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Kabouters in Kantens
Op zaterdag 21 oktober jl. stroomde het al aardig vol in het Kanster Jeugdhonk. Wel 25 kinderen en 21
volwassenen waren licht nerveus, want zij zouden vanavond de beroemde jaarlijkse speurtocht van het CSCW
gaan lopen. Er werden onderling groepjes gevormd en één voor één vertrokken de negen groepjes om de vijf
minuten het donkere bos van Kantens in. De speurtocht was begonnen.
Gewapend met een pen, een zaklamp en voldoende adrenaline, liepen de groepen eerst door het donkere en natte Kaanster bos. Het
was direct goed opletten geblazen,
want al snel werd de eerste vraag
door een kabouter gesteld. Gelukkig geen wolven en heksen in heb
bos, maar wel werden we overvallen door een flinke regenbui! Niets
aan te doen, gewoon doorlopen.
Uiteindelijk kwamen we aan bij de
Bredeweg en werd het minder duister. Vanaf dat moment werd ons de
weg gewezen door kabouters: punthoedje naar links betekende linksaf slaan; punthoedje naar rechts
betekende rechtsaf slaan en bij het
punthoedje omhoog, moesten we
rechtdoor lopen.
En zo liepen we ruim een uur door
Kantens en waren we voortdurend
alert; zoekend naar de vragen én
naar allerlei vormen van instinkers

(waar we vervolgens gewoon intrapten). Wij waren trots dat we alle
13 vragen gevonden hadden. Ook
dat was een instinker, want de 13e
vraag werd namelijk niet door een
kabouter gesteld, en telde dus niet
mee!
Nadat de laatste groep binnen was,
kreeg iedereen een kom heerlijke
snert of een pannenkoek met stroop.
Heerlijk, dat ging er wel in.
Marten Miske maakte vervolgens
de winnaars bekend. De derde
plaats was voor de 5 Kleine Tuinkabouters, de tweede plaats voor de
Free Chickens en de winnaars van
de Speurtocht anno 2017 waren de
families de Jong/Hovenkamp/Abrahamzen.
Gefeliciteerd!
De poedelprijs werd binnengehaald
door het dappere duo Ewoud en
Lars.
De organisatie kan weer terugkij-

ken op een geslaagde activiteit!
Alette de Vries-Rennen

De jury telt de punten.
Fred Reiffers
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Volop drukte in t Schienvat
Tijd om iedereen even bij te praten. de toch wel wat stille zomer (konden
we wel een beetje gebruiken) begon het - voor ons nieuwe - najaar redelijk
rustig. Een deel viel nog in de vakantie en na wat stille verregende vrij
-en zaterdagen in de cafetaria, zitten we nu in een bruisende verenigingenperiode. Met een kleine wijziging van de Vlinthippers, heeft elke club
haar eigen plekje weer gevonden. De agenda zien jullie achterin deze
uitgave.
Volop drukte, zowel in de cafetaria,
in het restaurant, maar ook op de
doordeweekse avonden met de
verenigingen. De meeste mensen
blijven na het sporten en ontspannen nog even hangen voor een
drankje of lekker bijkletsen; over
politiek, over het dorp of gemeente
en natuurlijk wordt er ook bijgepraat over de mensen in het dorp.
Gek, vóór ik dit werk ben gaan doen
kende ik wel wat mensen, je kwam
wel eens iemand tegen, maar zo
intens als nu was ik nooit op de
hoogte. Of het nu over voetbal, jeugdhonk of biljarten gaat... En altijd is er
ruimte voor een kwinkslag of ondeugende grap.
Geen idee wat we moesten verwachten toen we hieraan begonnen. Natuurlijk wisten we wel wat
van eten koken en drankjes inschenken. En een feestje organiseren, ach ja, met plezier en met
voldoende inzet lukte dat best. In
het eerste halfjaar hebben we al
van alles voorbij zien komen en
(gelukkig) iedereen altijd naar tevredenheid kunnen bedienen. Begrafenissen, verjaardagen, catering op locatie, muziekavonden,
warme buffetten; allemaal heerlijk
om te doen. Soms volop in de
stress... vooral in de cafetaria,
wanneer iedereen plotseling tegelijk besloten heeft patat te willen
eten; een heerlijke uitdaging!
Ondertussen hebben we de keuken qua inrichting een beetje aangepast, om iets handiger te kunnen
werken en de nodige apparatuur
aangeschaft of vervangen. Een paar
dingen zitten nog in het verschiet,
maar daar wordt aan gewerkt zullen we maar zeggen. Zo staan er nu
wat speciale items op de menulijst,
zoals saté, biefstuk, angusburger,
shoarma en speciaal voor de vegetariërs hebben we wat snacks, maar
ook spaghetti di oglio (verrassing
van de kok) hebben we in huis.
NIEUWE ACTIVITEITEN
Het is ook al op facebook te lezen,
dat de Rijdende Popschool erg enthousiast is ontvangen door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van OBS
2

de Klinkenborg. Er wordt in november gestart met muzieklessen in t
Schienvat door de Rijdende Popschool.
l LET OP:
elders in t Lougnijs staat de informatie over verdere deelname, want
het is niet alleen bestemd voor
basisschoolkinderen, maar ook
voor de middelbare school jeugd
en/of ouderen. - Dus, heb je zin in
muziek maken, of speel je al een
instrument, kom dan de lessen
volgen en voor je het weet sta je op
het podium.
Ook is er vanuit het dorp een oproep
gedaan voor een dartclub en er zijn
belangstellenden genoeg. Men
moet nu nog even een club oprichten, maar ook dat komt in beweging. De club zou zomaar in kunnen
stappen in de zojuist gestarte dorpshuizen-competitie waarbij 't Zandt
en Oudeschip betrokken zijn.
Tevens wordt er gedacht aan karatelessen voor kinderen én ik heb
ooit een vraag voor sjoelen gehad
(de sjoelbakken staan er al). Zelf
denk ik aan het organiseren van
een maandelijkse jamsessie.
Tot zover de (mogelijke) toekomstige activiteiten.
Mocht je ergens aan willen deelnemen, of zelf nog goeie en leuke
ideeën hebben, iets willen organiseren of wat dan ook, aarzel dan
niet even de telefoon te pakken of
een mailtje te sturen.
Groetjes
Jan Westerlaken
551280 / 06-53 17 85 67
jw@kantens.nl

Beste lezers,
12 jaar geleden leverde ik mijn eerste en enige bijdrage tot nu toe aan
het Lougnijs: in de rubriek Nij ien t Loug stelde ik mijzelf voor, nadat ik
samen met mijn vriend in Kantens was komen wonen.
1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd):
Ik ben Margreet Plas, 48 jaar en ik
woon in Rottum.
2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Oei, heb ik niet zoveel. Er is altijd
wel iets wat nodig moet gebeuren:
de tuin, ramen wassen… Dus even
gewoon niet die dingen doen die
nog moeten gebeuren en met kleinzoon Benjamin spelen, is echt heel
leuk!
3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Kopje koffie…
4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Als het maar goed zit en ik mij er
prettig in voel, dan kan het van alles
zijn.
5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Van heerlijk even bijkomen van de
dag op een zonnige, warme zomeravond achter het huis genietend
van het uitzicht en van de mensen
om mij heen.
6. Naar welke radiozender(s) luister je het liefst en waarom?
Onderweg naar mijn werk luister ik
vaak naar Radio Noord. Dan kan ik
net het nieuws horen én het regionale nieuws. Ben ik in grote lijnen
op de hoogte van het wereldgebeuren en het lokale nieuws.
7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
10.000 redenen tot dankbaarheid.

Als ik dat hoor, besef ik dat mijn lijst
van punten waar ik dankbaar voor
zou moeten zijn, veel langer is dan
dat ik zo 1-2-3 kan bedenken.
8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Op mijn bucket-lijst staat dat ik
graag in gesprek zou willen met
gevangenen. Ik zou heel graag van
hen willen horen wat het met je doet
om gevangen te zijn en wat hun
toekomstbeeld is.
9. Wat zou je doen met € 1 miljoen?
Er leven nog zoveel mensen in
ellende, ook in Nederland. Kijk alleen maar in Groningen, hoeveel
dak- en thuislozen zijn daar wel
niet. Een veilige plek voor iedereen,
te beginnen voor mensen in de
buurt.
10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Aan zo'n elastiek bungelen, brrrrr.
11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Kan zo niets bedenken. Ik heb geen
grote wensen. Misschien een week
lang in de gevangenis opgesloten
zitten om een beetje te ervaren hoe
dat is.
12. Aan wie geef je de Pen door?
Aan mijn schoondochter Erika.

