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Maandelijkse 
informatiekrant voor 
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

100 jaren zitten er in een eeuw,
100 graden is het kookpunt van water,
100 gram zit er in een ons,
100 centen zaten er in een gulden en zitten er in een euro,
100 are is een hectare,
100 % is alles,
100 Rimpels stonden er in t Lougnijs, dit is de 100e. Een mooi punt om te stoppen.

Zoals de redactie al schreef in 
het vorige nummer begon ik in 
februari 2009. Van juni 2011 tot 
augustus 2012 had ik pauze. 
Daarna tot nu toe. Kortom 100 
Rimpels, al met al ruim 10 jaar.
Destijds mijn ‘laatste’ Rimpels 
(juni 2011) verklaarde ik de 
naam. Dat wil ik graag nog een 
keer aanhalen:
Twintig jaar geleden (nu dus bij-
na dertig jaar, EdK.) verscheen 
een boekje van De Volkskrant 
geheten: Rimpels in het vlakke 
land. Ik heb dat altijd een 
intrigerende titel gevonWden. 
Volgens de inleiding ging het 
over: “Uiteenlopende oneffen-
heden, hobbels, heuvels en 
bergjes, soms een paar meter, 
soms honderd meter hoog...”. 

Oftewel sporen in het land-
schap van vroeger tijden. Onze 
wierden zijn een mooi voor-
beeld. Dit boekje is de naamge-
ver van mijn column.
Ik heb getracht mijn Rimpels te 
laten gaan over figuurlijke onef-
fenheden, hobbels, enzovoort. 

Geen heden zonder verleden. 
Zo, dat cliché is er uit. Aan de 
andere kant is niets eeuwig. 
Nog zo één. Ward Ruyslinck 
schreef eens dat het leven is als 
een steen gegooid in een oer-
oude vijver, een rimpeling en 
dan is het weg. Het zal zo zijn, 
maar voorlopig ben ik er nog. 
Zij het dan met meer rimpels 
(nu nóg meer, EdK.) dan eerst. 
En de mensen in mijn omge-
ving ook.

Heintje Davids was een toneel-
speelster en een cabaretière uit 
de vorige eeuw. Op een gege-
ven moment zei ze te stoppen. 
Echter wat later begon ze weer 
opnieuw. Na ongeveer elke 
voorstelling zei ze dat dat haar 
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in de 19e eeuw. Dat spreekt 
me wel aan, daarnaast was hij 
bankier. Daar heb ik dan weer 
niets mee.
Mijn voornaam komt van Eric 
de Noorman, een strip die kort 
voor mijn geboorte populair 
werd. Eric dus met een ‘c’. Ik 
voelde me verwant aan hem, 
verslond de strips en ben trots 
op mijn ‘c’.
Overigens schreven de Romei-
nen voor honderd een ‘C’. Zo 
zie je maar weer: alles heeft 
met alles te maken.

Met plezier geschreven door:
Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl

Noot van de redactie:
Eric (met een ‘c’!), langs deze 
onpersoonlijke weg wil de re-
dactie van t Lougnijs je heel heel 
hartelijk danken voor al je 100 
Rimpels! Wij hebben ze zelf altijd 
met veel plezier gelezen, maar we 
horen ook regelmatig dat onze 
lezers de Rimpels met veel plezier 
lezen! Nogmaals onze dank, 
dat je t Lougnijs wel 100 keer 
voorzien hebt van jouw soms 
– bijzondere, lachwekkende, 
vertwijfelde, verbazingwekken-
de – overpeinzingen; van jouw 
Rimpels!

laatste was en ze ging uitein-
delijk tot haar dood verder. Dit 
werd bekend als het Hein-
tje-Davidseffect.
Ik ben geen Heintje Davids, ook 
al ben ik een keer gestopt en 
weer begonnen. Waarschijnlijk 
zal ik nog wel eens een stukje 
schrijven voor t Lougnijs, maar 
Rimpels zijn definitief gestopt. 
Misschien nog eens een los 
‘tussendoorrimpeltje’.
Naast t Lougnijs had ik nog een 
stuk of veertig ‘abonnementen’. 
De houders daarvan kregen 
elke keer na het verschijnen 
van t Lougnijs, via de mail mijn 
Rimpels. Familie, kennissen 
en via, via. Ik kreeg regelmatig 
een reactie, soms zo uitgebreid 
dat het op een Rimpels leek. Ik 
heb dat altijd met veel plezier 
gelezen.
Alle lezers, of ze nu één of hon-
derd Rimpels gelezen hebben, 
wil ik hartelijk bedanken.
Tot slot nog een heikel punt. 
Mijn naam. Volgens mij niet 
moeilijk, maar kennelijk toch 
lastig. In Engeland en in Frank-
rijk schrijven ze mijn voornaam 
altijd goed. Als de een of an-
dere instantie mondeling mijn 
gegevens vraagt, wordt Eric 
steevast met een ‘k’ geschreven 
en de Klerk met ‘c’, ‘q’ of beide. 
In Amsterdam is een De Clerqc-
straat, misschien vandaar. De 
Clerqc was een letterkundige 
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Uitvaartzorg bij u in de buurt!

 aProfessionele, vakbekwame organisatie

 aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

 aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9

 aUitvaarten tegen eerlijke, lage prijzen 

 aOf, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit
 

 Wij staan naast u.

 Uitvaartzorg bij u in de buurt! 
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl

0595 433363

E .  K R E M E R  U I T V A A R T V E R Z O R G E R

Uitvaartzorg van Stad tot Wad

1. Even voorstellen (naam, 
adres, leeftijd): 
Hoi! Ik ben Robin Ammeraal, 
woon aan de Stitswerderlaan 2 
te Kantens en ben 24 jaar oud. 
 
2. Wat doe je het liefst in je vrije 
tijd? 
In mijn vrije tijd speel ik graag 
een spelletje met vrienden, zo-
wel op de computer als fysiek. 
Ook voetbal ik graag.

3. Waaruit bestaat je favoriete 
ontbijt? 
Ik ontbijt niet zo vaak maar 
wentelteefjes met basterdsui-
ker vind ik wel smakelijk. 
 
4. Wat is je favoriete kleding-
stuk? 
Mijn lekker warme groene 
coltrui. 
 
5. Waar krijg je de meeste ener-
gie van? 
Zonnig, warm weer, goede mu-
ziek en een lange nachtrust.

6. Naar welke radiozender(s) 
luister je het liefst en waarom? 
Doe dan maar Q-music of Ra-
dio538, deze stations draaien 
voornamelijk de muziek die ik 
leuk vind.
 

7. Welk nummer (zang/muziek) 
raakt je elke keer weer? 
Supermarket flowers van Ed 
Sheeran.
 
8. Met welke BN-er zou je wel 
eens willen dineren en waarom? 
Bram Krikke, radio-DJ bij Slam-
FM. Die man heeft veel humor 
dus dat lijkt me enig. 
 
