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Maandelijkse 
informatiekrant voor 
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

Atelier raam/tuinroute 
Hoge Noorden
Zo’n twee jaar geleden heb ik op Facebook een oproep geplaatst. Ik had mijn atelier een paar keer 
open gedaan voor bezoekers en dacht dat het leuker zou zijn als er meer kunstenaars zijn die dat 
zouden doen. En dat er dan maandelijks een soort van route langs de kunstenaars gemaakt zou 
kunnen worden.

Het berichtje op Facebook had 
resultaat. De aanmeldingen 
kwamen binnen. 
Daarbij rezen ook de vragen: 
“Hoe wordt er reclame 
gemaakt” en “Wie mogen er 
meedoen”? 
Met elkaar ontstond langzaam 
het idee over hoe de route 
in elkaar moest steken. 

Atelierroute Hoge Noorden was 
ontstaan.
Bij elke nieuwe aanmelding 
wordt er door de hele 
groep gekeken of het werk 
een aanvulling op de route 
is. Want die willen wij zo 
afwisselend mogelijk houden. 
Er wordt aandacht telkens 
gevraagd door het schrijven 
van persberichten, het 
openen en bijhouden van een 
Facebookpagina en er wordt 
een website gemaakt.

Er zijn momenteel 20 
kunstenaars aangesloten. 
Zij wonen en werken 
allemaal in het gebied tussen 
Onderdendam, ’t Zandt en 
Roodeschool. De aangesloten 
kunstenaars kunnen zich per 

maand aanmelden, zodat de 
route spannend en afwisselend 
blijft. Af en toe wordt er een 
gastexposant uitgenodigd, 
die dan in het atelier van een 
kunstenaar exposeert. Het 
gemiddelde aantal bezoekers is 
rond de dertig.

Juni
40e jaargang - 
2020

DE PEN

UITGEVLOGEN

SPEELTUIN MEIKOOI 
BEDANKT STROKA

VAKWERK

BERICHTJE VAN CSCW

NIEUWS VAN DE 
KLINKENBORG

LIEVE DAMES

CORONA BIJ FAMILIE 
BLAAUWWIEKEL

COLLECTE T LOUGNIJS 
2020

VAN HET BOERENERF

JEUGD VV K.R.C. 
HERVAT TRAININGEN

CORONA IN T SCHIENVAT

GRUNNEGER HOUKJE

BOODSCHAPPEN 
IN CORONATIJD

NIEUWS VAN COÖP EIK

AGENDA

DE GROTE GEERT

Atelier raam/tuinroute Atelier raam/tuinroute 



2

Deze ATELIERRAAMROUTE 
gaat van start in het 

Hemelvaartweekend en 
het Pinksterweekend  
(30 mei t/m 1 juni).  

De route gaat van Kantens en 
Rottum en verder.... Met mooi 
weer, wanneer veel mensen 
op de fiets of met de auto een 
rondje gaan rijden, wordt dat 
een prachtige tocht!

Alle namen en adressen van 
de deelnemende kunstenaars 
en de gasten van deze route 
kunt u vanaf 19 mei vinden 
op www.gerdaonnes.com
Bij voorbaat dank van alle 
deelnemende kunstenaars 

Vriendelijke groet 
Gerda Onnes

Vanwege de coronamaatregelen 
heeft de route al een paar 
keer niet kunnen plaatsvinden. 
Atelierroute Hoge Noorden 
komt nu met een alternatief 
voor de klassieke aterlierroute. 
De kunstenaars kunnen hun 
publiek niet binnen ontvangen, 
daarom een kunstroute die 
je buiten kunt beleven: de 
kunstwerken staan voor het 
raam en op sommige plekken 
in de tuin!

Om er een interessante route 
te maken, doen er meer 
kunstenaars uit de regio 
mee dan tijdens de vorige 
afleveringen van de route. 
Ook kunstenaars die niet 
aangesloten zijn, kunnen deze 
keer meedoen. Ondertussen 
hebben zich al 27 kunstenaars 
aangemeld!

Vanuit de kinderspeelweek 
Het geldende verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 
september, heeft premier Rutte bekendgemaakt. Aangezien de 
kinderspeelweek als een evenement wordt gezien, gaat deze niet 
door dit jaar. 
Het zou in deze tijd ook veel lastiger zijn om dit te orgainseren en 
het brengt risico’s  met zich mee. Daarom hebben we als bestuur 
besloten alle activiteiten voor 2020 te annuleren.
We hopen in 2021 de verschillende acties en de speelweek te 
kunnen organiseren en er een groot feest van te maken.

Bestuur van Kinderspeelweek
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1. Even voorstellen (naam, 
adres, leeftijd):
Hoi! Mijn naam is Nienke 
Brontsema, ik ben 20 jaar 
oud en ik woon aan de 
Stitswerderlaan in Kantens.

2 Wat doe je het liefst in je 
vrije tijd?
In mijn vrije tijd ben ik te 
vinden in de sportschool of 
ik ben met mijn vrienden of 
familie.

3. Waaruit bestaat je 
favoriete ontbijt?
Ik vind eigenlijk heel veel 
lekker als ontbijt, maar sinds 
kort ben ik helemaal weg van 
smoothiebowls.

4. Wat is je favoriete 
kledingstuk?
Het liefste draag ik gewoon een 
spijkerbroek.

5. Waar krijg je de meeste 
energie van?
Ik krijg heel veel energie van 
positieve en gemotiveerde 
mensen. Maar ook na een 
goede sportsessie krijg ik een 
energieboost.

6. Naar welke radiozender(s) 
luister je het liefst en 
waarom?
Ik luister niet veel naar de 

radio, ik luister vooral naar 
muziek via Spotify.

7. Welk nummer (zang/
muziek) raakt je elke keer 
weer?
Er zijn verschillende nummers 
die mij raken. Nummers van 
de artiesten Coldplay, Birdy 
en Billy Eilish raken mij het 
meeste. Daarnaast luister ik op 
sommige momenten klassieke 
muziek, de meeste mensen 
zouden dit misschien niet van 
mij verwachten.

8. Met welke BN-er zou je 
wel eens willen dineren en 
waarom?
Over deze vraag moest ik 
heel lang nadenken en ik heb 
uiteindelijk gekozen voor 
Danique Bossers. Ze is niet 
super bekend. Ze heeft op 
jonge leeftijd een kledingzaak 
met de naam ‘Mostwantednl’ 
opgericht. Dat is denk ik wel 
ieders meisjesdroom om een 
eigen kledingzaak te starten.

9. Wat zou je doen met  € 1 
miljoen?
Ik zou gaan reizen en een 
leuk huisje kopen ergens in 
Groningen.

10. Wat durf of doe je ECHT 
niet?
Bungeejumpen, ik snap niet dat 
mensen dat zichzelf aan doen, 
haha. 
 
11. Wat wil je altijd nog eens 
doen (toekomstdroom/
wens)?
Ik zou meer van de wereld 
willen zien en mijn grootste 
droom is om ooit moeder te 
worden.

12. Aan wie geef je de Pen 
door?
Jeroen Brontsema

Rectificatie 
In het vorige nummer van t Lougnijs, werd in het speciale 
Bevrijdingskatern een stuk geschreven over Het Schaakspel. Eén 
van de hoofdrolspelers was Gerad Werkman. Helaas is toen de 
naam van Gerad verkeerd gespeld. Net als onze molenaar was 
zijn naam: Gerad en niet Gerard.
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Hoi, Ik ben Pia van Dellen, de hekkensluiter van de familie. 
Dochter van Jan en Coba van Dellen. De jongste van het gezin 
met zeven oudere broers en één oudere zus. Ik ben opgegroeid 
in de Meidoornstraat waar ik een heerlijke kindertijd heb mogen 
beleven.

Mijn zus is verongelukt toen ik 
vier jaar oud was. Een droevige 
tijd voor ons gezin, maar 
gelukkig was ik te jong om dit 
bewust te beseffen. Voor mijn 
gevoel werd ons gezin juist 
groter. Mijn Tante Hindrikje 
ging ook voor ons zorgen. En ik 
was altijd welkom bij de familie 
Goosen en familie Knapper. 
Bij Mevr. Knapper kom ik nog 
ieder jaar op bezoek; haar man 
en ik waren op dezelfde dag 
jarig. Als kleine meid ging ik 
voor schooltijd bij hun langs op 
10 november om cadeautjes 
te wisselen. En nu ook namens 
mijn moeder breng ik een 
bloemetje. 

Wij hebben vroeger een 
circusvoorstelling gegeven 
in de straat met de naam 
“Knagode” de eerste letters van 
onze achternamen. ‘s Zomers 
woonden we veel buiten; de 
ouders zaten op het bankje 
aan het begin van de straat en 
wij als kinderen waren aan het 
voetballen, verstoppertje of 
stoeprandje spelen. 
Als kleine meid ging ik naar het 
Kleuterhofje en daarna naar 
de Klinkenborgschool. Ik ben 

zelfs een jaar eerder naar de 
kleuterschool gegaan, gezellig 
met mijn jongste broer mee. 
Op de lagere school heb ik ook 
een fijne tijd mogen beleven. 
De leukste herinnering voor 
mij was in de winter. Wanneer 
er sneeuw lag, maakten we 
een hele lange glijbaan in 
de tuin. De tuin liep naar 
beneden en we gingen heel 
hard. Ook de kinderspeelweek 
was een jaarlijks hoogtepunt. 
Op dinsdag was er gym in t 
Schienvat; ook hieraan heb ik 
warme herinneringen. Ik zou 
het hele Lougnijs wel kunnen 
vullen met fijne herinneringen.