De jaren zijn voorbij gevlogen... ik
combineerde de rust en ruimte van
Kantens met een baan waar ik veel
voor in het buitenland zat.
Toen Zwanny Hofman kort geleden
aan de deur kwam om te vragen of
ik eens wilde nadenken over een
bijdrage aan het Lougnijs, vond ik
dat het tijd was om eens te kijken of
ik iets voor de redactie kon betekenen.
Vanuit mijn eerdere bijdragen aan
diverse krantjes wist ik dat veel
mensen het erg leuk vinden om ze
te lezen, maar het vaak lastiger is
om mensen te vinden die hieraan
willen bijdragen....
Dus hier ben ik! Het nieuwste lid
van de redactie.
Inmiddels 42 jaar, en nog steeds
zeer tevreden in het mooie Kantens.
22 Jaar samen met Michel, en sinds
vorig jaar ook getrouwd.
We wonen in de oude schoolmeesterswoning van de voormalige
School met den Bijbel aan de Langestraat.
Hobby's heb ik niet echt, maar ik ben

weg van lekker eten en goede wijn.
Daarnaast neemt mijn werk nog
steeds een groot deel van mijn tijd
in beslag: na wat jaren in Zweden
en Denemarken, zit ik op dit moment veel in Duitsland.
Gert-Jan Koops

Sinterklaas en zijn zwarte Pieten
komen weer naar Kantens
Sinterklaas heeft per brief uit Spanje laten weten om op zaterdagmiddag
25 november met zijn knechten weer naar Kantens toe te willen komen.
Natuurlijk zijn wij als organisatie blij met dit bericht en ontvangen hen
graag achter bij de molen de Grote Geert. Pakjesboot 12 zal daar
omstreeks half twee aanmeren. Daar heten we de Sint met zijn knechten
een heel hartelijk welkom.
Muziekvereniging Uno Animo uit
Zuidwolde zal de feestelijke rondgang door het dorp muzikaal omlijsten. Na de feestelijke optocht
door het dorp zal er omstreeks half
drie een feestmiddag beginnen in
het dorpshuis t Schienvat. Net als
voorgaande jaren gaan we er weer
één groot feest van maken met veel
muziek en dansen met de pieten.
Op deze middag wil Sinterklaas
veel aandacht schenken aan de
kinderen. Ouders kunnen daarom
een leuke gebeurtenis of anekdote
sturen naar het volgende mailadres:
werkmanbv@hotmail.com.
Dan zal Sinterklaas de kindertjes
bij zich roepen en mogen ze hun
verhaal vertellen.

Na afloop van het grote feest krijgen
alle kinderen iets lekkers mee naar
huis.
Ook mag er door de kinderen weer
geknutseld worden. Voor de mooiste knutselwerkjes zijn weer mooie
prijsjes te winnen. Op vrijdagavond
24 november tussen 18.30 en 19.00
uur kunnen de knutselwerken worden ingeleverd in t Schienvat.

en Sinterklaasorganisatie
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ontwerp. De bedoeling is om een
uitdagend beweegvriendelijk plein
te creëren waar alle kinderen, van
groep 1 t/m groep 8 worden uitgedaagd om te bewegen en te chillen.
De peuterspeelzaal wordt natuurlijk ook meegenomen in dit project.
Het waren Griezelige tijden op de Klinkenborg tijdens de afgelopen
Kinderboekenweek. Alle groepen hadden zich uitgeleefd op het thema en
de lokalen waren 'eng' versierd; heksenkoppen, vleermuizen, spookjes,
spinnenwebben en kleurige monsterkoppen op de deuren. De kinderen
van groep 3, 4 en 5 hadden een liedje over Five little monsters
ingestudeerd en brachten dit voor hun ouders ten gehore. Groep 6, 7 en
8 hadden zelf een Gruwelijk eng toneelstuk geschreven dat in het
speellokaal werd opgevoerd voor de toegestroomde ouders en grootouders. Bovendien had deze groep met veel fantasie gezorgd voor passende
hapjes voor het publiek. In groep 1 en 2 werd het thema wat rustiger
gevierd maar ook daar was de klas versierd met kleine witte spookjes
en her en der een spinnenweb. Wat ons betreft een Gruwelijk eng en
tegelijk heel erg leuk thema!
Naast aandacht voor boeken en
lezen (de school voorleeskampioenschappen zijn nog in volle
gang bij het schrijven van dit stukje) is er de afgelopen tijd ook veel
aandacht voor muziek. Groep 4 en
5 krijgen om de week algemene
muzikale vorming van een docent
van de muziekschool en groep 6, 7
en 8 werken toe naar een heus
popconcert onder begeleiding van
de Rijdende Popschool. De leerlingen hebben 4 weken lang kunnen
oefenen op elektrische gitaren, bas,

drums, keyboard en zang. Dat kan
alleen maar een heel gave uitvoering worden.
De komende tijd gaan we aan de
slag met techniek en de aanpak van
het schoolplein.
Leerlingen en team hebben hun
wensen op een rijtje gezet en bureau Donkergroen gaat hier de komende weken mee aan de slag.
Ook onze B-Fitcoach zal haar inbreng leveren. Medio november
verwachten we het eerste schets-

Na de herfstvakantie zullen we ook
starten met het project 3D-kanjers.
Met leerlingen uit groep 6, 7 en 8
gaan we een 3D-printer bouwen.
We zijn nog op zoek naar twee
ouders, grootouders of belangstellenden die het leuk vinden om de
kinderen te begeleiden in dit traject.
Het NIET-hebben van een technische achtergrond is een pré! Er
moet namelijk precies volgens het
stappenplan in de gebruiksaanwijzing gewerkt worden en de ervaring van scholen die ons voorgingen is, dat dat het beste gaat met
mensen die niet denken het zelf
beter te weten. Dus a-technische
ouders en grootouders: dit is uw
kans om op een leuke manier kennis te maken met hedendaagse
techniek!
Het bouwen en programmeren van
de 3D-printer staat niet op zichzelf;
de Klinkenborg is drukdoende om
een leerlijn techniek en programmeren op te zetten voor de kleuters
tot en met groep 8. Later meer
hierover.
En als afsluiting: Mocht u op zoek
zijn naar een school voor uw
kind(eren), schroom dan niet en
kom langs of bel voor een afspraak.
De Klinkenborg doet niet mee met
de open dagen in maart, maar staat
het hele jaar open voor ouders om
te komen kijken en de sfeer te
komen proeven.
www.obsklinkenborg.nl/pagina/
295588/Contact
Anne Praktiek
Schoolleider
Tonny Froma
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Koffiedrinken
in Salem
Vorig jaar zijn we begonnen met
het organiseren van koffieochtenden in gebouw Salem te Kantens.
Dit is op elke tweede woensdag
van de maand van 10.00 tot 11.00
uur.
Wij zorgen dat de koffie en thee
klaar staan en dat het in Salem
aangenaam vertoeven is.
De rest mag de bezoeker zelf invullen omdat het is bedoeld voor
iedereen die dit leuk vindt en een
ander wil ontmoeten. Voor de één
betekent dit alleen een kop koffie of
thee drinken en een ander heeft
misschien juist de behoefte om
zijn/haar verhaal te delen.
Kortom, het heeft een heel vrijblijvend karakter.
We nodigen u van harte uit! Er zijn
geen kosten aan verbonden, omdat
we dit hebben opgezet vanuit de
Diaconie van de Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum.
Voel u welkom en neem uw buurman of buurvrouw eens mee.
De eerstvolgende koffieochtend is
op woensdag 8 november.
Graag tot dan.
Annewieke Rooda:
06 21 96 80 14
Dieuwke Evenhuis:
552466

Het leek een kleurloze dag te worden. Er hing een grijze lucht toen ik
woensdag 11 oktober op weg ging naar het Provinciehuis. Voorafgaand
aan de Statenvergadering moesten we ons als Provinciale Staten buiten
verzamelen bij de vlaggenmast. Het begon druilerig te regenen en we
zochten bescherming onder een paraplu, maar de commissaris van de
Koning, Rene Paas, vermande zich. Hij kreeg een nat pak toen hij een
toespraak hield op deze 'coming out day' en vervolgens de regenboogvlag
hees. Hiermee wilden we als Provinciale Staten aandacht vragen voor
sociale acceptatie en veiligheid van Groningse lesbiennes, homo's,
biseksuelen en transgenders.
Vervolgens haastten we ons naar
binnen en begonnen we in de Statenzaal met een warme bak koffie
aan de vergadering. Het eerste
bespreekpunt ging over de Najaarsnota 2017. Een najaarsnota is een
tussentijds overzicht aan het eind
van het lopende begrotingsjaar.
Moet het beleid worden bijgesteld,
is er geld over? Het zag er prima uit
en dus waren er geen spetterende
bijdragen van de Staten. Over een
maand gaan we de begroting voor
het komende jaar bespreken. Dan
is er meer vuurwerk te verwachten
vanwege de verschillende wensen
en tegenwerpingen.
Bij het volgende bespreekpunt
werden we geïnformeerd over het
plan van het college van Gedeputeerde Staten om extra geld beschikbaar te stellen voor Zorg. Als
Provincie voelen we ons er verantwoordelijk voor dat de zorg voor
iedereen bereikbaar en beschikbaar is. Eigenlijk is zorg geen taak
van de Provincie en zijn de gemeenten er verantwoordelijk voor.

Gemeenten hebben geen geldboompje en soms is er geen extra
geld voor de prachtige initiatieven
die zijn ontstaan. Dan is het fijn om
als Provincie extra ondersteuning
te kunnen bieden. Sommige partijen maakten een paar sputterende
tegenwerpingen uit angst dat het
geld niet evenredig verdeeld zou
worden in de hele provincie of ze
hadden liever dat elke gemeente
een zak geld zou krijgen. De gedeputeerde verdedigde enthousiast
het plan en noemde fantastische
voorbeelden om aan te tonen dat
het geld goed terecht zou komen.
Bij het volgende bespreekpunt was
eigenlijk iedereen enthousiast om
subsidie te geven aan het project
'De kansrijke Leerweg'. Er zijn veel
werkzoekenden zonder diploma en
er zijn te weinig leerlingen van de
technische school, terwijl het bedrijfsleven schreeuwt om werknemers. De bedrijven en de Provincie
steken nu samen geld in een bedrijfsschool. Op die school is het
doel om te kunnen werken in het

Vlaghijsen -

Alex Wiersma

bedrijf en ook een technisch certificaat te behalen.
Tenslotte was er nog een motie met
een opdracht aan het college van
Gedeputeerde Staten om in overleg
te gaan met gemeenten zodat zij
een gezamenlijk regenboogconvenant ondertekenen. Met voldoening
over alle besluiten sloot de com-

missaris van de Koning de vergadering met een klap van de hamer.
Toen ik het Provinciehuis verliet
zag ik de regenboogvlag wapperen
en gaf de zon kleur aan mijn goed
bestede Statendag.
Hilma Oudman-Dam

Kaboutervoetbal
Kinderen van vier jaar zijn nog niet
speelgerechtigd om bij de KNVBwedstrijden te voetballen, maar
kunnen wel bij de vv K.R.C. Kantens terecht om leuke, gerichte trainingen te volgen welke passen binnen deze leeftijdscategorie.
De beginnende kneepjes van het
voetbalspelletje zullen stap voor
stap worden aangeleerd. Er wordt
niet alleen spelenderwijs geleerd
om om te gaan met de bal, maar ook
goed omgaan met elkaar, zoals dat
in een teamsport hoort. Tijdens de
trainingen die ongeveer een uur
duren, leren de kinderen hoe ze de
bal moeten trappen, hoe ze moeten
dribbelen, passen schieten op doel
en nog een aantal technische elementen.

