
1

februari 

39e jaargang - 2020

Maandelijkse 
informatiekrant voor 
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

VRIJHEID-VIERDERS! 
 
DE PEN 
 
VAKWERK 
 
VAN HET BOERENERF

UITGEVLOGEN
 
NIEUWS VAN VDK
 
FLOATING IN  
T SCHIENVAT 
 
NIEUWS VAN COÖPERATIE 
EIK
 
GRUNNEGER HOUKJE
 
GESLAAGDE BINGO-
AVOND MET CSCW 

DORPSBUDGETTEN IN 
HET HOGELAND
 
BOEKEN LEES KAMER
 
AGENDA
 
FOTO VAN DE MAAND

Advendo schittert weer op 
de planken
 
Afgelopen weekend stond Advendo weer te schitteren op de planken met het stuk 
“Mag ik een aap worden?”. Dit stuk stond als een huis! De negen spelers hebben zich 
weer van hun beste kant laten zien en zetten geheel op eigen wijze een prachtig stuk 
neer!

Het publiek was laaiend 
enthousiast, de gordijnen 
gingen open en het applaus 
klonk voor het prachtige de-
cor. Alle spelers stonden te 
springen om te kunnen begin-
nen. Alle voorpret en maan-
dagavonden van gezelligheid 
en repeteren werd dan ook 
dik beloond!! 
 
Het stuk “Mag ik een aap 
worden?” ging over de familie 
Hollander. De 60-jarige Jan 
Hollander (gespeeld door 
Marten Miske) heeft een veel 
jongere vrouw Gerda die hij 
niet kan bijbenen. Volgens 
zijn vrouw presteert hij niet 

meer zoals zij het graag wil. 
Met zijn kameraden Piet en 
Simon hebben ze het erover 
hoe erg vrouwen wel niet 
zijn. En vrijgezel Simon (ge-
speeld door Willem Jan 
Knot) snapt dan ook niet dat 
ze überhaupt getrouwd zijn.

Als dan buurvrouw Griet (Tijn 
Caspers) binnenkomt met 
een Story in de hand en Piet 
vraagt haar of er nog wat 
nieuws in staat, vertelt ze 
dat er een verjongingskuur 
voor mannen op de markt is 
gekomen. De heren geloven 
daar niks van en vragen 
maar raak over deze nieuwe 

vinding. Het schijnt dat je 
door middel van hormonen 
uit apenklieren wel 20 jaar 
jonger kan worden! 

Heel toevallig vertelt Simon 
dat zijn neef Bas te loge-
ren is, want hij zit tijdelijk 
zonder werk en houdt een 
tijdje vakantie bij zijn oom. 
Piet (debutant Marnix Hart-
lief) krijgt dan een grandioos 
idee en vraagt aan Simon of 
Bas wel in is voor een grapje. 
Als ze nou net doen of Jan 
naar Leiden gaat voor een 
verjongingskuur maar dat Bas 
dan terugkomt als de verjong-
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de Jan Hollander! Wanneer 
Gerda daar vervolgens in-
trapt, moet Jan toch wel een 
veel mooier leven krijgen. De 
verjongde Jan moet het zó 
bont gaan maken dat Gerda 
op haar blote knieën God 
smeekt om haar eigen, oude, 
Jan weer terug te krijgen.

Dan loopt Anna (Boukje Mis-
ke) binnen en Piet krijgt er 
goed van langs. Piet zou even 
schoenen brengen en geld 
halen, maar helaas ziet Anna 
hem met een borrelglas in 
de hand aan tafel zitten met 
zijn kameraden! Dit zint haar 
niks en ze stuurt Piet weg en 
regelt het zelf wel. 

Netty (Wendy Werkman) is 
de zus van Gerda en zij ziet 
al heel lang dat het huwelijk 
tussen Jan en Gerda niet 
goed gaat en vindt dat er wat 
moet veranderen in huis. 
Gerda (gespeeld door Ester 
Bakker) is het daar mee eens 
en ze vertelt Netty over het 
stuk dat ze gelezen heeft in 
de Story. Ze hoopt dat Jan 
eraan mee wil werken. Ger-
da laat zich daarom van een 
kant zien die Jan niet kent en 
hoopt dat ze hem zó kan lok-
ken naar Leiden.

Sien, de dienstmeid, (Miranda 
Blaauwwiekel) ontgaat niks. 
Ze krijgt ter gehore dat Jan 
naar Leiden gaat voor een 
verjongingskuur en haalt ver-
dere informatie bij Simon.
Het lijkt haar namelijk zelf ook 
wel wat om zo’n kuur te on-

dergaan, maar volgens Simon 
hebben ze nog niet het juiste 
dier gevonden waaruit ze dat 
hormoon kunnen maken.

Dan komt het moment dat 
de verjongde Jan (gespeeld 
door Arnold Knot) het podium 
opkomt en alle remmen 
gaan los! Geen vrouw is 
meer veilig en ze verzinnen 
allerlei manieren om Gerda 
zó jaloers te maken dat ze 
haar eigen Jan weer terug 
wil. Sien is helemaal in de 
ban van de verjongde Jan en 
probeert allerlei versiertrucs, 
maar tevergeefs; Jan is meer 
geïnteresseerd in de jongere 
dames!

Het is een hilarische toe-
stand op het toneel.
Gelukkig krijgen we – zoals al-
tijd - een happy end en wordt 
Jan weer de oude Jan na enige 
inspanning. En ook Gerda is 
weer dolgelukkig na al het 
leed dat ze heeft geleden. En 
Bas en Netty worden smoor-
verliefd op elkaar!

Een prachtig stuk!
De gordijnen vallen dicht na 
het 3e bedrijf en het applaus 
zwelt aan; een staande ovatie 
voor ons allemaal! Dit is ge-
nieten. Een voldaan en tevre-
den gevoel overheerst bij ons 
allemaal. We kijken terug op 
een fantastisch weekend en 
hopen volgend jaar weer voor 
jullie te kunnen schitteren!!

Lieve groeten,
de spelers van Advendo

Vrijheid-vierders! 
75 jaar vrijheid terug in de tijd, dit willen we groots vieren 
met onze drie dorpen samen: Rottum, Stitswerd en Kan-
tens.  

Daarom willen we op 5 mei as. ’s ochtends een vrijheidspa-
rade houden met versierde karren door onze drie dorpen. 
Hierbij hebben we álle hulp nodig die we kunnen krijgen!
Laten we hier voor jong en oud een mooi feest van maken! 