Na de lagere school ging 
ik op mijn fiets naar de 
huishoudschool, samen 
met mijn buurjongen 
André. Die ging ook naar de 
huishoudschool. Later met de 
Gado-bus naar de Stad voor 
een MBO opleiding. Ik ben 
agogisch werker geworden en 
werk nu alweer ruim 22 jaar 
met MVG cliënten (red. moeilijk 
verstaanbaar gedrag) bij ‘s 
Heeren Loo.
Vanuit Kantens zijn we verhuisd 
naar Uithuizen. Maar ja, de 
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Dankzij een gulle gift van stichting STROKA is het speeltuintje 
aan de Kooistraat en de Meidoornstraat in Kantens uitgebreid 
met een superleuk speeltoestel en een mooie ronde picknicktafel 
die plaats geeft aan maar liefst 8 personen. 

Het speeltoestel, een haaien wipwap, werd op Bevrijdingsdag 
in gebruik genomen en de kinderen waren er zichtbaar enorm 
blij mee. Ze stonden in een rij te wachten om het nieuwe toestel 
te proberen. Twee jaar geleden werd het speeltuintje ook al 
uitgebreid met een klimhuisje met glijbaan en schommels; ook 
toen gefinancierd door stichting STROKA.
 
Speeltuin update: 
In het speeltuintje is de oude wipwap in mooie nieuwe kleuren 
gezet en is het speeltuinpad onkruidvrij gemaakt. Het klimrek 
wordt nog voorzien van een nieuw verflaagje en dan zijn we klaar 
voor een heerlijke zomer!

Speeltuin MeiKooi 

dorpen Kantens en Rottum 
blijven toch een beetje thuis. 
Dus heb ik in Rottum gewoond 
waar mijn zoon is geboren 
in 1994. Rottum, het dorp 
waar ons gezin is ontstaan 
met het kleinste huisje van 
de provincie. We zijn nog 

een aantal keren verhuisd en 
uiteindelijk op Hoogwatum in 
Bierum neergestreken. Hier 
zouden Alfred en ik samen oud 
worden, echter dat “samen” 
ging anders en nu ben ik twee 
jaar weduwe. 

Hier op Hoogwatum woon 
ik vlakbij het strand aan de 
Waddenzee. Ik ben Wikster van 
het Wad. Wikster is een oud 
Gronings woord voor Heks. 
Ik geloof in de oude religie. In 
mijn tuin is een Rustpunt en 
je kan hier van alles leren over 
heksendingen, kruiden ect. 
Ook ben ik in opleiding om 
Gastvrouw van Werelderfgoed 
de Wadden te worden. Want ja, 
als Wikster van het Wad moet 
je toch kennis hebben van de 
Wadden.

Groetjes Pia

t Foske
Beste Rottumers, 

Zoals jullie wel gezien zullen hebben, is vakantiehuisje ‘t Foske 
verkocht. De nieuwe eigenaar gaat het huisje vanaf juli als 
woonhuis gebruiken. Hiermee is een einde gekomen aan het 
gebruik als vakantiehuisje. Door de coronacrisis hebben we 
helaas alle zomergasten moeten annuleren en ons afscheid 
van het huisje verloopt daardoor heel anders dan we gehoopt 
hadden.
Gelukkig verlaten wij zelf het Hogeland niet, maar blijven we in de 
regio wonen.

Hartelijke groet, 
Ingrid en Margreet

Speeltuin MeiKooi bedankt 
stichting STROKA
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Beste buurtgenoten,
Ik ben Kim Haaxma en mij is gevraagd om in deze rubriek iets te 
vertellen over mijn werk als fotograaf.

Zoals dat bij vele fotografen 
gaat, is mijn werk ook ooit 
uit hobby ontstaan. Van 
jongs af aan heb ik graag 
gefotografeerd. Eerst was ik er 
nog niet heel bewust mee bezig 
maar fotografie had al wel 
een grote aantrekkingskracht 
op mij. Circa 10 jaar 
geleden kocht ik mijn eerste 
spiegelreflexcamera. Achteraf 
bleek deze aanschaf een 
belangrijke eerste stap naar 
mijn werk als fotograaf. 
Ik begon eerst met het 
fotograferen van mijn eigen 
kinderen. Deze foto’s werden 
door anderen gezien en 
gewaardeerd en zo werd ik 
gevraagd ook voor hen foto’s te 
maken. Dit was erg leuk, maar 
op een gegeven moment liep 
dit wat uit de hand. Het werd 
tijd om van een leuke hobby 
mijn werk te gaan maken en ik 
ben daarom een vakopleiding 
fotografie gaan volgen en 
sinds circa 6 jaar fotografeer ik 
beroepsmatig. 

Door de komst van de mobiele 
telefoons met camera, maakt 
iedereen nu heel veel foto’s. 
Dat is natuurlijk leuk en onder 
goede omstandigheden 
levert dat ook leuke kiekjes 
op, maar het specialisme van 
een professionele fotograaf 
is om juist ook tijdens sléchte 

omstandigheden goede 
foto’s te maken. Bijvoorbeeld 
wanneer er weinig licht is of als 
het onderwerp beweegt. Dat is 
dus precies het verschil tussen 
kiekje en een professionele 
foto!  

Zoals elke bakker zijn 
eigen receptuur heeft, zo 
heeft elke fotograaf ook 
zijn eigen stijl. Standpunt, 
compositie, lichtgebruik, 
camera-instellingen en 
nabewerking zijn bijvoorbeeld 
allemaal van invloed op het 
eindresultaat en dit zorgt voor 
de persoonlijke “handtekening” 
van de fotograaf. Uiteraard 
is het onderwerp ook zeer 
bepalend (bijvoorbeeld: natuur, 
documentair, architectuur, 
portret etc.).

Het fotograferen van mensen 
(portret) heeft mijn voorliefde. 
Ik vind de samenwerking erg 
leuk en het geeft mij veel 
voldoening om te zien dat 
iemand blij verrast is met 
de beelden die ik van ze 
maak. Vaak zijn mensen in 
eerste instantie wat onzeker 
of ongemakkelijk voor de 
camera, dit is heel begrijpelijk. 
Het proces om dan samen 
gaandeweg de shoot op een 
ongedwongen manier tot 
steeds mooiere resultaten te 
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komen, vind ik leuk. 
Of ik nu een familie-shoot 
heb, een persoonlijk portret 
of een bedrijfsreportage maak 
voor een website, achter elke 
shoot zit een eigen verhaal. Dat 
maakt het interessant.  
Zo was er een gezin met een 
autistische zoon die in eerste 
instantie absoluut niet op 
de foto wilde. Ik gaf hem zijn 
ruimte en toen hij ontdekte 
dat hij bij mij niet stil hoefde 
te poseren maar gewoon 
lekker zijn eigen gang kon 
gaan - en zelfs in de bomen 
mocht klimmen tijdens de 
shoot - bloeide hij helemaal 
op. Uiteindelijk stond hij mij 
uitgebreid te instrueren wat 
voor foto’s ik van hem moest 
maken. Hij vond het geweldig 
en bedankte me zelfs na 
afloop.  
Of zo maakte ik een serie 
voor een vrouw die een 
borstamputatie moest 
ondergaan en haar lichaam 
voor de operatie nog éénmaal 
mooi en smaakvol vastgelegd 
wilde hebben. 
Ook moest ik eens voor 
een bedrijf op locatie 40 
medewerkers portretteren. 
Een oudere dame gedroeg zich 
opstandig en onaardig. Het 
was me al gauw duidelijk dat 
dit voortkwam uit onzekerheid 
over haar uiterlijk. Het lukte me 
uiteindelijk om haar op haar 
gemak te stellen en toen zijn 
we samen aan de slag gegaan. 
Haar baas belde mij een week 
later om te zeggen dat ze zó 
blij was met de foto’s dat ze de 
hele week had lopen stralen op 
kantoor. 

Het is voor mij als fotograaf 
natuurlijk heel belangrijk om 
mooie foto’s af te leveren, maar 
het feit dat al deze mensen zich 
daarvoor kwetsbaar durven op 
te stellen en hun vertrouwen 
aan mij durven te geven, 
vind ik toch het allergrootste 
compliment.     

Wij wonen op een boerderij 
aan de Hogeweg 4 in Rottum 
en hebben daar een grote 
landschapstuin met veel mooie 
plekjes. Ik gebruik de natuur 
dan ook graag als decor voor 
mijn foto’s. Soms is dat een 
ruige slootwal vol wuivend 
riet en de volgende keer is het 
juist een bijzondere kleur of de 
mooie speling van het licht die 
de sfeer bepaalt. 
Binnen, in mijn eigen studio 

probeer ik ook altijd creatief 
om te gaan met licht, vormen 
en de mogelijkheden van 
mijn apparatuur waardoor 
verrassende foto’s ontstaan. 
Dus ook daar geen 
standaardbeelden maar altijd 
foto’s met een twist.

Naast portretfotografie, maak 
ik binnen de fotografie ook 
graag uitstapjes naar andere 
onderwerpen. Zo creëerde ik 
een artistiek waterballet om 
te fotograferen en maakte ik 
een creatieve beeldspraakserie 
waarmee ik een half jaar in 
Groningen is geëxposeerd.