Er wordt wekelijks getraind op zaterdag vanaf 10.30 uur. De trainingen zijn op ons sportpark De Kooi
en worden verzorgd door Dirk Pijl
en Reinder Blaauwwiekel.
Deelname is geheel vrijblijvend, u
bent geen contributie verschuldigd.
Voor aanmeldingen en/of extra informatie betreffende het kaboutervoetbal kunt u contact opnemen
met Reinder Blaauwwiekel,
06 23 44 17 12.
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Vv K.R.C. erkend als SBB-Leerbedrijf
Vv K.R.C. is erkend als SBB-Leerbedrijf en dat betekent dat wij vanaf nu
MBO-stagiaires mogen begeleiden tijdens hun leertraject. Leerlingen
van de opleiding Sport- en Bewegingsleider niveau 3 kunnen hun stage
lopen bij vv K.R.C.. We zijn hartstikke trots op deze erkenning en we gaan
uiteraard ons best doen om studenten een waardevolle ervaring te
bieden in het begeleiden van mensen/kinderen bij het sporten. Zoek je
een stageplek en ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen,
neem dan contact op met één van de bestuursleden van vv K.R.C.:
n www.vvkrc.nl/index.php?page=het-bestuur of
kantensrobbencombinatie@gmail.com

Keeper gezocht!
Vanaf dit seizoen is er een keepersplek vrij in de selectie van het 1e elftal
van vv K.R.C.. Dit team, bestaande uit ervaren voetballers, grappenmakers en bovenal liefhebbers, zoekt een keeper die iedere zaterdag een
lekker potje wil voetballen.
HEB JIJ
l enige affiniteit met het tegenhouden van ballen?
l de beschikking over een goede conditie
(met name voor de derde helft)?
l een mentale weerbaarheid waar je u tegen zegt?
WIJ BIEDEN:
l iedere zaterdag vrij van je partner,
l de mogelijkheid om iedere woensdag aan je conditie te werken,
l een gezellige groep waarbij plezier voorop staat.
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Theo de Jonge
06 22 80 03 90!
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Popschool Kantens gaat van start
met een gratis kennismakingsles!
Het dorp Kantens heeft de primeur om als eerste dorp van de gemeente
Eemsmond een Popschool te krijgen! In samenwerking met dorpshuis
t Schienvat wordt daarom op woensdag 1 november as. een gratis
kennismakingsles georganiseerd. Een week later starten we dan, met
meerdere bandjes, de reguliere lessen van Popschool Kantens.
De Rijdende Popschool is een mobiele muziekschool die naar dorpen
toe rijdt om muziekles te geven.
Iedereen vanaf 8 jaar kan hieraan
meedoen, met of zonder muzikale
ervaring. Tijdens lessen van De
Rijdende Popschool wordt muziek
gemaakt in een bandje. De instrumenten worden meegenomen door
de bandcoach dus er hoeft niets
gekocht of gehuurd te worden.
De kosten voor kinderen bij deelname aan een serie van 11 lessen van
De Rijdende Popschool bedragen €
88,00 voor het eerste kind en € 71,50
voor ieder volgend kind.
Voor de kosten van deelname
aan Popschool Kantens
kunnen ouders met een
kleine portemonnee
een bijdrage vragen
van het Jeugdcultuurfonds Groningen.
Volwassenen, die het
ook leuk lijkt om in een

band te spelen, mogen ook contact
opnemen met ons om te kijken wat
de mogelijkheden zijn bij De Rijdende Popschool in Kantens.
De gratis kennismakingsles vindt
plaats op woensdag 1 november
vanaf 16:00 uur (open inloop) in het
Dorpshuis t Schienvat, Kerkstraat
7, 9995 PH Kantens. Uiterlijk 18.00
uur is het afgelopen.
Aanmelden kan ter plaatse bij de
kennismakingsles of via
www.derijdendepopschool.nl
Tonny Froma

Misschien kent u de slogan “zonder vervoer staat alles stil”. Dan heb
ik het over de 'grote jongens' op de weg, de vrachtwagens. Het is een feit
dat alle spullen die wij hebben (of van af willen), een keer met een
vrachtwagen zijn vervoerd. Soms erger je ook nog eens aan deze grote
auto's als ze bijvoorbeeld staan te lossen, want dan kunnen ze naar ons
idee weleens in de weg staan. Ook op de snelweg wekken de truckers
weleens ergernis op als twee vrachtwagens elkaar gaan inhalen, dat
duurt een stuk langer dan bij het inhalen door bijvoorbeeld een personenauto. Deze laatste vraag kon ik aan mijn buurman voorleggen want hij
is namelijk vrachtwagenchauffeur bij Theo Pouw Groep. Ik heb het over
Erik Schollema uit Kantens. Erik nodigde mij uit om in september een
keer een dagje met hem mee te rijden. Dat leek mij een uitgelezen kans
om Erik zijn 'Vak' eens onder de loep te nemen.
Op de afgesproken vrijdag moest ik
vroeg uit de veren want om kwart
over vijf zou Erik vertrekken. De
vrachtwagencombinatie stond al
voor z'n huis en we moesten eerst
naar de Eemshaven, naar de vestiging van Theo Pouw, want er moest
een andere (grotere) kipper mee.
Je hebt te maken met een maximumgewicht dat vervoerd mag
worden (in Duitsland is dat minder
dan in Nederland). Omdat deze keer
dakleer vervoerd moest worden en dakleer lichter in gewicht is dan
bijvoorbeeld zand - kun je meer
kuub vervoeren.
Dit tijdstip is voor Erik, maar ook
voor meerdere collega's, een gebruikelijke tijd want er waren al
heel wat truckers op de vestiging.
De dieseltank moest nog even vol,
daar kan 450 liter in, nog even naar
het toilet en met een kop koffie of
chocolademelk in de hand, gingen
we de tocht beginnen. Het zou een
tocht van 250 km worden naar
Gütersloher, vlakbij Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) in Duitsland. Het
was uiteraard nog donker toen we
rond zes uur de Eemshaven verlieten. De reis verliep vlot en bij Ter
Apel staken we de grens over om
op de Autobahn 31 verder naar het
zuiden te gaan. Voor Erik was het
als puber al duidelijk dat hij vracht-

wagenchauffeur wilde worden,
maar het zou nog even duren voordat de daad bij het woord werd
gevoegd. Erik is eerst beroepsmilitair geweest en daar heeft hij
eerst z'n vrachtwagenrijbewijs
gehaald en direct na dit rijbewijs
C, heeft hij C1 gehaald. Hij wou
direct verder voor het chauffeursdiploma, maar omdat op dat moment bij het leger het budget hiervoor op was, heeft hij ná z'n diensttijd alsnog z'n chauffeursdiploma
gehaald.
Zo zie je maar dat je niet zomaar
een vrachtwagen mag besturen.
Wat Erik vervoert is allemaal los
gestorte lading, denk aan zand, grind
en in deze rit ging het om afval
dakleer dat hier in Nederland gebruikt wordt als brandstof. Erik is
blij dat hij geen stukgoed vervoerd
wat bijvoorbeeld in dozen zit, want
je moet als chauffeur ook laden en
lossen. Zand en grind, en in dit
geval dakleer, wordt met een kraan
in de kipper gestort en op plaats van
bestemming gaat de kipper omhoog zodat de lading er vanzelf
uitglijdt. Ook rijdt Erik met betonmortel, dat wordt in speciale trailers vervoerd waarop een constant
draaiende tank zit want het moet
immers vloeibaar blijven. Deze
mortel wordt ook op de vestiging in
de Eemshaven gemaakt.
Sinds 2008 is Erik werkzaam bij
Theo Pouw. Meestal rijdt hij met
z'n privéauto naar het werk, maar
soms neemt hij z'n 'eigen' truck
mee naar huis. Zo'n truck is best
groot, je klautert letterlijk een trap
op om erin te komen en je kunt er
languit in liggen (er zit een bed in).
In Duitsland werd de lading met
behulp van een speciale kraan geladen. Let vooral op de cabine van
deze kraan.

