen te ver weg is, gaan veel
van hen niet naar school. Daarom
is er gevraagd of wij een gebouw
willen (helpen) opknappen dat zal
dienen als kinderdagverblijf. De
dominee met wie we hierover contact gehad hebben, heeft ons verteld dat zij alvast een begin willen
maken. Vorig jaar hebben we op de
bovenverdieping alle lokalen van
betonnen vloeren voorzien. Dit jaar
gaan we verder. Inmiddels is door
de lokale bevolking begonnen met
het plaatsen van de spanten voor
het dak. Fijn om te zien, dat men ook
zonder ons het bouwproject verder
oppakt.
In april zal team Uithuizermeeden
verder gaan met dit project en in de
zomer team Kantens.
Daarnaast hebben we een bouwproject in Tysobyken, een dorp
verderop. Hier hebben we al eerder
meegeholpen aan het renoveren
van een Roma kinderdagverblijf.
Dit kinderdagverblijf loopt erg goed
en daarom willen ze graag nog een
lokaaltje eraan vastmaken. Ook dit

project willen wij graag steunen.
Team Uithuizermeeden maakt ook
dit bouwproject af in april.
Naast de bouwprojecten hopen we
ook weer een kinderbijbelweek te
organiseren. Vorig jaar was dit een
groot succes en hebben we erg fijn
samengewerkt met de mensen van
de plaatselijke kerk.

den het transport te verzorgen.
Op dit moment zit onze opslag nagenoeg vol. Na het transport is er
weer plaats voor nieuwe spullen.
Hebt u iets aan te bieden, dan kunt
u contact opnemen met één van de
deelnemers van dit jaar of een mail
sturen
naar
projectoekraine@live.nl

TRANSPORT
In het najaar van 2016 heeft een
transport plaatsgevonden. Een trailer vol kleding, meubels en andere
goederen is op drie verschillende
plaatsen gelost. In Roemenië spraken we met de dominee over de
bestemming van de goederen. De
meeste goederen die in Pír terecht
komen, worden voor een lage prijs
verkocht aan de mensen in het
dorp. De opbrengst van deze verkoop gaat naar de bouw van het
verenigingsgebouw van de kerk.
Dominee Sándor vertelde ons dat
een aantal meubels in dit gebouw
gezet zullen worden. De overige
goederen zijn bijna allemaal verkocht. Alles wat overgebleven is en
niet verkocht werd is alsnog geschonken aan verschillende mensen in het dorp. Alles heeft er dus
een bestemming gekregen. De nieuwe armenkeuken in Vaida wordt op
16 september geopend. Mede dankzij de opbrengst van de verkoop van
de spullen die op dezelfde wijze als
in Pír verkocht worden. Iets om
dankbaar voor te zijn!
Eind mei vindt er weer een transport plaats. Alexander Idema en
Alex Vliet zijn weer bereid gevon-

ACTIES
Paasbrodenactie: Samen met de
groep uit Uithuizermeeden gaan we
weer een paasbrodenactie doen.
Eind maart zullen we starten met de
verkoop.
Koningskinddag in Leens: Op 13
mei staan we met een stand op de
Koningskinddag in Doe Zoo Leens.
We verkopen kleine spulletjes,
hebben een grabbelton en we hebben voor groot en klein T-shirts om
op te tekenen.
Flessenactie: De flessenactie in en
rond Kantens loopt nog steeds erg
goed. Veel mensen blijven ze opsparen tot wij weer langskomen.
Hartelijk dank daarvoor!
Wilt u meedoen met de flessenactie? Meld u dan aan via:
projectoekraine@live.nl
Boerenpraise: We zijn begonnen
met de voorbereidingen van een
Boerenpraise. We hopen dit in juni
te kunnen organiseren bij familie
Mosselaar in Usquert.
GROEP UITHUIZERMEEDEN
En toen was het alweer maart
2017… Nog een dikke maand en
Uithuizermeeden vertrekt naar Oekraïne. Ondertussen is deze groep

