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t LOUGNIJS = KEI-TOF
Wie heeft ze nog niet gevonden… in het Kantsterbos, nabij een voetbalveld, tijdens wandelingen op 
andere plaatsen of en tijdens een vakantie…. een Happy Stone.

Ze worden ook wel Kei-Tof 
genoemd. Een Happy Stone 
of Kei-Tof is een kiezelsteen, 
die beschilderd is door 
zomaar iemand en die de 
steen ergens neerlegt om de 
vinder blij te maken. Deze rage 
werd populair in corona-tijd 
en er is inmiddels een hele 
gemeenschap in Nederland, die 
kiezelsteen(tjes) beschildert en 
deze daarna verstopt. 

Het is wel de bedoeling, dat 
de steen door de vinder ook 
weer op een andere plek 
teruggelegd wordt, zodat ze 
gaan ‘reizen’. Achterop de 
steentjes is een verwijzing 
naar een Facebook- en 
Instagrampagina te vinden. 
Daar kunnen de vinders foto’s 
achterlaten en zo kan iedereen 

in de gaten houden wat er met 
de stenen gebeurt. 

Het doel is dus, dat de stenen 
op reis gaan, zo worden steeds 
nieuwe vinders blij gemaakt, 
als ze een Happy Stone of Kei-
Tof kunnen vinden.

t Lougnijs doet mee aan deze 
populaire vrijetijdsbesteding 
en heeft drie prachtige en 
verschillende Happy Stones 
verstopt op drie verschillende 
locaties. Natuurlijk zijn de 
stenen geel geschilderd en op 
de onderzijde staat “t Lougnijs“. 
Zowel in Stitswerd, Rottum 
en Kantens ligt één steen. 
Vanaf de 28e juni 2021 zijn 
ze te vinden in deze dorpen 
en de zoektocht eindigt op 16 
augustus 2021.

Let op! Wij hebben de spel- 
regels iets aangepast. Dus, wat 
is de bedoeling?

 Maak in de vakantieperiode 
een gezellige wandeling in onze 
prachtige dorpen;

 Zoek en vind een Lougnijs 
Happy Stone in elk van deze 
dorpen;

 Maak een originele/ludieke 
foto van jou en de steen;

 Plaats de steen terug in 
het dorp waar je de steen 
gevonden hebt;

 Probeer alle drie stenen te 
vinden en te fotograferen
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1.Even voorstellen (naam, 
adres, leeftijd):  
Rianne Werkman, 30 jaar, 
wonend aan Kooistraat 48 te 
Kantens. 

2. Wat doe je het liefst in je 
vrije tijd?  
Wandelen in Noordpolderzijl 
of de Eemshaven. Bootje 
varen met mijn gezin. Gezellig 
samenzijn met vrienden 
en familie, BBQ/borrel/
gezelligheid/F1/voetbal. De 
laatste twee dan kijkend op TV.

3. Waaruit bestaat je favoriete 
ontbijt?  
Een boterham met kaas (maar 
niet te vroeg). 

4. Wat is je favoriete 
kledingstuk?  
Broek met een blouse of in de 
zomer een jurk(je) 

5. Waar krijg je de meeste 
energie van?  
Gezellige en mooie momenten 
met vrienden en familie. 

6. Naar welke radiozender(s) 
luister je het liefst en waarom?  
Dat is echt heel divers, op het 
werk houd ik van Non stop 
muziek van bijv Qmusic en in 
mijn vrije tijd wisselt dat tussen 
RTV Noord, 538 en Slam. 

 Stuur de foto’s in naar: 
info@tlougnijs.nl,  
vóór maandag 16 augustus;

 Winnaar is degene, die alle 
drie stenen weet te vinden 
en foto’s daarvan ingezonden 
heeft;

 Bij meerdere winnaars 
wordt er geloot.

Als prijs stellen wij een grote 
Lougnijs slagroomtaart ter 
beschikking…

De redactie van t Lougnijs 
wenst u een fijne zomer toe!

7. Welk nummer (zang/muziek) 
raakt je elke keer weer?  
Ook weer divers, maar Coldplay 
kan mij raken door zowel het 
muziek/zang en tekst. 

8. Met welke BN-er zou je 
wel eens willen dineren en 
waarom?  
Chantal Janzen. Lijkt me een 
gezellige vrouw met veel 
humor. 