Dus, wil je graag helpen, maar je weet nog niet precies 
hoe? 
Bel dan naar Yvette Abrahamsen (M 06 12 76 77 43) 
of Willemien Zigterman (M 06 23 38 85 78); 
dan leggen we het je graag uit! We kunnen je hulp sowieso 
gebruiken!

Groeten Willemien Zigterman
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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):
Hi! Mijn naam is Anouk Werk-
man, ik woon aan de Bredeweg 
in Kantens!

2. Wat doe je het liefst in je vrije 
tijd?
In mijn vrije tijd ben ik het lief-
ste met vrienden of familie, ook 
speel ik graag gitaar.

3. Waaruit bestaat je favoriete 
ontbijt?
Ik ontbijt nooit heel graag, heel 
slecht; ik weet het! Mijn ontbijt 
bestaat meestal uit een stuk 
fruit en soms een wrap.

4. Wat is je favoriete kleding-
stuk?
Ik draag graag kleding van 
artiesten of Bands.

5. Waar krijg je de meeste ener-
gie van?
Ik krijg energie van muziek 
maar ook vooral van een gezel-
lige avond met vrienden.

6. Naar welke radiozender(s) 
luister je het liefst en waarom?
Ik luister niet heel veel radio. 
Wel luister ik veel muziek via 
Spotify.

7. Welk nummer (zang/muziek) 
raakt je elke keer weer?
Heel veel muziek, maar vooral 
de nummers van State Champs 
en Lewis Capaldi.

8. Met welke BN-er zou je wel 
eens willen dineren en waarom?
Met Ruben Nicolai, hij lijkt mij 
een toff e, aardige vent.

9. Wat zou je doen met € 1 
miljoen?
Reizen! 

10. Wat durf of doe je ECHT 
niet?
Ik ben helemaal geen fan van 
spinnen. Dus alles wat met een 
spin te maken heeft.

11. Wat wil je altijd nog eens 
doen (toekomstdroom/wens)?
Ik zou graag nog een reis door 
Australië maken.

12. Aan wie geef je de Pen door?
Ik geef de pen door aan Nienke 
Brontsema.

IJsvereniging Kantens
Aan allen,
Wij hebben u, via t Lougnijs, al eerder geïnformeerd over het 
feit, dat er restafval werd gestort in de blikcontainers van de 
IJsvereniging, die bij de ingang van het vv K.R.C.-terrein en de 
ijsbaan zijn geplaatst. Helaas hebben wij moeten constateren, 
dat dit nu wéér gebeurt, met name de laatste weken en met 
name in de blikcontainer die bij de ijsbaan is geplaatst.

Wij willen nogmaals een oproep doen, om uw restafval 
NIET te storten in deze containers. U zadelt ons op met een 
behoorlijk afvoerprobleem. We worden geconfronteerd 
met paarse vuilniszakken, waarin restafval zit, zoals luiers, 
kaarsen, ander huishoudelijk afval en vuurwerkresten, dat 
gewoon bij u thuis in de grijze container kan.

We zijn u dankbaar voor uw medewerking aan de inzameling 
van blik en oude metalen t.b.v. de ijsvereniging. Wij, als IJsver-
eniging, hebben respect voor het milieu en duurzaamheid. 
Restafval kunnen wij echter niet afnemen. Mocht de situatie 
niet veranderen, dan zijn we gedwongen om te stoppen met 
het inzamelen van het blik.

Het bestuur van de IJsvereniging Kantens
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Hallo, mijn naam is Janharm Beenes. Ik ben inmiddels 37 jaar en 
sinds 2005 woonachtig te Kantens.

Vanaf mijn 16e jaar ben ik altijd 
werkzaam geweest bij verschil-
lende bouwbedrijven in deze 
regio. Ik heb altijd de ambitie 
gehad om voor mezelf te gaan 
beginnen. Het grote aanbod 
aan werk gerelateerde klus-
sen, heeft mij doen besluiten 
om deze uitdaging toch aan te 
gaan. Na 14 jaar altijd voor een 
baas te hebben gewerkt, heb 
ik uiteindelijk besloten om in 
2013 voor mezelf te beginnen. 
Met name door de hoeveelheid 
klussen vond ik dit toch de 
moeite waard om te proberen. 

Wat ik zo mooi vind aan mijn 
werk en deze branche is het 
totaalpakket. Dus niet alleen 
het werk, maar ook alles wat 
hierbij hoort. Dit kan gaan om 
het plaatsen van een dakkapel 
tot aan een geheel nieuwe bad-
kamer. Ook vind ik zowel het 
contact leggen met de klant, 
vervolgens dit plan uitwerken 
erg leuk. Maar ook om daad-
werkelijk iets moois neer te 
zetten, waar zowel de klant als 
ik, beiden tevreden over zijn. 
Ook het regelen omtrent een 
klus van het begin tot het eind, 
vind ik een enorme uitdaging 
en erg fijn om zelf uit te kun-
nen voeren. Hierin kan ik mijn 
eigen creativiteit goed kwijt, 
juist omdat mijn werk erg geva-
rieerd is. Het bestaat niet enkel 
en alleen uit timmerwerkzaam-
heden, maar het is juist het 
totaalplaatje. Als je hierin dan 
tot een compromis kan komen 
met de klant, geeft mij dit veel 
voldoening. 

Waarin ik mij onderscheid 
is dat ik het belangrijk vind 
om afspraken na te komen, 
dit staat voor mij hoog in het 
vaandel. Wat ook wel typerend 
is voor mijn bedrijf is om een 
klus nooit of te nimmer even 
snel af te willen maken, maar 
hier juist de tijd voor te nemen 
en met name te letten op de 
details. Hierin kan ik wel per-
fectionistisch zijn. Dit is vaak de 
reden dat ik het daarom juist 
zélf graag wil doen. Hierdoor 
houd je overzicht en behoud je 
je kwaliteit. 

In de toekomst hoop ik uitein-
delijk nog te kunnen groeien 
als bedrijf zijnde. Dus dat ik 
uiteindelijk mensen in dienst 
kan nemen en bepaalde taken 
uit handen kan geven, of om 
iemand zelfstandig op een klus 
te kunnen zetten, maar dan wel 
met de kwaliteit die ik lever, 
weet te waarborgen en dit ook 
voort weet te zetten. Hiermee 
zou ik dan als het ware een 
stempel kunnen zetten op een 
klus middels mijn bedrijf, waar-
door men dit stukje kwaliteit 
uiteindelijk herkent. 