gekrompen naar 12 mensen die
uiteindelijk echt mee gaan. We zullen van 21 tot 29 april naar Oekraïne
gaan om daar te helpen met bouwen aan 2 projecten. We gaan helpen met 2 klaslokalen, één in Tivadar en één in Tysobyken. Ook zullen we in die week kinderwerk
gaan doen. We hebben er enorm
veel zin in en zijn druk met de
laatste dingen regelen en het laatste beetje benodigde geld bij elkaar
te krijgen.
Zaterdag 18 maart organiseerden
we een Bouldag met een gezellige
braderie, lekkere dingen om te eten
en koffie om gezellig samen te
drinken.
En op de valreep, net voordat we
weggaan, doen we nog een keer
onze paasbrodenactie… Dan hopen we genoeg gespaard te hebben
om daar de mensen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij de
projecten.

De hartelijke groeten van een enthousiast team uit Uithuizermeeden
SAMENWERKING
In maart hebben we een samenwerkingsvergadering gehad met
diverse andere kleine groepen die
actief zijn in Oekraïne. We proberen
op deze manier krachten te bundelen. De andere groepen komen uit
Winsum, Assen, Leek en Hoogkerk
en werken via de organisatie Stichting Oekraïne Projecten uit Hattem.
BESTUUR
Er heeft een wisseling bij het bestuur plaatsgevonden. Ineke Veldman is gestopt met het secretariaat. Ellen Mars heeft deze functie
van haar overgenomen. We zijn
dankbaar voor alle energie en tijd
die Ineke in de stichting gestoken
heeft en blij dat Ellen zich nu met
ons wil inzetten.

Wat een schrik en ongeloof....
nu nog steeds.
Op 25 februari heeft onze lieve Jarik een fataal ongeluk gehad. Dan staat
je wereld compleet op zijn kop.
Maar wat hebben wij veel steun ontvangen van mensen om ons heen,
maar ook van mensen waar je het niet van verwacht had. Op de dag van
de uitvaart vlaggen halfstok door heel het dorp. Indrukwekkend! De
uitvaart die massaal werd bezocht. Jarik was erg geliefd.....
Aan alle dorpelingen en andere omwonenden, heel erg bedankt voor jullie
steun in welke vorm dan ook.
Nu komt voor ons de moeilijkste tijd, het verlies van Jarik een plek geven,
een moeilijk pad wat we moeten gaan. Samen staan we sterk, nogmaals
dank!
(Gedicht: overgenomen uit "woordkunsten")
Ik begraaf je niet
maar graaf diep
in de tijd die was
dat jij bij mij
ik begraaf je niet
maar neem je mee
ik hou je hier
en hou ons wij
ik begraaf je niet
maar herinner
alle dagen
dat wat leuk
dat wat mooi
dat wat moeilijk
dat wat vol verdriet
ik zeg je nu gedag
maar hou je levend
en ik
begraaf je niet
Jan en Ageeth Westerlaken
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Pluk de dag
Bij het ontbijt schroefde ik het dekseltje van het Marmite-potje en moest
ik ineens denken aan een gedicht.
Het is een gedicht van de in 1986 overleden dichter Cees Buddingh'. Hij
was in die tijd heel populair met zijn zeer herkenbare hese, hoge en
gedragen stem (zie en luister: YouTube). Alleen die apostrof al aan 't eind
van z'n naam. Ooit stond het gedicht op de achterzijde van
de VPRO-gids, Achterwerk, met een plaatje van het potje
erbij. Die pagina, geplakt op een stukje karton heeft jaren
op de wc gehangen. Niet omdat het zo vies was, maar
omdat daar van alles en nog wat hing. Allemaal hielden
we van Marmite en van het gedicht. Op feestjes wilde
ik het wel eens voordragen, proberend Cees' stem te
imiteren.
PLUK DE DAG
Vanochtend, na het ontbijt,
ontdekte ik, door mijn verstrooidheid,
dat het deksel van een middelgroot potje marmite
(het 4 oz net formaat)
precies past op een klein potje heinz sandwich spread
natuurlijk heb ik toen meteen geprobeerd
of het sandwich spread-dekseltje
ook op het marmite-potje paste
En jawel hoor: het paste eveneens
Vermeld moet worden dat het oude potje (4 oz net formaat = ongeveer
113 gram) kleiner is dan het huidige potje (125 gram) en ook het kleine
potje Heinz is groter geworden. De dekseltjes passen niet meer.