9. Wat zou je doen met  € 1 
miljoen? 
Een leuke reis maken en inves-
teren in vastgoed. 
 
10. Wat durf of doe je ECHT 
niet? 
Parachutespringen zonder 
parachute lijkt me wel gevaar-
lijk, dergelijke situaties vermijd 
ik liever. 
 
11. Wat wil je altijd nog eens 
doen (toekomstdroom/wens)? 
De zeven nieuwe wereldwon-
deren bezoeken. 
 
12. Aan wie geef je de Pen door? 
Marlon Moorlag

Koningsdag in Kantens
Zaterdag 27 april as. viert Koning Willem-Alexander zijn 52e ver-
jaardag. Om deze Koningsdag te vieren is het volgende program-
ma voor Kantens georganiseerd:

De Vlinthippers openen deze 
Koningsdag met het zingen 
van vaderlandse liederen in de 
Antoniuskerk om 13.30 uur.
Tussen 13.30 en 13.45 uur be-
gint de vrijmarkt bij t Schienvat 
en deze duurt tot plm. 16.30 
uur. Hier zal ook een spring-
kussen voor de kinderen zijn. 
Tijdens de vrijmarkt is het 
mogelijk om Oudhollandse 
spelletjes te doen, zoals spij-
kerbroekhangen, eierenrace,  
koekhappen ect. 

Na de markt is het tijd voor 
een gezellige BBQ-snack en 
vanaf ongeveer 18.00 uur zal 
er live-muziek zijn van de band 
‘2Gift’, zodat de voetjes van de 
vloer kunnen. 

We hopen op een geslaagde 
middag en avond!
 
Dit alles wordt georganiseerd 
door CSCW/Feestcomité en de 
beheerder van t Schienvat,  
Jan Westerlaken.
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voor de algehele  
verzorging van 

BEGRAFENIS  
OF CREMATIE 

Voor de begrafenis- en uitvaart- 
vereniging Kantens, en de voormalige 
verenigingen Usquert en Warffum  
en verder in de gehele regio. 

Ook voor: 

* een ieder die is aangesloten bij een verzekering 

* een ieder die niet is aangesloten bij een 
begrafenisvereniging of verzekering. 

 

Stationsstraat 2 9988 RP USQUERT

Uitvaartverzorging 
BOERSEMA

Telefoon: 
(0595) 42 28 05  /  06 22 28 48 37 

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com 
dag en nacht bereikbaar!

Uitslag Verkiezingen Provinciale Staten 
De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen op stembureau 
Kantens van 20 maart jl. was als volgt:

     2019 % 2015 +/-
  1 SP (Socialistische Partij)  52 10,4 86 - 34
  2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)  43 8,6 41 + 2
  3 CDA  38 7,6 40 - 2
  4 Democraten 66 (D66)  34 6,8 38 - 4
  5 VVD  30 6,0 30 0
  6 ChristenUnie  92 18,4 125 - 33
  7 PVV (Partij voor de Vrijheid)  23 4,6 19 + 4
  8 Groninger Belang  47 9,4 73 - 26
  9 GROENLINKS  46 9,2 26 + 20
  10 Partij voor de Dieren  20 4,0 23 - 3
  11 Partij voor het Noorden  23 4,6 9 + 14
  12 Forum voor Democratie  38 7,6 0 + 38
  13 50PLUS  11 2,2 4 + 7
  14 DENK  0 0,0 0 0
 Aantal op de kandidaten 
uitgebrachte stemmen  497 99,4 514 - 17
 Aantal ongeldige stembiljetten  0 0,0  
 Aantal blanco stembiljetten  3 0,6  
 Totaal aantal stembiljetten in stembus 500 100,0 

Lideke aan de wandel – 8 maart jl.
Wat was het weer een mooie avond. Wij werden binnengehaald 
met prettige pianoklanken van Koert, de broer van Lideke. Na een 
gezellige koffiedrukte begon Lideke haar “verhaal”.
Die vrouw heeft veel te vertellen en de - goed gevulde - zaal hing 
dan ook aan haar lippen. Leuke anekdotes en diepe emoties; alles 
kwam voorbij. Daar stond ze dan in Rome, als een overwinnaar 
en dat was zij natuurlijk ook! Ben benieuwd naar haar volgende 
tocht.

De bekende NLdoet-dag op het kerkhof – 16 maart jl.
Deze dag in het kader van NLdoet is helaas door de vele regen 
uitgesteld; op 30 maart is er een herkansing.

En dan staan de volgende activiteiten nog te gebeuren de komen-
de tijd.

Op de koffie
De volgende data zit Irma in het dorpshuis en hoopt gezelschap 
te krijgen van een ieder die zin en tijd heeft om tussen 10.00 en 
12.00 uur aan te schuiven: 
dinsdag 9 april, donderdag 18 april en dinsdag 23 april. 

Klaverjassen
Dit is in april niet op onze gebruikelijke eerste vrijdag van de 
maand, maar voor de verandering, om verschillende redenen, op 
19 april om 20.00 uur.

Pasen
Op tweede Paasdag 22 april beginnen wij eerst met eieren zoeken 
bij de familie van  Wijnen in de tuin ongeveer 13.00 uur en kunnen 
daarna om 14.00 uur ‘neuten schaaiten’. Wij maken er een gezelli-
ge boel van!
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De Statenvergadering op woensdag 13 maart jl. was een bijzon-
dere vergadering in meerdere opzichten. Niet alleen omdat het 
mijn laatste Statenvergadering was, maar het was ook de laatste 
vergadering voorafgaande aan de Provinciale Statenverkiezin-
gen jongstleden. De woordvoering mocht in het Gronings, omdat 
het Meertmoand Streektoalmoand was. Tenslotte was het weer 
spannend wie de Triple-V Trofee in ontvangst mocht nemen. 
Wat is eigenlijk een Triple-V Trofee en waarom wordt deze trofee 
op onze Statenvergadering uitgereikt?

Bijna elke maand hebben we 
een Statenvergadering. Op 
onze agenda staan onderwer-
pen die door de commissiever-
gaderingen zijn behandeld en 
waarover in een debat in een 
vergadering met alle Statenle-
den wordt besloten. Iedereen 
die wel eens een debat heeft 
gevolgd in de Tweede Kamer, 
gemeenteraad en dus ook in 
de Statenvergadering, zal het 
opvallen dat er via de voorzitter 
wordt gedebatteerd. Waarom 
is het spreken via de voorzitter 
in de politiek zo belangrijk? 

