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Stoetbomen
De vakantie is voorbij en we zijn weer fris en uitgerust gestart met een nieuw schooljaar. Dit betekent dat
traditiegetrouw de stoetbomen zijn uitgereikt aan de leerlingen van groep 1. De stoetboomtraditie staat sinds
dit jaar op de lijst van Nederlands cultureel erfgoed. Een traditie om te koesteren, dus. De takken van de
stoetboom hingen vol met broodjes, koek en schoolspulletjes. Dat het een gewichtig moment was, letterlijk
en figuurlijk, is wel te zien aan de ernstige gezichten op de foto!

We zijn dit jaar gestart met de Gouden Weken. Dat betekent dat we
extra tijd en aandacht besteden aan
groepsvorming; we doen spelletjes om elkaar (nog) beter te leren
kennen, kinderen presenteren zichzelf aan hun groep met de IK-doos,
in alle groepen laten we de leerlingen samen de groepsregels opstellen (passend binnen de schoolregels) , we doen samenwerkingsopdrachten en stimuleren en belonen goed gedrag. Tot de herfstvakantie lopen de Gouden Weken.

De opbrengst van de oudpapierinzameling stelt ons in staat om
eens flink uit te pakken en de Rijdende Popschool in te huren. Onze
groepen 6, 7 en 8 zullen in september en oktober een aantal workshops volgen waarbij ze ervaren
hoe leuk het is om samen, in een
band, muziek te maken. Ze krijgen
de beschikking over elektrische

gitaren, bassen en drums.
Het resultaat van hun inspanningen zal op 20 oktober aan ouders en
medeleerlingen worden getoond in
een heus popconcert. We zijn benieuwd!
Ook bekostigd uit de opbrengst van
de oudpapier-inzameling is het project 3D-printer, waarmee we na de
herfstvakantie starten.
Het bouwpakket is al binnen en
startend in oktober gaan onze leerlingen de 3D-printer zelf in elkaar
zetten. Daarna kunnen alle groepen
de printer gebruiken. We kijken er
naar uit en laten u hier ongetwijfeld
in de loop van het schooljaar meer
van weten.

Wilt u in t Lougnijs adverteren, dat kan!
Neem contact op met onze redactie: info@tlougnijs.nl
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Opening
Open Monumentendag
in Stitswerd
Hoopvol, ja, verwachtingsvol gaan we vrijdagavond 8 september uiteen
na de generale repetitie voor de opening van Open Monumentendag.
Maar we zijn ook ietwat onzeker omdat het weer niet lijkt mee te willen
werken. Was het grindpad bij weggaan nat, bij terugkomst is het meer
dan drassig en her en der blank. 'Buiig' vormt de kern van de weersvoorspellingen.
Even grijs is de lucht op de morgen
van Open Monumentendag. Met
regenjas, capuchon en/of paraplu
schieten gasten en Stitswerders
haastig de kerk binnen waar de
Open Monumentendag in Eemsmond officieel zal worden geopend.
Een grote eer voor een klein dorp
dat zich vorig jaar op de kaart zette
in het enthousiasme waarmee Stitswerders een prachtig programma
opzetten. Leve cultuurhistorisch
erfgoed en hulde voor de creativiteit en het bevlogenheid waarmee
ook dit jaar opnieuw een dijk van
een program is samengesteld!
In het gele kerkje hangen fijne aquarellen, krachtige zwart-witte portretten en kleurige schilderijen van
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de hand van Stitswerders. De kerkbanken stromen vol met mensen.

Egbert Bosma heet elk welkom,
schildert met humor en ernst de
inzet van de Stitswerders voor de
dorpsvisie wat begon met keukentafelgesprekken zodat elke dorpeling zijn of haar wensen en behoeften kon uiten.
Een voorbode van deze dorpsvisie
is het Stitswerdlied, een gedicht
van H. Hofman dat Gerard de Blauw
tot een muziekstuk componeerde.
En zo zingt het Stitswerder gelegenheidskoor de nostalgische woorden 'as'k Stitswerd zai, din'k aan 't
verleden', Stitswerd als 'pronkjewail
in gruine raand'.
Als de muziek stopt, vliegt een
bange boodschapper de kerk in om
te verkondigen dat er een olifant in
Stitswerd is gesignaleerd. En werkelijk: het beest wringt zich door
een nauwe deuropening om parmantig haar olifantendans uit te
voeren. Het is roze Rosie die steevast optrad op het Stitswerd op z'n

Kop tot het laten optreden van olifanten verboden werd.
Hoe Rosie over deze wet denkt,
wordt duidelijk als ze midden in het
gangpad haar behoefte doet: de
dorpsvisie. Marijke van Beek, burgemeester van Eemsmond, krijgt
de dorpsvisie en een zakje olifan-

tenpoep overhandigd. 'Ik ben ooit
verpleegster geweest, dus daar
weet ik wel raad mee,' reageert de
burgemeester nuchter. Ze is vereerd de dorpsvisie te ontvangen,
benadrukt hoe belangrijk het is dat
een gemeenschap zich bewust is
van veranderingen en actie onderneemt. 'U vergrijst,' stelt ze vast
met een onbewust knikje naar Bosma die met een welwillend 'jazeker' deze niet persoonlijk bedoelde
opmerking incasseert.
Na een dankwoord voor de muzikanten, zangers en de componist
vertrekt het voltallige kerkbezoek
lustig toeterend op kazoo's achter
Rosie aan naar het dorpshuis. Het
team van cateraars staat klaar om
elk koffie of thee en taart aan te
bieden.
Blogger Sanne Meijer houdt een
presentatie over het ontstaan van
haar fascinatie voor Stitswerd, één
van de eerste dorpjes die ze tij-

dens haar vele tochten door NoordGroningen aandeed. Ze stelt de
vraag waarom we cultureel erfgoed in onze omgeving zo weinig
waarderen, maar op vakantie onmiddellijk naar een camera grijpen. Een terechte vraag en bijzonder relevant op Open Monumentendag.
Wethouder Harrie Sienot neemt het
stokje over. En dan wordt Open
Monumentendag in de gemeente
Eemsmond op officiële wijze geopend. Boeren, burgers en buitenlui
mogen op de culturele toer, want nu
de kop eraf is, staat alleen al in
Stitswerd een heel programma te
wachten! Met de vraag van Meijer
in het achterhoofd: wat rest de aanwezigen anders dan het bezichtigen van monumenten tijdens Open
Monumentendag?
Foto's en tekst:
Antrude Oudman