Wat is er zo bijzonder aan Marmite?
Ik verkondig altijd dat als ik één soort beleg naar een onbewoond eiland
mee zou mogen nemen dat dat dan Marmite zou zijn. Nu ga ik er wel vanuit
dat naast de Marmite er ook brood en roomboter aanwezig is, want er is
niets lekkerder dan een vers volkorenkapje met roomboter en Marmite.
Een beetje raar onbewoond eiland dus, want er zou minstens een bakker
en een koe aanwezig moeten zijn.
Marmite is niet algemeen bekend, terwijl het al meer dan 100 jaar bestaat.
Het is een Engels product. De naam komt uit het Frans en betekent
kookpot. Het model pot staat op het etiket en het potje zelf doet daar
enigszins aan denken. De uitspraak in Nederland varieert: op z'n Frans:
marmiet, op z'n Nederlands: marmiete of op z'n Engels: marmaait.
Ik ben er mee opgegroeid en dat schijnt geloof ik een
voorwaarde te zijn om er van te houden. Hoe dat bij ons thuis
terecht is gekomen: geen idee. Met een moeder uit Friesland en een vader uit voormalig Nederlands-Indië stond het
potje in Amsterdam op de een of andere manier tussen de
hagelslag en de pindakaas. Als ik vriendjes over de vloer
had, die een boterhammetje bleven eten, vroegen ze altijd
wat er in dat zwarte kleine potje zat. Probeer maar, zeiden
wij gniffelend, en ze wilden dan hun boterham met een
dikke laag besmeren. Wij lieten dat niet toe, hoewel dat
een geweldig effect zou geven. Daar was het, in ieder
geval vroeger, te duur voor. Nee, slechts een mespunt
voor de gehele boterham. Steevast vertrok het gezicht
van de kleine tester in een onaangename grimas. Bah!
Tegenwoordig zou hij ieuw! zeggen. De Engelsen zeggen:
you love it or you hate it. Als je er niet mee opgegroeid bent,
moet je het leren eten. Het smaakt heel zout en het lijkt of je pure Maggi
slikt. Ook lekker overigens. Gistextract, vitamine B-complex stond
vroeger op het doosje, waar het potje inzat. Het doosje is er niet meer. De
gist en vitamine B nog wel. Die twee begrippen riepen vroeger allerlei
associaties bij mij op. Waar trokken ze die gist uit en wat voor enge
afwijking was een vitamine B-complex. Maar ik was en ben er dol op.
Op vakanties gaat een potje standaard mee. Een beetje een concretisering
van mijn onbewoond-eiland-gedachte. De laatste jaren zijn ze bij mijn
naamgenoot E. Leclerc, de grote, Franse supermarkt, gewoon verkrijgbaar. De dag in Frankrijk begint voor mij met een stuk stokbrood,
roomboter en Marmite. Een volmaakt begin. Weer thuis geeft Marmite me
een vakantiegevoel. Wat wil je meer voor minder dan € 3,=. Nog gezond
ook. Het stokbrood en de roomboter niet zo.
Misschien moet ik op rommelmarkten op zoek naar verdwaalde, oude
potjes van Heinz en Marmite, natuurlijk inclusief dekseltjes, zodat ik de
verstrooidheid en de daarop volgende actie van Buddingh' kan reconstrueren. En dan kan uitroepen: en jawel hoor ……
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl
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NL-doet 2017 in Stitswerd
Gezamenlijk de schouders eronder zetten zoals het mensen in een hechte dorpsgemeenschap betaamt. Het wordt een letterlijk schouder aan
schouder zitten overigens: NL Doet trekt dit jaar een bijzonder hoog aantal Stitswerders aan dat vrijwillig de zaterdagmorgen van 11 maart aan
het werk gaat in het dorp. Het weer is mooi, de arbeiders zijn enthousiast en er is koffie en thee terwijl de taken worden verdeeld. Wat wil een
Stitswerder nog meer?
Nou ja, de maaltijd 's avonds is wel
een prettig vooruitzicht terwijl we
zwoegen. Dat pad bij het Kwintplein
is akelig dichtgegroeid. Het lijkt er
warempel op alsof we bezig zijn
met bodemvondsten en één of andere archeologische opgraving
doen, want we moeten het pad letterlijk opgraven. 'Meisje, denk om
je rug,' vadert een bewoner bezorgd
als hij me ziet hakken, biedt aan om