Schroom niet om contact op te 
nemen, voor een geheel vrijblij-
vende afspraak of offerte. Men 
mag en kan mij hiervoor te al-
len tijde benaderen, waarin we 
kunnen kijken wat eventueel de 
mogelijkheden zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Janharm Beenes 
Kolpendestraat 7
9995 PS  Kantens
Janharm_beenes@hotmail.com
M 06-83210525

Giften 
Afgelopen periode mochten we 
de volgende giften ontvangen:

Schoolbestuur L&E € 25,00
Vv K.R.C. € 25,00
Coöp. EIK ua eo € 25,00
St. Project Oekraïne € 15,00

Heel hartelijk dank  
voor uw gaven!
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Als de koeien buiten in de 
weide lopen, eten ze vers gras. 
In de stalperiode krijgen de 
koeien ingekuild gras. In de 
zomer is er gras gemaaid en in-
gekuild als wintervoorraad. Die 
voorraad is met landbouwplas-
tic luchtdicht afgesloten en ligt 
als een lange zwarte kuilbult 
op het erf. Twee keer per week 
worden er blokken kuilgras 
gesneden met een kuilvoersnij-
der en dan als voorraad in de 
stal gezet. Meerdere keren per 
dag wordt dat kuilgras door de 
blokkendoseerwagen voor het 
voerhek gebracht. De pinken 
en de kalveren krijgen ook hun 
deel. Als de dieren het gegeten 
kuilgras rustig willen herkau-
wen kunnen ze in de ligboxen 
liggen. In deze ligboxen ligt 
een rubberen mat. Die mat 
wordt minimaal twee keer per 
dag opgestrooid met gemalen 
stro zodat de koeien schoon 
en zacht kunnen liggen. Onze 
oudere ligboxenstal uit 1980 
ventileerde altijd matig en het 
was nogal vochtig voor de koei-
en. Het dak drupte vanwege de 
condens. Ongeveer vijftien jaar 
geleden is de bovenste meter 
van de zijmuren eraf gehaald 
en vervangen door zeildoek, 

wat omhoog kan bij regen en 
gure koude wind en omlaag als 
het mooi weer is. Zo is er een 
beter geventileerde omgeving 
voor de koeien. 
In de winter moeten er maat-
regelen getroff en worden wat 
betreft het grasland, zodat de 
koeien in het voorjaar weer 
kunnen weiden. Ons grasland 
is allemaal gedraineerd. Om de 
tien à twaalf meter ligt er een 
drainagebuis op 80 cm diepte 
om overtollig regenwater vlot 
af te kunnen voeren naar de 
sloot. De boer wil een te lang 
drassige weide voorkomen: 
natte grond is koude grond en 
op koude grond groeit min-
der. Die drainagebuizen in het 
weiland moeten in de winter 
worden nagelopen en even-
tueel worden opengemaakt. 
Langs de kant van de sloot 
worden de uitgangen van de 
buizen gecontroleerd. Er wordt 
gekeken of er water uit kan 
komen of dat ze verstopt zijn 
door bijvoorbeeld modder. 
Zowel boer als koe komen rus-
tig de winter door, maar zien er 
naar uit dat het voorjaar wordt 
en de staldeur weer open gaat!

                    Hilma Oudman-Dam 

De wintertijd, van half november tot half februari, is een rustige 
periode op ons boerenerf. De koeien gaan niet meer de weide 
in, ze blijven dag en nacht binnen in de ligboxenstal. De pinken 
en de kalveren zijn deels in de ligboxenstal en deels in de grote 
schuur gehuisvest. De oogstwerkzaamheden zijn achter de rug. 
Er is tijd voor klusjes en onderhoud. De dieren moeten natuurlijk 
wel het jaar rond verzorgd worden! Er wordt elke dag gemolken 
en gevoerd.
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Mijn naam is Roelof Jacob Wever, ik ben 64 jaar oud en geboren 
op 7 januari 1956 te Kantens. Ik kom uit een hard werkend gezin 
met acht kinderen. Tot mijn tweede jaar hebben we gewoond 
aan de Kolpendestraat te Kantens, ook wel het huis van Opoe 
Antje genoemd. Dit huis stond op de plek waar nu de garage van 
Berghuis staat. Na de geboorte van mijn oudste zusje werd het 
huis te klein en zijn we in mijn tweede levensjaar verhuisd naar 
de Bredeweg te Kantens.  

Naar aanleiding van mijn advertentie in t Lougnijs  
wil ik mij even voorstellen:

Mijn naam is Aaldert ten Have en ik woon in Middelstum.
Vanaf 1 januari 2019 ben ik uitvaartverzorger voor de uitvaartver-
eniging Middelstum en Baflo en inmiddels zo’n tien jaar actief in 
de uitvaartverzorging; eind 2017 ben ik voor mezelf begonnen.

Het verzorgen, ontzorgen en de omgang met mensen zijn de 
aspecten die me het meest raken in dit vak. De familie bijstaan 
in een moeilijke en verdrietige periode in hun leven. En er voor 
zorgen dat in goed overleg een respectvolle begrafenis of crema-
tie geregeld wordt. Ik geef de familie graag de gelegenheid om 
ze dingen zelf te laten doen wanneer hier behoefte aan is. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het verzorgen en kisten van hun dierbare.
Ik vind het belangrijk dat mensen in een verdrietige en zware 
periode in hun leven toch tevreden zijn over de uitvaart en het 
voortraject hier naar toe; ik ontzorg waar nodig. Dat maakt dit vak 
ondanks alle pijn en verdriet toch zo mooi!

Vaak staat er onderaan een verzekeringspolis vermeld welke uit-
vaartverzorger u kunt bellen, maar daartoe bent u niet verplicht. 
Ik wil hierbij benadrukken, dat een ieder vrij is om te kiezen welke 
uitvaartverzorger wordt gevraagd bij een overlijden.

Mocht u meer informatie willen, bel of mail dan gerust. 
Ik ben telefonisch te bereiken op M 06-48647246.
Mailen kan ook: info@uitvaarttenhavemiddelstum.nl
Website: uitvaarttenhavemiddelstum.nl

Aaldert ten Have 

Toen ik vier jaar was geworden, 
ging ik naar de kleuterschool 
en zat ik bij juffrouw Van Dam 
in de klas. Zij woonde ook aan 
de Bredeweg, en zij nam mij 
elke ochtend mee naar school. 
Dit paste dus prima en hier-
door kon mijn moeder mooi bij 
mijn zusjes blijven, want inmid-
dels had ik er nog een zusje bij 
gekregen. 
Op mijn zesde ging ik naar de 
lagere school en zat ik in de 
klas bij juf Hamminga. Nadat ik 
drie jaar bij haar in de klas had 
gezeten ging ik naar de klas van 
meester Kuipers. Deze drie op-
eenvolgende jaren waren niet 
mijn prettigste jaren op school, 
maar hier wil ik niet zoveel over 
kwijt; “geen oude koeien uit de 
sloot halen” zeg ik dan maar. 