Grote bloembollenactie van de Kaanster Vlinthippers
Nieuwe oogst. Prachtige kleuren. Tulpen, narcissen en krokussen.
Tijd van planten: oktober, november/december.
Eind september ontvangt u een mooie kleurenfolder met bestellijst in de
brievenbus.
Op de bestellijst wordt vermeld waar u deze bestellijst kan inleveren en
het tijdstip van bezorging van de bollen.
Met uw bestelling steunt u onze vereniging.
NIEUWS!
Het koor heeft vanaf de zomervakantie een nieuwe dirigente: Liesbeth
Blaauw uit Losdorp.
De repetities zijn voortaan op de woensdag, 's middags van 15.00 tot 17.00
uur in t Schienvat te Kantens.
Kom gerust eens luisteren of meezingen, het verplicht u voorlopig tot
niets.
Maar:
l zingen is ontzettend leuk en maakt je blij;
l op een koor zingen is gezellig;
l zingen is een plezierig middel om gezond te blijven;
l uit onderzoek blijkt dat zingen nuttig is als therapie bij angst,
depressies, stress en hoge bloeddruk.
Dus: best een goede overweging om te komen zingen in ons koor!
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Een paar weken geleden werd ik gebeld door Anje van der Hoek of ik een
stukje wilde schrijven voor t Lougnijs voor de rubriek Uitgevlogen.
Dit wilde ik wel doen en ik zal proberen mijn verhaal niet te lang maken.
Mijn naam is Aly Lanting-Miske. Ik
ben de jongste dochter van Jan en
Haitske Miske wonende aan de
Langestraat 13. Ik ben geboren in
het jaar 1961, niet in Kantens maar
in Huize Tavenier zag ik het levenslicht.
Ik heb drie broers en twee zussen
en het bijzondere aan de samenstelling van dit gezin was dat oudste
een jongen was, dan kwam er een
meisje, dan weer een jongen, meisje en dan weer jongen, meisje.
Mijn lagere school was vlak bij ons
huis: De School met den Bijbel. De
meeste kinderen deden twee jaar
kleuterschool en zes jaar lagere
school. Ik heb daar acht jaar op
gezeten, want ik zag liever de vogeltjes buiten vliegen dan op te
letten.
Ik heb een mooie jeugd gehad,
maar wel veel kattenkwaad uitgehaald. Ik speelde vaak met Nelie en
Klazien en later was ik vaak op de
boerderij van de Familie Bles te
vinden aan de Oosterweg 6. Met
kattenkwaad bedoel ik, als ik niet
weg mocht, dan kroop ik toch uit het
dakraam. We hadden voor ons huis
een lantaarnpaal staan, waarlangs
ik altijd naar beneden gleed. Of ik
ging stiekem roken op mijn tiende
jaar achter het gebouw van de ijsbaan aan de Pastorieweg.
Ook deed ik aan sport. Ik heb op
gymnastiek gezeten, maar deed
ook aan tafeltennis, volleybal en
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heb nog gevoetbald bij K.R.C en bij
Middelstum.
Na de lagere school ben ik naar de
huishoudschool in Middelstum
gegaan. Een mooie tijd heb ik daar
gehad. Na de Huishoudschool ging
ik in Groningen naar school, de
Sam Boelens. Daar heb ik de opleiding Verzorgingsassistente gedaan.
Wat ik mij nog kan herinneren was
de winter van februari 1979. We
waren toen ingesneeuwd. Bij de
familie Bles was de melktank vol.
Die wilden ze laten leeglopen omdat de melk niet werd opgehaald.
Wij, Astrid, Marlies en ik, besloten
met een melkbus bij de ouderen
langs te gaan om de melk te brengen en volgens mij hebben we ook
nog een papier bij t Schienvat opgehangen, waar op stond dat we
daar op een bepaalde tijd van de
dag stonden. Er werd spontaan op
gereageerd.
1979 was ook het jaar dat ik verkering kreeg met Jan Lanting uit Bedum. Ik kende Jan al van mijn
vriendenclub uit Bedum waar ik
toen mee optrok. Jan zat in militaire
dienst, dus we zagen elkaar maar
één keer in de 14 dagen.
In de zomer van 1982 kon ik een
baantje in Luxemburg krijgen en
daar heb ik een half jaar gewerkt.
Mijn broer Marten en schoonzus
Zwanny kwamen samen met Jan
om daar een kijkje te nemen. Ook

Op de foto: met onze oude buurtjes en vrienden op vakantie.
broer Dirk met vriendin kwam nog
langs. Het was daar een mooie tijd.
Terug in Nederland was ik eerst
werkloos, maar via omscholing
kwam ik in het Hyppolytushoes te
werken als leerling instelling-kok.
Ik kon geen woord frans, wat belangrijk was bij de opleiding, maar
toch startte ik het tweede jaar.
Jan kwam de dienst uit en had
allerlei baantjes en we dachten na
bijna 5 jaar verkering, om ons te
laten inschrijven voor een woning.
Dat hebben we eerst geprobeerd in
de Gemeente Bedum, maar de
wachttijd was toen al erg lang. Dan
maar inschrijven bij de woningbouwvereniging Kantens/Middelstum. Binnen een maand hadden we een woning. Dat was wel
snel, maar omdat we toch al waren
verloofd, hebben we 'ja' gezegd op
een woning. We hebben eerst een
aantal maanden samengewoond,
maar net toen we wilden trouwen
overleed een tante van Jan en werd
de bruiloft uitgesteld. Maar samenwonen, dat kon toen eigenlijk niet.
De familie Miske kreeg drie dure
maanden: eerst gingen Marten en
Zwanny zich verloven in september, en vervolgens wilden wij ook
trouwen en mijn broer Dirk ook. Die

laatste trouwde in oktober. Na ruim
een half jaar samenwonen, konden
wij eindelijk in november 1984
trouwen.
We hebben destijds meer dan twee
jaar aan de Kooistraat gewoond. Ik
was in die tijd werkloos en dan
denk je toch aan kinderen. Hier is in
1985 onze oudste zoon Pieter Jan
geboren.
Jan werkte destijds bij de familie
Rozenboom in Bedum op de boerderij. Maar hoe goed we het ook
hadden aan de Kooistraat, Jan kon
er niet wennen. Want hij zat bijna
zijn hele vrije weekend in Bedum te
klussen aan zijn crossauto. Toen
kregen we de kans om het huis
naast zijn ouders te kopen. Op 9 mei
1986 hebben we voor het huis getekend en zijn met de hele familie
verhuisd.
Jan ging in 1987 werken bij de firma
Lynco in Groningen. Ik was toen
nog steeds huismoeder en er kwam
al gauw een tweede baby: onze
dochter Daniëlle is in augustus 1987
geboren.
Na een paar mooie en goede jaren
kreeg Jan helaas ontslag bij Lynco.
Ik ben toen werk gaan zoeken en
mijn eerste baantje was bij een
schoonmaakbedrijf, voor twee