het karwei over te nemen. Ik kan de
trots om mijn uithoudingsvermogen niet onderdrukken (ondanks
mijn belabberde lichamelijke beweging als student zijnde) als hij
meteen loopt te puffen. 'Verhip,'
zegt hij verontwaardigd.
De maaltijd 's avonds is gesponsord door het Oranjefonds en de
arbeider zijn of haar loon waardig.

Een Marokkaanse maaltijd: er
wordt gekscherend gezegd hoe internationaal Stitswerd is, aangezien we de laatste Burendag ook
een buitenlandse maaltijd hadden.
Het is interessant om een heel
andere keuken te proeven. Broodjes gehakt; een Grieks, half Marokkaanse salade; pannenkoekjes;
tajine met pruimen en halal vlees;
'seffa' wat gestoomde vermicelli

met nootjes en rozijnen is. De kokkin komt bezorgd langs om te informeren of het eten bevalt. Zeker! Ze
krijgt een oer-Hollandse bos tulpen
in handen gedrukt als ze wordt bedankt. Dat het eten goed heeft gesmaakt wordt natuurlijk het beste
overgebracht met een grinnikend
'we want more' uit de zaal… Ahem.
Foto's en tekst: Antrude Oudman

NL-doet op een klein hoekje van Kantens
11 Maart 2017- zaterdagmorgen -: dan is 10.00 uur nog best wel vroeg. Maar buiten stonden de tafels en stoelen al klaar, een bakje koffie of
thee, zonnetje erbij. Prima omstandigheden om het werk te bespreken en de taken te verdelen. Het bestuur van de ijsvereniging en het bestuur
(volwassenen én jongeren) van het Kanster Jeugdhonk bundelden hun krachten om buiten én binnen het honk de boel op te knappen.
Buiten werd een pad verlengd, rommel uit de sloten verwijderd en de
kozijnen en deuren buitenom geschuurd en van een nieuw verflaagje voorzien.
De luiken die aan de binnenkant
voor de ramen zitten werden opgeschuurd en in de witte verf gezet. Dit
met de bedoeling om in de toekomst met Jasper van Woerkom
(onze nieuwe jongerenwerker) een

workshop “graffiti spuiten” te houden.
Helaas deed de wind ook een duit
in het zakje en… waaiden de platen
om en zijn ze nu voorzien van een
stukje natuur. Erg mooi, maar niet
de bedoeling.
Binnenkort gaan we hiermee in de
herhaling en opnieuw schuren en
witten.
Om 12.00 uur was het tijd voor soep

en broodjes en daarna zijn we naar
binnen gegaan.
Eén muur is in de grondverf gezet
en zal later een kleurtje krijgen. Net
zoals ook de andere muren nog een
metamorfose krijgen. Jan en Jurjen
hebben een lamp gekocht waarop
“open” staat. Mooi dus voor de
zaterdagavonden. Voor één raam
zijn de platen weggehaald en hier
zal in de toekomst nog een functie

aan gegeven worden. Wat, vertellen we nog niet, want dat is voor een
andere keer.
U leest het: de financiële bijdrage
van NL-doet is nuttig besteed; mede
dankzij STROKA en Leefbaarheidsloket zijn we begonnen het Kanster
Jeugdhonk/ijsbaankantine een fris
en eigentijds tintje te geven.
IJsvereniging en KJH
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Karnaval

GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven ,

Wanneer zol t karnaval weden? n Poar week veurtied begunnen wie der
aal mit ons baaident over te rezernaaiern, den dij doatum mout even ien
agenda zet worden. Nait dat wie wieder zoveul mit karnaval hemmen,
t is meer n joarenlaange traditie worden. k Heb t over t Mainzer Karnaval
ien Duutslaand. Wie hoalen n beetje ien hoes veur bie de kovvie en den
goan wie der ais goud veur zitten.
Van t joar was t op vrijdag 24 feberwoarie. t Wordt n laange zit, t is ale
joaren n loadertje.
De “Bühne” zigt ter aaltied prachteg
oet. Aan ain kaant Road van Elf en
aan aander kaant mesiek, dij aalgedureg n beste 'tataaaa….' heuren let as der n mooie oetsproak
west het.
Zoal van t Keurvorstenslöt zit stampvol verkledte mìnsen mit gekleurde proeken, houdjes en aander roare fertuten op kop, ain haar zulfs n
plestik hakmes op kop. Vaarfkwast
komt ter ook aan te pas en veul
glitter en plakglimmers.
t Duurt nait laank of de 'Buut' komt
op t tenail, n soort tun woar de
Buutneredners ien stoan om heur
cabarateske veurdracht òf te steken, woarien ze mìnsen n spaigel
veurhollen. t Was goud schaarp
dizze moal. Poletiek mout t aaltied
ontgelden. Aalpmoal kriegen ze n
gleer. Angela Merkel, de Brexit,
Erdogan en nait te vergeten Donald
Trump. Ain man kwam as Louis
Trump op t podium en vertelde dat
zien bruier Donald Trump trumpoline oetvonden haar. En doar kwam
Donald aan, hai leek ter sprekend
op mit zien roare hoarlok. Aalpmoal
gekkeghaid vanzulf!
n Aaander spreker haar ook n Donald bie hom: Donald Duck en mouk
doar n verhoal omtou. Schaande
dat wie nait ales verstoan kinnen.
Hoogduuts gaait wel, mor as ze ien

heur streektoal begunnen, binnen
wie der òf. Zo gaait t haile oavend
deur en t wordt òfwizzeld mit mesiek, ballet en daans.
Narrenveurzitter Andreas Schmitt
het ter drok mit. Hai bedankt ale lu
dij mit doun, hait bekende poletieke
hotemetoten oet omgeven welkom
(ie zellen der mor zitten) en gaait
zulf ien de Buut as Bisschop van
Mainz.
Mit n borreltje en n stukje kees en
worst zitten wie oavend oet.
De Mainzer Hofsänger ien heur
gladde harlekijnpakken sluten ale
joaren oavend òf, mor den lopt t ook
aal noar twaalf uur tou en is t hoast
bèrgoanstied.
Aanderdoags kinnen optochten ien
Aken en Keulen ons niks meer
schelen. Wie hemmen der genog
van zain. Mor “Mainz bleibt Mainz,
wie es singt und lacht!”
Alaaf!
Anje van der Hoek

zoaans:
riemkes, stukjes, recept, etc.