Het spreken via de voorzitter is 
vooral een gebruik en het staat 
nergens vastgelegd. De gedach-
te erachter is dat het debat 
minder persoonlijk wordt. Je 
ontvangt het woord en spreekt 
dan tegen de voorzitter die on-
partijdig is. De voorzitter is dus 
een tussenpersoon en geen 
politieke tegenstander in het 
debat. Je matigt je toon sneller 
en je bent zorgvuldiger in de 
woordkeus. Het gaat immers in 
de politiek vooral om de functie 
die iemand heeft en niet om 
de persoon. In een debat gaat 
het er niet alleen om dat men 
overtuigt, maar ook om de 
twijfelende partij te overtuigen 
of om je standpunten duidelijk 
te maken. Het is ook het doel 
van het debat om op basis 
van argumenten te komen tot 
een zo goed mogelijk besluit. 
De regel om te spreken via de 
voorzitter zorgt ervoor dat het 
moeilijker is om boos te wor-
den op de persoon met wie je 
in debat bent, omdat je immers 
via de voorzitter debatteert. 

De voorzitter moet consequent 
toezien op deze ongeschreven 
regel, want in de hitte van een 
debat vergeten de Statenleden 
soms om via de voorzitter te 
spreken. 

Ook in onze Statenvergade-
ringen was dat nogal eens het 
geval. Het viel onze voorzitter 
zwaar om de regel te hand-
haven, vanwege hardleerse 
Statenleden. Vandaar dat er nu 
bij elke vergadering een belo-
ning in het vooruitzicht wordt 
gesteld, de Triple-V Trofee. 
(Zie foto). De Triple-V Trofee 
is dus de hooggewaardeerde 
en heel belangrijke prijs die bij 
elke Statenvergadering wordt 
uitgereikt aan het Statenlid dat 
het beste in de vergadering 
de kunst verstond om via de 
voorzitter te debatteren. En op 
deze laatste Statenvergadering 
viel mij die eer ten deel!

Hilma Oudman-Dam
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Ik zal mij allereerst even voorstellen. Ik ben Sander Bultena, 21 
jaar oud en woon samen met mijn ouders en zusje aan de Lange-
straat in Kantens. Tot mijn 10e woonden we aan de Pastorieweg, 
waarna we verhuisd zijn naar het ouderlijk huis van mijn opa 
aan de Langestraat. 

Na de basisschool ben ik naar 
de Groene school in Winsum 
gedaan. Dat is een technische 
school met veel praktijk. In het 
vierde jaar moest er stage gelo-
pen worden en kwam ik bij Da-
ling DeLaval in Bedum terecht. 
Tijdens deze stage kwam ik er 
achter dat de veehouderij en 
techniek mij wel wat leek. Na 
het behalen van mijn vmbo-op-
leiding in Winsum ben ik naar 
het Alfa College gegaan aan de 
Admiraal de Ruyterlaan in Gro-
ningen. Hier heb ik in overleg 
met Daling DeLeval mijn BBL 
opleiding Mechatronica niveau 
4 gevolgd. Dit houdt in dat ik 
vier dagen per week bij Daling 
DeLaval aan het werk was en 
één dag in de week naar school 
ging. Afgelopen jaar ben ik 
geslaagd voor deze opleiding 
en ben nu vijf dagen in de week 
werkzaam bij Daling DeLaval.

Daling DeLaval  is een bedrijf 
dat is gevestigd in Bedum. 
Een bedrijf, met een kleine 
20 monteurs, houden zich 
voornamelijk bezig met ver-
schillende werkzaamheden bij 
melkveehouders, waaronder 
traditioneel melken, robotmel-
ken, mestsystemen, kracht-
voersystemen, voerschuivers, 
drinkautomaten voor kalveren, 
vijzels, pc- en netwerksystemen 
en het aanleggen van elektri-
sche en waterinstallaties. Mijn 
taken zijn vooral de kleinere 
projecten, waaronder het 
monteren en onderhouden van 
mestsystemen, voerschuivers, 
drinkautomaten, vijzels en de 
montage van nieuwe melkro-
bots en melkstallen. Ook heb 
ik vaak dagen dat ik van klusje 
naar klusje rij voor bijvoorbeeld 
verschillende storingen. Ons 
gebied is dan ook Groningen 

en Drenthe. Naast de dage-
lijkse werkzaamheden heeft 
iedereen bij ons een vaste dag 
in de week storingsdienst en 
eens in de vijf weken een week-
enddienst. 
Het mooie van mijn vak is dat 
je veel verschillende mensen 
tegenkomt met allemaal een 
andere visie over hun eigen 
bedrijf. Wanneer je van het 
erf rijdt hoop je dat de klant 
tevreden is en dat je hem toch 
weer hebt geholpen met jouw 
kennis. Soms is het maar een 
kleinigheidje, maar een andere 
keer kan het best lastig zijn, 
aangezien je met levende have 
aan het werk bent en soms 
moeilijk kan achterhalen waar 
een koppel koeien op dat mo-
ment last van heeft. 
Mijn dag ziet er elke dag weer 
anders uit; bij lange projecten 
ben je soms weken op dezelf-
de locatie en andere weken 
heb je soms wel zes tot tien 
verschillende adressen op een 
dag. Het is altijd een uitdaging, 
aangezien je in dit vakgebied te 
maken hebt met veel verschil-

lende componenten zoals, 
vacuüm, luchtdruk, hydrauliek, 
krachtstroom, zwakstroom, 
schakelkasten, motoren, 
constructie, watersystemen 
en het opbouwen van pc- en 
netwerksystemen. Dit maakt 
het soms lastig bij verschillende 
storingen. Je moet je redden 
met de onderdelen die je op 
dat moment bij je hebt. Dat 
maakt het vak erg uitdagend, 
aangezien je er vaak alleen 
voor staat. Red je het niet dan 
zul je het met andere onderde-
len moeten oplossen of zorgen 
dat je aan dat onderdeel komt. 
Door deze uitdagingen lopen 
de officiële werktijden van 
8.00 tot 17.00 uur vaak anders 
dan gepland. Het belangrijk is 
dat de melkveehouders altijd 
kunnen blijven melken en dat 
problemen zo snel mogelijk 
opgelost worden.
Hopelijk heb ik jullie een kijkje 
kunnen geven in ons vakge-
bied.

Sander Bultena
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Herinnering: woensdag 3 april PANNENKOEKENDAG!

Op woensdag 3 april as. organiseren we weer de pannenkoe-
kendag. Oudere plaatsgenoten, van rond de 65 jaar en ouder, 
nodigen we van harte uit om in ons tot restaurant omgetoverde 
schoolgebouw gezellig pannenkoeken te komen eten.
U bent welkom vanaf 11.15 uur.