avonden in de week, in de stad
Groningen.
Dit kon ik doen omdat Jan eerst
thuis was, maar hij kreeg al gauw
weer een baan bij Loonbedrijf
MEBO. Daar heeft hij een aantal
jaren gewerkt. Toch is hij op den
duur, in de wintermaanden, gaan
leren voor beveiliger en heeft dat
met succes afgesloten.
Dan hoor je de mensen denken:
gingen ze nooit op vakantie? Ja
hoor, ik ging in de zomer 14 dagen
met de kinderen op een camping in
Grolloo staan. Als ik geluk had
kwam Jan in het weekend een
nachtje overwaaien en kwam ons
ook weer ophalen. Het waren wel
mooie vakanties: de kinderen genoten en we kregen soms visite
van mijn zus Jannie, die kwam dan
een aantal dagen logeren in de vouwwagen.
Mijn werk ging ook door. Na een
half jaar kon ik werk krijgen in
Bedum, via een schoonmaakbedrijf, bij trailerbedrijf Vogelzang.
Hier werkte ik eerst twee avonden.

Op woensdag 12 juli trok ik tegen
acht uur 's avonds de deur van het
Provinciehuis achter me dicht na
een Statenvergadering vanaf 's
morgens om half tien. Het zomerreces was begonnen! Afgezien van
enkele informele politieke activiteiten in de zomervakantie, had ik
op woensdag 13 september weer
de start van de politiek. En wat voor
een start!
Om negen uur 's morgens begon
het werkbezoek BoerenNatuur op
boerderij De Heemen van Pieter
Berend Slager en Margreet Wiersema bij Stedum. Er stond een
prachtige grote witte tent klaar,
maar vanwege het stormachtige
weer werden we welkom geheten
in de Zorgbuurderij, een verbouw-

Na een half jaar kon ik via een
vriendin elders 5 avonden werk
krijgen. Dit heb ik twee jaar lang
gedaan. Mijn bedrijf werd overgenomen en ik moest minder uren
werken. Omdat ik dat niet wilde,
kreeg ik ontslag. Later ben ik voor
een uitzendbureau gaan schoonmaken op verschillende locaties
door de hele provincie. Tot ik dichterbij werk kreeg; eerst in Ten Boer
en later op de lagere school in
Bedum. Hier werd ik aangenomen
door Gom schoonhouden en heb er
acht jaar gewerkt, met in de tussentijd ook nog voor een ander schoonmaakbedrijf op het politiebureau in
Bedum.
Na deze acht jaar ben ik weer in
Groningen terecht gekomen. Maar
om een lang verhaal kort te maken,
heb ik bijna 20 jaar in de schoonmaak gezeten. Door het vele werken op verschillenden objecten en
veel dezelfde handelingen, kreeg ik
last van mijn schouder. Na drie
injecties werd mijn schouderpijn
chronisch en werd ik afgekeurd

de, voormalige arbeiderswoning.
Gezellig opgepropt in de activiteitenruimte kregen we presentaties
te zien over weide- en akkervogelbeheer. Vervolgens gingen we in
een bus van het Nationaal busmuseum Hoogezand op veldbezoek
om een plas-draslocatie te bezoeken.
Vanachter het raam van de bus
zagen we de percelen uitgesteld
maaibeheer ten behoeve van de
veldleeuwerik. In de schuur van
boer Dekens werden op de beamer
beelden getoond van opnames bij
het plas-drasgebied. Van april tot
augustus was er een gedeelte van
een weiland onder water gezet en
zo aantrekkelijk gemaakt voor onder meer kieviten en tureluurs om
er te broeden en de kuikens te laten
opgroeien. Teruggekomen in Stedum werden we onthaald op een
heerlijke lunch met belegde brood-

omdat ik geen eenzijdig werk meer
kan doen. Ik kwam weer thuis te
zitten. De kinderen zijn intussen
groot en gaan hun eigen weg en Jan
werkt nog steeds als beveiliger. Ik
heb na een half jaar besloten om
weer te gaan leren. Dit werd echter
door het bedrijf, die mij moest reïntegreren afgeraden. Maar ik heb
doorgezet en heb de keuze gemaakt
om mij om te laten scholen voor
SPW-er.
Onze dochter deed hetzelfde werk
bij mensen met een beperking en ik
ben gaan kijken of mij dat ook zou
lukken. Met een stageplek bij s'
Heerenloo, ben ik aan de studie
begonnen. In plaats van drie jaar
naar school te gaan, heb ik mijn
studie in twee-en een half jaar afgemaakt. Ik heb toen tijdelijk werk
gekregen. Na drie keer verlenging
bij dezelfde baas, was mijn contract per 31 augustus afgelopen.
Gelukkig kreeg ik te horen dat ik
een vast contract kreeg! Ik heb de
opleiding Sociaal Agogisch werk
[SAW 3}afgerond als activiteiten-

begeleider. Op dit ogenblik werk ik
als zorgondersteuning op Het Pallet in Zuidwolde. Maar af en toe val
ik in op een groep .

jes en een rijk gevulde soep van
groenten uit de naastgelegen dorpstuin.

als werkgroep nog even verder bezinnen...
Om 16.00 uur begon de commissievergadering en we spraken uitgebreid over de situatie van de 'bij'
in Groningen en welke mogelijkheden we als Provinciale Staten hebben zoals ecologisch bermbeheer.
Vervolgens behandelden we agendapunten over het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020
met prachtige voorbeelden van bewonersinitiatieven zoals de dorpswinkel in Sauwerd en de dorpscoöperatie Klooster en Buren. Wat
ben ik trots op de daadkracht van de
Groningers!
Met een voldaan gevoel trok ik
tegen acht uur 's avonds de deur
van het Provinciehuis achter me
dicht. De kop is er af!