Der is n tied van kommen...
Noa aalweer hail wat joaren
t Grunnings oppeerdjen hemmen ien t Lougnijs,
wil ik mie nou wat meer bedoaren
wel wat meer fietsen, meugelkerwijs.
Noa Grunneger lessen van Piet Kruizinga ien t Schienvat
en aanbeteren deur lessen van Fré Schreiber en Kees Reinders,
haar ik schoulbanken stoareg aan wel had.
Deur te goan schrieven ien joen moekes toal,
volgen je meer t gevuil van joen haart en oard.
En vienden je de juuste benoamingen voak hailemoal
Deur van joen moeke geleerde Grunnings woord.
Ik hoop dat joe zich wat vernuvert hemmen mit mien schrieverij
en wat wiezer worden binnen over ons Grunneger verleden.
Meschain komt n bouk ien t Grunnings lezen wat dichterbij
en is dat t begun van veul meugelkheden.
Aldert B. Ritzema
Na ongeveer negen jaar, verlaat Aldert onze redactie. Wij hebben al deze
jaren een beroep mogen doen op zijn inbreng voor t Lougnijs en van het
Grunneger Houkje in het bijzonder!
Dank je wel voor je tijd en inzet, Aldert!
De redactie van t Lougnijs

LAWAY ARTS organiseert een
THEATERWORKSHOP
voor kinderen van 9-12 jaar
Heb je zin om creatief aan de slag te gaan en je door middel van
toneelspelen te uiten? Dan is deze workshop echt iets voor jou!
WANNEER:
WAAR:
HOE LAAT:
HOEVAAK:

Beste Lougnijs,
Ik heb deze foto gemaakt op de dag
dat Jarik Visser begraven werd.
Ik noem de foto "Kantens in rouw",
gezien het feit dat het erg bijzonder
was hoe het dorp om Jarik rouwde.
Met vriendelijke groet,
Egbert Reining
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maandag 24 april
Theaterwerkplaats, Oosterweg 4 te Kantens
van 16.00 - 17.30 uur
zes keer, met op 29 mei een eindpresentatie

De workshop wordt gegeven door theaterdocent Thirza Wierenga. Door
middel van spelopdrachten en improvisaties werkt de groep samen, met
haar, naar een presentatie toe, gemaakt met eigen inbreng en creativiteit!
Er kunnen maximaal 15 kinderen meedoen.
De kosten zijn € 50,-.
Opgeven kan tot 18 april. Stuur zo spoedig mogelijk een email naar
info@lawayarts.com
Wil je eerst eens meemaken hoe dat nou is, drama, theater, toneelspelen…
Kom dan op zaterdag 15 april naar deOPEN GRATIS LES van 14.00 16.00
uur in de theaterwerkplaats. Iedereen tussen 9 en 12 jaar is welkom! Meld
je wel even aan, ook via info@lawayarts.com of www.lawayarts.com .

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 2 april
09.30 uur - ds. A.J. Minnema
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 9 april
09.30 uur - ds. P.A. Slager (Viering
H.A.)
14.30 uur - ds. L.J. Joosse
Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag)
19.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 16 april (1e paasdag)
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - Leesdienst
Zondag 23 april
09.30 uur - Leesdienst
14.30 uur - ds. S.D. Heij
Zondag 30 april
09.30 uur - ds. G. Bruinsma
14.30 uur - ds. P. Drost
__________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 2 april
10.00 uur - ds. C.E. Lavooij, Vaassen (koffie/thee in Salem)

Woensdag 12 april
19.30 uur - Stille Week Vesper in
het koor
Donderdag 13 april (Witte Donderdag)
19.30 uur - ds. G.W. van Wingerden, Stedum, viering Heilig Avondmaal
Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag)
19.30 uur - Goede Vrijdagviering in
Boazkerk Westeremden
met lezingen en koralen Mattheus
Passion door CGK Excelsior
Zaterdag 15 april (Stille Zaterdag)
19.30 uur - Stille Zaterdag Vesper in
Nicolaaskerk Oldenzijl (regionaal)
Zondag 16 april (Pasen)
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk,
Haren; gezinsdienst
Zondag 23 april
10.00 uur - prof. dr. L.J. van den
Brom, Haren
Zondag 30 april
10.00 uur - dienst door de kerkenraad
___________________________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 9 april
19.00 uur - ds. F. Stalman