9. Wat zou je doen met € 1 
miljoen?  
Mooie reizen maken met mijn 
gezin. 

10. Wat durf of doe je ECHT 
niet?  
Iets van levende insecten 
eten of van die vage dingen 
die je wel eens ziet in tv-
programma’s. 

11. Wat wil je altijd nog eens 
doen (toekomstdroom/wens)?  
Andere landen bezoeken en 
een vliegvakantie. En misschien 
ooit als de 1 miljoen om het 
hoekje komt, dan een ‘super 
de luxe met Ultra All-in op een 
resort’-vakantie. 

12. Aan wie geef je de Pen 
door?  
Jitske Knot
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In mijn bloementuin ervaar ik elk jaar grote verschillen. Dit 
voorjaar was het erg lang koud en nat, daardoor kwamen de 
Asters en Phloxen laat op gang. Vorig voorjaar hadden deze 
planten last van de droogte en tierige stengels met onderaan 
verdorde blaadjes schreeuwden om water. Na een trage start 
schoten ze dit jaar door alle regen opeens de hoogte in en 
stonden er veelbelovende stevige stengels vol met groene 
blaadjes in mijn tuin. Maar opeens zag ik heel wat aangevreten 
blaadjes en waren er vele boosdoeners druk bezig deze planten 
te ruïneren. Slakken!

Collecte t Lougnijs 2021
In de week van 4 tot en met 10 juli wordt de jaarlijkse collecte 
voor t Lougnijs gehouden.

Hoewel de coronabesmettingen en de ziekenhuisopnames flink 
dalen en steeds meer mensen gevaccineerd zijn, hebben wij 
als redactie besloten om de collecte dit jaar nog niet huis-aan-
huis te gaan ophalen. Daarom voegen wij, net als vorig jaar, het 
collectezakje mét toelichting toe aan deze Lougnijs en vragen wij 
u om zelf een vrijwillige bijdrage over te maken óf om het zakje 
met contant geld te deponeren in de brievenbus op één van 
onderstaande adressen.

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

Het bankrekeningnummer staat vermeld in de gele toelichting, 
maar is ook afgedrukt op het collectezakje. 
Elke donatie is welkom, groot én klein!

Alvast onze hartelijke dank,

Alette de Vries-Rennen 
penningmeester

Hoe is het mogelijk! Er zijn 
immers allerlei dieren die 
graag slakken eten zoals egels, 
spitsmuizen en ook vogels 
zoals merels, spreeuwen en 
eksters. In deze winter heeft 
een egel overwinterd tussen 
de Persicaria’s, er hangen 
vogelnestkastjes, er hippen 
regelmatig eksters en ik zie 
ook muizengaten. Ik begrijp 
niet waarom er dan nog zoveel 
slakken in de bloementuin zijn.

Elke morgen of avond ben ik 
er nu druk mee om slakken 
te verwijderen. In een emmer 
verzamel ik deze vraatzuchtige 
dieren en ik geef ze een andere 
plek. Zo ver mogelijk verwijderd 
van mijn tuin.

Maar ik ontdek nu wel dat er 
zo veel variatie in slakken is. 
Ik zie niet alleen zwarte, maar 
ook grijsbruine, donkerbruine 
of lichtbruine naaktslakken. 
Daarbij variëren ze in grootte, 
er zijn hele grote en ook heel 
kleine. Ik denk dat er dan 
verschil in leeftijd is en dat het 
allemaal wegslakken zijn.

Daarnaast zie ik huisjesslakken 
die, of ze nu heel klein of groot 

zijn, ook nog een verschillend 
huisje met zich meedragen. De 
grote wordt de gewone tuinslak 
genoemd en het kleintje heet 
een heesterslak.

Elke dag slakken vangen is 
een tijdrovende bezigheid. Er 
zijn allerlei tips om de slakken 
te weren, zoals; maak rond 
de plant een gesloten kring 
van gebroken eierschillen, 
dennennaalden, Japans split, 
schelpen of meng koffiedrab 
door de aarde. Er zijn zelfs 
koperringen te koop, die 
rond de plant geplaatst 
kunnen worden. Een rand van 
schuurpapier kan de slakken 
het moeilijk te maken. Tja, dat 
alles is een overweging waard.