Vervolgens moest ik me haasten
naar de bijeenkomst van de werkgroep Vergadervormen om 13.00
uur op het Provinciehuis. Als werkgroep hadden we nagedacht of de
wijze van vergaderen door de Provinciale Staten misschien wel verbeterd kon worden.
Er was een voorstel naar alle fracties gestuurd en we waren erg benieuwd naar de reacties. Al doen
we het als Staten van Groningen
niet zo slecht: iets effectiever en
minder vergaderen zou wel een
goed idee zijn! Zouden de commissievergaderingen ook gebundeld
kunnen worden op één dag in plaats
van drie woensdagen met een commissievergadering?
Alles op één dag bleek te veel
gevraagd voor een één- of tweemansfractie. Dus we moeten ons

Maar genoeg over mij. Onze zoon
Pieter Jan woont en werkt in Bedum
bij de motor store house. Hij heeft
nog geen gezin.
Onze dochter Daniëlle werkt bij De
Zijlen in Tolbert. Ze woont samen
met haar vriend Stefan die in Warffum werkt. Ze hebben ons een prachtige kleindochter geschonken,
Mirthe van drie en een half jaar oud.
Zij wonen naast ons in Jan zijn
ouderlijk huis, waar ze ook de zorg
hebben voor hun opa die niet meer
voor zichzelf kan zorgen.
Jan werkt als beveiliger op AZC in
Delfzijl. Verder wonen hier nog onze
hond Mickey van zes jaar oud en
onze poes Hope van twee jaar.
Dit was mijn leven in vogelvlucht.
Ik hoop dat jullie dit met plezier
hebben gelezen.
De groetjes van Aly

Hilma Oudman-Dam
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Usquerderweg 2
Helwerd /Rottum
Toneelgroep Helwerd presenteert
DE KERSENTUIN van Anton Tsjechov
De Kersentuin is het verhaal van
weduwe Ljoebov Ranevskaja. Zij
is de eigenares van een groot landgoed, in de wijde omgeving bekend
vanwege haar mooie uitgestrekte
kersenboomgaard gelegen aan een
rivier. Ljoebovs jongste kind is
verdronken in deze rivier waarna
zij is weggevlucht naar Parijs. Zij
komt nu terug om de zomer door te
brengen bij haar broer op het landgoed. Onverwerkt verdriet komt
naar boven en er zijn torenhoge
schulden. Zakenman Lopachin
komt met een reddingsplan: de
kersentuin omhakken en er vakantiehuisjes bouwen. Maar de familieleden weigeren de harde realiteit
onder ogen te zien en klampen zich
vol melancholie vast aan het verleden, verliezen zich in toekomstvisioenen of storten zich in onmogelijke liefdes die slechts tijdelijk
troost bieden.
Regie: Albert van Ham en Ben Smit
De voorstellingen zijn te zien op:
Vrijdagavond: 20 oktober - 17 en 24
november - 8 december;
aanvang 20.15 uur
Zondagmiddag: 22 oktober - 19 en
26 november - 10 december;
aanvang 14.30 uur
Reserveren via
www.bernleftheater.nl
onder contact of 425221 (voicemail) ook voor informatie.
Entree 12,50
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Sinterklaas in Kantens
Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar Kantens. Op zaterdag 25 november komt de goed heiligman per
boot aan bij de molen de Grote Geert. Om het Sinterklaas mogelijk te maken zijn feest met de kinderen
te vieren wordt er, zoals elk jaar, een huis-aan-huis collecte gehouden.
Deze zal plaatsvinden in week 42, van maandag 23 oktober t/m zaterdag 28 oktober (herfstvakantie).
Ook de bedrijven/sponsors krijgen de mogelijkheid een duit in het zakje te doen. Daarvoor zal op de website
van Kantens ruimte vrijgemaakt worden voor die bedrijven om hun naam en logo te presenteren.
De sinterklaascommissie dankt allen bij voorbaat hartelijk voor hun gulle gaven.

Iedereen die zich betrokken heeft gevoeld en heeft meegewerkt aan de collecte van het KWF wil ik heel hartelijk
bedanken!
De opbrengst van de collecte in Kantens, Rottum en Stitswerd is € 587,53
Vriendelijke groeten
Herman Wassink

Nieuws van de VDK
GEBIEDSAGENDA KANTENS
11 september 2017
De gewenste koers voor Kantens is een uitwerking van dat wat besproken wordt in het verslag van de dorpenronde september/oktober 2016.
VERSTERKING VERBONDENHEID
VAN BEWONERS IN HET DORP
Om verbondenheid optimaal te realiseren is het van belang dat alle
“partijen”, dus ook kerkbesturen,
betrokken raken bij het opstellen
van een toekomstvisie.
DORPSHUIS
De beheerder Jan Westerlaken
heeft een meerjarenplan ontwikkeld om het dorpshuis toegankelijker te maken en te houden voor alle
verenigingen en personen. Daarbij
zullen in de toekomst verschillende extra voorzieningen gewenst zijn.
Een herindeling van de bestaande
ruimten is mogelijk dan nodig.
SCHOOL
Uit een duurzaamheid-onderzoek,
een onderzoek uit een initiatief van
Energie Initiatief Kantens e.o. U.A.
(EIK) dit jaar, is overduidelijk gebleken dat er grote en ingrijpende
aanpassingen aan het gebouw
moeten plaatshebben wil de school
toekomstbestendig zijn. Dit is in het
belang van het gehele (vergrijzende) dorp. De toekomst is voor onze
jeugd in dit dorp van groot belang.
VERENIGINGSLEVEN
De meeste verenigingen maken
gebruik van het dorpshuis.
Het dorp Kantens telt 17 vaste ver-

enigingen, met daarnaast vele ad
hoc initiatieven zoals het Vertelfestival en “Parels van het Noorden”.
Ook is er een Energiecoöperatie
opgericht met als doel Kantens en
omstreken energieneutraal te maken. Hierin zijn alle deelnemers
automatisch lid. Wat een medezeggenschap biedt voor de toekomst.
COÖPERATIE ENERGIE
INITIATIEF KANTENS E.O. U.A.
Voor investeringen in de toekomst
kan vanuit de Coöperatie de beschikbaar gekomen gelden aangewend worden voor de duurzame
ontwikkeling van de samenleving
van Kantens e.o.
OPENBAAR VERVOER
De busverbinding van en naar de
stad en Uithuizen zijn van vitaal
belang.
Daarnaast is een Elektrisch-deelauto-systeem met bijbehorende
laadpalen een toekomstwens.
BRIEVENBUS
Moet blijven.
NIEUWBOUW MOET PASSEN
BIJ DORP
Kantens vraagt om ruimte voor
nieuwbouw om de kleine aanwas
vanuit het dorp te kunnen huisvesten.

VERKEER
Dit is een voortdurend thema van
gesprek onder dorps(kern) bewoners en bewoners vanuit het buitengebied. Met name het doorgaande verkeer door de Langestraat.
Ook het landbouwverkeer, wat de
Pastorieweg onveilig maakt voor
de aan dezelfde weg gevestigde
lagere school. Hiervoor moet in de
toekomst een veilige oplossing
gevonden worden wil je het nog
leefbaar houden aan deze wegen.
Een haalbaarheidsstudie voor een
rondweg zou uitgevoerd moeten
worden.
VAST CONTACTPERSOON BIJ
DE GEMEENTE
Jaarlijks hebben er tientallen contacten plaats tussen de gemeente
en het dorp Kantens. Vaak gaat het
om eenvoudige vragen maar ook
vaak om zich herhalende ingewikkeldere probleemstellingen zoals
die zich bij verkeer en ons dorpshuis voordoen. Ook gezien vanuit
herstel en versteviging van aardbevingsschade is het van belang
een goed luisterend oor bij de gemeente te vinden.