Ook ben ik deelnemer van de 
‘Atelierroute Hoge Noorden’. 
Hierbij zijn diverse kunstenaars 
uit de regio aangesloten en 
elke eerste zondag van de 
maand stellen zij hun ateliers 
open voor bezoekers. Door 
Corona kon de Atelierroute 
de afgelopen maanden helaas 
niet doorgaan, maar de 
versoepelde regels geven wat 
meer ruimte en nu is er een 
leuk initiatief ontstaan om met 
Hemelvaart en Pinksteren een 
‘Corona-veilige raam-tuinroute’ 
te organiseren. Dit is een leuke 
manier om er toch weer eens 
op uit te trekken. Op zondag 
31 mei stel ik onze tuin open 
om mijn foto’s te exposeren. 
Kijk voor meer informatie over 
de Atelierroute Hoge Noorden 
elders in deze editie van t 
Lougnijs.

Nieuwsgierig geworden naar 
mijn werk of zou je zelf eens 
een professionele foto willen 
laten maken, kijk gerust op 
www.kimhaaxma.nl of kom 
langs tijdens de Atelierroute.

Graag tot ziens!

Berichtje vanuit CSCW: 
Annuleren wandelvierdaagse mei 2020
Zoals de meesten van jullie al wel zullen weten en verwachten, 
gaat de geplande wandelvierdaagse van 25 tot en met 28 mei 
helaas niet door. Enorm jammer, want wandelen is zo fijn voor 
lichaam en geest en we organiseren de vierdaagse al erg lang 
met heel veel plezier. Omdat we een ieder toch de kans willen 
geven de wandelvierdaagse te kunnen lopen, hebben we een 
alternatief bedacht.

Alternatieve wandelvierdaagse juli 2020
In de periode tussen 6 en 17 juli kan een ieder, individueel of 
met het eigen gezin, de vier routes lopen. Het is dus de bedoe-
ling dat binnen dit tijdsbestek vier keer vijf kilometer gewandeld 
gaat worden. Voorafgaand aan de startdatum kan de stempel-
kaart tezamen met de wandelroutes worden opgehaald. Waar 
dit zal zijn zullen we in het volgende Lougnijs publiceren. Wij 
zullen ervoor zorgen dat er op de helft van elke route, gedu-
rende de gehele periode, een stempel beschikbaar is om de 
stempelkaart af te stempelen. Na het wandelen van alle vier 
routes kan de stempelkaart weer worden ingeleverd en krijgt de 
wandelaar de bijbehorende medaille uitgereikt. 
Houd het volgende Lougnijs goed in de gaten voor de flyer 
waarop u alle informatie terug kunt vinden. 

VRIJHEID in CORONATIJD
Omdat we helaas veel thuis zitten wil CSCW iets leuks voor 
de kinderen organiseren. Maak je mooiste knutsel, bouw of 
tekenwerk, stuur VOOR 8 JUNI een foto van jezelf met je knutsel 
met naam en adres gegevens naar:  
06-12767743 of yhofwegen@live.nl

Jouw  foto wordt dan geplaatst in de volgende editie van het 
Lougnijs!  Alle inzendingen krijgen een leuk presentje thuis 
gebracht! (Mag je niet zelf op de foto in het Lougnijs stuur dan 
alleen een foto van je knutsel)

We hopen op veel mooie foto’s! 
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De scholen zijn weer begonnen!
Maandag 11 mei jl. ging het speciaal onderwijs en de 
basisscholen na 8 weken afstandsleren weer open. We vragen 
twee ouders, twee kinderen en drie leerkrachten naar hun 
ervaringen:

Nathalie Schouten, 
ouder van OBS 
Klinkenborgleerlingen groep 
5, 3 en 1:
1. Wat vond je (allemaal) fijn/
positief aan de 8 weken thuis? 
Thuisschool was voor ons 
al iets eerder begonnen. 
Donderdag 12 maart zijn 
onze kinderen voor het eerst 
thuisgebleven. Ook voetbal 
en zwemles gingen ze vanaf 
toen niet naar toe. De snelheid 
waarmee het coronavirus zich 
verspreidde was de reden 
waarom we hiervoor hebben 
gekozen. Thuisisolatie hadden 
we toen vrijwillig voor gekozen. 
Ik heb per 1 februari jl. een jaar 
sabbatical van mijn werk en dat 
kwam toevallig heel fijn uit. 
Thuis lesgeven vond ik een 
mooie ervaring. Ik kon hierdoor 
een andere kant van de 
kinderen zien, ze (meer) nieuwe 
dingen leren. We hebben een 
betere inschatting van wat ze 
wel en niet kunnen. 
We zijn op elkaar aangewezen 
en dat heeft onze band en van 
de kinderen onderling nog 
sterker gemaakt. Heel veel 
verplichtingen zijn weggevallen 
en dat geeft ook veel vrijheid. 
Thuis hebben we veel ruimte 
in en om het huis. Er zijn veel 
uitdagingen voor de kinderen. 
Het weer is over het algemeen 
prachtig geweest. We hebben 
(nog) meer van de natuur 
genoten.

2. Wat vond je vervelend/lastig 
aan deze periode?
De ene dag thuisschool ging 
het geweldig, hadden ze zin 
en was alles snel klaar en 
konden ze weer gaan spelen. 
De andere dag ging het 
helemaal niet en waren ze 
aan het einde van de ochtend 
nog niet klaar. De kinderen 
hebben misschien minder van 
school meegekregen, maar wat 
hebben ze veel levenslessen 
geleerd. 
Het contact met vrienden en 
familie hebben we gemist. En 
de feestjes... ;)

3. Hoe ging deze eerste 
lesweek op school?
Deze week zijn ze voor het 
eerst weer naar school gegaan. 
Het blijft ontzettend spannend 
en we blijven voorzichtig. Maar 
nu hebben we niet meer de 
garantie dat we geen corona 
hebben en misschien het 
zelfs verspreiden. Dat is even 
wennen. Alles gaat voorzichtig 

Esther Hovenkamp, 
leerkracht OBS Klinkenborg 
groep 3, 4 en 5:
1. Wat vond je (allemaal) fijn/
positief aan de 8 weken thuis? 
Ik vond en vind het nog steeds 
een rare periode. Van de ene 
op de andere dag mochten 
de kinderen niet meer naar 
school.  
Het was voor mijzelf echt even 
wennen om een ander ritme 
te vinden. In plaats van vier 
dagen naar school, ging ik nu 
nog maar twee dagen. Een 
dag om een aantal kinderen 
op te vangen en les te geven. 
Ook was ik een dag op school 
om de nieuwe leerstof en 
weektaken aan de ouders te 
geven. Het gemaakte huiswerk 
van de leerlingen controleerde 
ik dan ook op dat moment. Dit 
contactmoment met de ouders 
vond ik altijd echt fijn. 
Op de andere twee dagen 
thuis kon ik mijn eigen tijd 
indelen. Dat was ook wel 
fijn. Ik gebruikte de tijd om 
filmpjes op Youtube te zetten 
met daarop instructies bij de 
lessen. Zodat de leerlingen de 
instructie via Youtube konden 
volgen. Ook ben ik met Teams 
gaan werken, zodat ik digitaal 
met de kinderen contact had.  
Verder heb ik tijdens deze 
periode ook extra van het 
mooie weer genoten door in de 
tuin bezig te zijn en lekker te 
wandelen.

2. Wat vond je vervelend/lastig 
aan deze periode? 
Lastig vond ik het wennen aan 
het nieuwe ritme en dat ik 
voor mijn gevoel in het begin 
niet genoeg contact met de 
leerlingen had. Dit is gelukkig 
goed opgelost door een 
contactmoment met ouders 
op school.  Ook moest ik leren 
om digitaal les te geven. Dit 
gebeurt natuurlijk bijna nooit 
met jonge leerlingen. 

Het maken van filmpjes op 
Youtube en het werken met 
Teams was ook geheel nieuw 
voor mij.  
Hier had ik het in het begin 
moeilijk mee, maar intussen 
gaat dit prima. Door hulp 
van een aantal ouders bij 
Teams is het gelukt om les te 
geven via Teams. Dit is erg 
positief in deze periode. De 
saamhorigheid. We willen 
allemaal het beste voor onze 
leerlingen. 
Het gemis van echt contact met 
de leerlingen miste ik wel erg. 
Het samen leren, spelen en 
grapjes maken. 

3. Hoe ging deze eerste 
lesweek op school? 
De eerste week op school 
verliep erg goed en positief. De 
leerlingen zijn eigenlijk direct 
weer gewend.  
Het was erg leuk om de blije 
gezichten van de leerlingen te 
zien tijdens het spelen op het 
schoolplein. Ze waren erg blij 
om elkaar weer te zien en weer 
samen te spelen. In de groep 
merkte je ook dat ze het fijn 
vonden om weer op school te 
zijn. Ze hebben het contact met 
leeftijdsgenootjes toch gemist. 
Wat ik fijn vind, is dat we de 
groepen om en om een dag 
op school hebben. We werken 
nu dus in hele kleine groepen. 
Ongeveer 8 leerlingen met 1 
leerkracht. Hierdoor heb je 
direct weer een goed beeld 
van elk kind en heel veel extra 
aandacht voor het individuele 
kind. Je kan ze goed begeleiden 
in de leerstof die ze nog 
moeilijk vinden.

weer open, de verplichtingen 
komen langzaam weer en de 
sociale contacten gelukkig 
ook. Al met al ben ik vooral 
heel dankbaar dat het zo heeft 
mogen gaan tot nu toe.