Van buitenspiegel tot buitenspiegel is het 2.50 meter breed. De
truck is compleet uitgerust, met
veel opbergruimte en een koelkast. Onder het rijden kan Erik
daar gemakkelijk bij voor z'n (koele) natje en droogje. Het viel mij op
dat er veel 'kastjes' hingen. Een
tachograaf, twee tol-apparaten
(één voor Duitsland en één voor
België) en een multi-apparaat dat
van alles en nog wat bijhoudt over
de aanhanger (of alle lampjes het
doen, genoeg luchtdruk op de slangen staat zodat onder andere de
remmen werken), wat de lading,
is maar ook z'n rij- en rusttijden en
er wordt zelfs bijgehouden of z'n
loon is overgemaakt. Uiteraard is
er ook navigatie (speciale vrachtwageneditie), die tevens waarschuwt voor problemen op de weg,
zoals wegomleggingen. Er zit ook
een 27 mc bakkie erin, zodat de
chauffeurs onderling contact kunnen leggen en elkaar op bijzonderheden onderweg kunnen attenderen. Natuurlijk mag een handsfree
telefoon niet ontbreken. Tijdens dit
ritje maakte ik menigmaal mee
dat Erik een andere truck-combinatie ging inhalen, tot grote ergernis van menig automobilist, want
dat ging een stuk langzamer als
wanneer een personenauto gaat
inhalen. Dus vroeg ik waarom gaat
een trucker inhalen. Het antwoord
bleek achteraf logisch. Als trucker

heb je te maken met rij- en rusttijden en vooral op lange ritten kan
dat net het verschil maken of je die
rust kunt pakken op je bestemming of dat er onderweg gerust
moet worden. Bij het laatste kom
je dus uiteindelijk later thuis en dat
wil je (ook) als trucker liever niet.
Erik en z'n collega's rijden door
Nederland, België en Duitsland.
De afgelopen week had bij ruim
3.000 km gereden. Deze bewuste
dag werd er 500 km gereden. Hij
rijdt in een MAN truck met een
automatische versnellingsbak.
Vrijwel alle trucks bij de Theo
Pouw Groep zijn automaten want
ze zouden zuiniger rijden en de
versnellingsbakken blijven ook
langer heel. Door de vele kilometers vragen de auto's om regelmatig onderhoud, dat ook op de vestiging in Eemshaven voor handen
is.
Om ongeveer half twee waren we
weer terug in de Eemshaven en
reden we naar een andere hoek van
het immens groot terrein, waar het
dakleer moest worden gestort.
Daarna de kipper netjes parkeren,
de dieseltank weer vullen, truck
parkeren, nog even naar het kantoor en toen met de privéauto weer
naar Kantens. Het weekend kon
voor Erik beginnen.
Zwanny Hofman
7

Toen ik gevraagd werd om een stukje voor “Uitgevlogen” in t Lougnijs
te schrijven, hoefde ik niet lang na te denken om ja te zeggen.
Als ik bij mijn ouders op bezoek was, las ik t Lougnijs altijd. Mijn moeder
bewaarde ze daarom voor mij. Vooral de stukjes in het Grunnegs vond
ik erg leuk.

Mijn naam is Maria Wiltjer, geboren in Rottum in 1953. Ik ben één
van de drie dochters van Aaltje
Jonkman en Kobus Wiltjer. Ook heb
ik nog twee broers.
In Rottum woonde veel familie van
ons. Voornamelijk zussen van onze
moeder. Je kunt wel zeggen dat het
daar erg gezellig was.
Toen er in Kantens een kleuterschool werd opgericht (onze vader
was een van de initiatiefnemers)
gingen wij, meiden, daar natuurlijk
naar toe. Bakker Dijk uit Kantens
kwam dan met zijn auto de kinderen uit Rottum ophalen. De kleuterjuf was juf Blink, ook zij kwam uit
Rottum.
In 1960 verhuisden wij naar Kantens. Onze ouders hebben daar de
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rest van hun leven gewoond. Ons
huis stond aan de Pastorieweg 2
(nu woont een neef op dezelfde
plek). We hebben daar een fijne
jeugd gehad. We speelden veel
buiten. Bij onze buren Van Zanten
konden we heerlijk rondom het huis
spelen. In de zomer als de mestplaat leeg was, konden we daar
rolschaatsen, touwtje springen etc.
Ook waren daar bomen en struiken
waar we verstoppertje speelden.
's Winters schaatsten we op het
slootje voor het huis van Meester
Kuipers. Bij strenge winters op Het
Boterdiep.
Toen de ijsbaan werd aangelegd,
gingen we daar natuurlijk schaatsen en dan in de kantine hete kwast
drinken.
Ik zat op de Klinkenborgschool, de
openbare lagere school. Klas 1, 2
en 3 bij juf Hamminga. Klas 4, 5 en
6 bij meester Kuipers. De eerste
schooldag van de eerste klas was
extra spannend, want dan kreeg je
een stoetboom.
We kregen handwerkles - voornamelijk breien en haken - in klas 1,
2 en 3 van juf Hamming en in klas
4, 5 en 6 van juf Vaatstra. De werkjes werden eens per jaar op de
bazaar getoond, die in het t Schienvat werd gehouden. Daar werden
ook de plantjes, die we thuis hadden verzorgd, beoordeeld en er

werden prijzen uitgeloofd voor de
mooiste, grootste etc.
Ook de schoolreisjes naar o.a.
Roden en Schiermonnikoog hebben een onvergetelijke indruk gemaakt. Bovenstaande foto is in Drouwenerzand gemaakt.
En dan natuurlijk de uitvoeringen
van de gymnastiekvereniging Climax, waar ik vele jaren lid van ben
geweest.
Na de lagere school ging in naar de
Mulo in de stad. Ook de Havo heb
ik daar gedaan. Daarna heb ik gewerkt in het Diakonessenziekenhuis op de administratie van het
laboratorium.
In 1974 ben ik getrouwd met Geert
Hofman uit Middelstum, die nog op
het gemeentehuis in Kantens heeft
gewerkt. We gingen wonen in Wirdum, waar ook onze oudste dochter
Tessa is geboren. Eind 1976 verhuisden we naar Culemborg, waar
Geert een baan kreeg bij de afdeling
financiën van die gemeente. Onze
tweede dochter Marloes kwam in
Culemborg ter wereld.
Natuurlijk kwamen wij regelmatig
terug in Kantens en haalden dan bij
Bakker Dijk allerlei lekkers; vooral

de bokkenpoten waren favoriet bij
Tessa en Marloes. En in het najaar
natuurlijk de Drentse (Zuidlaarderbol). We kwamen er speciaal voor
naar Groningen.
Van 1992 tot 2014 heb ik met veel
plezier gewerkt als secretaresse
bij een bouwbedrijf in Houten. In de
recessie ben ik bij een reorganisatie boventallig verklaard en werd ik
helaas ontslagen. Gelukkig heb ik
genoeg hobby's, zodat ik me nog
geen minuut verveeld heb.
Na 40 jaar gewoond te hebben in
Culemborg, wonen wij nu in Veldhoven. We hebben het hier erg fijn.
Een mooi huis en een fijne omgeving. Bovendien wonen we dichtbij
onze oudste dochter en zien we
onze kleinkinderen vaak.
Samen genieten we nu van ons
pensioen, kunnen heerlijk onze eigen tijd indelen en gaan regelmatig
reizen.
Natuurlijk vergeten we Groningen
niet en komen we er nog regelmatig
terug.
Groeten uit het Brabantse land.
Maria (Hofman-)Wiltjer

Verslag buurtschouw
Kantens dd 22 maart 2017

Naar aanleiding van de buurtschouw in Kantens, heeft er in maart 2017
de bespreking hiervan plaatsgevonden met de direct betrokkenen. In mei
jl. is het verslag van de bespreking openbaar gemaakt op de site van
Gemeente Eemsmond. Onderstaand het verslag:
MELDINGEN DIRECT UIT TE VOEREN
Opmerking:
Aan de ingang van het Kantsterbos
aan de Bredeweg staan twee tegenstrijdige borden: een gebodsbord
'alleen voor wandelaars' en een bord
'vrije toegang voor wandelaars en
fietsers'.

Antwoord:
Het bord van Staatsbosbeheer
stond er het eerst. Deze nodigt uit
om te fietsen in het bos. Om te
benadrukken dat het hier om wandelpaden gaat heeft de gemeente in
een later stadium een standaard
bord 'alleen voor wandelaars' geplaatst. Het is juist dat de informatie
hierdoor onduidelijkheid oproept.
Het voetgangersbord is verwijderd.
Opmerking:
De zoutkist staat boven aan het
Pastoriepad. Voor de sleutel wordt
verwezen naar huizen onder aan de
wierde. Bij ijzel is de zoutkist als
gevolg van gladheid niet te bereiken.
Antwoord:
Het verzoek tot het plaatsen van
een zoutkist wordt gedaan door
Dorpsbelangen. Zij wijst sleutelhouders aan. De gemeente faciliteert en voorziet alleen in de kist en
de bevoorrading. Met Dorpsbelangen zou naar oplossingen gezocht
kunnen worden, b.v. een andere
locatie, een tweede kist of extra
sleutels bij laten maken.

water bij regenval niet van de weg
kan lopen. Dit is het geval aan de
Onnemaweg, tussen Scheeftil en
Eisingeheem. Aan de Bredeweg
tussen Kantens en Stitswerd moeten de bermen worden aangevuld.
Antwoord:
Bermherstel wordt in het voorjaar
uitgevoerd. Daarbij is droog weer
een vereiste om de grond te kunnen
bewerken. Indien het weer het toelaat zullen de bermen binnen een
maand hersteld worden.

terecht komt. Mocht er veel zwerfvuil in de sloot geconstateerd worden, dan kan men overigens altijd
de gemeente bellen om het te laten
verwijderen.

Opmerking:
Er ligt een zeecontainer in het Boterdiep achter het rommelerf Usquerderweg 2. Is dit toegestaan?
Antwoord:
Er is contact met het Waterschap
opgenomen. Het Waterschap heeft
inspectie uitgevoerd en treedt nog
niet op, zolang de doorgang niet
verhinderd wordt. Ze houden de
situatie echter goed in de gaten.

is de situatie weer zo slecht dat de
begaanbaarheid teniet gedaan
wordt. De deklaag is volledig verzadigd door grond-en regenwater wat
resulteert in een modderpoel.