JONGEREN
Creativiteit in sport en spel ontwikkelen bij de jeugd is een voorname
opdracht.
Speelplaatsen zouden naar een
meer eigentijdse beleving gebracht
kunnen worden.
Te denken is o.a. aan een “Panna
Kooi” voor de leeftijd van ± 12 t/m
18 jaar.
WAT LAAT DE TOEKOMST VAN
KANTENS ZIEN
Als aan alle bovengenoemde punten voldaan kan worden dan ziet de
VDK Kantens als een satelliet waarbinnen alle verscheidene stromingen zonder verschil bij en met elkaar in harmonie kunnen leven.
Een leven waaraan een ieder deel
kan nemen en in goede voldoening
zegt: Ja... wij wonen in Kantens.
VDK
Langestraat 27
9995 PD Kantens?
www.dorpsbelangen.kantens.nl
john.vanderijdt@kantens.nl

Jaarvergadering
ijsbaanvereniging
Op de eerste zaterdag van november vindt de jaarvergadering plaats
van de ijsbaanvereniging. De traditie zet zich dus ook in 2017 voort.
Zet u het alvast in uw agenda?
l 4 november 2017 om 20.00 uur
jaarvergadering ijsbaanvereniging
In de ijsbaankantine/Kantster jeugdhonk
Na het officiële gedeelte hebben we weer de uitsmijter: de spraakmakende verloting!
Het bestuur van de ijsbaanvereniging
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Pooh
In de tweede klas van de driejarige hbs (dat bestond toen nog) kregen we
les van een nogal pinnige lerares Engels. Ze was niet erg geliefd. Op een
wekelijks terugkerend lesuur vond ze het nodig om Engelse literatuur voor
te lezen. We hielden ons hart vast. Saai, Shakespeare of zo. Groot was
onze verbazing dat het een kinderboek betrof. Niemand had er ooit van
gehoord. Ineens bleek de pinnige juf Engels over onvermoede talenten te
beschikken. Alle dieren kregen van haar een passend stemmetje en ze
had een groot gevoel voor timing. Het boek was Winnie- the- Pooh.
Driekwart van de klas haakte af alleen al om het feit dat het een vermeend
kinderboek was. Een vriendje en ik werden de schellen geopend. We
vonden het ongelooflijk grappig en helemaal niet kinderachtig en we
gierden het soms uit.
Vanaf die tijd is Winnie- the- Pooh mijn lievelingsboek. Ik heb de heel
behoorlijke Nederlandse vertaling voorgelezen aan mijn kinderen en nu
aan mijn kleinkinderen en op een feestje wil ik nog wel eens een wijsheid
van Pooh citeren. Een van mijn katten heette Piglet, genoemd naar de
grootste vriend van Pooh.
De tekeningen waren even grandioos als de tekst. Ik kom hierop omdat
ik onlangs in de krant las dat er een tentoonstelling is met tekeningen,
gemaakt door de illustrator van het boek. In Huis Doorn. Dat is het kasteel
waar de Duitse keizer verbleef, nadat hij gevlucht was uit Duitsland. Tot
mijn verrassing geen Pooh-tekeningen, maar oorlogstekeningen. E.H.
Shepard, zo heet hij, diende in de Eerste Wereldoorlog aan het front en net
als Goya met Los Desastres de la Guerra lang geleden, maakte hij
tekeningen van de verschrikkingen van de oorlog. Hij had ook oog voor
de soldatenhumor en tekende hilarische momenten buiten de loopgraven.
De basis voor Winnie- the- Pooh?
In ieder geval leerde hij na de oorlog een schrijver-onderwijzer kennen. A.A.
Milne. Die had een zoon, Christopher Robin, geboren precies op mijn
geboortedag (!), maar dan 28 jaar eerder, en die had speelgoedbeesten,
knuffels zeggen we nu. De vader
vond het leuk voor het slapen verhalen te vertellen, met zijn zoon, tezamen met zijn knuffels, in de hoofdrol.
Kennelijk had hij er succes mee en hij
besloot ze op schrift te stellen. Shepard vroeg hij om zowel Christopher
Robin als zijn knuffelvriendjes te tekenen en de rest is geschiedenis.
Christopher Robin kreeg overigens
in zijn latere leven een geweldige
hekel aan het boek, omdat hij er tot
vervelens toe door iedereen aan herinnerd werd. Hij is er in zijn leven niet
los van gekomen.
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Behalve geweldige avonturen en diepzinnige overpeinzingen van Pooh
staat er in het boek een spelletje, dat we nog steeds, als volwassenen (nou
ja), af en toe spelen.
Het heet Poohsticks, want Pooh heeft het (per ongeluk) verzonnen.
Christopher Robin, Pooh en Piglet staan op een bruggetje over een
stromend riviertje in het Hundred Acre Wood. Het bos (zij het met andere
naam), het riviertje en het bruggetje bestaan echt in de omgeving van de
schrijver. Eerst zoekt iedere speler een stokje, vervolgens gaan allen aan
de
brugkant staan waar de rivier naar je toe stroomt. Na één, twee, drie laten
alle spelers hun stokje gelijk naar beneden vallen in de rivier, rennen naar
de andere kant van de brug en wiens stokje het eerst onder de brug
vandaan komt is de winnaar. Je kan het zo vaak spelen als je wilt, kost
niks, is simpel en leuk. Je moet wel duidelijk verschillende stokjes
nemen, anders leidt dat tot onenigheden.
Even een waarschuwing! Voordat u tekeningen googelt van Pooh, moet
ik melden dat Walt Disney in 1961 de verfilmings- en overige rechten
kocht en dat hij zowel van de verhalen als van de tekeningen een absolute
ramp maakte. Zonder de naam van Shepard krijg je alleen de Disneytekeningen. Niet bekijken dus, alleen de originele zwart-wit tekeningen.
Of beter nog: zet ze eens naast elkaar en oordeel zelf.
Ik weet niet of ik zelf nog ga kijken naar de oorlogstekeningen van Shepard
in Huis Doorn, maar een ieder die dat wel wil kan daar tot en met 10
december terecht. Voor het kasteel is een toegangsbrug over de slotgracht. Kunnen we nog even...
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl

Over brede grachten en 'nachtbidders'...
Veel grote boerderijen waren vroeger omgeven door een brede gracht, zo ook een aantal boerderijen in onze regio. Hoewel deze grachten, aan het
einde van de vorige eeuw, eigenlijk alleen nog maar de status van de boerderij verhoogden, waren er oorspronkelijk een paar duidelijke functies.
Voordat een boerderij werd gebouwd, werd eerst een gracht rondom de plaats gegraven. De vrijgekomen grond werd gebruikt voor de
terp, waarop de boerderij werd
gebouwd. De gracht was nodig om
een watervoorraad te krijgen voor
het drenken van het vee, maar ook
om een eventuele brand te kunnen
blussen.
Er gingen destijds veel boerderijen
in vlammen op. Verder beschermden de grachten ook tegen de dieren en mensen, die in vroegere
eeuwen het platteland onveilig
maakten.
Bekend is wellicht het verhaal van
de zogenaamde 'nachtbidders', een
bedelaar of groepen bedelaars, die
's nachts om een aalmoes of om

zelfs behoorlijk eng zijn, gezien
onderstaand schrijven:
'Troepen van 6 tot 10 dikwijls weerbare kerels, veelal vergezeld van
slechte vrouwlieden loopen de gehuchten af, bedelen, vorderen en
dreigen, totdat aan derzelver belangen is voldaan. Zij nemen het nachtverblijf in de schuren en stallen en
de boeren durven niets verweigeren, uit angst voor brandstichting'.

om geen last te krijgen van eventuele wraakacties.
De tijden veranderden, de levensomstandigheden verbeterden zich
en de 'nachtbidders' verdwenen.
De techniek nam het drenken van
het vee over en een watervoorraad
was geen bittere noodzaak meer.
De brede grachten rondom de boer-

derijen werden soms gedempt,
maar bij veel boerderijen werden
zij in ere gehouden, nu ontdaan van
hun oorspronkelijke functies en
geven in onze tijd een boerderij of
heerd aanzien en een bepaalde status.
Arie Klomp

Om van hen af te komen kregen ze
vaak wat voedsel bij de boer. Dit
gebeurde met de 'ketting op de deur'
als veiligheid. De ketting op de deur
bij oude boerderijen wijst hier nog
op. Hoewel de politie in die tijd
versterkt werd door 'burgerwachten', om de orde en rust te handhaven, was men niet
altijd daar, waar de
'nachtbidders' waren en dan moest
de boer het met eigen volk zien te
klaren.
Dat dit ook voorkwam blijkt uit de
volgende verhalen:

onderdak vroegen. Zij kwamen
nogal dreigend over, vandaar dat zij
ook 'sterke bedelaars' werden genoemd. Zij schuimden 's nachts het
platteland af, dat een bron van voedsel was. Als ze niet kregen wat ze
vroegen, dreigden ze vaak met
brandstichting en persten zo de
boeren geld en/of voedsel af.
Rond 1818 werd bijna 1/3e van de
bevolking onderhouden op kosten
van de publieke liefdadigheid.
De gods- en werkhuizen barsten uit
hun voegen, er was geen arbeid, de
steden raakten zwaar in verval en
armoede, werkeloosheid en bedelarij bepaalde het aanzien van een
stad. Zowel in de steden als op het
platteland was bedelen vaak een
mengvorm van vragen en eisen. Er
zijn bedelaars, die vonden dat een
rijke man/vrouw moreel verplicht
was iets van zijn of haar rijkdom af
te staan. Op het platteland kon het

Het gebeurde
eens, dat drie
'nachtbidders' niet
tevreden waren
met de gift die zij
van de boer, via de deur op de
ketting, hadden gekregen. Ze dreigden dat ze dit en dat zouden doen,
als ze niet meer kregen. Toen de
deur wagenwijd open werd gezet,
verscheen tot grote verrassing van
de 'nachtbidders' de boer, die zo'n
100 kilo woog en diens zes zonen
van hetzelfde kaliber. De 'nachtbidders' kozen het hazenpad en wachten de dingen die zouden komen,
niet af.
Honderdvijftig jaar geleden werd
er 's nachts op het raam getikt. Toen
de boer open deed werd er geld
geëist, anders zou de 'nachtbidder'
de schuur in de fik steken. De boer
schoot de afperser dood en stak zelf
de schuur aan om zijn verhaal sterker te maken. Pas op zijn sterfbed
heeft hij zijn daad bekend.
De plaatselijke burgerij stelde zich
over het algemeen toegeeflijk op,
9

Werkzaam in
de medezeggenschap
Mijn naam is Wimjan Rietdijk en ik ben werkzaam bij Noorderpoort als
medewerker bij de dienst ICT. Nu kan ik daar uren over vertellen, maar
het leek mij leuker om een ander aspect van mijn werk te belichten en
wel de medezeggenschap binnen een grote organisatie als Noorderpoort.
Noorderpoort is een regionaal opleidingscentrum (ROC) in heel de
provincie Groningen. Op dit moment heeft het ongeveer 15.000
studenten en 2.500 medewerkers.
De medewerkers zijn opgesplitst
in twee blokken. De medewerker in
het primaire proces (iedereen die
direct met de student heeft te maken zoals de docenten) en het ondersteunend personeel (de conciërges, ICT-ers, administratie,
maar ook de directie).
Sinds 1997 ben ik werkzaam bij
Noorderpoort als ICT-medewerker.
Ik val dus onder de groep van ondersteunende medewerkers.
In een organisatie als het Noorderpoort met meer dan 50 medewerkers is het wettelijk verplicht medezeggenschap te hebben. De medezeggenschap is opgedeeld in een
centrale ondernemingsraad (COR)
en decentrale onderdelencommissies (OC). Deze laatste bestaan uit
verschillende schoolraden en een
dienstenraad. Deze OC's regelen
de medezeggenschap op schoolof dienstniveau. De COR doet de
medezeggenschap op ROC-niveau.
Vanaf 1997 heb ik heel veel jaren de
medezeggenschap op dienstniveau
gedaan. Erg leuk om mee te mogen
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denken in hoe de dienst vorm te
geven en mee te mogen beslissen.
Na en aantal jaren gestopt te zijn
ontdekte ik dat in de COR alleen
medewerkers uit het primaire proces zitting hadden en dus besloot ik
me in 2015 verkiesbaar te stellen.
Ik heb me, in mijn campagne, voornamelijk gericht tot de medewerkers in de ondersteunende diensten.
De uitslag was overweldigend en
ik ben gekozen met een overweldigend aantal stemmen.
En dan is het zo ver en komt de
eerste vergadering er aan waar je
wordt benoemd door de voorzitter
van het College van Bestuur (CvB).
In deze vergadering, waar alle 15
leden aanwezig zijn, wordt ook het

dagelijks bestuur gekozen. De voorzitter, secretaris, penningmeester
en een lid. Voor die laatste positie
heb ik me verkiesbaar gesteld en
ben ik unaniem gekozen.
Ik ben nu dus DB-lid van de COR en
heb als hoofdtaak de communicatie met de achterban. Sinds mijn
aantreden hebben we inmiddels
vier keer per jaar een nieuwsbrief
waarin we laten weten waar we in
de afgelopen periode mee bezig
zijn geweest. We hebben een aantal keer een nieuwsflits verstuurd
met actuele onderwerpen die in
ieders belang zijn. Ook hebben we
voor het eerst in het bestaan van de
COR een achterban-raadpleging
gehouden over een onderwerp dat
op dat moment op de agenda stond.
De uitkomst uit de achterban-raadpleging is doorslaggevend geweest
in ons besluit. Ook gaat mijn commissie communicatie achterban op
bezoek bij de verschillende decentrale raden om informatie te halen.
Tot slot ben ik op dit moment bezig
met het organiseren van de tweede
“Dag van de medezeggenschap”.
Op deze dag komen alle medezeggenschapsgeledingen bij elkaar om
aan de hand van workshops informatie op te doen. Ook de centrale
en decentrale studentenraden nemen deel aan deze dag.