Eén ding wil ik er nog wel over 
kwijt. De leerlingen van de 
zesde klas mochten altijd de 
kerstboom versieren, maar 
omdat ik met allemaal jongens 
in de klas zat, mochten wij dit 
niet doen van meester Kuipers. 
Daar had hij misschien geen 
ongelijk in - want dan had hij 
een versierde boom gekregen 
zoals hij nog nooit had gehad! 
-  maar toch vonden wij het op 
dat moment onterecht. 

Je begrijpt dat wij erg teleurge-
steld waren op het kerstfeest 
en dat vroeg dan ook om 
moeilijkheden. Eerst stond er 
één kerstbakje in de brand. 
Meester dacht dat het per 
ongeluk gebeurd was, maar dit 
kerstbakje was nog maar net 
gedoofd of de tweede, derde 
en vierde stonden al in de 
brand! Die werden eveneens 
uitgemaakt en meester Kuipers 
ging verder met zijn kerstver-
haal. En toen gebeurde er nóg 
iets (ik weet niet precies wat), 
waarna meester Kuipers een 
kersttaart pakte (gekregen van 
de jongens en meisjes die bijles 
van hem hadden gehad) en die 
taart gooide hij door de klas 
heen achter tegen de muur! 
Vervolgens konden wij naar 
huis, mooi op tijd vrij en dat 
paste mij wel!  Als Wevertje had 
ik hier natuurlijk niks mee te 
maken …! 

Na de lagere school ging ik 
naar de LTS in Uithuizen. Na 
een jaar moesten we een 
keuze maken wat we wilden 
worden en hiervoor moest 
ik bij de directeur komen. Hij 
vroeg me wat ik wilde worden 
en ik zei volmondig “miljonair”. 
Waarop hij reageerde:  “dan 
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zit je op de verkeerde school”. 
“Nou, dan maar timmerman 
of metselaar”, zei ik. En dat 
werd het dan ook. Na vier jaar 
was ik klaar met mijn opleiding 
en ging ik aan het werk. Vier 
dagen in de week werkte ik als 
timmerman bij Dinckla in Ten 
Post en daarnaast ging ik één 
dag in de week naar school in 
Groningen voor mijn Aspirant- 
en Gezelopleiding. 
Op 11 oktober 1985 ben ik, op 
mijn 29e, getrouwd met Neli 
Groen. Ik kampte toen al met 
enige rugklachten en in datzelf-
de jaar werd ik afgekeurd voor 
de bouw, waarin ik destijds 
nog steeds werkte. Er werd mij 
toentertijd verteld dat ik met 
tien jaar in een rolstoel terecht 
zou komen en dat voor de rest 
van mijn leven. Gelukkig liep 
het allemaal anders, maar bleef 
ik wel afgekeurd voor de bouw. 
Na een verbouwing van drie 
jaar en de bruiloft van mij en 
Neli zijn we gaan wonen in Zan-
deweer. We wonen al 34 jaar 
met plezier in hetzelfde huis, 
waar eveneens onze dochters 
Ilona (24) en Mariëlle (23) zijn 
groot gebracht. Het zijn twee 
geweldige meiden en ik ben 
dan ook een trotse vader. 

Nadat ik te horen kreeg dat ik 
niet in een rolstoel terecht zou 
komen, ben ik vanaf mijn der-
tigste aan het werk gegaan als 
muskusrattenvanger bij de Pro-
vincie Groningen en sinds 2009 
bij het Waterschap. Mijn vrouw 
is al bijna 35 jaar onderwijzeres 
op de christelijke basisschool 
Roemte in Loppersum. Samen 
hebben we een geweldig gezin, 
al zeg ik het zelf. Mijn vrouw en 
kinderen denken er gelukkig 
ook zo over. Ik zei al eerder: “ik 
wil miljonair worden”. Ik ben er 
alleen achter gekomen dat dat 
niet in geld hoeft te zitten, want 
ik voel mij op dit moment een 
rijk man! 
In mijn vrije tijd ga ik veel op 
vakantie samen met mijn 
vrouw. We hebben een caravan 
in Enschede staan waar we 
in de warme maanden om 
het weekeinde heen gaan. 
De laatste vier jaar zijn we in 
de zomervakantie 3,5 week 
naar Zweden en Noorwegen 
geweest. Daar maken we dan 
een rondreis die we zelf uitstip-
pelen. Naast onze buitenlandse 
reis gaan we altijd nog een 
paar weken naar Enschede. 
Als ik thuis ben ga ik mijn 
andere hobby uitoefenen, dat 

is jagen. Meestal doe ik dat hier 
in de buurt, maar een aantal 
keren per jaar ga ik ook op 
jacht in Duitsland. Als kleine 
jongen van 12 begon ik als drij-
ver bij mijn vader en toen ik 13 
was heb ik voor het eerst met 
een jachtgeweer geschoten - 
dit mocht eigenlijk niet. Maar 
als ik met mijn vader op de 
eenden zat, hield ik niet op met 
zeuren of ik ook eens mocht 
schieten. Mijn vader werd het 
op een gegeven moment zat 
en deed de zwaarste patronen 
in het geweer die hij bij zich 
had. Als ik dan schoot kreeg ik 
de zwaarste terugslag en dat 
uitte zich in een beste klap op 
mijn wang. Hij dacht dat ik dan 
wel genezen zou zijn, maar dat 
pakte anders uit. Het beviel zo 
goed dat ik op mijn 16e mijn 
eerste jachtakte had; dat kon 
toen nog. 
Op mijn 19e begon ik met 
kleiduiven schieten, een dure 
hobby. Als ik al dat geld wat ik 
toen letterlijk ‘verschoten’ heb 
aan huizen had besteed, had 
ik toentertijd wel drie huizen 
kunnen kopen. Huizen waren 
toen stukken goedkoper dan 
nu, maar het blijft veel geld. 
De keerzijde was dat ik nu wel 
aan twee Nederlandse kam-
pioenschappen heb mogen 
deelnemen. Kleiduivenschieten 
mag dan een dure hobby zijn 
geweest, maar het is wel een 
hele mooie hobby en op dat 
moment deed ik niemand iets 
te kort. Destijds was ik namelijk 
nog vrijgezel en jullie snappen 
nu vast waarom ik op den duur 
gestopt ben….