Tije Kijlstra, 
leerling OBS Klinkenborg 
groep 5:
1. Wat vond je (allemaal) fijn/
positief aan de 8 weken thuis? 
Dat ik langer in het bos kon 
spelen en buitenzijn. Dat ik 
mijn moeder en zusje vaak kon 
zien. Ook mocht ik langer op 
de telefoon en YouTube. En 
dat ik met papa mee naar het 
werk mocht als mama werk en 
school had.

2. Wat vond je vervelend/lastig 
aan deze periode? 
Dat de juffen en meester ons 
thuis laten werken. Dat het 
lastig is om huiswerk te doen 
als mama werkt en mijn zusje 
ook thuis is. Dat ik gewoon op 
tijd moet opstaan (voor het 
ritme zegt mama). Dat papa en 
mama allebei moesten werken. 
En dat ik niet met vrienden kon 
spelen. En niet kon voetballen.

3. Hoe ging deze eerste 
lesweek op school?
Leuk maar kort. En ik moet nog 
elke dag huiswerk maken thuis.

Mark Berendsen, 
leerkracht OBS Klinkenborg 
groep 6, 7 en 8:
1. Wat vond je (allemaal) fijn/
positief aan de 8 weken thuis? 
De 8 weken die we thuis 
hebben gezeten, heeft mij op 
het gebied van digitalisering 
zeker wat gebracht. Op het 
moment dat de kinderen 
thuis komen te zitten, moet je 
razendsnel schakelen. Je gaat 
je o.a. afvragen wat ze nodig 
hebben en hoe je dat precies 
gaat invullen. De eerste week 
hebben de kinderen vooral 
veel herhaling gehad. Dit 
hebben ze via de verschillende 
digitale software gedaan, zoals 
via Bingel, Bareka, Blinck. 
Dit zijn programma’s die de 
kinderen digitaal ondersteunen 
bij vakken zoals rekenen en 
wereldoriëntatie.
Na de eerste week hebben 
we de kinderen ook digitaal 
lesgegeven. Om de kinderen 
digitaal les te geven, moet je 
je afvragen op welke manier 
je dat wilt gaan doen. Ga je 



9

YouTube, Microsoft Teams 
of Zoom gebruiken. Ik heb 
uiteindelijk voor YouTube 
gekozen. Ik heb mijn eigen 
kanaal aangemaakt en ben 
begonnen om filmpjes te 
maken voor de kinderen. In 
eerste instantie konden de 
kinderen alleen mijn gezicht 
zien en de uitleg horen. Dat 
beviel mij niet.
Mijn idee was om mij te 
kunnen zien en horen 
en tegelijkertijd ook het 
programma die normaal 
gesproken te zien is op het 
digibord. Dit heb ik gedaan met 
het programma Screencastify. 
Hierin zien de kinderen mij 
en ook het digibord waarop 
de lessen, in dit geval taal en 
spelling, te zien zijn. Dit was erg 
leuk om te doen en stukken 
handiger voor de kinderen. 
Voor het vak rekenen heb ik 
Gynzy gebruikt. Dit programma 
heeft van allerlei onderdelen 
bestaande instructies die ik 
met de kinderen kon delen.
Een punt die ik ook als plezierig 
heb ervaren is de ouders. De 
kinderen ineens alle dagen 
bij huis, thuis werken en 
de kinderen helpen bij hun 
huiswerk. Dit heeft natuurlijk 
heel wat moeite gekost om 
dat allemaal goed voor elkaar 
te kunnen krijgen. Dit hebben 
ze toch allemaal maar even 
gedaan. Erg knap!!

2. Wat vond je vervelend/lastig 
aan deze periode? 
Ik heb de totale periode niet 
echt gezien als vervelend. Ik 
heb geprobeerd om met de 
ontstane situatie om te gaan 
en daar het beste uit te halen. 
Gezien de ontwikkeling die ik 
heb gemaakt op gebied van 
digitalisering, is me dat aardig 
gelukt.
Het enige wat me stoorde aan 
de situatie was hoe mensen 
met de gestelde regels 
omgingen. Je maakte af en 
toe situaties mee in winkels 
of elders, waardoor ik me af 
en toe afvroeg of mensen 
überhaupt wel luisteren. 
Mensen die gerust met zijn 
tweeën naar de winkel gaan, 
mensen die zich afvragen 
waarom ze met een karretje de 
winkel in moeten, mensen die 
met complete gezinnen naar 
de Ikea gaan om even gezellig 
te winkelen. Dat vond ik af en 
toe onbegrijpelijk. Het is een 
virus die bij bepaalde groepen 
als een bom kan inslaan en 

uiteindelijk gewoon kan leiden 
tot de dood. De mensen gingen 
daar wel erg gemakkelijk mee 
om. Ze hadden waarschijnlijk 
het idee dat het hun niks kon 
aandoen. Misschien is dat wel 
zo, maar je kunt het toch aan 
iedereen overdragen met alle 
gevolgen van dien.

3. Hoe ging deze eerste 
lesweek op school? 
Allereerst was het natuurlijk 
leuk om na acht week de 
kinderen weer te zien. We zijn 
de dagen begonnen om aan 
de kinderen te vragen hoe ze 
het hebben ervaren. Ik had het 
idee in de klas dat de kinderen 
het wel vervelend vonden, 
maar zich ook vrij snel hebben 
weten aan te passen.
We zijn de week begonnen 
door de groepen te splitsen 
en voor de helft naar school 
te laten gaan. Dit betekende 
voor de kinderen dat ze om de 
dag naar school toe moesten. 
De kinderen werkten bij mij 
in twee groepen in plaats van 
in drie groepen. Dit betekent 
automatisch meer tijd voor 
de verschillende groepen 
om instructie en feedback te 
ontvangen. Dit werkte voor mij 
erg plezierig.

Agnes Schipper, 
leerkracht Speciaal 
Onderwijs Mytylschool te 
Haren:
1. Wat vond je (allemaal) fijn/
positief aan de 8 weken thuis?
Prettig vond ik aan deze 
periode dat het ook wel weer 
rust gaf zonder de vele andere 
verplichtingen als sporten, 
visites, feestjes, afspraken en 
allerlei andere verplichte zaken.
Tijd om dingen te doen waar 
je eigenlijk anders niet zo snel 
aan toe komt bijvoorbeeld 
tuinieren, koken, boeken lezen 
en andere hobby’s.
Het lastige was dat je toch 
beperkt bent in je doen en 
laten en dat je met elkaar op de 
lip zit in een huis. Gelukkig was 
het mooi weer en konden we 
veel buiten zijn.

2. Wat vond je vervelend/lastig 
aan deze periode? 
Ook voor ons was het passen 
en meten met het thuis werken 
en 2 schoolgaande kinderen. 
Ieder met een eigen laptop of 
tablet aan het werk.
Edwin werkt 2 of 3 dagen thuis 
en zelf moest ik de leerlingen 

van mijn eigen groep thuis 
onderwijs geven via online 
lessen en online vergaderen. 
Al viel dat nog niet mee om dat 
contact met elke leerling voor 
elkaar te krijgen.
Milan en Annika hadden 
natuurlijk huiswerk en het viel 
nog niet mee om dit alles te 
organiseren en ieder had een 
eigen planning voor de dag.

3. Hoe ging deze eerste 
lesweek op school?
Nu de basisscholen weer open 
zijn kunnen we weer samen 
spelen en leren.
Zelf vind ik het fijn om mijn 
leerlingen van de Mytylschool 
weer te zien en de kinderen 
zijn erg blij om weer naar 
school te gaan. Ze hebben de 
klasgenoten en de structuur/
regelmaat erg gemist. Al zijn er 
nog een paar thuis gebleven 
omdat ze bij de risicogroep 
behoren of het nog niet 
vertrouwd vinden om naar 
school te gaan. Zij krijgen nog 
online les of we leggen contact 
middels videobellen met de 
klas; zo zijn ze er toch een 
beetje bij.
Het is nog wel erg spannend 
en onwennig allemaal en 
de 1,5 meterregel is bij deze 
leerlingen lastig aan te houden 
en ook het gebruik van 
beschermende materialen is 
wel erg wennen voor iedereen.

Nelie de Vries,  
ouder van OBS 
Klinkenborgleerlingen groep 
6 en 8:
1. Wat vond je (allemaal) fijn/
positief aan de 8 weken thuis? 
Ik vond het meer thuis zijn met 
de kinderen en het minder 
gehaast voelen positief. Het 
kunnen klaar staan voor 
andere mensen in de vorm 
van boodschappen doen, een 
keer extra bellen en een kaartje 
sturen was ook erg waardevol. 
Ook fijn om de kinderen goed 
te kunnen helpen met hun 
schoolwerk. En het ervaren 
dat de mensen weer een 
wij-gevoel willen krijgen en 
meer aandacht hebben voor 
elkaar vind ik een positieve 
verandering.

2. Wat vond je vervelend/lastig 
aan deze periode? 
Ik vond het lastig om een 
evenwicht te vinden in het 
thuis moeten werken en juf 
zijn. De eerste weken had ik het 

gevoel dat ik alles voor de helft 
deed. Daarna vond ik m’n draai 
en lukte het om én mijn werk 
goed te doen én de kinderen 
voldoende te helpen.