Opmerking:
De paden op de begraafplaats zijn
veel te oneffen. Deze moeten vlak
getrokken worden. Bij uitvaarten
ervaren dragers problemen bij het
uitvoeren van hun werk.
Antwoord:
Onlangs is het beheerplan begraafplaatsen vastgesteld waarin deze
problematiek is opgenomen. De
begraafplaats heeft een rigoureuze
aanpak nodig. Op korte termijn volgt
een gesprek met de begrafenisvereniging over de staat van onderhoud en de plannen.
Opmerking:
Bewoners zijn niet ingelicht over
vervuilde grond. De constatering
van mannen in pakken leidde enigszins tot een schrikreactie.
Antwoord:
De gemeente wordt altijd op de
hoogte gesteld van de aanleg van
nutsvoorzieningen, omdat ze wettelijk gezien daarvoor toestemming
moeten verlenen. Na het graven
van een sleuf werd vervuilde grond
geconstateerd. Dit was niet voorzien en derhalve niet gecommuniceerd. In overleg met de gemeente
is de vervuilde grond per direct
afgevoerd en vervangen door schone grond.
Opmerking:
De parkeerplaats bij de ijsbaan is
verzakt na aanleg van de gasleiding.
Antwoord:
Samen met de ijsvereniging is de
gemeente momenteel bezig om de
toegang, het hek en het terrein te
verbeteren. De verwachting is dat
de werkzaamheden vóór de zomer
afgerond zijn.

Opmerking:
Kan er een blikvanger aan de Usquerderweg geplaatst worden? Veel
schooljeugd fietst daar langs en
werpt afval in bermen en sloten.
Antwoord:
Er wordt een opdracht verstrekt om
binnen een maand een blikvanger
langs het fietspad te plaatsen. Echter biedt dit geen garantie dat er
geen zwerfvuil meer in de sloot

Opmerking:
De bospaden in het Kantsterbos
zijn een aantal jaren geleden van
een nieuwe deklaag voorzien. Het
ging destijds om een proef. De begaanbaarheid werd er enorm door
verbeterd. Onderhoud heeft echter
niet plaatsgevonden en momenteel

Antwoord:
De paden worden hersteld. De randen worden met een minikraan

Opmerking:
Er bevinden zich verzakkingen rond
de straatkolken aan het Pastoriepad.
Antwoord:
De straatkolken zijn inmiddels aangepakt.
Opmerking:
Te hoge bermkanten waardoor het
9

verwijderd waardoor de holling in
het pad verdwijnt en water beter
afgevoerd kan worden. De paden
zullen daar waar nodig aangevuld
worden. Een opdracht hiertoe is
verstrekt. De werkzaamheden zullen binnen een kwartaal plaats vinden.
Opmerking:
Aan weerszijden van de oostelijke
toegang tot de Antoniuskerk zijn
twee beeldbepalende zieke bomen
gekapt. Komen hier nieuwe bomen
voor terug?

Antwoord:
Deze bomen waren geen eigendom van de gemeente. Betreffend
stuk grond hoort bij de kerk. Er is
echter wel een advies voor een
omgevingsvergunning en een kapvergunning afgegeven. Navraag
heeft uitgewezen dat er binnen een
jaar een herplantplicht bestaat van
4 linden. Deze zijn nog niet geplant.
Het dorp kan in overleg met de kerk
besluiten waar deze bomen gepoot
gaan worden.
MELDINGEN WAAROVER
INTERN OVERLEG PLAATS
MOET VINDEN EN WAAROP
TERUGGEKOMEN WORDT
Opmerking:
Pand Kerkhofsweg 10 verkeert al
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jaren in een zwaar verwaarloosde
staat en wordt niet bewoond. Er is
sprake van een onveilige situatie.
De staat van het huis en de schuur
nodigt kinderen uit om te spelen en
vormt daarmee een gevaar.
Antwoord:
Bij de dorpsbewoners is bekend
wie de eigenaar is van het pand. In
eerdere instantie heeft 'het dorp' de
eigenaar ook aangeschreven met
het verzoek zijn pand (weer) in
gebruik te nemen. Daar waar in een
eerder geval aangegeven werd dat
de woning vrij toegankelijk was,
heeft de werkorganisatie DEAL een
onderzoek ter plaatse ingesteld.
Daaruit bleek dat de toegangen en
ramen waren dichtgezet. Er was
geen reden voor het ondernemen
van verdere actie. Daarnaast werd
aangegeven dat de heg naast de
woning buiten proporties was/
kwam. Daarop is het Gemeentebedrijf gevraagd om te onderzoeken
of er bij de afvalinzameling hinder
van de heg werd ondervonden. Toen
dat het geval bleek is contact gezocht met de eigenaar en is hem
gevraagd de heg terug te snoeien.
Dat is korte tijd later ook gedaan.
Wanneer opnieuw het uitgroeien
van de heg aan de orde is, zal
opnieuw contact met de eigenaar
worden opgenomen. Mocht de
woning op dit moment toegankelijk
zijn dan zouden bewoners de eigenaar daar op kunnen wijzen. Mocht
hierop geen actie worden ondernomen dan wordt men verzocht contact op te nemen met de gemeente.
Opmerking:
Trottoir westzijde Pastorieweg (van
bejaardenwoningen tot aan de hoek)
verkeert na aanleg van het gastracé
Kantens Rottum in zeer slechte
staat. De tegels 'dansen' letterlijk in
de stoep. De afritten liggen er niet
correct bij en ook de hoogte van het
asfalt t.o.v. de stoep is niet juist. De
toegankelijkheid is slecht en voor
mensen met een rollator is het pad
niet begaanbaar. Ook is de hoek

trottoir Pastorieweg/Stitswerderlaan in slechte staat door wortelopdruk. Bomen zijn verwijderd maar
wortels veroorzaken het probleem.
Antwoord:
Bij dergelijke werkzaamheden
wordt er een vooropname door de
aannemer gedaan. Bij oplevering
volgt er een visuele inspectie. Tijdens inspectie leek de oplevering
correct, echter in de loop der tijd is
verzakking opgetreden omdat de
verdichting van de ondergrond niet
voldoende blijkt. In mei vinden de
weginspecties plaats. Aan de hand
van de bevindingen en het kwaliteitsniveau dat door de gemeente
wordt vastgesteld zal bezien worden wat er mogelijk is.
Opmerking:
Het pad tussen de Langestraat (tussen 33 en 35) en de Molenweg
(tussen 8 en 16) heeft dringend
onderhoud nodig. Er staat in de
zomer veel onkruid, ook de steentjeslaag moet aangevuld worden.
Achter de molen moet er gesnoeid
worden.

een aantal meters afstand van het
hekwerk een strook losse laag
groeiende struiken te plaatsen zodat je nog onder de bomen door kunt
kijken. Dit zou een landschappelijker beeld van de overgang van het
dorp naar het buitengebied creëren
en het trekt vogeltjes aan.
Antwoord:
De beplantingsstrook is destijds
verwijderd omdat het een slordig
aangezicht was. Op de boomplantdag is er voor gekozen hier bomen
te poten en in de hoek van het veld
struiken. Wanneer de werkzaamheden rond de ijsbaan in een afrondende fase verkeren zullen in overleg met de afd. Groen nog wat extra
struiken geplant worden in de punt.
MELDINGEN DIE NIET
WORDEN GEHONOREERD
I.V.M. BUDGET EN/OF BELEID

Antwoord:
Voorheen werden deze werkzaamheden door de bewoners zelf uitgevoerd, waarbij de gemeente faciliteerde in gravel en transport. Er
wordt opdracht verstrekt nieuwe
mijnsteen aan te brengen en het
onkruid rondom de molen te bestrijden. De bewoners van wie het
groen overhangt worden aangeschreven met het verzoek tot
snoeien. De acties worden binnen
een tijdsbestek van een maand
uitgevoerd.

Opmerking:
Aan de Kooistraat tegenover het
blok met nummers 26 t/m 32 staan
aan de wegzijde een aantal bomen
erg scheef. Bij een storm leveren
deze bomen gevaar op.
Antwoord:
Scheefstand is geen reden tot kap
zolang de bomen vitaal zijn. Het
gaat hier om vitale bomen. Wanneer bomen ziek zijn of om andere
redenen een gevaar vormen worden ze gekapt. Betreffende bomen
zijn overigens eigendom van de
woningbouwstichting. Wel worden
ze meegenomen in de bomencontrole en gesnoeid door de gemeente.

Opmerking:
De ijsvereniging gaat het hek vervangen en een greppel dempen.
Enige jaren geleden was er een
bosplantsoen dat weggehaald is.
Het is er nu open en kaal, er zijn
slechts een aantal struikjes teruggeplaatst in de punt, grenzend aan
een tuin. De wens wordt geuit om op

Opmerking:
Er wordt geparkeerd in de bocht
Pastorieweg/Stitswerderlaan. Is dit
toegestaan?
Antwoord:
Wanneer hier klachten over bestaan dient men zich te wenden tot
de politie. Deze heeft een handhavende rol.