Ten slotte wil ik nog mijn ou-
ders bedanken voor alles wat 
ze voor mij gedaan hebben. De 
opvoeding was soms met de 
harde hand, waar ik toen niet 
heel blij mee was,  maar het 
was soms wel nodig. Ik was niet 
altijd de makkelijkste en ik ben 
er niet slechter van geworden! 
Ik ben blij dat ik deze opvoe-
ding heb gehad, want anders 
was ik niet zo ver gekomen als 
wat ik nu heb mogen bereiken. 
Mijn vader is in 2011 overle-
den en kan dit dus niet meer 
lezen, maar ik weet dat hij trots 
geweest was als hij er nog was. 
Dit zou hij alleen niet zo snel 
gezegd hebben, zo was hij nou 
eenmaal. Maar mam, bedankt 
voor alles! 

Roelof Wever
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Nieuws van VDK
De Vereniging Dorpsbelangen Kantens (VDK) probeert zich in 
te zetten voor alle inwoners van Kantens. Suggesties/idee-
en zijn altijd welkom. Het VDK heeft als doel om het welzijn 
van de bewoners van Kantens te bevorderen en de belangen 
te behartigen. Het bestuur van VDK vergadert één keer per 
maand en ééns per jaar is er een jaarvergadering (in 2020 is 
dit in juni). Alle bestuursvergaderingen zijn open voor VDK 
leden, de jaarvergadering is open voor alle omwonenden. Alle 
bestuursleden functioneren op vrijwillige basis.

De laatste jaren heeft VDK zich 
onder andere ingezet voor: 
• Kerstboom en -verlichting bij 
t Schienvat tijdens de feestda-
gen;
• Buurtschouw (o.a. leegstaan-
de huizen, n.a.v. problematiek 
m.b.t. gaswinning onder de 
aandacht van de gemeente 
brengen);
• Vervangen schandpaal;
• Uitreiking stimuleringsprijs 
(2019 naar Bouwcommissie van 
vv K.R.C.);
• Overleg met gemeente en 
provincie over de veiligheid van 
de Middelstumerweg;
• Plannen verbeteren website 
Kantens.nl;
• Verzakking metselwerk 
kademuur bij brug Oosterweg 
onder de aandacht brengen bij 
betrokken partijen;
• Informatie verstrekken aan 
raadsleden over zaken die 
spelen in Kantens;
• Betrokken bij het opnieuw 
inrichten van het Kaansterbos;
• Dierenparkje Bredeweg 
nieuw leven in blazen;
• etc.

Om de belangen van iedereen 
te kunnen behartigen, vragen 
wij u zich aan te melden als 
lid. Het ledenbestand bestaat 
momenteel uit ongeveer 134 
huishoudens. In het bijwerken 
van de ledenadministratie 
zijn in de afgelopen jaren wat 

gaten gevallen door wisse-
lende bestuursleden. Om het 
ledenbestand weer goed op 
orde te krijgen proberen we in 
de maand februari alle niet-le-
den in het dorp te benaderen 
met de vraag om (weer) lid 
te worden. De kosten bedra-
gen slechts € 6,= per jaar per 
meer-persoons huishouden. 
Alleenstaanden betalen € 4,= 
per jaar. Uiteraard kunt u zich 
ook zelf al aanmelden.

Het bestuur bestaat momen-
teel uit acht leden, waarvan 
één (Susanne) vertrekkende is. 
Er is dus ruimte voor een nieuw 
bestuurslid. Mocht je interesse 
hebben, laat het ons vooral 
weten!

VDK is te bereiken op het 
dorpsbelangen@kantens.nl of 
natuurlijk via alle bestuursle-
den.

Met vriendelijke groet, 
Namens VDK, 

Arnold Doornbos (voorzitter) 
Piet Knot (secretaris)
Paul Knot (nieuwe penning-
meester)
Susanne Ongering (vertrekkend 
penningmeester)
Gerda Omta
Willemien Zigterman
Francis van der Kamp
Tamara Carels 
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Floating in t Schienvat 
Vanaf 1 februari as. is het zover, dan kan ook voor Floating 
in Kantens de deuren worden geopend voor het publiek. De 
grote cabine, die volgens sommigen wel wat weg heeft van 
een maancapsule of een duikersvaartuig, is met de nodige 
moeite geplaatst in de oude badkamer achter de kleedka-
mers. Deze kamer is omgetoverd tot een Wellness-ruimte 
om aan vele mensen een heerlijk ontspanningsmoment te 
kunnen bieden. 

Het badwater is maar 30 cen-
timeter diep, waar je door het 
hoge zoutgehalte (30%) als een 
kurkje op gaat drijven. Het wa-
ter heeft dezelfde temperatuur 
als je huid, waardoor je lekker 
kunt ontspannen en even 
afzonderen van de rest van de 
wereld. Het zout is een speciaal 
zout, rijk aan magnesium, wat 
door de hoge concentratie 
wordt opgenomen via de huid. 
Je huid droogt er niet van uit; 
het is juist goed voor de huid 
en aan te bevelen bij huidaan-
doeningen. Het heeft op het 
lichaam een kalmerend effect 
en biedt verlichting bij onder 
andere chronische pijn. 

Op de website kun je meer 
lezen over de gezondheids-
voordelen van floaten en het 
maken van een reservering van 
een sessie: www.fysiotherapie-
kantens.nl

Openingstijden:
Dinsdag
08.00 - 21.00  
Fysiotherapie
08.00 - 21.00  
Floating
16.00 - 17.00  
Open spreekuur fysiotherapie

Donderdag
18.00 - 21.00  
Fysiotherapie
18.00 - 21.00  
Floating

Vrijdag
08.00 - 21.00  
Fysiotherapie
08.00 - 21.00  
Floating

Zaterdag
09.00 - 13.00  
Fysiotherapie
09.00 - 18.00  
Floating

Zondag
12.00 - 18.00  
Floating

Jitske Hoekstra 

Feestelijke opening Fysiotherapie Kantens
Zaterdag 15 februari van 12.00 tot 16.00 uur is in t Schienvat de 
feestelijke opening van Fysiotherapie Kantens.
Tijdens de opening kan men een kijkje nemen achter de deuren 
van de nieuwe fysiotherapieruimte én de floatingkamer. In de gro-
te zaal kan men deelnemen aan zeskampattracties voor jong en 
oud. Iedere bezoeker krijgt een eerste kopje koffie of thee gratis. 
Vrije inloop.
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Sniebonen
Tradities binnen der om ien ere 
te hollen.
Bie ons is t traditie dat wie op 
eerste waarkdag noa nijjoar 
stamppot sniebonen eten. En 
wat smoaken joe dij din lekker 
noa aal dat zuitgoud ien de-
cember. t Smoakt joe aan lutje 
toon tou, zeggen ze wel ais.
t Is n old gebruuk, want k 
heurde dat t joaren leden aal 
eten wer, mor din meer om 
ale draank wat tegenwicht te 
geven, n soort van anti-koa-
ter-medicien. Vrouger deden lu 
aan nijjoarslopen, bie ale buren 
en bekenden laangs om nijjoar 
òf te winnen en doar heurde 
n klokje bie. Het zulfs n tied 
west dat ze bie boerenploatsen 
laangs gingen en din noast n 
zeupke ook n poar sint kregen. 
Noatied n praan sniebonen ien 
moag was nait verkeerd.
Ie kopen nou n pakje sniebo-
nen ien winkel, mor t is aiglieks 
verneukerij. t Binnen gain echte 
sniebonen, mor t lieken wel ge-
snibbelde sperziebonen en zó 
zolt, ie mouten ze wel drij moal 
òfkoken mit schoon wodder.