Dit jaar bestaat ook de mogelijkheid om, voorafgaand aan de pan-
nenkoekenlunch, een activiteit te doen met de kinderen uit groep 
1 en 2: de Verhalenmachine. Hierbij begeleidt u drie kinderen uit 
de kleutergroep bij het bedenken en vertellen van een verhaaltje 
bij een plaatje (zie voor meer informatie het vorige Lougnijs).
Wilt u hieraan meewerken, dan verwachten we u vanaf 10.30 uur 
op de Klinkenborg.

We hopen u in grote getale te mogen ontvangen op 3 april!

Team OBS Klinkenborg

Aanmelden kan door het onderstaande strookje in te leveren op/
in de brievenbus te deponeren van OBS Klinkenborg. Ook kunt 
u zich telefonisch aanmelden (551788 of per email obsklinken-
borg@lauwerseneems.nl).

Vrouwen van Nu afd. Middelstum-Kantens e.o. organiseert op 
dinsdag 16 april as. haar laatste bijeenkomst van deze winter. 
Tijdens deze bijeenkomst is het thema een fietstocht in Vietnam, 
Laos en Cambodja. De heren Siep Brink en Eddy Buisman zullen 
met verhalen en uiteraard met de nodige beelden een uitgebreid 
verslag doen van de tocht. 
Aanvang is om 20.00 uur in t Schienvat te Kantens.

Naam:

geeft/geven zich op voor de 

  pannenkoekenmaaltijd*      Verhalenmachine.*

*aankruisen wat van toepassing is
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Nieuws
Schandpaal Langestraat
De schandpaal aan de Langestraat is verwijderd. Helaas is ge-
bleken dat het hout en ijzerwerk dusdanig zijn aangetast dat de 
gehele paal vervangen moet worden. Gelukkig waren we nog in 
het bezit van de gegevens van de maker van de huidige paal. De 
firma Aalberts Hout uit Leermens is daarom opnieuw benaderd 
en hij heeft toegezegd de paal opnieuw te willen maken tegen 
kostprijs en zal via een relatie het ijzerwerk laten bekijken. Nadere 
informatie volgt.

Verkeersveiligheid Middelstumerweg
Er zal op heel korte termijn overleg zijn tussen VDK en de ge-
meente. Wij maken ons grote zorgen over de verkeersveiligheid, 
met name voor fietsers en voetgangers. Er wordt hier al jaren 
structureel veel te hard gereden. Dit probleem is al meerdere 
malen aangegeven bij de gemeente, maar er wordt niets mee 
gedaan. Ons verzoek zal zijn om het voetpad te verlengen tot aan 
de fietsbrug en tevens fietsbanen op de rijbaan aan te brengen en 
te kijken naar de toegestane snelheid.

Pannakooi
Er zal opnieuw overleg plaatsvinden met gemeente en Staatsbos-
beheer over de mogelijkheid tot het realiseren van een pannakooi 
in een klein gedeelte van het bos, in de nabijheid van het jeugd-
honk.

Website Kantens
Er wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe 
website voor Kantens, zodat niet alleen Dorpsbelangen maar ook 
alle andere verenigingen en instanties hun informatie daar kwijt 
kunnen. De huidige site is niet meer van deze tijd en werkt tech-
nisch niet meer naar behoren.

Nieuwbouw
We gaan de gemeente benaderen over de mogelijkheid voor 
woningbouw. Het is en blijft van belang dat er de mogelijkheid 
in het dorp bestaat om te kunnen bouwen. In 2005 is er al een 
rapport opgesteld door de gemeente waarin de mogelijke locaties 
worden voorgedragen, maar hier is helaas tot op heden niets mee 
gedaan. Waarom woningbouw? We vinden dat een ieder die hier 
in Kantens zou willen wonen en de keuze heeft gemaakt om zelf 
iets te willen realiseren, hiervoor de mogelijkheid moet hebben. 
Het is tevens voor vele andere zaken van belang, zoals behoud 
van de basisschool, de verenigingen, openbaar vervoer etc.. Nade-
re informatie volgt.

Verlichting kerstboom
Hierbij doen we nogmaals een oproep voor hulp om een 
220V-aansluiting te realiseren voor de kerstboom bij t Schienvat. 
Dit moet door een deskundig persoon worden gerealiseerd in 
verband met de veiligheid, zodat wij in december opnieuw een 
kerstboom kunnen plaatsen. Graag contact opnemen met Pieter 
Knot (06-46 70 02 68 of p.knot@home.nl).

Oproep dierenparkje
Na vele jaren met liefde het dierenparkje gerund te hebben, heeft 
Klazien Werkman aangegeven, het stokje te willen overdragen. Ze 
heeft VDK benaderd of er een commissie gevormd kan worden, 
die gaat over het reilen en zeilen van het dierenparkje. Op dit 
moment zijn er nog twee ganzen….Het zou mooi zijn als er weer 
nieuwe dieren komen en er nieuwe plannen gemaakt worden. 
Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid, zodat er meer contact met 



9

de (nieuwe) dieren mogelijk is. En dat er een nieuwe indeling komt 
voor het plegen van gezamenlijk onderhoud. We zoeken dus men-
sen, die het leuk vinden om hiermee aan de slag te gaan. 

OPROEP: 
Wie wil samen met VDK en Klazien in een nieuw te vormen com-
missie ‘Dierenpark Kantens’ om nieuw leven in het dierenparkje te 
blazen en er iets moois van te maken? Aanmelden kan bij:
- VDK, contactpersoon: gsomta@ziggo.nl of 552623
- Klazien Werkman: klazienwerkman@hotmail.com of  551623

De eerste dagen van het voorjaar
De eerste dagen van het voorjaar
weet ik nooit zo goed wat ik
op alles wat me overkomt heb te zeggen.
Wanneer de struiken met hun bladeren
zich opstellen
tussen wat ik zie en wat ik hoor;
loop ik soms lang naar het juiste woord te zoeken.
Pas dagen later schiet het me te binnen
dat een bepaalde kreet
bij het zo rijke verenkleed van de kieviet hoort.