Opmerking:
Bestrating achterzijde Bredeweg ter
hoogte van nr.'s 4, 6, 8 en 10 is
slecht en onveilig. Het betreffen
hier seniorenwoningen waar mensen op leeftijd en vaak slecht ter
been wonen. Ook aan de voorzijde
van deze woningen zitten diepe gleuven tussen de tegels.
Antwoord:
De tegelpaden aan de voor-en achterzijde van deze woningen zijn eigendom van de woningbouwcorporatie. De melder is verzocht hierover contact op te nemen met de
Delthe.
Opmerking:
Op de Middelstummerweg ontbreekt een voetpad. Dit probleem
wordt al jaren ingebracht maar heeft
nog nooit geleid tot een veilig resultaat. De gemeente wordt gevraagd
de coördinatie op zich te nemen
met de diverse beheerders van weg
en berm, om eindelijk eens een
minimale voorziening te bereiken
voor de veiligheid van de voetgangers.
Antwoord:
De gemeente neemt hierin niet de
coördinatie op zich maar zal dit punt
in het eerstvolgend overleg met de
Provincie op de agenda plaatsen.
Echter de gemeente is van mening
dat hierin de rol van het dorp van
groot belang is. Wanneer je als dorp
kunt aantonen dat er veel draagkracht bestaat voor deze wens heeft
dat een positief effect (bv. handtekeningenactie). Het dorp zal aan de
Provincie met kracht duidelijk
moeten maken dat het hele dorp
deze plannen ondersteunt.
Opmerking:
De parkeerplaats ter hoogte van
Kooistraat nummer 38 verzakt.
Antwoord:
Inspectie heeft uitgewezen dat de
verzakking binnen de kwaliteitsnorm valt. Het betreft hier een parkeervak en geen looppad, er is

geen sprake van opstaande tegels
en om die reden geen directe noodzaak voor herstel.
Opmerking:
Aan de Stitswerderlaan is er in de
bocht slecht zicht op tegemoetkomend verkeer. Ook voor schoolkinderen is dit een gevaarlijke onoverzichtelijke bocht. Zou een spiegel
hier uitkomst bieden? Deze zou
geplaatst moeten worden bij de
ingang van het bospad/aan de rechterzijde van de weg bij de ingang van
de ijsbaan.
Antwoord:
Er wordt geen spiegel geplaatst.
Een spiegel schept een soort van
schijnveiligheid, mensen gaan 'op
de spiegel' rijden en het geeft geen
garantie dat de situatie daarmee
veilig is. Men dient hier rustig te
rijden en rekening te houden met
elkaar.
Opmerking:
Op de hoek Pastorieweg/pad aan
de kant van de Pastorieweg worden
gewoonlijk 8 stuks containers aangeboden. Omdat de stoep naar de
weg afloopt kunnen ze niet vlak aan
de weg geplaatst worden. Het gevolg is dat de hele hoek door containers wordt ingenomen en er daardoor geen doorgang meer is over
het voetpad. Is het mogelijk hier een
opstelplaats te creëren?
Antwoord:
Ter plekke, op het moment dat de
containers werden aangeboden, is
gekeken naar de situatie. Er wordt
geen opstelplaats gecreëerd. De
containers hinderen niet de doorgang van het trottoir wanneer deze
netjes naast elkaar geplaatst worden. De situatie als deze is een veel
voorkomende in de gemeente.
Wanneer hier een opstelplaats gecreëerd zou worden, zouden er binnen de gemeente talloze andere
plaatsen voor in aanmerking komen. Wanneer de containers op
een rij staan is er voldoende ruimte

op het voetpad om te lopen.
Opmerking:
Kan de kledingcontainer die nu bij
de ingang Pastorieweg staat, verplaatst worden en bijgezet worden
bij het afvaleiland? Vroeger stond
deze bij het hek. Nu is het een lelijk
industrieel blok bij binnenkomst.
Antwoord:
De container wordt niet weer bijgezet. De oude locatie van de textielcontainer was naast de ingang van
de ijsbaan. De container stond voor
een parkeerplaats waardoor ledigen in het geval van een geparkeerd staande auto niet mogelijk
was, om enige mogelijke schade te
voorkomen. Op de oude locatie
was de container slechts vanaf één
zijde goed bereikbaar. De ruimte
voor de glasbakken werd ook als
parkeerplek gebruikt waardoor lediging niet mogelijk was. De verharding voor de inwerpopening was
verzakt waardoor bij regenachtig
weer regelmatig sprake was van
een plas. De ondergrond waarop de
container stond bestond uit losliggende stoeptegels. Mede op aanvraag van de ijsvereniging en de
jeugdsoos is de container verplaatst. Door de containers op de
huidige manier te plaatsen kunnen
alle containers goed geleegd worden, zijn alle containers goed bereikbaar en worden er geen parkeerplekken opgeofferd.

Opmerking:
Hondenpoepoverlast in het bos. Is
het mogelijk om bij elke ingang van
het bos (3 stuks) een afvalcontainer
te plaatsen met dispensers om deze
overlast te voorkomen.
Antwoord:
De pilot met dispensers voor zakjes om hondenpoep op te ruimen is
nog gaande. Op korte termijn volgt
een evaluatie en zal besloten worden of uitbreiding hiervan wenselijk is. Het huidige beleid is dat
honden zich van uitwerpselen mogen ontdoen op groenstroken langs
de weg en langs voetpaden. In situaties als kinderspeelplaatsen,
zandbakken en gedeeltes van de
weg bestemd voor voetgangers is
de houder of eigenaar van de hond
verplicht er voor te zorgen dat de
hond zich niet van uitwerpselen
ontdoet. De gemeente gaat uit van
de hondenbezitter om de openbare
ruimte schoon en netjes te houden.
De gemeente ruimt geen uitwerpselen van honden op. Ook plaatst
de gemeente geen borden.

Fred Reiffers

Via de onderstaande zoeklink naar overheidszaken op postcode,
is meteen te zien wat er in je buurt speelt:
http s: // zoek .ov erheid. n l/ zoekresu lta at/ overu wbu u rt/1/ 10/
fields[postcode][0]=9995pc%7C237741%7C598364
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(Foto's: Vreemde vogel en Kookaburra)

Rimpels

Vreemde Vogel
Wat voor mij Artis is, is waarschijnlijk voor iedereen, hier in de buurt
geboren, het Noorder Dierenpark. Tegenwoordig heet het op z'n afschuwelijkst: Wildlands Adventure Zoo Emmen. Artis heet nog gewoon Artis,
dat wil zeggen het is ooit opgericht als Zoölogisch Genootschap Natura
Artis Magistra, oftewel een groep dierkundigen, die de natuur de leermeesteres van de kunst vonden. Mijn moeder vertelde altijd dat ze er
indertijd Artis van gemaakt hebben, omdat anders de naam te lang was.
Waarom dan Artis, nog steeds volgens mijn moeder, omdat je niet kon
zeggen tegen iemand: 'ik heb u gisteren in Natura gezien', want dat
betekende dat je iemand bloot hebt gezien. Ze keek daarbij alsof ze een
heel schuine mop vertelde en dat vond ze, denk ik ook wel. Tja, de tijden
veranderen.
Ik kwam er vaak. Meestal alleen. Ik vond dieren leuker dan mensen.
Vooral zoogdieren en vogels. Dieren maken altijd hun verwachtingen
waar en als ze het níét doen kunnen ze er niks aan doen. Ze zijn nu eenmaal
zo.
Ik kende er precies de weg, wist van de voedertijden en leerde de namen
op de bordjes uit mijn hoofd.
Op mijn twaalfde verjaardag kreeg
ik een van mijn mooiste cadeaus
ooit: de Artis dieren-encyclopedie
zoogdieren. Een jaar later, op m'n
dertiende, kreeg ik het tweede deel:
vogels. De prijs was f 22,50 per
deel, een heel bedrag destijds. In
beide boeken zat een 45-toeren e.p.grammofoonplaat met dierengeluiden en een verbindende tekst. Met
de welluidende namen Dierensymfonie en Vogelsymfonie. Zowel de
geluiden als de tekst kende ik uit
mijn hoofd. Dat was handig, want zo liep ik bijvoorbeeld een keer de grote
vogelvolière in en hoorde een vogelgeluid, dat leek op een knisperend
houtvuur (volgens de meneer van het plaatje) en ik wist dat dat de
montezuma oropendola moest zijn. Ik kon alle geluiden imiteren, van de
olifant Murugan tot aan lachende amazonepapagaaien. In Artis kreeg ik
regelmatig respons van de betreffende dieren.
Hoewel de delen reptielen en vissen op de planning stonden verschenen
ze nooit. Misschien daarom dat ik op de volgende verjaardag (of was het
Sinterklaas?) een abonnement op het tijdschrift 'Artis' kreeg. Zowel de
encyclopedieën, met grammofoonplaatjes, als vijf jaargangen tijdschriften heb ik nog.
Terug naar het heden. Nog steeds dol op dieren (de omgang met mensen
is een stuk verbeterd, geloof ik), werd ik vorige week naar buiten
geroepen, omdat er een vreemde vogel in de boom zat. Ik bekeek de vogel
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door een verrekijker en dacht onmiddellijk aan Artis. Maar …, dat kan niet,
onmogelijk, komt alleen in Australië
voor. Dus de vogelgids erbij. De
meeste overeenkomsten, maar dan
wat grover en groter, had hij met
een specht, maar het klopte niet.
Nog maar eens kijken. Ja, toch
Artis. Ik liep vastberaden naar de
computer en tikte kookaburra in.
Bingo! Dat was hem. Ik wist het
wel. Wat moet een kookaburra in
Stitswerd? Verdwaald lijkt me
sterk, waarschijnlijk ontsnapt. Navraag leerde dat hij al een tijdje
rondzwerft.
Tijd voor mijn naslagwerken. Tevens bekend als lachvogel, vertelde mijn dierenencyclopedie, omdat de vogel een bijna menselijke
lach kon voortbrengen (stond jammer genoeg niet op mijn e.p.-tje.
Luister en kijk daarom maar eens
naar YouTube: Artis kookaburra).
Hij behoort tot de ijsvogels. In tegenstelling tot onze ijsvogels houdt hij
niet van vis, maar van insecten, slakken, kikkers, kleine vogels en
reptielen en heeft dus geen open water nodig. Nog even in het Artis
tijdschrift gekeken. Dankzij een handig register, dat ieder jaargang
bijgevoegd werd had ik snel een artikel te pakken. In de 8e jaargang No.3
Sept.-Okt. 1962 stond het volgende stukje:
Reuzenhap
Een bewoner van Kellara in Australië zag in zijn tuin hoe een kookaburra,
toch een betrekkelijk kleine vogel, een halfwas rat te pakken had. Minstens
twintig minuten lang sloeg hij zijn prooi krachtig tegen een boomtak, hem
af en toe tussen de snavel “knedend” tot de rat voldoende murw was om
in een paar slokken in het keelgat van de ijsvogel te verdwijnen.
Al ruim 40 jaar woon ik niet meer in de buurt van Artis. Dat hoeft ook niet
want een deel van Artis is naar Stitswerd gekomen.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl

Grote verloting vv K.R.C.
In december van dit jaar starten we met de lotenverkoop van de grote vv
K.R.C.- verloting. Hiermee zijn mooie geldprijzen te winnen, waarvan de
hoofdprijs maar liefst € 150,00 bedraagt! De trekking van deze verloting
is op zaterdag 6 januari 2018 tijdens de nieuwjaarsborrel van vv K.R.C.
vv K.R.C.