3. Hoe ging deze eerste 
lesweek op school?
Ik vond het vooral fijn dat ik 
de verantwoordelijkheid voor 
het huiswerk maken weer wat 
kon loslaten. Omdat mijn werk 
sinds drie weken weer redelijk 
normaal gaat (ik ben ambulant 
hulpverlener), voelt het wel 
relaxter dat de kinderen weer 
naar school gaan.

Louise de Vries,  
leerling OBS Klinkenborg 
groep 6:
1. Wat vond je (allemaal) fijn/
positief aan de 8 weken thuis? 
Ik vond het leuk dat ik maar 
twee uur op een dag hoefde te 
werken. De lessen die ik moest 
maken vond ik soms leuk, soms 
niet leuk. Ik vond het fijn dat 
mama mij ging helpen.

2. Wat vond je vervelend/lastig 
aan deze periode? 
Ik miste mijn vrienden en 
klasgenoten en ik vond het 
vervelend dat ik niet kon 
afspreken. Soms had ik geen 
zin in huiswerk maken, maar 
dat moest dan wel.

3. Hoe ging deze eerste 
lesweek op school?
Leukkkkkkkk!!!!! Ik vond het 
erg leuk om mijn vrienden/
klasgenoten weer te zien. 
Ik vond het ook leuk om op 
school te werken. Ik vond het 
ook leuk om één dag naar 
school te gaan en dan weer 
een dag thuis werken. 
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Deze coronacrisis heeft ons geleerd wat het belangrijkste is in 
ons leven: GEZONDHEID – LIEFDE – FAMILIE. Om met plezier te 
kunnen leven en gelukkig te zijn, is een goede gezondheid nodig, 
evenals vitaal en energievol blijven. 

Wat betekent een goede gezondheid? 
Op de eerste plaats betekent dat een sterke immuniteit, waardoor 
wij ons goed kunnen beschermen tegen virussen, bacteriën 
en infecties. In deze tijd van crisis maken we ons huis goed 
schoon, maar wat doen we met onszelf? Ons lichaam produceert 
afvalstoffen door diverse chemische processen, spijsvertering, 
metabolisme en stress. Ook andere giften, toxinen en zuren 
komen via eten, drinken, lucht, elektronische smog, roken en 
alcohol ons lichaam binnen. 
Als we niets doen vergiften we onszelf en kunnen de giftige 
afvalstoffen helemaal niet meer op de juiste manier worden 
afgevoerd. Het is een illusie te denken dat wij gezond kunnen 
blijven. Deze afvalstoffen worden opgeslagen in bloedvaten, 
lymfesysteem, darmen, pezen, spieren, gewrichten en 
vetkussentjes. Als de toxische belasting te hoog is, vormt zij vaak 
de oorzaak van onze ziekten en klachten. 
Ons lichaam is net een grote fabriek, waarbij alle organen, cellen 
en systemen moeten samenwerken. Elk orgaan werkt zo:

Als deze circulatie verstopt of geblokkeerd is, wordt het bloed 
dikker en functioneren de organen slechter. Door een slechte 
lymfestroom kunnen benen, gewrichten, buik en lymfeklieren 
opgezet (opgezwollen) raken. En ten gevolge daarvan vermindert 
de immuniteit, met vermoeidheid en pijn als gevolg (rug, nek, 
hoofd, gewrichten, benen, schouders, buik).

De oorzaak van een verstopte circulatie kan veroorzaakt zijn 
door stress, een ongeluk, verwondingen of een operatie. Bij 
stresssituaties raken de spieren gespannen en kunnen daardoor 
op een zenuw drukken, waardoor er pijn kan ontstaan op andere 
plekken. 
Als je pijn hebt, is dat een signaal dat er iets niet goed is. 
Het is beter voor ons om meer te luisteren naar ons lichaam. 
Organismen hebben het wonderlijke vermogen iets zelf te 
herstellen. Dat is belangrijk te weten, zodat je er ook van kunt 
profiteren. Bij pijnklachten grijpen we vaak naar pijnstillers, maar 
er is ook een andere manier om via een natuurlijke manier te 
herstellen, zonder chemische producten. Je hebt je gezondheid 
zelf in de hand. Medicijnen zijn vaak alleen een tijdelijke oplossing, 
want het probleem kan later erger worden en zelfs een chronisch 
karakter krijgen. 

Detoxicatie 
Door mijn therapie worden alle systemen (lymfe-omloop, 
bloedsomloop en zenuwsystemen) gestimuleerd en krijgen alle 
organen betere voeding en worden de afvalstoffen (soms jaren 
opgehoopt) sneller afgevoerd. Dit unieke proces van intensieve 
reiniging en verwijderen van afvalstoffen wordt detoxicatie 
genoemd. Met deze therapie heb ik intussen al 20 jaar ervaring 
(13 jaar in Praag en nu 7 jaar in Nederland). Welke vrouw wil in 
een huis leven met chaos, rommel, vuil en stof? Hetzelfde voelen 
onze cellen en organen zich in ons lichaam. Alleen op natuurlijke 
manier reinigen en regenereren kan ons lichaam weer herstellen. 
Mijn behandeling en therapie komt uit verschillende landen: 
Zuid-Korea, Duitsland, België en Tsjechië en is erkend na grondig 
wetenschappelijk onderzoek, door universiteiten, deskundige 
doctoren en met hulp van fysiotherapeuten. De therapie is 
een combinatie van infrarode warmte van 55 C, een thermo-
massagebed met jadestenen, lymfedrainagebroek en andullatie 
(trilbed). Deze methode kan problemen die al jaren in het lichaam 
verblijven, genezen, zoals chronische ontstekingen, maar dan 
zonder antibiotica. 

Welke vrouw wil elke dag leven met pijn? Wat wij nú voor ons zelf 
doen, bepaalt de toekomst van onze gezondheid. Ziekte is geen 
toeval; het is het gevolg van hoe wij optreden. Na ongeveer 50 
jaar geeft ons lichaam ons de rekening van ons leven, wanneer we 
ons afvragen waarom we ziek zijn…..

Let op de signalen 
Ik hoop dat u nu beter begrijpt hoe ons lichaam werkt. Als je in 
een auto rijdt en er gaat een controlelampje branden, dan weet je 
dat er iets niet in orde is. Dus ga je naar de garage om het te laten 
repareren. Maar blijf je doorrijden, dan gaat de auto stuk. Je kunt 
je lichaam dus vergelijken met een auto: als er iets pijn doet, is dat 
het signaal dat er iets niet klopt. Als je niet naar je lichaam luistert 
en niets doet, kun je op termijn ontstekingen krijgen, chronische 
ziekten en door de leeftijd degeneratie van de rugwervels en 
gewrichten (bijv. artrose). 
Via mijn therapie: spieren ontspannen, zenuwen raken los, 
ontstekingen genezen, alle systemen in het lichaam stromen 
beter en de pijn verdwijnt. 

Daarom is het nu precies de tijd om je verantwoordelijkheid en 
preventiemaatregelen te nemen en niet te wachten tot je ziek 
wordt of klachten krijgt. Vrouwen zijn meer gevoelig voor stress, 
spanning en hormonale verschijnselen. Verborgen ontstekingen 
in het lichaam vormen het grootste risico op ernstige ziekten en 
verminderde immuniteit. Alleen een sterke immuniteit en goede 
voeding voor de organen en circulatie van bloed en lymfe, zijn het 
enige wapen. Daarom: gezondheid, liefde en leven zonder pijn 
gaat voor alles!

AANBIEDING!!!
Maak in juni 2020 telefonisch een afspraak voor een behandeling 
en je betaalt de eerste keer € 20,-.  
En neem gerust een moeder, dochter, vriendin of buurvrouw 
mee, want er zijn twee behandelkamers.

Want wij willen toch niet dat ons lichaam een soort prullenbak 
wordt?

Volgende keer: immuniteit en stress.

Een vriendelijke groet van  
Jarka
M 06 83 14 24 62

Lieve dames,
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Corona bij familie Blaauwwiekel
De dag dat corona in het nieuws kwam vergeet ik nooit weer …
Ik (Miranda) was aan het werk en samen met mijn collega’s 
stonden we met open mond naar elkaar te kijken, en nu? 
Die onzekerheid en de angst die je dan hebt is onbeschrijfelijk. 
Er zullen maatregelen worden getroffen, maar welke is nog niet 
duidelijk. Wel is duidelijk dat je afstand moet houden ook al ben 
je niet ziek, geen ontmoetingen plannen en zoveel mogelijk thuis 
blijven. 

In het begin is het nog niet 
helemaal doorgedrongen. 
Dat is het onwerkelijke en het 
nuchtere dat wij Groningers 
hebben, denk ik. 
Maar wij wisten al snel dat 
dit geen klein iets zou zijn 
en hebben voor onszelf de 
deuren dichtgegooid: geen 
zwemles meer voor Bas, geen 
ontmoetingen meer in grote 
of kleine groep, niet meer 
spelen met kinderen in huis 
en buiten ook even niet, geen 
familiebezoekjes meer.
We zijn blij dat we het gelijk 
hebben gedaan, want twee 
weken later werd dit ook 
allemaal verboden en de 
scholen werden zelfs dicht 
gegooid!! Bas vond dit niet 
erg haha. Het huiswerk dat 
hij kreeg kon makkelijk thuis 
gemaakt worden. Reinder en 
ik moesten nog wel gewoon 
werken; dat was fijn en raar 
tegelijkertijd. Reinder kan 
afstand houden van zijn 
collega’s (Bouwbedrijf de Boer), 
maar ik (De Twaalf Hoven) 
niet altijd. Als we zorg moeten 
verlenen aan een bewoner, dan 
staan we dicht bij elkaar. Het 
fysieke contact dat we hebben 
is dan niet altijd prettig, maar 
we hebben geen keus.
Toch wen je er snel aan en 
soms hebben we op het werk 

helemaal geen besef dat we in 
de coronatijd leven. Het gaat zo 
en het moet zo.