Misschien moet ik gaan 
inzetten op het voorkomen van 
slakken. Ik overweeg de tip om 
na de winterslaap van egels 
het bladafval op te ruimen. 
Want dat kan een natuurlijke 
schuilplaats voor slakken zijn 
en het is tegelijk een mooie 
plek om eitjes te leggen. 
Tuinieren blijft een tijdrovende 
bezigheid! 

Hilma Oudman-Dam

Blijde verwachting?
Op woensdag 2 juni werd deze bijzondere foto gemaakt, 
rond 23.30 uur. De ooievaar lijkt de wacht te houden over 
Beth Chaim, de woning van de familie Sprenger. 
De foto is met toestemming aan jullie verzonden en werd 
gemaakt door Jan Brontsema, van de Stitswerderlaan 20. 
Of de ooievaar met reden op nr. 16 was neergestreken 
is (nog) niet duidelijk: van een blijde verwachting is geen 
sprake, maar wellicht slaat de ooievaar een generatie over...

Martin Sprenger



6 7

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!

www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl 
Facebook: centrum jarka

Tuin & zo
Deze keer wil ik u een, voor mij, bijzondere plant laten zien.
De naam is Ossentong, vroeger ook wel de Groene ossentong 
geheten. Je snapt wel waarom deze naam ooit is gekozen: omdat 
de harige bladeren wel wat op een ossentong lijken.

Middelstum en Ommelanden
Het is alweer een tijdje geleden dat de actie bij de Plus is 
afgelopen. Het boek, Middelstum en Ommelanden, wat een 
succes. Het bracht verbondenheid. Mensen kwamen na vele 
maanden van het thuis zitten weer met elkaar in contact. 
Iemand zette op Facebook een eigen plaatjes-ruil-site en mensen 
konden via oproepjes met elkaar ruilen. 

In het Hippolytushoes hadden 
ze ook bedacht dat er wel een 
ruilmiddag/avond kon worden 
gehouden. De oproep begon 
na een paar weken met de 
vraag: “heb je plaatjes dubbel, 
lever ze dan bij ons in”. Onze 
bewoners - oud en jong - 
deden mee. Eerst moesten de 
eigen boeken vol en al gauw 
waren onze bewoners van de 
aanleunappartementen blij 
en tevreden met hun volle 
boek. Herinneringen werden 
opgehaald. Sommige bewoners 
van het Hippolytushoes 
vertelden dat hun vader en 
opa in het boek stonden: 
weet jij dit nog, herinner 
hij het nog, etcetera. Leuke 
gesprekken kwamen los. Het 
was al snel duidelijk dat het 
boek met de historische foto’s 
van Middelstum, Kantens, 
Toornwerd, Fraamklap en 
Westerwijtwerd een groot 
succes was. 

Alle plaatjes 
die dubbel 
waren, werden 
ingeleverd. Met 
een grote groep 
bewoners zijn we 
aan het sorteren 
geweest. De 
grootste klapper 
kwam toen we 
nog 2 dozen van 
de Plus kregen! 
We hadden zelfs 
een scheurteam 
😉 We kregen
steeds meer de 
vraag of wij nog 
boeken over 
hadden. Helaas was dit niet het 
geval. Mensen die eerst zo iets 
hadden van:  
“ik hoef geen boek” zagen 
ineens in dat dit toch wel een 
mooi exemplaar was. 

Wij wisten niet hoeveel plaatjes 
in aantallen er waren van 1 t/m 
216. Inmiddels is alles geteld 
en hebben we al veel mensen 
blij gemaakt met het aanvullen 
van hun plaatjes voor het boek. 
Er zijn nu boeken besteld. 
Helaas kunnen we deze niet 

zo aanbieden. U kunt het boek 
mét de plaatjes nu bestellen 
voor € 12,50. Wilt u hem kant 
en klaar, dan plakken de 
bewoners de plaatjes voor u 
in het boek. Dan kost het boek 
€ 15,00. De € 2,50 gaat in de 
pot voor onze bewoners voor 
nieuwe leuke activiteiten. 

Wilt u een boek bestellen, 
dan kunt u dit doorgeven via: 
hippolytushoesverzoamel 
stee@hotmail.com 

Of kom gezellig een keer bij 
ons langs op werkdagen tijdens 
het koffiedrinken. Dit doen we 
tussen 09.30 en 10.30 uur. 