Gerrit Bakker
Uit: Ommekeer
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Van Old noar Jong
Hou kinnen ie der veur zörgen dat Grunneger toal bewoard blift?
Ien Zanneweer hemmen ze doar wat nijs veur opbedocht.
Veurzitter van Dörpsverainen Zanneweer, Eppenhoezen en 
Doodstil Goos Gosling Slotegraaf zag ien kraant n vroaggesprek 
mit perfester Jensma, hoogleroar Nedersaksische Toalen aan 
Akkedemie ien Stad. Hai vroug perfester of ze wat veur kiender 
oetfigelaaiern konden, den ie mouten ja bie jongen begunnen as 
ie wat bewoaren willen.
Ien soamenwaarken mit t Centrum Groninger Taal en Cultuur, stu-
denten en leerlingen van t Alfa-college hemmen ze wat nijmouds 
op taauw zet om kiender woorden te leren dij der aiglieks blieven 
mouten.
Doarveur hemmen ze ollere lu oet heur aigen drij dörpen, dij doar 
geboren waren, vroagd of ze woorden of oetdrukkens wizzen 
woarvan ze geern wollen dat schoulkiender dij onthollen zollen. 
Wer ook vroagd woar ze dat woord veur eerste moal heurd haren 
en woarom ze benoam dat woord oetkozen haren om deur te 
geven. t Wer alpmoal opnomen en der werden n lutje viefteg van 
dizze proatjes hollen.
En wat goan ze der nou mit doun?
Vanzulf werden voak zulfde woorden nuimd, zoas bozzem, 
scheuvels, mor van schierste woorden worden deur Grunneger 
schrievers körte Grunneger verhoaltjes schreven.
Dizze verhoaltjes worden deur aigen mènsen dij goud Grunnings 
proaten kinnen, veurlezen aan kiender en as ze t goud vienden 
mit beeld en geluud der bie.
Wie leven ien n digitoale wereld, kiender gruien der mit op en 
doarom wordt der n ‘app’ van moakt, dij kloar moakt wordt veur 
smartphone en tablet, mor meschain ook veur computer en 
laptop.
Speulenderwies n beetje Grunnings leren, zodat ollen en jongen 
mekoar beder begriepen.
Grondschoul van Zanneweer ODBS “Nijenstein” het touzegd dat 
zai de ‘app’ ien t nije schouljoar 2019/2020 as n project bruken 
willen. t Moaken van software kost geld en der mout op schoul 
tied veur oettrokken worden.
As bliekt dat t ien Zanneweer goud oetpakt, hopen ze dat aander 
schoulen ook belang hemmen. Ze kinnen din bellen noar t Cen-
trum Groninger Taal en Cultuur.

Anje van der Hoek-Linstra

Meertmoand – Streektoalmoand

Bokkeproek
Hai/zai het bokkeproek op. Dat zeden wie vrouger voak n 
moal as ain nait aal te monter was. Leste joaren heur je t aig-
lieks nooit meer, binnen zeker gain lu meer dij bokkeproek 
op hemmen. Mor woar komt dat woord vot?

Hail touvalleg zagen wie dat zundag 3 meert op tillevizie. Ze laiten 
n man en n vraauw zain dij bokken hillen. t Waren haile mooie 
daaier mit laange hoorns. De vraauw vertelde der hail oardeg 
over. Net boven ogen tussen de hoorns gruide n toestje hoar, zee 
ze. Noa verloop van tied kwamen der krullen ien en ienderdoad 
t hing bokken flak veur ogen, net n permenentje, n hail guteg ge-
zicht en dat was de bokkeproek. As baisten oller werden, wer t net 
as bie mènsen aal dunner, krullen gingen der oet en op n duur 
was der niks van over.
De hoorns kwamen ook nog aan bod. Aan de ringen konden ie 
zain hou old ze waren en of ze n goud of min joar had haren. Mor 
dij hoorns villen der nait of zoas bie n hert. Dij laange, swoare 
woepsterds bleven heur haile leven op heur kop stoan. Din mor 
n bokkeproekje op, dij vaalt der vanzulf of en bie ménsen gaait e 
vanzulf over.

Wat betaikent:
1) n Preekje - Zet Janneman eefkes ien t preekje.
2) n Loophek - t Potje ligt ien t loophek.

Oplossing zie achterin. 

Slootje ien t veujoar

Het morrelt onder t roege roet,
het brobbelt, t leeft, het wil der oet!
Het waarkt en wummelt daip op boom,
het wuilt noar boven, lompend, loom,
het schoedelt zuk omhoog, noar t licht,
en doezeg nog, de ogen dicht,
komt overaal oet grieze tilt
van t glidderege, voale vilt
n kikkerkop – en knipt ien zun…
De sloot wordt wakker – t is t begun!

Jan Boer
Oet: Wotter
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Buitenschoolse opvang 
in Kantens
Eind februari 2019 is onze BSO (Buitenschoolse opvang) van 
start gegaan op OBS Klinkenborg. De kop is er af en de eerste 
reacties van de kinderen en ouders zijn positief! 

Als de kinderen uit school 
komen is er eerst een eet- en 
drinkmoment. Vervolgens gaan 
de kinderen samen met de pe-
dagogisch medewerker beden-
ken wat ze graag willen doen. 
Dat kan een buiten- of binnen-
activiteit zijn. We hebben al een 
keer een speurtocht uitgezet, 
een legospel gedaan en zijn 
aan het bouwen geweest. En 
er zijn allerlei plannen gemaakt 
voor activiteiten die we nog 
kunnen gaan doen.
Hoe meer kinderen, hoe leuker! 
Dus kom gerust eens langs 
om een kijkje te nemen. We 
gebruiken het lokaal van de 
peuterspeelzaal. 

De SPGE (red. Stichting 
Peuterspeelzalen Gemeente 
Eemsmond) biedt voor- en 
naschoolse opvang en eventu-
eel ook opvang op margeda-
gen en vakantiedagen, onder 

begeleiding van professionele 
pedagogisch medewerkers. 
De voorwaarden en spelregels 
hiervoor zijn te vinden op onze 
website  www.peuterspeelzale-
neemsmond.nl/bso. 

Wilt u uw kind ook aanmelden? 
Dat kan door uw adres door 
te geven, dan sturen we u een 
aanmeldingsformulier toe. Of 
door het formulier van onze 
website te downloaden: https://
peuterspeelzaleneemsmond.
nl/inschrijven/. De formulieren 
zijn ook verkrijgbaar op de 
basisschool in Kantens
Mocht u vragen hebben naar 
aanleiding van dit bericht dan 
kunt u contact opnemen met 
de centrale administratie van 
de SPGE (T 432603) of met Mar-
jan Veldman  coordinatorbso@
bsohethogeland.nl

Marjan Veldman
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Remco Oost
In de Noorderkrant van 22 oktober 2018 stond een artikel 
over de Ekensteinloop, één van de hardloopwedstrijden van 
het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit. Het oog viel 
op een stukje tekst, luidend dat bij de heren 40+ de over-
all-winnaar van het Huis & Hypotheek Ommelander loopcir-
cuit 2018 ene Remco Oost uit Kantens was geworden. Onze 
nieuwsgierigheid was gewekt…

mijn werk en mijn gezin en dat 
gaat toch voor alles. Al mijn 
trainingsmomenten waren en 
zijn daar omheen gebouwd. 
Maar ja, het leven loopt zoals 
het loopt.