Wij hebben kunnen regelen dat 
als ik moet werken, Reinder 
één uur eerder weggaat van 
zijn werk. En ik begin één uur 
later, zodat we elkaar kunnen 
aflossen omdat we geen oppas 
hebben voor onze jongens. 
Fijn dat we van die geweldige 
werkgevers hebben!! 

Thuis is de motivatie voor het 
huiswerk maken gekomen tot 
het punt 0. We zijn dan zes 
weken verder en zodra ik het 
woord ‘huiswerk’ noem, staat 
het gezicht van Bas op onweer. 
Tja ... ik snap het ook wel 
… Hier wordt alles in twee uur 
tijd gepropt, terwijl er op school 
meer tijd voor is en ook betere 
uitleg waarschijnlijk, haha!
Maar we worden creatief ... 
we doen de ‘andersom-regel’: 
ik maak Bas zijn huiswerk 
en hij kijkt het na. Een win-
winsituatie. Maar dit is 
natuurlijk te leuk! En een vrolijk 
gezicht in de ochtend is ook 
weleens fijn om je dag mee te 
beginnen!

Maar toch ... geen voetbal, geen 
zwemles, geen vergaderingen, 
geen werkoverleg, geen uitjes, 

geen geren en gevlieg doet 
ons zeer goed! We vinden het 
ook wel fijn, tijd voor elkaar en 
lekker thuis, waar we heel erg 
van houden!
Lekker picknicken, schminken, 
wandelen, fietsen, spelletjes 
doen ... en nog veel meer. Voor 
de kinderen is het wel fijn dat 
ze weer lekker met kindjes 
buiten kunnen spelen.

We doen nog geen speeldates 

in huis; ons gevoel zegt dat 
we daar nog voorzichtig mee 
moeten zijn. We hopen dat we 
er goed doorkomen en dat we 
hopelijk gauw kunnen zeggen 
dat het voorbij is. Maar wat 
kunnen we trots zijn op ons 
landje dat we ons er allemaal 
zo goed aan houden!
... Samen sterk … met elkaar en 
voor elkaar !!!!!
 
Miranda Blaauwwiekel

Collecte t Lougnijs 2020: 
anders dan anders…
In de week van 7 tot en met 13 juni wordt de collecte voor t 
Lougnijs gehouden. 

Collecteren, huis aan huis, is erg lastig in dit coronatijdperk. 
Bij deze Lougnijs is daarom het collectezakje toegevoegd en 
vragen we u om zelf een bedrag over te maken óf om het zakje 
met contant geld te deponeren in de brievenbus van één van 
onderstaande mensen.

Kantens: Bredeweg 1 Anje van der Hoek
 Meidoornstraat 1 Miranda Blaauwwiekel
 Middelstumerweg 22 Arie Klomp
 Langestraat 13 Zwanny Hofman
 Klinkenborgerweg 7 Alette de Vries
Stitswerd: Knolweg 3 Hilma Oudman
Rottum: J. Tilbusscherweg 15a Yvonne Eisinga

Elke donatie, groot of klein, is welkom! 

Liever waren we huis-aan-huis langsgekomen, maar wij hopen 
dat u dit jaar evenveel wilt geven als voorgaande jaren, via deze 
veilige manier.

Alvast onze hartelijke dank,
Alette de Vries-Rennen 
(penningmeester)
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Op onze achterdeel is het een gezellige boel door de kalfjes. 
Er zijn sinds half februari ongeveer 60 kalfjes geboren, 
waarvan de meesten al zijn verkocht. Na de geboorte wordt 
de keuze gemaakt welke kalfjes we graag willen houden.  
Want er wordt jaarlijks één stiertje aangehouden en 
ongeveer veertien vaarskalfjes. Kiezen we ervoor om eentje 
te verkopen, dan wordt het na veertien dagen opgehaald 
door de veekoopman en gaat het kalfje naar de mesterij.

Onze koeien kalven in het 
afkalfhok in de stal. Meestal 
krijgt een koe één kalf, soms 
een tweeling. Dit jaar zijn er 
vier tweelingen geboren. Als 
een tweeling uit een stier- en 
vaarskalfje bestaat, dan is vaak 
het vaarskalfje onvruchtbaar 
(kween genoemd). 
Na de geboorte wordt het 
kalfje door de moeder droog 
gelikt. Ondertussen wordt de 
koe gemolken voor de eerste 
biest. Het kalfje drinkt die 
biest uit een plastic anderhalf 
literfles met een speen erop. 
Biest is dikker en geler dan 
gewone melk en bevat veel 
afweerstoffen in de vorm van 
eiwitten. Het is belangrijk dat 
het kalfje dit krijgt, omdat het 
zelf nog geen goede weerstand 
heeft. Het kalfje komt 
vervolgens op de achterdeel in 
een hokje met stro. 
Vier keer per dag worden de 
kalfjes gevoerd, in totaal krijgen 
ze vijf liter melk per dag. De 
eerste keer vaak in een fles, 
later in een speenemmer, 
zodat ze op een natuurlijke 
manier drinken.
Als een pasgeboren kalf niet 

goed drinkt met een speen, 
dan krijgt het de melk door 
middel van een sonde. Zo krijgt 
het de nodige voedingstoffen 
tenminste binnen.  
Als het kalfje biest gedronken 
heeft, wordt het actief en doet 
het direct pogingen om te gaan 
staan.

Een kalfje weegt bij de 
geboorte ongeveer 40 kg 
en groeit met 20 à 25 kg 
per maand. Soms krijgt een 
kalfje diarree en in plaats van 
melk krijgt het dan een dag  
water met elektrolytenmix 
(diervoeder met zouten en 
suikers).
Officieel moet een pasgeboren 
kalfje binnen drie werkdagen 
geregistreerd worden en 
het krijgt in beide oren een 
oormerk, een gele plastic flap 
met uniek levensnummer. 
De kalfjes die op de boerderij 
blijven, drinken twee maanden 
lang melk. Daarnaast krijgen ze 
ook water, brokjes en hooi naar 
behoefte. Na enkele weken 
gaan de kalfjes gezellig in een 
groepshok.
In juni gaan de kalfjes naar 
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de weide, waar ze een zomer 
lang kunnen grazen. Vooraan 
bij het hek staat een lange bak 
waaruit ze twee keer per dag 
brokjes eten voor voldoende 
voedingstoffen en mineralen. 

Omdat de kalfjes in de weide 
bij het dorp lopen, kunnen 
onze dorpsgenoten genieten 
en vinden ze het ook een 
gezellige boel!
 
Hilma Oudman-Dam

Jeugd vv K.R.C.  
hervat trainingen
Vanwege het coronavirus zat een balletje trappen er voor de 
jeugd van vv K.R.C. wekenlang niet in. Maar door versoepeling 
van de maatregelen mogen de junioren vanaf eind april eindelijk 
het veld weer op. De jeugd tot 12 jaar zonder anderhalvemeter-
restrictie; voor de oudere jeugd van 12 tot 18 jaar geldt de 
afstandsregel nog wel.
 
Er mag sowieso alleen getraind worden, dus nog geen 
wedstrijden. De kantine en de kleedkamers blijven voorlopig nog 
dicht, dus de jeugd moet zich thuis douchen en omkleden. 
De kinderen zijn in ieder geval dolblij dat ze weer mogen trainen 
en nu maar hopen dat het niet al te lang meer duurt voor we weer 
in competitieverband kunnen voetballen, het liefst met publiek! 
 
vv K.R.C. 
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Stil op stroat
Wie konden begun meert nog 
net verjoardag hollen.
Wel stonden wie mit femilie 
onwenneg en kniezend mit 
aarms te hinneweren, of wie n 
pomp aanswengeln mozzen, 
din wie moggen ja gain 
haanden geven.
Rutte lagde der bie, t zol 
aalpmoal wel wat touvalen 
dochten wie. n Zetje loater 
lagde hai nait meer, t wer 
eerns. Ien haile wereld was 
n maal virus oetbroken. Wie 
mozzen zo veul meugelk 
thoes blieven, aanderhaalf 
meter bie mekoar vandoan 
stoan, gain haandlaangen 
en voak haanden wasken. 
Zukswat haren wie ja nog nooit 
mitmoakt. t Leek wel of wie net 
as hounder ophokt werden, 
loeken nog net nait dicht. k 
Naaide oet veurzörg gaauw n 
poar mondkapkes, je konden 
nait waiten.
t Wer hail stil op stroat!

En dou werden lu om joe tou 
ienainen hail oardeg veur 
mekoar. Bosschoppen veur 
joe hoalen, braifkes, bloumen, 
koartjes, mails, mit mekoar 
bellen. t Dee joe goud, t gaf joe 
moudveren.
t Wer Poask, schierste tied van 
t joar. Gain kerkgaangers op 
stroat.
De media deden heur best 
om joe der deurhèn te slepen. 
Op TVNoord konden ie veur 
eerste moal n Poaskdainst 
volgen oet Martinikerk ien 
Stad, mor zunder kerkvolk ien 
poaskepronk.
t Was stil ien Stad!