ACTIVITEITENAGENDA vv K.R.C.
Zaterdag 28 oktober
vv K.R.C. Café
Zaterdag 25 november
vv K.R.C. Café
Zaterdag 23 december
vv K.R.C. Kerstkaraokeparty
Zaterdag 6 januari 2018
vv K.R.C. Nieuwjaarsborrel
Zaterdag 10 februari
Zaalvoetballen en bowlen in Sporthal de Mencke te Uithuizen

VV K.R.C. CAFÉ
De vorige keer was een groot succes, dus voor herhaling vatbaar!
Zaterdag 28 oktober is de kantine
van vv K.R.C. vanaf 20.00 uur weer
omgetoverd tot een gezellig café.
Of je nu wilt darten, kaarten, dobbelen of gewoon een borrel drinken
met je vrienden, je bent van harte
welkom!
Tot ziens bij vv K.R.C.!

Zaterdag 17 maart
vv K.R.C. Darttoernooi
Zaterdag 31 maart
Paasmiddag
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Agility

Sinds anderhalf jaar wonen wij (Kirsten, Alex en onze hond Torvaig) in
Kantens, Pastorieweg 13. Een vrijstaand huis met een groot grasveld
erachter. Het was een enorm weiland vergeleken met de postzegelachtertuin die we gewend waren. “Daar kan heel wat met de hond getraind
gaan worden”, hoor ik ons nog zeggen.
Inmiddels wonen we er anderhalf
jaar, is er heel veel getraind met de
hond, maar het enorme grasveld
van 16 bij 20 meter is toch af en toe
te klein gebleken. Waarom dit zo is,
leg ik graag uit en daarbij doe ik een
oproep aan alle 'groot grondbezitters'.
We trainen Agility, of in het Nederlands: behendigheid. Bij het beoefenen van deze sport is het de bedoeling dat de baas, ook wel 'handler' genoemd, samen met de hond
een parcours aflegt, waarbij de hond
gemiddeld 20 toestellen neemt. Dit
alles moet zo snel mogelijk en het
liefst foutloos gebeuren.
Ik wil wel benadrukken dat de gezondheid van de hond natuurlijk het
14

belangrijkste is. Het rennen van
een parcours en nemen van de
toestellen op volle snelheid brengt
risico's met zich mee. Om het sporten voor de hond gezond te houden,
doen we vanaf pup af aan al regelmatig oefeningen. Van balansoefeningen tot krachttraining/spieropbouw en conditietraining door middel van zwemmen en hardlopen.
De lol met elkaar en gezondheid
staan voorop!
Voor de einduitslag van een wedstrijd zijn de gelopen tijd en eventueel gemaakte fouten en weigeringen van belang. De toestellen die
gebruikt worden zijn hoogtesprongen, breedtesprong, bandsprong,
tunnels, palen, een wip, schutting
en katteloop.

Deze laatste drie toestellen noemt
men ook wel raakvlaktoestellen.
De wip spreekt voor zich, de schutting is het brede toestel met twee
schuine kanten, de katteloop bestaat uit drie delen, een schuine
oploop, een recht gedeelte en een
schuine afloop. Voor de veiligheid
van de hond hebben deze toestellen
'raakvlakken'; dit zijn anders gekleurde vlakken aan het begin en
eind van het toestel. Deze moeten
door de hond worden aangeraakt.
Doet hij dat niet, dan is dat een 'fout',
en fouten kunnen resulteren in diskwalificatie.
Omdat snelheid zo van belang is
trainen wij de katteloop met de
methode 'running contacts'. Hierbij
leert de hond zo snel mogelijk over
het toestel te rennen waarbij de
achterpoten altijd het raakvlak
moeten raken.
Het aanleren hiervan begint met zo
hard mogelijk over een smalle strook
tapijt rennen. Vervolgens wordt het
tapijtje vervangen door een dunne
plank die vervolgens vervangen
wordt door de katteloop. Tot dan toe
alles plat op de grond. Langzamerhand gaat de katteloop omhoog,
centimeter voor centimeter.

We hebben grootste plannen en
willen, wanneer Torvaig alle toestellen beheerst, mee gaan doen
aan landelijke wedstrijden en ons
op den duur hopelijk kwalificeren
voor Nederlandse-, Europese- en
Wereldkampioenschappen.

Deze methode kost veel tijd en
moet vaak worden herhaald. En dat
is een probleem. Ik begon dit artikel
met ons weiland achter het huis en
dat dit te klein is gebleken. De
katteloop heeft een lengte van zo'n
12 meter. Voor het veilig nemen
van het toestel, en om op snelheid
te komen, heeft de hond een aanloop van ongeveer vijf tot zeven
meter nodig. Om uiteindelijk voor
wedstrijden te trainen komen daar
later nog andere toestellen voor en
achter. De totale lengte om goed te
kunnen trainen is 40 meter. Onze
tuin komt dus 20 meter te kort. (We
zijn overigens erg blij met onze tuin
hoor!)

En dan nu de oproep:
Op dit moment trainen we regelmatig in Drachten en Tynaarlo, maar
dat is niet echt om de hoek. Om
goed en vaker te kunnen trainen en
zo vooruitgang te boeken zijn we op
zoek naar een
stuk gras/zand
in de buurt
waar we in
ieder geval
de katteloop
kunnen trainen.
De lengte zoals gezegd
moet rond de 40 meter zijn en de
breedte minimaal 10 meter. Overdekt zou helemaal fantastisch zijn
.

Wil je meer weten over behendigheid, een keertje kijken of zelfs een
keertje trainen, je bent van harte
welkom. Heb of weet je een locatie
in de regio Kantens (Rottum, Stitswerd, Toornwerd, Middelstum)
waar wij kunnen trainen, laat het
ons horen:
kirstenkrook@hotmail.com
of 06-11 47 69 36. Neem gerust
een kijkje op facebook.com/torvaigdog voor foto's en filmpjes van
Torvaig.
Kirsten Krook en Alex Bos
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GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven ,

n Houd
Ons leste redaktievergoadern was op Prinsjesdag. Dat viend k aaltied
wel n genougelke dag. n Beetje op tied eten smirregs en din tilleviezie
kieken. Der wordt op rekend dat wie goud noar de Troonrede luustern.
As vraauw mag k toch geern over koppen hèn kieken wat veur houden
ze op hemmen. Dit moal vil t tou. Der wazzen nait zukse roare fertuten
bie as aander joaren. De roarste en de schierste stoan din aanderdoags
ien kraant mit veul commentaar.
n Houd mot goud bie joen gezicht en
klaaier pazzen en der mouten nait te
veul snip-snap-snorren aan zitten.
t Mout nait zo wezen, las k, dat
mènsen zeggen: “Woar gaait dij
houd mit dij vraauw hèn.” En n houd
mot goud vaast zitten, aans waait e
joe van kop òf en t wil hier wel
waaien.
Mor wanneer droag ie ien dizze tied
nog n houd? As mien moeke vrouger n nije mantel kocht, heurde doar
ook n nije houd bie. Bie n zummermantel ain van stro of aander licht
materioal en veur winter n vilten.
Ale zundoagen ging dat aan noar
kerk. Zo kreeg ie joen zundagse
klaaier nog ais aan. Ien joaren 60/
70 was dat hail gewoon.
k Zol nait waiten woar je hier op t
Hogelaand n houd kopen kinnen.
Ien Stad zit nog n houden- en pettenzoak ien Oosterstroat, Fa. Witting
en Zn.
Veur ien Herestroat zat vrouger n
houdenzoakje en haalfweg n wat
sjiekere en ien Brugstroat zat nog n
zoakje. Der worden aal minder
houden droagen en din verschwienen de zoaken.
k Heb zulf aal 45 joar ain houd ien
kaast liggen. k Kin der nait recht tou
komen om hom vot te doun. n Donkerroooie vilten flaphoud. k Heb

hom kocht dou oldste bruier traauwen ging. Bie zukse feesten viend
k t mooi lieken.
Ainmoal haar k n flop mit n houd. t
Was bie n òfschaaid, smörns officieel, smirregs receptie of zukswat.
Smörns haren vraauwlu n houd op,
ik nait. Ik smirregs mien houd op,
haren aandern hom òf.
n Poar gezegdes mit n houd:
Zai/hai is onder n houdje te vangen
(zo mak als een schaap)
Mit n houd ien haand, kom je deur
t ganse laand.