Ik heb wel mooie tijden gelo-
pen op de diverse afstanden, 
zoals 33.58 op de 10 km in Uit-
huizermeeden; 1.13.20 op de 
halve marathon in Zwiggelte en 
2.45.16 op de hele marathon 
in Eindhoven. Dat was in mijn 
sterkste periode, toen ik dus 
tussen de 26 en 30 jaar oud 
was. Tegenwoordig loop ik als 
veteraan in de categorie 40+. 

Mijn favoriete afstanden zijn de 
10 km en de halve marathon. 
Ik heb één of twee keer een 5 
km gelopen, maar dat is voor 
mij een slechte afstand. Mijn 
verval op de langere afstand 
is minder. Op de halve mara-
thon kon ik bijvoorbeeld goed 
meekomen. Ik heb vijf maal 
een hele marathon gelopen, 
tweemaal in Hamburg, twee-
maal in Eindhoven en één keer 
in Rotterdam. Maar dat is al 
langere tijd geleden.

Naast mijn werk en het 
hardlopen heb ik niet veel tijd 
over voor andere hobby’s. Het 
veldrijden is dé sport van mijn 
zoon Enno en ik probeer elk 
weekend samen met hem een 
rit te rijden. Het is zijn grote 
passie en ik probeer hem er in 
te steunen. Hij is van plan om 
komend seizoen een aantal 
wedstrijden te rijden.”

Hoe ging voor jou het seizoen 
2018?
“Eigenlijk was 2018 voor mij 
een slecht jaar. Niet qua 
prive-omstandigheden, maar 
vooral in het hardlopen. Het 
was een combinatie van trai-
ningsfoutjes. Ik wilde te graag 
en was te fanatiek. Niet tijdens 
de wedstrijden, maar tijdens 
de trainingen. Ik heb teveel 
gevraagd van mijn lichaam. 
Desondanks ben ik wel over-
all-winnaar geworden van het 
Ommelander loopcircuit 2018. 
Ik won vijf van de zes wedstrij-
den, maar dat lag misschien 
ook wel aan de concurrentie, 
die op sommige momenten 
wat minder was.”

Wat is jouw mooiste overwin-
ning?
“In augustus 2001 liep ik de 
‘Stortemelk halve marathon’ 

Het Ommelander Loopcircuit 
blijkt een jaarlijks loopevene-
ment te zijn, georganiseerd 
door een aantal dorpen in 
het noorden van de provin-
cie Groningen. Het circuit is 
uitgegroeid tot een bekend 
fenomeen met deelnemers uit 
geheel Noord-Groningen en 
omgeving. Elke loop kent een 
wedstrijdloop per leeftijds-
klasse over tien kilometer, een 
trimloop over vijf kilometer 
en in de meeste gevallen een 
jeugdloop tot en met twaalf 
jarige leeftijd. 

Ook in 2019 wordt het Om-
melander loopcircuit gelopen. 
Wat zijn de (snode) plannen 
van Remco Oost? Eén tele-
foontje was genoeg voor een 
afspraak en op een druilerige 
en winderige avond maakte ik 
mijn opwachting bij Remco en 
Rolinka aan de Kolpendestraat 
in Kantens, waar de koffie al 
stond te pruttelen.

Eerst maar eens gevraagd wie 
Remco Oost nu eigenlijk is.
“Ik ben in 1974 geboren in 
Venlo. Mijn moeder kwam uit 
Leeuwarden en mijn vader uit 
Diever. Mijn vader werkte bij 
de Douane en kwam na zijn 
opleiding in Venlo terecht. 
Het leek erop, dat destijds de 
overheid het idee had, dat de 
Zuiderlingen in het Noorden 
werkten en de Noorderlingen 
in het Zuiden. Hij leerde daar 
mijn moeder kennen, die ook 
in Venlo werkte.

Ik heb als jochie drie jaar in 
Venlo gewoond en verhuisde 
toen met mijn ouders naar de 
woonwijk Oosterhoogebrug, 
een voormalig dorp aan het 
Damsterdiep in Groningen, 

maar nu een woonwijk in het 
oosten van de stad Groningen.

Toen ik op mijzelf ging wonen, 
kwam ik aan de Bataviastraat 
in Groningen terecht. Aan de 
overkant van de straat bleek 
mijn grote liefde te wonen, 
genaamd Rolinka. Wij kregen 
een relatie, trouwden in 2004 
en verhuisden naar de Kol-
pendestraat in Kantens. Op 9 
maart 2005 kwam onze zoon 
Enno op de wereld.

Ik sport eigenlijk al vanaf mijn 
9e jaar. Van mijn 9e tot mijn 
18e jaar heb ik voornamelijk 
geturnd in alle disciplines. Om 
fit te blijven liep ik ook wel eens 
hard. Vanaf mijn 18e werd dat 
steeds meer. Via mijn sportle-
raar bij het turnen ben ik in het 
hardlopen terecht gekomen. 
Met name op de wat langere 
afstanden. Ik kwam vrijwel 
direct bij Loopgroep Astrea in 
Groningen terecht. Eén van 
de trainers zag wel potentie in 
mij en liet mij een wedstrijdje 
lopen. Dat ging wel goed denk 
ik, want hij stelde voor om te 
gaan trainen bij atletiekvereni-
ging ARGO77 in Groningen. Het 
heet nu Groningen Atletiek, de 
grootste atletiekvereniging van 
het noorden. 

Dat heb ik gedaan en “ik ging 
met grote stappen vooruit”. 
Ik heb tussen mijn 25e en 30e 
levensjaar een aantal mooie en 
goede wedstrijden gewonnen. 
Met ‘goed’ bedoel ik, dat tijdens 
de wedstrijden goede lopers 
aanwezig waren. Ik behoorde 
tot de regionale top. De lande-
lijke top heb ik niet gehaald. Ik 
kon daarvoor niet voldoende 
tijd vrijmaken, ondanks dat ik 
elke dag trainde. Want ik heb 

op Vlieland. Ik heb daar niet 
mijn snelste tijd gelopen, want 
daar was het parcours niet 
naar. Het was 28 tot 30 graden 
en te warm voor mij. Maar….
er waren goede lopers aanwe-
zig en het was een landelijke 
wedstrijd. Als je die dan kunt 
winnen, dan heb je een gewel-
dig gevoel.” 

Natuurlijk weet je ook jouw 
slechtste wedstrijd?
“Dat was in dezelfde tijd, bij 
een halve marathon tussen 
Lauwersoog en Ulrum, die on-
der tropische omstandigheden 
werd gelopen. Mijn lichaam 
protesteerde vanaf de eerste 
meters, maar ik wist hem wel 
uit te lopen. Daarna moet je 
het bezuren.”