Om tied deur te komen 
begonnen ie ien hoes boudel 
op te roemen, n houkje 
hoesschonen, veul tv kieken 
soavends, puzzels van Dr. 
Denker oplözzen ien kraant, je 
konden zulfs as ie dat wollen 
gimmestieken mit radio om t 
coronavet vòt te waarken.
Was ain dij zok niks aan corona 
gelegen laait en dat was 
noatuur. Ienainen was der veul 
zunschien, bollen schoten ain 
noa aander tou grond oet en 
doarnoa kwamen ale stroeken 

en bomen ien blui. End april 
kiek k voak of ons heeg aal 
gruin wordt. Aaltied op t zulfde 
houkje komt t eerste bloadje 
veur n dag en ook van t joar hil 
e zok doaraan.
t Was nog vrij stil op stroat.

t Jonkgoud kon zok noa aal dij 
weken nait laanger ien hoes 
bedoaren. Zulf stapte je ook 
wat voaker op terras, ien toen 
of op riep. Der wer oetkeken 
noar nije moatregels.
Aan t ènd van dizze week is 
t Pinkstern. Wie hopen dat t 
“nije normoal” din n beetje 
“normoal” wordt. Dat ainzoame 
mènsen bezuik hemmen 
maggen, dat wie nait laanger 
mit n boog om n kaander 
tou lopen huiven, n proatje 
moaken kinnen en n haand 
geven der gewoon bie heurt. 
En dat ter weer wat leven op 
stroat komt.

Anje van der Hoek-Linstra  

n Meimoand
Seringen en kestanjes,-
De greiden met heur franjes
Van sangen, geel en wit!
De hoageldoornstruken
Ken jem al wied weg ruken,
En t liekt, of niks hier lidt…

Bij smuie gollen regen,
Ien t piepkruud laans de wegen,
Deur appelbloei ien t hof;
Ien t gras en hoog ien krunen
Doar suust het saachte nunen
Van liefde, lust en lof…

Wel ken die weelde omvoamen,
Wel geft ien kleur of noamen
Weerom wat jem hier sien?
t Geit boven onze krachten,-
Wat ken’ wij meer verwachten,
As n beetje troost…meschien?

Jelte Dijkstra
Uut: Maandblad Groningen
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Coronatijd  
in t Schienvat
 
Raar maar waar, de “lege” periode kwam ons goed uit. Afgelopen 
Lougnijs konden we verhalen over de nieuwe gymzaalvloer. Half 
mei zijn er nieuwe systeemplafonds in de verschillende zalen 
geïnstalleerd. Overal is weer alles mooi en strak afgewerkt. 
Ook hebben we de tijd gebruikt om nog wat onaf-kluswerk te 
doen, wat gordijnen op te hangen en is alles nog eens grondig 
gepoetst. Eigenlijk zijn we nu gewoon klaar voor een nieuw 
seizoen.

Eerste bijeenkomst in t 
Schienvat 
En dan de coronamaatregelen: 
blijf uit elkaar, minimaal 1,5 
meter. 
Wel een beetje raar, want in 
Engeland moet het 2 meter 
zijn en in Oostenrijk 1 meter! 
Maar goed, anderhalve meter 
in een gebouw wat bedoeld 
is om samen te komen. Bij 
elkaar te gaan zitten voor 
overleg, vergaderen, kletsen 
of feesten. Dat valt niet mee. 
Vooral ook omdat ons gebouw 
daar helemaal niet voor in 
te richten valt. Je blijft elkaar 
tegenkomen, in de gangen, 
toiletten en op de trap. Ook 
van de zaalcapaciteit blijft niet 
veel over. Beetje rekenend: 
in de grote zaal zou je met 
50 mensen mogen zijn en die 
moeten dan ook allemaal op 
hun plek blijven zitten tijdens 
het evenement. Niet realistisch 
lijkt ons. Begin juni is er een 
eerste bijeenkomst gepland 
met circa 20 personen in 
de grote zaal, met tafels en 
stoelen. We gaan het proberen. 

Ook met consumpties, maar 
hoe moet dat? Thermoskannen 
op tafel? Maar iedereen raakt 
die aan. En als de bediening 
afruimt, komt ze weer met 
alle kopjes en koffiekannen in 
aanraking. Brengen we dan 
het personeel in gevaar? Maar 
ook de mensen onderling aan 
tafel? Dus thermoskannen is 
niet handig. Dan maar een 
grote 10-literkan koffie zetten 
en iedereen om de beurt 
daarheen laten lopen om 
koffie in te tappen? Dan moet 
de koffiekan wel iedere keer 
ontsmet worden, toch?
 
We gaan het proberen. We 
volgen het nieuws en handelen 

naar beste wetenschap, 
praktische kennis en proberen 
niemand in gevaar te brengen.

Verenigingsleven 
Het verenigingsleven ligt 
rond deze tijd al vrijwel stil. 
Traditioneel stopt men meestal 
in mei. Voor elke vereniging 
was de coronacrisis de reden 
om het lopende programma 
stop te zetten. We hebben van 
iedereen al te horen gekregen 
dat men in september bekijkt 
hoe men wil gaan opstarten. 
Tegen die tijd weten we meer, 
weten we misschien hoe zaken 
praktisch in te richten zijn en 
wat de risico’s gaan worden. 
Een vroege zomerstop. Geniet 
ervan en blijf gezond.

Terras
In de verschillende 
nieuwsberichten wordt 
aangekondigd dat per 1 juni 
as. de terrassen weer open 
mogen. In t Schienvat zijn we 
daar nog een beetje voorzichtig 
mee, omdat we geen goed 
beeld kunnen krijgen hoe wij 
dat zouden kunnen inrichten 
met inachtneming van de 
1,5 metervoorschriften. Los 
van bediening, bestellen etc.. 
Hardop denkend, hebben 
we ook overwogen een soort 
“binnenterras” in de grote zaal 
in te richten. Maar ook daarbij 
hebben we twijfels over of dat 
wel of niet zou mogen. Het is 
namelijk te voorzien dat er een 
enorme toeloop zou zijn op ons 
relatief kleine terras. Mocht 
ons een oplossing aangereikt 
worden die wél mogelijk is, 
dan  zullen we zeker niet 
aarzelen om dat te realiseren. 
Op facebook zullen we dat dan 
aankondigen.

Groetjes!
Jan, Ageeth & Rieks
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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!

Boodschappen in coronatijd
Mmmm, corona, ja hoe gaat dat eigenlijk? Bijvoorbeeld bij het 
boodschappen doen? 
Volgende maand zijn de twee oudste kleinzoons jarig en dus 
dienen er cadeautjes te worden gekocht, onder andere boeken. 
Óp naar de stad met de bus naar mijn favoriete boekhandel. 
Die bus rijdt een ander tijdschema en als hij dan komt, kun je 
niet voorin stappen. Dan  maar naar achteren of in het midden. 
De stoel van de chauffeur is afgeschermd met linten en liever 
geen praatje maken. Er mogen maar 10 mensen meerijden en 
zijn het er teveel, dan rijdt de bus gewoon door; vervelend vindt 
deze chauffeur. 

Ik stap uit bij het Zuiderdiep 
en kijk stomverbaasd om me 
heen. Bijna niemand te zien! 
En het is vrijdag, geen feestdag 
maar de verlatenheid straalt 
je tegemoet. Zo heb ik het nog 
nooit meegemaakt. Zelfs niet 
met Kerst. 
Ik loop naar de markt en zie 
ook daar bijzonder weinig 
publiek. De kramen afgezet 
met linten, ‘social distancy’ is 
het parool en liefst met de pin 
betalen. Wil je toch contant 
betalen, dan krijg je een 
dienblad aangereikt met los 
geld erop en moet je het zelf 
regelen. 
De mensen na jou staan op 
flinke afstand op hun beurt 
te wachten en niemand doet 
moeilijk. 
Omdat het zo stil is ben je snel 
klaar. Dat is wel erg plezierig. 
Het valt me op dat de mensen 
aardig, geduldig en verstandig 
zijn. 
Naar de boekhandel dan; er 
mogen maar 3 mensen binnen 
en ook hier gaat dat goed. 
Een mevrouw wil graag buiten 
geholpen worden en ook dat 
kan. 
Tot slot nog naar de Toko. 
Die is wat groter en dus 
mogen hier acht mensen 
binnenkomen. Een meneer 
wordt hierom boos en wil 
voordringen, maar ook dat 
wordt snel opgelost.

Als ik op deze middag terugkijk, 
heb ik veel rust en aandacht 
om me heen gezien. Mensen 
nemen dit serieus en gedragen 
zich er ook naar. Eigenlijk 
vond ik het heel plezierig 
boodschappen doen. De 
handgel staat op veel plekken 
klaar, mensen nemen zelf 
hun handschoentjes mee; 
een enkeling draagt een 
mondkapje. En soms zie je 
paniek; akelig om te merken.

Ik weet ook van familie in 

Brabant en in de Randstad dat 
het daar anders gaat en dat 
de irritatie sneller naar boven 
komt. Het is daar tenslotte veel 
voller met veel meer mensen 
en dan slaat de paniek eerder 
toe. Maar hier in de stad 
Groningen en op het platteland 
valt dat tot nu toe mee.

Hoelang het allemaal gaat 
duren weet geen mens. 
Niemand heeft het antwoord 
klaar en het vaccin is nog ver 
weg. 
 
Anneke van de Graaf

PS.  
Vanaf 12 juni as is de Boeken-
Lees-Kamer weer open!  