Overweegt u om een Cursus Grunneger Toal te gaan doen? Dit zijn de
mogelijkheden:
l Op 26 september jl. is de Korte Introductiecursus gestart met een
maximaal aantal deelnemers. Deze cursus bestaat uit vier lesavonden
waarin steeds een ander aspect van de Grunneger Toal wordt belicht.
Inmiddels is er al belangstelling voor een Korte Introductiecursus die in
het voorjaar van 2018 zal worden georganiseerd.
Op 31 oktober as. starten de
l cursus Grunnegs Proaten en
l combinatiecursus Grunneger
Toal:
een combinatie van spelling/grammatica en spreken.
Deze cursussen bestaan uit 10 lessen van 2 uur, kosten € 100,00, excl.
het lesmateriaal en worden gegeven in de Groninger Archieven in
Groningen. De lessen worden verzorgd door bevoegde docenten
Grunneger Toal. Uiteraard kunnen
de cursussen alleen worden georganiseerd wanneer er voldoende
belangstelling is. Het samen bezig
zijn met onze Grunneger Toal en de

daarbij behorende gezelligheid, zijn
de belangrijkste ingrediënten en
goede redenen om eens een cursus te gaan volgen!
Opgave en/of informatie:
cursusgronings@gmail.com
of M 06-48 68 22 78.

Manlu tilden vrouger houd even op
as ze ain tegen kwamen en goidag
zeggen wollen.
Doar heurt n gezegde bie: Beleefdheid is licht mee te dragen.
Chapeau!
Anje van der Hoek

t Is harst
Ons aibernust stait doar verloaten,
Gain zwalfke schut meer ons verbi;
Het land is zoo koal, en de diezige locht
Ligt zwoar over t veld en op mi.
Heur hou de wind waait,
Kiek, hou hai de bloaren zaait,
Hou ze warlen en dwarlen,
En deurmekoar scharlen,
As lutje kinder op t bal.
t Is harst.
Joh. A. Leopold
Oet: Van de Schelde tot
de Weichsel
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Cursus Grunneger Toal

Bijzondere lezing in gebouw Salem
In gebouw Salem te Kantens wordt op woensdag 15 november een lezing
gehouden door Kees Reinders uit Middelstum.
'De Statenbijbel en wat daaraan vooraf ging' is het thema, in woord en
(prachtige) beelden. De aanvang is 19.30 uur en de koffie staat klaar.
Iedereen is van harte welkom!

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 29 oktober
09.30 uur leesdienst
14.30 uur in Middelstum
19.00 uur ds. P.A. Slager (jeugddienst)
Woensdag 1 november - dankdag
15.30 uur ds. P.A. Slager (in Middelstum, kindgerichte dienst)
19.30 uur ds. P.A. Slager (in Kantens)
Zondag 5 november
09.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. L.G. Boonstra
Zondag 12 november
09.30 uur ds. P.A. Slager (H.A.)
14.30 uur ds. S.D. Heij
Zondag 19 november
11.00 uur ds. J. Haveman
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 26 november
09.30 uur ds. P.A. Slager
16.00 uur ds. C. van der Leest
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Dinsdag 31 oktober
Reformatie herdenking Antoniuskerk
19.30 uur ds. J. Oosterbroek

Zondag 19 november
09.30 uur ds. R. Jansen
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 26 november
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Dinsdag 31 oktober - Hervormingsdag
19.30 uur 500 jaar Reformatie,
m.m.v. ds. Jurrian Oosterbroek,
meditatie, Vocaal Ensemble Het
Hoogeland en Peter van der Zwaag,
orgel. Gemeenteleden deelnemende kerken
Na afloop is er koffie/thee in gebouw Salem
met lezing over leven en werk
Maarten Luther door ds. Mattin
Langenburg
Zondag 5 november
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
(koffie/thee in Salem)
Zondag 12 november
10.00 uur - drs. J.W. Bassie, Groningen
Zondag 19 november
11.00 uur - ds. C. Hoek, BedumOnderdendam

Zondag 5 november
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek

Zondag 26 november
Eeuwigheidszondag, herdenking
gestorvenen
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
m.m.v. Martin Sprenger, tenor
en Vincent Hensen, orgel
(koffie/thee in Salem)

Woensdag 8 november
Dankdag voor Gewas en Arbeid
19.30 uur ds. J. Oosterbroek

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 29 oktober
19.00 uur ds. J.W. Mout

Zondag 12 november
09.30 uur ds. J.G. Kortleven
14.30 uur ds. J.G. Kortleven

Zondag 12 november
19.00 uur ds. J. den Admirant
Zondag 26 november
19.00 uur br. R.F. Schripsema
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Agenda
Rottum
Vrijdag 17 november
Bernleftheater
20.15 uur
Theatervoorstelling De Kersentuin
Entree € 12,50
Zondag 19 november
Bernleftheater
14.30 uur
Theatervoorstelling De Kersentuin
Entree € 12,50
Vrijdag 24 november
Bernleftheater
20.15 uur
Theatervoorstelling De Kersentuin
Entree € 12,50
Zondag 26 november
Bernleftheater
14.30 uur
Theatervoorstelling De Kersentuin
Entree € 12,50
_______________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
__________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur
Zaterdag 28 oktober
Kantine vv K.R.C
v.a. 20.00 uur
vv K.R.C. Café
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Dinsdag 31 oktober
Antoniuskerk
19.00 uur
Herdenking Reformatie

Zaterdag 25 november
Molen Grote Geert/t Schienvat
13.30 uur
Intocht Sinterklaas

Woensdag 1 november
t Schienvat
16.00 - 18.00 uur
Proefles Rijdende Popschool

Zaterdag 25 november
Kantine vv K.R.C
v.a. 20.00 uur
vv K.R.C. Café

Woensdag 1 november
t Schienvat
19.30 - 21.30
“SPANNENDE AVOND”

Woensdag 29 november
t Schienvat
19.30 - 22.00 uur
Bridge

Zaterdag 4 november
IJsbaankantine/Kanster Jeugdhonk
20.00 uur
Jaarvergadering IJsbaanvereniging

VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT

Woensdag 15 november
Salem
19.30 uur
Lezing Kees Reinders
Zaterdag 11 november
t Schienvat
20.30 - 01.00 uur
Farmers Rockband Tio Gringo
https://www.facebook.com/tiogringotrash/
https:/ /www.facebook.com/
official.Smoked/
Woensdag 15 november
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Maatschappij tot NUT van t Algemeen
Vrijdag 17 november
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Vertelcafé
Vrijdag 24 november
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Parels van t Noorden

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
Kaanster 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
__________________________________________
__________________________________________
DOKTERSDIENST:
0900-9229
____________________________________________________________________________________________________

HOLISTISCHE PSYCHOTHERAPIE EN RELATIETHERAPIE
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Middelstum 06 51255926
W: binnenwerk-psychotherapie.nl
____________________________________________________________________________________________________

Collecte fonds
verstandelijk
gehandicapten

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum 0595 437555
____________________________________________________________________________________________________

De collecte heeft in Stitswerd
en omgeving in week 39
€ 170,51 opgebracht.
Heel hartelijk bedankt voor uw
bijdrage.

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
050 - 3140211
__________________________________________

Giny Wibbens

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
0597 - 412613
__________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
0595 - 551084
06 - 14611173
__________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
0595 - 551084
06 - 14611173
___________________________________

Wij hebben onlangs
de volgende giften ontvangen:
Schoolbestuur L&E ........... 15,00
Dorpsbelangen Kantens .... 35,00
Laway Arts ...................... 45,00
Damclub Kantens ............. 25,00
Huiskamervertelfestival .... 10,00

DE KERSENTUIN
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:17 en 24 november - 8 december;
aanvang 20.15 uur
Zondagmiddag: 22 oktober - 19 en 26 november - 10 december;
aanvang 14.30 uur
Bernleftheater, Usquerderweg 23 Helwerd /Rottum
Reserveren via
www.bernleftheater.nl
onder contact of 425221
(voicemail) ook voor informatie.
Entree 12,50

Heel hartelijk dank voor uw gaven!

19

Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman
Arie Klomp
Gert-Jan Koops
Hilma Oudman-Dam
Alette de Vries-Rennen
Eindredactie:
Alette de Vries-Rennen
_________________________________________
Decembernummer
uiterste inleverdatum
17 november 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

Foto van de maand
Engelland…

…op ons Hoogeland

Paul Moonen

Allerlei nieuws van de ijsbaanvereniging!
Zaterdag 4 november om 20.00 uur is de jaarvergadering in de kantine (Kanster jeugdhonk) voor de leden,
u bent van harte uitgenodigd. Ná de vergadering wordt weer de spraakmakende verloting gehouden. Weet u
niet wat dit inhoudt? Dan zou ik zéker komen en kunt u de volgende dag er óók over mee praten!
Zou u ook na willen denken of een
ijsbaanbestuursfunctie misschien
iets voor u is? De functie van de
secretaris komt vrij en een nieuwe
bestuurder die ijskoud meedenkt is
meer dan welkom.
Binnenkort komt Annie Bultena bij
u aan de deur om de contributie te
innen. Dan bent u weer een jaar lid
van deze mooie vereniging. Want
als het ijs niet naar de leden komt,
dan regelt de vereniging dat de
leden naar het ijs kunnen komen!
Op zaterdag 23 december van 18.00
tot 20.30 uur en op zaterdag 17
februari van 18.00 tot 20.00 uur
kunnen de leden weer gratis schaatsen op de ijsbaan in Kardinge.
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Opgeven kan tot 18 december as.
en wilt u dan ook doorgeven of u
vervoer heeft en eventueel nog
anderen mee kunt nemen. In februari kunt u zich opgeven tot 12
februari.
Voor opgave 0595 551892
Wilt u graag mee, maar bent u geen
lid dan is dat geen probleem: lid
worden kan altijd! Hiervoor kunt u
allemaal terecht bij Jacob Wever:
jacobwever@hotmail.com of kom
gewoon langs aan de Kooistraat 36
in Kantens.
Tot ziens op 4 november as.!
Het bestuur
van de ijsbaanvereniging

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

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.

Oud Papier
zaterdag
4 november
vanaf 9.00 uur
T 0595 - 552395