Zondag 9 april (Palmzondag)
10.00 uur - dhr. A. Riepma

Zondag 23 april
19.00 uur - ds. H. Poot

Maandag 10 april
19.30 uur - Stille Week Vesper in het
koor

Zondag 30 april
19.00 uur - ds. J. den Admirant

Dinsdag 11 april
19.30 uur - Stille Week Vesper in het
koor
Wilt u in t Lougnijs adverteren, dat kan!
Neem contact op met onze redactie: info@tlougnijs.nl
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Agenda

VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT

Rottum
Zaterdag 1 april
Kerkje
13.30 uur
Opening expositie:
Rottum Gas(t)vrij
Zaterdag 1 april
Bernleftheater
20.30 uur
Voorstelling: De Miraculeuze Comback van Mea L. Loman
Zondag 9 april
Bernleftheater
15.00 uur
Theaterstuk Rolbrug
Zondag 23 april
Bernleftheater
15.00 uur
Theaterstuk Rolbrug
Zondag 30 april
Bernleftheater
15.00 uur
Theaterstuk Rolbrug
__________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
__________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur
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Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. Wever T 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijsbaanvereniging van Kantens.
Vrijdag 31 maart
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Algemene ledenvergadering uitvaartvereniging
Dinsdag 18 april
t Schienvat
19.30 uur
Vrouwen van Nu
Woensdag 19 april
(let op: gewijzigde datum)
t Schienvat
20.00 uur
Jaarvergadering VDK
Vrijdag 21 april
Koningsspelen
Maandag 24 april
t Schienvat
10.00 uur
Vervoersdienst Vrouwenraad
Donderdag 27 april
t Schienvat
10.00 uur
Koningsdag

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
Het maandelijkse inloopspreekuur
van de GGD op elke 1e dinsdag van
de maand is komen te vervallen
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Donderdag
Helaas heeft Gerda Onnes de gymnastiek 55+ op muziek en bodyshape op de donderdagavond stil
moeten leggen, door de lage opkomst. Zij zal dit weer opstarten
wanneer er weer voldoende belangstelling is.
20.00 - 22.30 uur
damclub
Vrijdag
16.00 - 20.00 uur
Cafetaria geopend
19.30 - 23.00 uur
biljartclub
Zaterdag
14.00 - 21.00 uur
Jan's Pub
16.00 - 20.00 uur
Cafetaria geopend
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
1 en 2 april
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum 0595 442244
8 en 9 april
Tandartsenpraktijk Ten Boer

Ten Boer 050 - 3022720
14, 15 en 16 april
Tandartspraktijk Conradie
Bedum 050 3012337
17 april
Tandartspraktijk Ezinge
Ezinge 0594 622121
18 april
C.H. de Lange
Leens 0595 571427
19 april
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen 0595 431716
20 april
Tandartspraktijk Conradie
Bedum 050 3012337
21 t/m 24 april
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum 0595 442244
25 april
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum 0595 441740
26 april
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum 0596 572818
27 april
Tandartspraktijk Booij
Winsum 0595 441545
29 en 30 april
Tandartspraktijk Middelstum
Middelstum 0595 55 22 92
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

HOLISTISCHE PSYCHOTHERAPIE EN RELATIETHERAPIE
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Middelstum 06 51255926
W: binnenwerk-psychotherapie.nl
__________________________________________
__________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum 0595 437555
__________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
050 - 3140211
__________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
0597 - 412613
__________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
0595 - 551084
06 - 14611173
__________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
0595 - 551084
06 - 14611173

Foto van de maand
Zij beten de spits af, tijdens de Benefiet Muziekavond voor Team Sunrise op 10 maart in t Schienvat. The Blues
Cast, vijf jongens in de leeftijd van 16 tot 23 jaar met een voorliefde voor blues en oude muziek. Wie ze niet heeft
gezien en gehoord heeft iets gemist. Wie haalt ze nog eens naar Kantens? Maar mis ze dan niet!
Fred Reiffers
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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
_________________________________________
Mei-nummer
uiterste inleverdatum
14 april 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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