Mor wel het ien dizze tied nog n 
snieboonpot ien keller stoan?
Sniebonen gruien bie vaaier 
laange stokken omhoog dij 
boven mit taauw bie mekoar 
hollen worden. Bie zummerdag 
as sniebonen kloar wazzen, 
kwam bie mie thoes swilk op 

grode toavel. Snieboonmeulen 
wer van zoller hoald en aan ain 
kaant van toavel vastschroven. 
En din ging t lös! Veurtied 
waren bonen aal òfwozzen 
en struupt en wie as kiender 
moggen bonen deur de baaide 
goatjes van meulen drukken. 
Snibbels vlogen joe om oren 
tou.
Broene snieboonpot was 
schoonmoakt en stond noast 
toavel en doar werren de 
gesnibbelde bonen ien loagjes 
ienvlijd mit nuver zolt der tus-
sen. As pot vol was kwam der 
n douk op, din n plaankje en 
doarop n dikke vlint, dat bou-
del goud aandrukte. Dat begon 
te pekeln en om de zoveul tied 
mos douk oetspould worden, 
den der kwam n dikke widde 
vlij op.
Mor wat was dat lekker man, 
sniebonen oet t vat mit n worst 
of n stuk deurregen spek.
Veur nijjoar wol k alvast n pakje 
ien hoes hemmen. Haren ze 
t bie Plus nait meer te koop, 
oet de handel. Plus zol zien 
uterste best doun om t nog op 
n aander menaaier te kriegen. 
Pakjes sniebonen goan pakjes 
graauwe aarten en rolpens ach-
ternoa. Zain je ook nait meer.
Zo mouten ie joe haitied aan-
pazen aan nije eetgewoontes. 
Vot traditie!

Anje van der Hoek-Linstra

Winter
’t Is klam
’t is miezerig host windstil
De lucht griest aal moar meer.
’t Wordt huverig
’t Vuilt nattig an..verhipte kil
komp aander weer
’t Is net of ’t wintern wil.

Komp wind
Oet ’t Oosten…’t Gromt
De temperatuur zakt meer en meer
’t Wil snaaien
Viene vlokkies daansen in ’t rond
Op en neer…hin en weer
Vallen zachies op de grond.

Doe winter…
Doe zaachte…doe barre…doe strenge
Tovenoar, kunstenoar.
Blief kommen
Ok ankom joar.

Herman Depping
Peize

“Broaden stoetjes”
( Wentelteefjes )
Benodigdheden:
6 sneetjes oud brood
¾ dl melk
3 eieren
1 theelepel kaneel
50 gr suiker

Snij de korsten van het brood, 
maar zo dat er nog wat stevig-
heid blijft.
Klop de eieren, melk, kaneel en 
de suiker. Week hierin kort de 
plakjes brood.
Laat wat boter in een koeken-
pan warm worden en bak aan 
beide kanten lichtbruin.

Beste inwoners van Kantens, 
Rottum en Stitswerd,
door recente ontwikkelingen kon het vorige inzamelmoment 
(18 januari jl.) voor oud papier helaas op het laatste moment 
geen doorgang vinden. Er wordt momenteel nagedacht over 
hoe dit in de toekomst vorm te geven, zodat we met elkaar 
geld kunnen blijven inzamelen voor de kinderen van de peu-
terspeelzaal & basisschool in Kantens!

Houdt u hiervoor t Lougnijs in 
de gaten; we zullen u op deze 
manier blijven informeren!

Om het oud papier op korte 
termijn toch te kunnen inzame-
len, staan er binnenkort twee 
containers op de parkeerplaats 
van het voetbalveld in Kantens 
waar u uw oud papier zelf kan 
inbrengen.
(Als dit uzelf niet goed lukt, 
vraag uw familie, vrienden of 
buren om hulp. Ze willen u vast 
graag even helpen)
Denkt u erom dat u uw oud 
papier goed verpakt en zo ver 
mogelijk achterin de container 

legt? U kunt de container zelf 
openen en sluiten.
(omkaderen)
OUD PAPIER-inbreng:
ZATERDAG 1 februari van 9.00 
uur tot en met ZONDAG 2 
februari 18.00 uur
(einde omkadering)

Zijn er vragen of opmerkingen, 
dan kunt u gedurende ope-
ningstijden contact opnemen 
met OBS Klinkenborg (T 
551788).

Vriendelijke groeten, 
de oud-papier commissie
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Geslaagde Bingo-avond 
met CSCW
Op zaterdag 28 december werd de jaarlijkse Bingo van de CSCW 
gehouden. Zo’n vijftig enthousiaste bingoërs zaten met een stift 
in de aanslag op het puntje van hun stoel, toen om acht uur de 
spreekwoordelijke ballen werden gedraaid. Er waren acht rondes, 
waarvan de laatste ronde de ‘Superronde’ waarin werd gestreden 
om een 8-persoons grillplaat mét vleespakket. Naast deze prach-
tige hoofdprijs gingen veel mensen blij naar huis met tegoedbon-
nen van t Schienvat, bakkerij Post en slagerij Zuidhof! Uiteraard 
pas wanneer je een correcte bingo had, want voorafgaand aan de 
bingo was er gekscherend met de zaal afgesproken dat je bij een 
foutieve ofwel valse bingo een liedje moest zingen. En je raadt 
het al! Er was een valse bingo, maar dan is in je eentje een liedje 
zingen wel een beetje eng. Dus onder leiding van de gastvrouwen 
Daniela Dijkema en Janny Reiffers werd er door de hele zaal het 
Gronings volkslied gezongen. Na afloop van de bingo werden de 
tafels aan de kant geschoven en was er gelegenheid om te dan-
sen. De muzikale begeleiding van de avond werd verzorgd door 
Gert Homan. 