Hoe vaak ben je uitgestapt?
“Maar één keer in al die 
wedstrijden. Het was in mijn 
geboorteplaats Venlo tijdens 
een halve marathon in 2013 
of 2014. Het was opnieuw erg 
warm, mijn lichaam protes-
teerde, kreeg onvoldoende 
zuurstof en na nog geen 400 
meter wist ik al, dat ik mijn dag 
niet had. Tegen beter weten 
in heb ik nog 5 km gelopen en 
ben toen uitgestapt. Daar had 
ik wel een goed gevoel bij en de 
rest van het seizoen heb ik dan 
ook redelijk goed gelopen.”

Fanatiek? 
“Soms wel, meestal in de 
trainingen. Het lopen gaat wel 
voor. Ik hou bijvoorbeeld niet 
van voetbal en gaf wel trai-
ning tijdens een wedstrijd van 
het Nederlands elftal tegen 
Australië. Toch nog een man of 
20 die avond aan het trainen. 
Ik heb wel iets met wielrennen, 
vooral de voorjaarsklassiekers 
en natuurlijk de Giro en de 
Tour de France. Ook volg ik het 
veldrijden wel.”

Wat zijn jouw plannen voor 
2019?
Ik heb geen specifieke plannen 
voor het seizoen 2019. Ik train 
het hele jaar door, doe inter-
valtrainingen en nagenoeg elke 
dag loop ik wel een duurloop 
van zo’n 12 km. Je kunt aan 
mijn trainingsmomenten zien, 
welke dienst ik heb bij de Sui-
kerunie. Ook train ik twee keer 
in de week een hardloopgroep 
bij Loopgroep Astrea in Gronin-
gen en dan train ik zelf mee. In 
de winter loop ik crosslopen in 
Drenthe. Wedstrijdjes, want ik 
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wil mij wel kunnen meten aan 
anderen. Die drive zit er nog 
steeds in.

Ik probeer dit jaar te pieken in 
de maanden maart/april/mei 
en in de maanden september/
oktober. In mei starten de 
wedstrijden weer van de Huis & 
Hypotheek Ommelander Loop-
circuit en die wedstrijden wil ik 
zeker lopen. Wellicht dat ik ook 
nog enkele halve marathons 
loop. Maar dat is afhankelijk 
van de weersomstandigheden, 
want ik loop erg slecht in te 
hoge temperaturen. 

Mijn belangrijkste doel is 
echter, om qua conditie en 
loopvermogen niet achteruit te 

Het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit 2019

zaterdag 18 mei de Stedumer omloop in Stedum 
woensdag 12 juni de Hippolytusrun in Middelstum
zaterdag 6 juli de Lopster Torenloop in Loppersum 
maandag 2 september de Minimarathon van Ten Boer
zaterdag 5 oktober de Eemsmondloop in Uithuizermeeden

De afsluiting van het seizoen is de Rabo Ekensteinloop op 
landgoed Ekenstein op zaterdag 19 oktober in Appingedam.

gaan. Ik heb er veel plezier in 
om elke dag een duurloopje te 
lopen, bijvoorbeeld via Kantens 
en Rottum naar Stitswerd en 
via de Bredeweg en het Door-
derpad over Toornwerd en dan 
terug naar Kantens.”

Het stormt hier bijna, wind-
krachtje 8 en het regent conti-
nue. Voor morgen is hetzelfde 
weer voorspeld; wat doe je 
morgen?
Een lach… “Trainen. Ik stap er 
vroeg uit voor mijn werk bij de 
Suikerunie en ’s avonds train ik 
de wekelijkse training met mijn 
pupillen bij Loopgroep Astrea.”

Arie Klomp
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AGENDA Rottum
 
Tot 24 april
Kerkje Rottum
Expositie Linda Bouter en Tiny 
Bouter-Snijder 
Gratis entree

Dinsdag 9 april
Dorpshuis Kloosterstee
10.00 – 12.00 uur
Gezellige koffiemorgen

Donderdag 18 april
Dorpshuis Kloosterstee
10.00 – 12.00 uur
Gezellige koffiemorgen

Vrijdag 19 april
Dorpshuis Kloosterstee
Klaverjassen Röttumer Roem-
jagers

Maandag 22 april (2e Paasdag)
Fam. Van Wijnen
13.00 uur 
Eieren zoeken
14.00 uur 
Neuten schaiten

Dinsdag 23 april
Dorpshuis Kloosterstee
10.00 – 12.00 uur
Gezellige koffiemorgen

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis
 

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
19.30 – 21.30 uur 
tot 12 jaar
19.30 – 00.00 uur 
ouder dan 12 jaar

Woensdag 3 april
OBS Klinkenborg
11.15 uur
Pannenkoekendag!
t Schienvat
15.00 – 16.30 uur
Inloopspreekuur Kiona Stel – 
dorpencoördinator Het Hoge-
land

Donderdag 4 april
t Schienvat
13.30 – 16.00 uur
Bridgecursus (laatste cursus)

Vrijdag 5 april
t Schienvat
14.00 – 18.00 uur
Eerste Boeken-Leesdag

t Schienvat
20.00 uur
Ledenvergadering begrafenis-
vereniging

Maandag 15 april
t Schienvat
20.00 -21.30 uur
Jaar (- en leden)vergadering 
toneelclub Advendo
 
Dinsdag 16 april 
t Schienvat
20.00 – 22.00 uur
Vrouwen van Nu – 
Fietsreis door Vietnam, Laos en 
Cambodja

Woensdag 17 april
t Schienvat
19.30 – 22.00 uur
Bridge

Vrijdag 19 april
t Schienvat
Geen inloop i.v.m. Goede 
Vrijdag

Zaterdag 20 april
t Schienvat
14.00 – 15.30 uur
CSCW Paas-knutselmiddag 
voor kinderen

Zaterdag 27 april
t Schienvat
va 13.30 uur
Koningsdag
Diverse activiteiten, afsluiting 
met BBQ en de band 2Gift

VASTE ACTIVITEITEN  
t SCHIENVAT

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
Laatste keer 30 april
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Woensdag
15.00 - 17.00 uur 
Kaanster Vlinthippers 
19.30 - 20.45 uur
You better work 
o.l.v. Ineke Doornbos

Donderdag 
20.00 – 22.30 uur
damclub 
 
Vrijdag
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria
20.00 – 23.00 uur
biljartclub

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk  
vrijgemaakt  
Zondag 31 maart
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. H. Wijnalda 
(Middelstum)

Zondag 7 april
09.30 uur – ds. L.G. Boonstra 
14.30 uur – ds. G. Meijer 
(Kantens)
 
Zondag 14 april
11.00 uur – ds. M. Beute (H.A.)
14.30 uur – ds. A.G. Bruijn 
(Middelstum)

Vrijdag 19 april 
Goede Vrijdag
19.30 uur – ds. L.G. Boonstra

Zondag 21 april
Pasen
11.00 uur – ds. A.G. Bruijn 
14.30 uur – kandidaat H. van 
Noort 
(Kantens)