Bestelt u via de mail, dan 
werkt dit als volgt: In de mail 
zet u uw volledige naam en 
adresgegevens. Vervolgens 
krijgt u antwoord terug met de 
info hoe het bestellen van het 
boek verder gaat.  

We verwachten dat eind juni de 
boeken er zullen zijn. 

Het mooie van de boeken 
is, dat er geen vaste periode 
is. Het boek is voor álle 
momenten, dus ook voor 
Sinterklaas en Kerst is dit vast 
een prachtig cadeau. 

Met vriendelijke groet,

Team vrijwilligers en bewoners 
Hippolytushoes Verzoamelstee.

Het is een zeer gemakkelijk 
plant, wordt ongeveer 50 cm 
hoog en bloeit eigenlijk vanaf 
de lente tot in de late zomer. 
De plant zit dan helemaal 
vol met kleine, prachtige 
blauwe bloemetjes die een 
ongelooflijke hoeveelheid 
hommels, bijen en wespen 
aantrekken. Vlinders zijn niet 
zo dol op deze plant omdat 
hij, zoals ik al schreef, nogal 
harige bladeren heeft en dat 
is lastig voor ze. De insecten 
hebben daar geen moeite mee 
en het feit dat de wespen deze 
plant uitzoeken en jou dus niet 
lastig vallen, maakt het tot een 
sympathieke plant.

Veel heeft hij niet nodig, kan 
goed in de schaduw staan en is 
met weinig tevreden. 
Het enige wat een beetje 
onhandig is, id dat, omdat er 
zoveel bloemen uitkomen, 
veel planten heel veel zaad 
geven en dus kan je tuin snel 
“overstromen“ . Maar niet 
getreurd: even maaien en weg 
is hij weer.

Maar het feit dat er zo vroeg in 
het jaar al insecten op terecht 
kunnen, maakt dat deze jongen 
een belangrijke rol kan spelen 
in je tuin. Hij heeft bekende 
familieleden die je ook langs 
de weg kunt zien staan: 
Smeerwortel, Slangenkruid en 
de Kromtong. Ook het bekende 
Longkruid, dat al in maart 
bloeit, is familie.

En ja, de zomer is nu echt 
begonnen met veel prachtig 
bloeiende bloemen en dat is 
genieten voor mens en dier. De 
bessenstruiken dragen al kleine 
bessen en de eerste aardbeien 
hebben we vanochtend 
gegeten bij het ontbijt. Ook 
de kamperfoelie staat op 
uitkomen en de jasmijn staat 
zijn geuren, vooral in de avond, 
af. 
Kortom er staat ons een mooie 
tijd te wachten.

Ik wens u allemaal een goed, 
vruchtbaar en mooi tuinseizoen 
toe.

Anneke van de Graaf
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Geslaagd!
Het afgelopen schooljaar was voor alle scholieren en studenten een vreemd en bijzonder jaar vanwege de corona-pandemie. Vanaf 
september mochten zij eerst fysiek naar school, vanaf december kregen zij weer volledig online les tijdens de lock-down en vanaf 
april ging dat over in hybride-onderwijs (deels online, deels fysiek). Voor de eindexamenkandidaten was het dan ook een erg roerig 
jaar met veel onzekerheden: krijg ik wel alle lesstof, gaan de examens door, ben ik goed voorbereid, etcetera.Maar, deze kanjers 
hebben in dit bijzondere ‘corona-jaar’ examen gedaan en… zijn geslaagd. 

Van harte gefeliciteerd!

Maartje Visser 
Hallo, ik ben Maartje Visser en woon in de Kooistraat en bij mijn 
vader op de hoek van Molenweg/Pastorieweg. Ik ben 16 jaar (bíjna 
17) en ben geslaagd voor mijn havo-diploma bij het Hogeland 
College in Warffum. Het afgelopen jaar was eigenlijk wel goed 
gegaan; ik vond online lessen volgen wel relaxed. Hierna wil ik 
HBO-rechten gaan doen in Groningen.