Het was een hele geslaagde avond met veel lachende gezichten! 
Heel erg bedankt namens het CSCW voor deze gezellige avond! 
Voor degenen die geen bingo hadden; volgend jaar weer nieuwe 
ronden en nieuwe kansen!

Hallo lieve mensen, 
Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor onze toneelavond in het 
dorpshuis te Rottum. Het toneelstuk ‘Wie gaat er nu ’t bed in?’ van 
José Raaphorst wordt voor u gespeeld door de Kloosterspeulers 
uit Rottum. De uitvoering vindt plaats op vrijdag 14 februari as. 
om 20.00 uur in Kloosterstee.

Wij zijn er klaar voor!
De Kloosterspeulers.
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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!

Nieuwe ontwikkelingen  
bij Coöperatie EIK e.o. u.a.
Coöperatie EIK heeft bij familie van Velde, de boerderij aan de 
Oosterweg 6a te Kantens, de mogelijkheid om daar 200 zonnepa-
nelen te leggen op de machineloods. De financiën daarvoor zijn 
rond. 

Het voordeel van de nieuwe 
generatie zonnepanelen is, dat 
de opbrengst per paneel groter 
is terwijl de panelen per stuk 
goedkoper zijn geworden. Dit 
houdt in dat in tegenstelling tot 
het vorige Postcode Roos Dak 
(PCR) bij Lenstra het inleggeld 
per paneel € 20,00 lager is, 
namelijk € 69,00 i.p.v. € 89,00 
en de opbrengst geen 240 KwH 
maar 300 KwH is!
De jaarlijkse contributie bij 
deelname per paneel blijft wel 
hetzelfde. Dit is het bedrag 
waarmee de lening voor de 
aanschaf wordt afgelost en 
andere kosten worden betaald. 

Bent u geïnteresseerd in het 
plaatsen van zonnepanelen, 
maar u heeft geen eigen dak 
dat geschikt is? Coöperatie EIK 
geeft u nu weer dé kans om 
deel te nemen in een lokaal 
duurzaam initiatief waarvan 

de baten direct terugvloeien 
naar deelnemer en zijn directe 
leefomgeving.

Door zonne-energie op te 
wekken draagt u bij aan een 
schoner milieu en u kunt zelf 
profiteren van een lagere ener-
gierekening. Het rendement, zo 
is gebleken, is ± 10% per jaar 
op uw inleggeld.

U kunt zich melden voor 
deelname bij de Coöperatie, via 
ons mailadres  cooperatie.eik@
gmal.com.
Ook zal er binnenkort een 
voorlichtingsavond zijn in 
Usquert, omdat het initiatief 
voor dit nieuwe PCR-dak een 
samenwerking met Usquert 
is. Daarover zal nog nadere 
berichtgeving volgen.

Wordt vervolgd.

Namens het bestuur
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Kerkdiensten
Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt Kantens

Zondag 2 februari
11.00 uur – ds. T. Dijkema 
(viering H.A.)
14.30 uur – ds. A. Driest 
(in Middelstum)
 
Zondag 9 februari
09.30 uur – kandidaat T. Bek-
kema 
14.30 uur – ds. J.T. Jansen 
(in Kantens)

Zondag 16 februari
09.30 uur – ds. C. Kanis
14.30 uur – ds. A. Dekker 
(in Middelstum)

Zondag 23 februari
09.30 uur – ds. M.A. de Niet 
14.30 uur – ds. J. Plug 
(in Kantens)

Chr. Gereformeerde  Kerk 
Kantens

Zondag 2 februari
09.30 uur – ds. C.J. van den 
Boogert
14.30 uur – ds. A.J. van Zuijle-
kom

Zondag 9 februari
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. R. Jansen

Zondag 16 februari
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J. Sijtsma
 
Zondag 23 februari
09.30 uur – ds. H. Fahner
14.30 uur – ds. H. Fahner

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum
 
Zondag 2 februari
10.00 uur - ds. R. Kleijer, Haren

Zondag 9 februari
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
(koffi  e/thee in Salem)

Zondag 16 februari
10.00 uur - dienst door de 
kerkenraad
 
Zondag 23 februari
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Muzikale Vesper
m.m.v. Riepster Cantorij o.l.v. 
Henk de Vries en Vincent Hen-
sen-Oosterdijk, orgel
(koffi  e/thee in Salem)

Dorpskerk Rottum

Zondag 9 februari
19.00 uur – ds. G. Postma

Zondag 23 februari 
19.00 uur – ds. H. Poot

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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AGENDA Rottum
Vrijdag 14 februari
Kloosterstee
20.00 uur
Toneeluitvoering Kloosterspeu-
lers 

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

Maandag 10 februari
t Schienvat
20.00 – 21.30 uur 
VDK vergadering

Dinsdag 11 februari
t Schienvat
20.00 – 21.30 uur
Vrouwen van Nu

Zaterdag 15 februari 
t Schienvat
12.00 – 16.00 uur
Opening Fysiotherapie Kantens

Zaterdag 22 februari
vanuit t Schienvat
16.00 – 18.00 uur
Schaatsen Kardinge

Woensdag 26 februari
t Schienvat
19.30 – 22.00 uur
bridge

Vrijdag 28 februari
t Schienvat
21.00 – 01.00 uur
jamsessie

VASTE ACTIVITEITEN  
t SCHIENVAT

Dinsdag 
09.45 – 11.00 uur
Bewegen op muziek 
19.00 – 20.00 uur
Badminton
20.30 – 22.00 uur
Tai Chi

Woensdag
15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
19.30 – 20.45 uur
You Better Work 

o.l.v. Ineke Doornbos
20.00 – 20.30 uur
Damclub 
Let op: vanaf 23 oktober om de 
twee weken; nu op woensdag!

Donderdag
20.00 – 22.00 uur
Training stijldansen

Vrijdag
15.00 – 18.00 uur
Boeken Lees Kamer
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria
20.00 – 22.30 uur
Biljartclub

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: 
Patiënten van de aangesloten 
praktijken binnen de Vereni-
ging Tandartsen Noord-Gronin-
gen kunnen bij spoedklachten 
het centrale nummer 0900-
0608 (kosten € 0,25 p/m) voor 
informatie over de dienstdoen-
de tandarts/tandartspraktijk 
raadplegen.  

Op de website www.vtng.nl 
kunt u een overzicht van de 
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag vervallen per 1 
januari 2020! 
Raadpleeg het 0900-0608 num-
mer voor meer informatie. 