De COR communiceert alleen met
de bestuurder, in ons geval is dat
het CvB. Uiteraard staat het de COR
vrij om iedereen uit te nodigen voor
een inhoudelijk overleg. Zo spreken we regelmatig met het hoofd
HRM, Financiën of anderen die met
een onderwerp te maken hebben.
Zo hebben we laatst met de ARBOcoördinator gesproken over hoe
we de BHV (Bedrijfs HulpVerlening) zouden moeten organiseren.
Verder spreken we minimaal twee
maal per jaar met de Raad van
Toezicht en de centrale studentenraad. Ook raadplegen we regelmatig de vakbond m.b.t. de juridische
juistheid van verschillende zaken.
Ik heb de afgelopen twee jaar heel
veel geleerd over hoe het is om een
grote organisatie als ons ROC te
besturen en heb daardoor veel respect gekregen voor de bestuurders. Het blijft echter heel lastig om
samen te werken met bestuurders
die er 40 + uren aan kunnen besteden terwijl wij als DB-er maar 12
uur per week beschikbaar hebben.
Maar we doen als COR ons best het
belang van alle medewerkers te
behartigen op centraal niveau, ook
al kun je het niet altijd iedereen naar
de zin maken. Soms gaat het algemeen bedrijfsbelang voor en moet
je zware beslissingen nemen.
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Veurnoam
Noa t schierste Grunneger woord
was nou schierste Grunneger veurnoam aan bod. Verschaaident noamen werden deurbeld noar Radio
Noord. Aan t slöt van t laidje konden
lu kaizen oet Zwaantje, Liefke, Popko en Tammo.
Ons redaktielid Zwanny vuilde zich
vereerd dat heur noam ook nomineerd was. Noa stemmerij wer Tammo kozen.
Hou kwamen mènsen aan heur
noam? Dat wollen ze bie Noord vanzulf geern waiten. Mainsten zeden
dat ze vernuimd wazzen noar n femilielid. Vrouger was t gewoonte as t
eerste kiend n zeun was dat pa van
mans kaant benuimd wer. Was t n
wichtje, din wer moeke van vraauws
kaant benuimd. As ie dat nait deden,
kon je lelke gezichten kriegen. Benuimen het wel wat, noam blift bestoan ien femilie.
As t ollerwetse noamen wazzen,
mouken lu der loater wel ais wat
aans van.
Bieuwke wer Bianca, Pieterke-Pia,
Geertje-Gea, Jacob-Jaap, Hilje-Hillie. Om ollers nait veur de kop te
stöten, kwam ien geboorteakte voak
echte noam te stoan.
Kiek k noar mien aigen baaide veurnoamen, din haar t volgens de regels aansom mouten, Eelke Anje. Ze
hemmen mie vot mor noar baaide
opoes nuimd, pa zien moeke veurop, woarom wait k nait.
Veur boetenlanders is mien noam
nait oet te spreken. Ons Oostenriekse vrunden moaken der Anna van.

Bie störmweer

Amerikoanse femilieleden zeggen
Angie. Hou vienden ie dat klinken?
As wie vrouger ien vekaanzie bie
opa en opoe ien Roodschoul wazzen, woonde twij hoezen wieder
taande Anje, mor elkenain zee tan
Aanj. Dat deden Grunnegers meer
dat ze noam op zien Grunnings oetsproken. Aalbert, Jaan, Pait, Kloas,
Zwoantje, Hilje, Jaanje, Oafke, Aalke, Graitje, Tjoakje.
As ie dat heuren, kinnen ie begriepen dat lu ien dizze tied nijmoudse
noamen kaizen. Aalhouwel k noamen van leste tied nait aaltied waarderen kin. Aal dij boetenlandse noamen van voetballers, BN-ers, noamen van bloumen en vogels. Wesley, Dennis, Mike, Noah, Sharon,
Madelief, Mees, Hortence, Vlinder,
Storm. Ie zellen toch Storm of Vlinder haiten!
Lest las k Baan ien ploats van Daan.
Ie zollen hoast denken dat n drukfout
was. Kwam der vrouger ain mit n
vremde noam op t gemaintehoes,
din wer der keken of dat mog, mor
nou mag alles.
Der wordt voak zegd, as t kiend mor
n noam het, mor ie mouten der wel
joen haile leven mit doun.
Anje van der Hoek
GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven ,

Störms, dij binnen om
binnen te wezen,
oet t glas te kieken
noar jachtende wolken
vechtende bomen
en striedende stroeken.
In krompen koamer
zuk vaaileg waiten.
Mor aings binnen störms om
boeten te lopen,
zuk luddek vuilen
in t waaiend gebeuren,
mit optrokken scholders
doeknekt omswinden.
Handen in buutsen
van grodere wereld.
Haarm Diek
oet: Krödde nr. 38
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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.