Snelle pasta
(voor 2 personen)

Benodigdheden:
Half pak strikjespasta (Farfalle)
1 rode paprika
1 ui
125 gram gehakt (rul)
1/2 pakje Honig basis voor 
Spaghetti en Macaroni 
(paprikasaus)

Kook de strikjes volgens 
voorschrift. Snijd de paprika in 
kleine stukjes. Pel en snipper 
de ui. Verhit een scheutje 
olijfolie en bak hierin de ui en 
de paprika al omscheppend.
Voeg het gehakt toe en bak 
het al roerend 5 minuten mee. 
Voeg de sausmix toe en zoveel 
water dat er een saus ontstaat. 
Laat even pruttelen en meng 
de saus met de strikjespasta.



17

Coöperatie EIK e.o. u.a.
Een zonneweide aanleggen. Hiermee wordt niet alleen bedoeld 
een weide waarin men in de zon kan zitten of liggen. Maar ook 
een weide waar alle zonnedeeltjes optimaal worden opgevangen 
en benut door natuur en techniek. De zon is een belangrijke 
hernieuwbare schone energiebron. Op een weide van 1 hectare 
(100 meter bij 100 meter) levert de zon via zonnepanelen 900.000 
kWh per jaar op, oftewel stroom voor 300 huishoudens. 

Waarom deze inleiding? Tussen Warff um en Usquert ligt de oude 
vuilstort. Deze is inmiddels afgedekt en wordt dit jaar nog aan de 
Provincie Groningen overgedragen. De gemeente Het Hogeland 
heeft aan de omliggende energie-coöperaties gevraagd om mee 
te denken over de realisatie van een zonnepark op deze vuilstort. 
Daarin heeft Coöperatie EIK ook zijn eerste visie neergelegd.
De vuilstort is 5 hectare groot, zodat het 1.500 huishoudens door 
zon alleen van energie kan voorzien. De transitie van de vuilstort 
moet niet leiden tot een gewoon zonnepark. Het zou een energie-
spil kunnen worden. Een nieuw soort energiepark met zon, wind 
én biovergassing. Waarbij vele educatieve elementen en doelen 
aan bod komen. Die op een excellente manier verwezenlijkt 
zouden kunnen worden binnen dit project van de toekomst. 

De toekomst, daar heeft een ieder baat bij en moet dus breed 
gedragen worden. Dat betekent dat er goed geluisterd moet 
worden naar alle betrokken partijen inclusief de direct betrokken 
omwoners. Enkele belangrijke gedachten-elementen komen dan 
naar voren, zoals:

  de locatie een uitwerking geven die ingepast is in het landschap 
en waarbij aandacht is voor specifi ek Groningse historische 
landschapselementen;

  biodiversiteit hanteren passend in een duurzaam landschap;
  uitkijktoren/kruiden/bloemen/bijenkasten/wandelroutes er 

naar toe.

In onze visie wordt een educatief centrum gerealiseerd in 
samenwerking met WO, HBO, en MBO opleidingscentra in 
de regio, zoals het Hogeland College in Warff um, Terra AOC 
in Winsum, de Hanzehogeschool en RUG in Groningen. In 
het  ontvangstcentrum komt gelegenheid voor het verzorgen 
van onderwijsactiviteiten en kleinschalige conferenties, een 
informatiestand.

Daarnaast kiezen wij voor het opzetten van een 
biovergistingscentrale in samenwerking met boeren en 
ondernemers in de omgeving. Op de locatie is ruimte voor één 
of meer windmolens van verschillende formaten. Daarbij is het 
realiseren van verschillende vormen van energieopslag zoals een 
dorpsaccu, een fl ow(redox) batterij of door gebruik te maken van 
waterkracht belangrijk.

Maar het áller voornaamste, naast de CO2-reductie, is dan toch 
dat alle voordelen van de energie-opwek ten goede komt aan de 
regio. Alle leden van de coöperatie kunnen hierover meepraten 
en beslissen. Wil je lid worden, dan kan dat door je energie af te 
nemen van Energie VanOns of door € 30,00 lidmaatschap per jaar.

Dit is een eerste aanzet en publicatie met als doel dat iedereen 
die zich betrokken voelt enthousiast te krijgen om dit project tot 
een succes te maken waar we trots op kunnen zijn.

Namens het bestuur
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AGENDA Rottum
Er staan de komende maand 
geen activiteiten op de agenda

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
Geen opening i.v.m. 
coronacrisis

Woensdag 3 juni
t Schienvat
20.00 uur
Ledenvergadering Coöp. EIK

Verder staan de komende 
maand geen activiteiten op de 
agenda

Vaste activiteiten t Schienvat

Vrijdag
15.00 - 18.00 uur
(va 12 juni)
Boeken-Lees-Kamer
16.00 – 20.00 uur
cafetaria geopend
(bellen voor bestelling)

Zaterdag
16.00 – 20.00 uur
cafetaria geopend
(bellen voor bestelling)
Kijk voor onze Menulijst

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 

Zondag 28 juni
09.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Morgengebed met viering 
Heilig Avondmaal
Opgave verplicht via 06-52 39 
50 76

Dorpskerk Rottum

Geen diensten i.v.m. 
coronacrisis

aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag zijn vervallen! 
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

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

MAALTIJDSERVICE 
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613

KERKDIENSTEN
Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt Kantens

De kerkdiensten van GKV 
Kantens kunt u in deze periode 
online meekijken. 
Elke zondagochtend wordt 
er om 09.30 uur een dienst 
live uitgezonden via YouTube. 
Deze kunt u vinden door 
als zoekfunctie ‘Beamteam 
Kantens’ in te vullen. 
Vervolgens kunt u op dat 
account klikken (en eventueel 
abonneren)..

Kerkdiensten Chr. Geref. 
Kerk Kantens

Zolang de huidige situatie met 
het coronavirus voortduurt, 
worden de kerkdiensten in 
samenwerking met de CGK 
te Kornhorn uitgezonden via 
Kerkdienst gemist:
https://kerkdienstgemist.
nl/stations/99-CGK-Kantens 
(wijzigingen voorbehouden)

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 21 juni
Antoniuskerk
09.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Morgengebed. Opgave 
verplicht via 06-52 39 50 76

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.

Oproep ALLE groep 8-leerlingen
Álle leerlingen van groep 8 zijn bijna klaar met de basisschool, 
zowel op OBS Klinkenborg, een school in Middelstum of op 
speciaal onderwijs. In het komende nummer van t Lougnijs willen 
we hier graag aandacht aan besteden door het schrijven van een 
verhaaltje:
 
“Wat zijn je plannen voor het komende schooljaar” 
“Naar welke school ga je?” 
“Wat vind je daar van?” 
 
Doe jij ook mee!
Neem voor 6 juni as. contact op met: 
Yvonne Eisinga (M 06 21 656 143).

Patat / Ras patat (z. saus) € 1,60 

Patat / Ras patat (z. saus) groot € 2,60 

Kapsalon  € 7,45 

Kapsalon extra vlees € 11,45 

Happy Burger met patat € 6,45 

Frikandel /kroket (100 gram) € 1,55 

Kalfskroket € 1,95 

Bami / Bami pittig schijf € 1,80 

Nasi schijf € 1,80 

Kip Nuggets (6 stuks) € 1,80 

Hamburger € 1,80 

Berehap pittig € 2,00 

Eierbal € 2,50 

Bitterballen (6 stuks) € 2,00 

Party Snacks (8 stuks) € 2,00 

Loempia (kip) € 2,00 

Mexicano € 2,00 

Pikanto € 2,00 

Bal gehakt € 3,00 

Voor meer producten zie onze website of facebook 
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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 Reiffers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

Foto van de maand
Ochtend aan ‘t Lage Eind

© Fotografie Annet Eveleens

OUD PAPIER
zaterdag 6 juni 

09.00 uur 
t/m zondag 7 juni

18.00 uur
T 551788 (OBS)

Donderdag 14 mei jl. was het een klein beetje feest voor de 
molenaar, want de wieken hebben de gerestaureerde kleppen 
weer terug. Na bijna vijf maand moest er die dag proefgedraaid 
worden en moesten de kleppen goed afgesteld worden. En ook 
het zelfzwichtingsysteem werkte weer perfect. Als de kleppen 
helemaal gesloten zijn, dan worden door de kracht van de wind 
de kleppen automatisch open gedaan. Met een molen met 
zeilen, ga je zeil minderen als de molen te hard draait, dat heet 
zwichten. 

Nu zal de molen op zaterdag 
weer zoveel mogelijk 
draaien en eventueel ook 
op andere dagen. Op de 
foto is molenmaker Edwin 
Nieman uit Adorp bezig om de 
gerestaureerde kleppen weer 
te monteren. Daarvoor is het 
hekwerk van de wieken ook 
helemaal opnieuw geverfd. 
Ook zijn de staart van de 
molen, de schoren en de 
molenkap schoongemaakt. 
Helaas door de corona-
omstandigheden is het nog 
verboden om bezoek te 
ontvangen. Ook het geplande 
Groninger Molenweekend met 
het Quiltfestival in juni gaat 
niet door dit jaar. We wachten 
maar weer op betere tijden 
dat bezoek in de molen weer 
welkom is. Maar in ieder geval 
kunnen we weer genieten van 
een draaiende molen met zijn 
wit geverfde kleppen.

Vrijwillige molenaar, Gerad 
Werkman