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

De Boeken-Lees-Kamer
Zoals u kunt zien op de foto gaat dit keer het nieuws uit de 
Boeken-Lees-Kamer over Henning Mankell.
Hij was (een paar jaar geleden is hij overleden) een zeer 
bekende Zweedse schrijver van misdaadromans. Zijn boeken, 
buiten het feit dat ze goed en spannend geschreven zijn, 
getuigen van een duidelijke maatschappijkritiek o.a. op het 
koloniale verleden, discriminatie van onschuldige buitenlan-
ders, arbeidsuitbuiting en armoede.

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

MAALTIJDSERVICE  
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613

Hij nam geen blad voor de 
mond en trad vaak in de open-
baarheid om stelling tegen be-
paalde zaken te nemen. Maar 
voor het grote publiek werd hij 
toch het meest bekend en ge-
liefd door zijn goed geschreven 
boeken die zo bijzonder goed 
zijn en veel mensen aanspra-
ken.

In Nederland kennen de men-
sen hem door de tv-serie over 
een eigenwijze inspecteur Kurt 
Wallander, die een aparte visie 
had op de misdaad en gewoon 
zijn eigen gang ging. Dat gaf 
wel problemen met zijn bazen, 
maar daar trok hij zich niets 
van aan.

Ook heeft hij een aantal ro-
mans geplaatst in Afrika waar 
hij vele jaren van zijn leven 
heeft doorgebracht. In Mozam-
bique richtte hij o.a. een thea-
ter op; want naast schrijver was 

hij ook regisseur. Daar kregen 
jonge mensen de kans om het 
vak te leren.

Er staat een aardig stapeltje 
boeken van deze sympathie-
ke schrijver in de kast en u 
bent van harte welkom eens 
een boek van deze meneer te 
proberen.

Anneke van de Graaf 

Schaatsen Kardinge
Zaterdag 22 februari 2020 is er weer vrij schaatsen voor onze 
leden op de baan Kardinge; aanvang om 16.00 uur en einde om 
18.00 uur. Ieder Rijdt op eigen gelegenheid naar Kardinge. U zult 
hierover ook nog een flyer ontvangen. 
Leden kunnen vooraf een kaartje halen bij t Schienvat, waar 
bestuursleden aanwezig zijn. Heb je geen schaatsen of zijn deze 
nog niet geslepen? De Schaatswinkel in Kardinge is open waar 
schaatsen gehuurd kunnen worden…
Na terugkeer in Kantens staat er een 
hapje en een drankje voor u klaar in 
t Schienvat.

Het bestuur van de 
IJsvereniging Kantens
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Oproep voor iedereen!
Het volgende nummer (maart 2020) bestaat t Lougnijs 40 jaar! 
Dit ‘robijnen’ jubileum willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. We besteden een deel van t Lougnijs aan dit jubileum 
met leuke wetenswaardigheden en verhalen en we halen herinne-
ringen op.
Ook ú viert natuurlijk een beetje feest. t Lougnijs is van én voor u!
U kunt daarom als bewoner, adverteerder, bestuurder van vereni-
gingen, clubs, kerk etc. een herinnering, anekdote, gebeurtenis, 
groet, felicitatie of wens insturen die we in het speciale jubileum-
katern zullen plaatsen.
Graag zien we uw korte ‘tekst’ vóór vrijdag 14 februari 2020 tege-
moet op info@tlougnijs.nl. 

Met vriendelijke groet,
De redactie van t Lougnijs

Vrouwen van Nu, afd. Middelstum-Kantens e.o. heeft voor dins-
dag 11 februari 2020 Willemijn Ahlers uitgenodigd, waar zij vertelt 
over het leven van een transgender. Vroeger was ze Willem, nu 
is ze Willemijn. Op deze bijeenkomst vertelt Willemijn Ahlers 
hoe het kwam dat zij op een cursus persoonlijk leiderschap met 
zichzelf geconfronteerd werd, en wat voor gevolgen dit voor haar 
maar ook voor haar gezin en haar werk bij de politie heeft gehad. 
Willemijn wil met deze lezing een beeld geven over een actueel 
onderwerp waar veel over gesproken wordt, maar waarover ook 
veel onbekend is.
Aanvang is om 20.00 uur in t Schienvat te Kantens.  
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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

Maart-nummer 
uiterste inleverdatum 
14 februari 2020

Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens

Per mail
M info@tlougnijs.nl

De redactie houdt zich het recht 
voor kopij in te korten!
De redactie is niet verantwoor-
delijk voor de inhoud van de 
ingezonden stukken.

Administratie:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE  KANTENS
T 0595 434206
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 Reiff ers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warff um

Foto van de maand
Hier is het winter, geen sneeuw te zien, maar wel veel nattigheid. Maar aan de andere kant van de 
aarde is het hartje zomer en kurkdroog. Al weken lang zien wij de beelden van verwoestende bran-
den die slachtoff ers maakt onder mens en dier.
Maar gelukkig heeft onze jeugd het hart op de juiste plek en zet zich met fi ets en skelter in voor de 
getroff en dieren in Australië.

SOS Koala
Wij, Hein, Jesse en Ties uit Kantens, zijn een statiegeldfl essenactie begonnen om geld op te ha-
len voor de Koala’s in Australië. We komen met skelter/fi ets langs de deur om de fl essen op te 
halen. Heeft u ons gemist, stuur dan een berichtje naar M 06-13390113 en wij komen de fl essen 
graag bij u ophalen! 

Foto: Fred Reiffers

OUD PAPIER
zaterdag 1 februari

vanaf 09.00 uur
t/m zondag 2 februari

18.00 uur
T 551788 (OBS)

Dorpsbudgetten in Het Hogeland
Eind vorig jaar heeft het college 
van B&W van gemeente Het 
Hogeland bekend gemaakt dat 
zij voor 2020, 2021 en 2022 elk 
jaar een bedrag van € 900.000 
beschikbaar stellen om de 
leefbaarheid en vitaliteit in de 
dorpen binnen de gemeente te 
verbeteren.
Iedere inwoner krijgt de moge-
lijkheid om zelf met initiatieven 
hiervoor te komen.
De regels voor de aanvragen 
zijn ruim gesteld en er zal snel 
over aanvragen beslist gaan 
worden. Het is belangrijk dat 
voorstellen aantoonbaar op 
draagvlak in een dorp kun-
nen rekenen, de leefbaarheid 

verbeteren, en een algemeen 
publiek belang dienen.
De dorpencoördinatoren kun-
nen zorgen voor begeleiding 
tijdens het traject.
De regeling is ingegaan per 1 
januari 2020.
Meer informatie (inclusief het 
aanvraagformulier) is te vinden 
op de website van Het Hoge-
land: https://hethogeland.nl/
subsidies-en-leningen/dorps-
budget.html 

Heeft u een goed idee voor uw 
dorp? Aarzel dan niet om een 
aanvraag in te dienen! 