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 1 oktober
09.30 ds. H.G. Gunnink
14.30 ds. P.A. Slager
Zondag 8 oktober
09.30 ds. P.A. Slager
14.30 ds. T. Groenveld
Zondag 15 oktober
09.30 leesdienst
14.30 ds. P.A. Slager
Zondag 22 oktober
09.30 ds. T. Groenveld
14.30 leesdienst
Zondag 29 oktober
09.30 leesdienst
16.00 leesdienst
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 1 oktober
Antoniuskerk
09.30 uur - da. N.C. Meihuizen;
Israëlzondag
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zondag 8 oktober
Antoniuskerk
09.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Viering Heilig Avondmaal
(koffie/thee in Salem)

Zondag 15 oktober
Antoniuskerk
11.00 uur - ds. C. Hoek, BedumOnderdendam
Zondag 22 oktober
Antoniuskerk
09.30 uur - de heer H.J. Dijkstra,
Gasselternijveenschemond
Zondag 29 oktober
Antoniuskerk
09.30 uur - dienst door de kerkenraad
Dinsdag 31 oktober
Antoniuskerk
19.00 uur - ds. J. Oosterbroek, Ruinerwold
Reformatie herdenking m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoogeland
en Peter van der Zwaag, orgel
(koffie/thee in Salem)
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 10 september
19.00 uur br. F. Kuiper
Zondag 8 oktober
19.00 uur ds. H. Poot
Zondag 22 oktober
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
Zondag 29 oktober
19.00 uur ds. J.W. Mout

Jaarprogramma 2017/2018

Reformatie herdenking
in Antoniuskerk en Salem
Onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke kerken van Kantens
wordt er op dinsdag 31 oktober een Reformatie herdenking gehouden in
de Antoniuskerk te Kantens. Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat
de Reformatie op gang kwam, toen Maarten Luther destijds de 95
stellingen aan de Slotkapel in Wittenberg spijkerde. Het afgelopen jaar
was dit feit vaak in het nieuws, met achtergrondinformatie en beschouwingen via de sociale media.
Ds. Oosterbroek, van de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk,
is de voorganger bij deze herdenking. Er zijn lezingen uit verschillende vertalingen van de Bijbel door
gemeenteleden van de deelnemende kerken en er is samenzang, met
begeleiding van niemand minder
dan Peter van der Zwaag uit Groningen. Hij vervangt dit jaar Sietze de
Vries, die onlangs organist is geworden van de Martinikerk te Gro-

ningen. De herdenking wordt extra
luister bijgezet door het Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Vincent Hensen. Na afloop staat er koffie en thee voor iedereen klaar in
gebouw Salem. Daar zal gastspreker ds. Mattin Langenburg uit Middelstum een lezing verzorgen in
woord en beeld over het leven en
werk van Maarten Luther. De aanvangstijd is 19.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!

Passage Middelstum-Rondom
11 oktober:
Mw. Linda Nijlunsing uit Groningen. Leven met een pelsjager in
Alaska.
12 november:
Dhr. Albert Erik de Winter uit Usquert. Natuur en cultuur op kerkterreinen.
13 december:
Dhr. Hans Meima en Mw. Ineke
Jekel uit Groningen.
Muzikale medewerking met piano
en dwarsfluit.

14 februari:
Mw. Hillegonda Hoogvliet. Hoedenmaakster. Zij maakt hoeden
voor elke gelegenheid, zoals Prinsjesdag, trouwdag, een hoed voor
aan het strand of in de stad.
21 maart:
Transgender. Hoe het leven kan
veranderen. Mw. Willemijn.
11 april:
Ds. Lafeber uit Appingedam. Anekdotes uit het kerkelijk leven.

10 januari:
Pastor Sven Standhart uit Groningen vertelt over het zeemanshuis in
de Eemshaven.
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Agenda
Rottum
9 september - 29 oktober
Kloosterkerk Rottum
Expositie foto's uit boek 'Ruim Leven'. Gratis entree
Vrijdag 20 oktober
Bernleftheater
20.15 uur
Theatervoorstelling De Kersentuin
Zondag 22 oktober
Bernleftheater
14.30 uur
Theatervoorstelling De Kersentuin
_______________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
__________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur
Woensdag 4 oktober
t Schienvat
14.00 -17.00 uur
Vrouwen van Nu, theemiddag
Dinsdag 17 oktober
t Schienvat
20.00 - 22.30 uur
Vrouwen van Nu

Woensdag 18 oktober
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridge
Dinsdag 31 oktober
Antoniuskerk
19.00 uur
Herdenking Reformatie
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
19.00 - 22.00 uur
toneelclub Advendo
Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
Bewegen op muziek
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Woensdag
15.00 - 17.00 uur
Repetitie Vlinthippers
Donderdag
20.00 - 22.30 uur
damclub
Vrijdag
16.00 - 20.00 uur
Jan's Pub/cafetaria
20.00 - 23.00 uur
biljartclub
Zaterdag
16.00 - 20.00 uur
Cafetaria geopend
v.a. 16.00 uur
Jan's Pub
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
7 en 8 oktober
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen 0595 431716
14 en 15 oktober
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum 0596 572818
20, 21 en 22 oktober
Tandartspraktijk Conradie
Bedum 050 3012337
23 oktober
C.H. de Lange
Leens 0595 571427
24 oktober
Tandartspraktijk Booij
Winsum 0595 441545
25 en 26 oktober
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen 0595 431716
28 en 29 oktober
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum 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.
_____________________________________________________________________________________________________
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
__________________________________________
__________________________________________
DOKTERSDIENST:
0900-9229
____________________________________________________________________________________________________
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
___________________________________

Bedankt
Bij deze wil ik graag alle lieve
mensen om mij heen bedanken voor de vele lieve steunbetuigingen, omdat zij er voor
mij zijn geweest en voor mij
klaarstonden na het overlijden
van Mikel, mijn zoon.
Aljo Rombout
Rottum
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Grote clubactie bij KJH
Binnenkort komen we bij iedereen aan de deur en we hopen dat jullie
massaal onze loten kopen. De opbrengst van de loten gaat naar de
aanleg van een internetkabel voor het Kantster Jeugdhonk!
Daarvoor hebben we heel veel geld nodig, dat zijn dus heel veel loten,
maar samen zijn we sterk!

Zachte landing
Maandag 4 september om 19.31 uur landde deze ballon heel zacht
in een weiland aan de Klinkenborgerweg.
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Foto van de maand
9 september, kerkje van Rottum: het eerste exemplaar van het boek "Ruim leven" van Bo Scheeringa wordt
overhandigd aan burgemeester Marijke van Beek.
Annet Eveleens

Als ik jarig ben
Zeg moeder, als ik jarig ben,
- Je moet het niet vergeten
Weet jij, wat ik dan 't liefste wou?
Nou, pannekoeken eten!
De tafel en de stoelen, moes,
Die wou 'k naar buiten dragen,
En bak jij pannekoeken dan?
Dat wou ik je nog vragen!
De tafels buiten, op het gras,
Zou dat niet feest'lijk worden?
En 'k zet er stroop en suiker op
En de gebloemde borden.
Bak jij véél pannekoeken dan?
Zeg, zal je 't niet vergeten?
Dan spijker ik een plank op 't hek:
“Vrij pannekoeken eten!”
Riet van Buren
Uit: Het stille wonder

Administratie:
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9995 NE KANTENS
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www.tlougnijs.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
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op t Lougnijs kost
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___________________________________________________
Voor info over advertenties
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opnemen met Alette de Vries:
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Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
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Oud Papier
zaterdag
4 november
vanaf 9.00 uur
T 0595 - 552395
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