Zondag 28 april
09.30 uur – ds. H. Zijlstra
19.00 uur – ds. A. Krijgsheld 
(Grunneger dainst in Mid-
delstum)
 

Kerkdiensten Chr. Geref. 
Kerk Kantens
Zondag 31 maart
09.30 uur – ds. A.A.L. Aalderink
14.30 uur – ds. A.J. van Zuijle-
kom

Zondag 7 april
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. R. Jansen

Zondag 14 april
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J.P. Rozema

Vrijdag 19 april 
Goede Vrijdag
19.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 21 april
Pasen
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. M.J. van Keulen
 
Zondag 28 april
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. M. Beute

Zaterdag
16.00 – 20.00 uur 
Jan’s Pub/cafetaria
v.a. 16.00 uur
Jan’s Pub

Voor vragen of verdere informa-
tie kunt u bellen met
t Schienvat: T 55 12 80 b.g.g. Jan 
Westerlaken T 06 53 17 85 67

WEEKENDDIENSTEN 
DOKTERSDIENST: 
T 0900-9229

TANDARTSEN: 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale num-
mer in Bedum: 
T 050 - 3014260

Holistische psychotherapie  
en relatietherapie: 
Mw drs. Jos Boelema 
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum.  
M 06 51255926 
www.binnenwerk-psychothe-
rapie.nl

Maatschappelijk werk MJD:
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen 
en Warffum
T 0595 – 437555

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

MAALTIJDSERVICE OOSTER-
LENGTE: 
T 0597 – 412613

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.
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Ledenvergadering Uitvaart-
vereniging Kantens e.o.
Het bestuur van de Uitvaartvereniging Kantens e.o., nodigt 
haar leden uit voor de jaarvergadering op 5 april as. om 
20.00 uur in t Schienvat.

AGENDA 

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen bestuur
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen 6 april 2018
 6. Jaarverslag 2018
 7. Financieel jaarverslag 2018
 8. Kascommissie
 9. Contributieverhoging € 1,00
 10. Bestuursverkiezing: Dhr. J. van der Laan is aftredend 
  en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden  
  bij Dhr. J. Wals
 11. W.V.T.T.K.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

U bent van harte welkom

Het bestuur

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 31 maart
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Vesper m.m.v. Ensemble
Sonus Vita o.l.v. Anjo de 
Haan en Vincent Hensen-
Oosterdijk, orgel

Zondag 7 april 
11.00 uur - ds. G.W. van Win-
gerden, 
Stedum

Zondag 14 april 
09.30 uur - drs. J.W. Bassie, 
Groningen

Maandag 15 april 
19.30 uur - Stille Week 
Vesper in het koor

Dinsdag 16 april 
19.30 uur - Stille Week 
Vesper in het koor

Woensdag 17 april 
19.30 uur - Stille Week 
Vesper

Donderdag 18 april 
Witte Donderdag
19.30 uur - ds. G.W. van Win-
gerden,
Stedum

viering Heilig Avondmaal in het 
koor

Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
19.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
viering in het koor

Zaterdag 20 april 
19.30 uur - Regionale Stille 
Zaterdagviering in de Jacobi-
kerk Uithuizen

Zondag 21 april 
Pasen
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
m.m.v. Blazersensemble 
Concordia 
(vooraf Paasontbijt in Salem)

Zondag 28 april 
09.30 uur - da. N.C. Meihuizen

 
Dorpskerk Rottum
Zondag 10 maart
Zondag 31 maart
19.00 uur - ds. H. Poot 

Zondag 14 april
19.00 uur – ds. H. Poot 

Zondag 28 april
19.00 uur - ds. J. den Admirant 
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Administratie:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE  KANTENS
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M info@tlougnijs.nl
I www.tlougnijs.nl 

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement op 
t Lougnijs kost  22,50 per jaar.

Voor info over advertenties 
en bezorging kunt u contact 
opnemen met Alette de Vries: 
T 0595 434206

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

OUD PAPIER
woensdag

17 april
vanaf 18.00 uur

T 551788 (OBS)

Foto van de maand
Twee vreemde vogels in onze tuin. De één een producent van verse eieren op zoek naar lekkere hapjes, de 
andere niet vooruit te branden...

Fred Reiffers

De Boeken-Lees-Kamer
In de vorige Lougnijs heb ik u al bericht over deze nieuwe mogelijkheid in t Schienvat.
De Boeken-Lees-Kamer begint al aardig vorm te krijgen. Een nieuwe boekenkast is aange-
schaft en deze begint ook mooi vol te raken met prachtige boeken. Er zijn nu een aantal 
rubrieken te vinden: Geschiedenis, Detectives, Romans, Kinderboeken en nog veel meer. 
Niet alles is nog ingeruimd en er komen ook nog boeken en rubrieken bij.

Oplossing:
1) Preekje Kinderstoel
2) Loophek Box

Waar nog wel wat weinig titels 
van zijn, is de rubriek Kinder-
boeken. Mocht u thuis nog 
leuke en gezellige kinderboe-
ken hebben staan die toch niet 
meer worden gebruikt, wilt u 
dan contact met mij opnemen? 
Dan kunnen die boeken andere 
kinderen weer blij maken.

Vanaf die dag bent u iedere 
vrijdag van harte welkom in t 
Schienvat.

Met vriendelijke groet,
Anneke van de Graaf
Langestraat 27
551395
annekevandegraaf@gmail.com

Ook heb ik nog wat te weinig 
boekensteuntjes: misschien 
staan er her en der boeken-
steuntjes ongebruikt bij u in 
huis? Deze zouden hier heel 
goed van pas komen!
De eerste Boeken-Leesdag is 
op vrijdag 5 april as.. Vanaf 
14.00 uur is de Kamer open. 

Rode bietjes voor 2 personen: 
(je houdt ervan of helemaal niet!)

Benodigdheden:
1 zakje gekookte rode bieten
sap van 1 sinaasappel
1 middelgrote ui in ringen 
gesneden
2 saucijzen
1 theelepel mosterd
1 zakje Knorr champignonsaus
eventueel ½ eetlepel gember

Snijdt de bieten in dunne plak-
jes of blokjes. 
Verwarm het met het sinaasap-
pelsap of 1 cm water, theelepel 
suiker, mespunt zout en bindt 
het vocht met een beetje aan-
gelengde maizena. 
Verhit in een koekenpan een 
klontje boter en bak de saucijs-
jes met de uiringen. Regelmatig 
keren. Voeg mosterd, champig-
nonsaus en 2 dl water toe tot 

een saus ontstaat. Roer even-
tueel de gember erdoor. Lekker 
met aardappelpuree of hele 
gekookte kruimige aardappels.

Eet smakelijk!