Marnix Hartlief 
Mijn naam is Marnix, ik 
ben 18 jaar in woon aan 
de Kooistraat in Kantens. 
Ik heb in dit coronajaar 
examen mogen doen en 
heb hiermee mijn vwo-
diploma behaald met 
het profiel Natuur en 
Techniek. Ondanks dat 
dit jaar een coronajaar 
is geweest, heb ik niet 
veel extra moeilijkheden 
gehad met het behalen 
van mijn diploma, want wij 
examenleerlingen konden 
voor een groot deel de 
lessen op school blijven 
volgen. Wat ik wel jammer 
vind is dat we zover ik weet 
geen gala krijgen. Na de 
diploma-uitreiking en de 
vakantie ga ik de studie 
HBO-ICT volgen aan de 
Hanzehogeschool.

Mart de Vries  
Hallo, mijn naam is Mart de 
Vries (Klinkenborgerweg, 
Kantens), 17 jaar en ik heb 
na 6 zes jaar mijn vwo-
diploma gehaald. Voor 
de eerste paar toetsen 
had ik me het beste 
voorbereid, wat terug 
was te zien in de cijferlijst. 
Deze bestonden vooral 
uit zessen en zevens. In 
de lange vakantie die je 
hebt na je examens ga ik 
nu werken en genieten 
van de sportzomer. Na 
de zomervakantie ga ik 
Marketing Management 
studeren aan de 
Hanzehogeschool in de 
stad Groningen. 

Caroline Vriezema  
Hoi! Mijn naam is Caroline 
Vriezema. Ik ben 18 jaar oud 
en ik woon in Kantens op 
Kerkhofsweg 1. 
Ik ben afgelopen week 
geslaagd voor de Havo en ga 
in september een opleiding 
beginnen, HBO-Verpleegkunde 
in Groningen.

Vera de Jong 
(Kolpendestraat 3, Kantens) 
Mijn naam is Vera de Jong 
en ik ben 16 jaar. Ik heb mijn 
havo-diploma gehaald op Het 
Hogeland College in Warffum. 
Het leukste van de afgelopen 
5 jaar vond ik de buitenlandse 
reis naar Barcelona. Na de 
vakantie ga ik HBO-rechten 
doen op de Hanzehogeschool 
in Groningen.  

Wouter 
Groenewold 
Ik, Wouter Groenewold 
(Poelestraat, Kantens en 18 
jaar), ben geslaagd op het 
CSG Selion in Groningen 
voor VMBO-TL. Na de 
grote vakantie start ik met 
Technische Informatica/ 
Robotica aan het Alfa 
College in Groningen. Dit is 
een nieuwe studierichting 
die komend jaar voor het 
eerst start.

Wout Kijlstra 
(Kooistraat 10, Kantens) 17 
jaar, VMBO KB Diploma. 
Door corona werd alles 
natuurlijk helemaal anders: 
geen buitenlandse reis, 
niet naar Walibi, etc. 
Maar voor de rest vond 
ik het persoonlijk wel 
erg fijn dat ik online les 
kreeg. Ik ga hierna de 
opleiding tot technisch 
specialist personenauto’s 
doen en na die opleiding 
wil ik de opleiding tot 
vrachtwagenchauffeur 
gaan doen.

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke MS Collecteweek 
van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek 
naar mensen die met hun mobiele telefoon voor ons willen 
collecteren. Mobiel collecteren doe je vanaf je bank, tuinstoel of 
ligbed! Help jij mee in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

Dat MS een enorme impact 
heeft op (jonge) levens én 
veel verschillende gezichten 
heeft, maakt het MS Fonds 
momenteel duidelijk in de 
nieuwe campagne ‘Face it. MS 
is zenuwslopend’.

Onderzoek hard nodig 
Er is nog geen oplossing voor 
MS. Onderzoekers weten niet 
hoe MS ontstaat en hoe de 
ziekte te genezen is. Meer 
onderzoek is daarom hard 
nodig. Het Nationaal MS Fonds 
besteedt de opbrengst uit 

de MS Collecteweek onder 
andere aan wetenschappelijk 
onderzoek naar betere 
behandelingen en een betere 
kwaliteit van leven voor 
mensen met MS. 

Word collectant! 
We zijn op zoek naar mobiele 
collectanten. Zij collecteren met 
hun mobiele telefoon wat heel 
gemakkelijk kan vanaf werk of 
vanuit huis.  
Meer informatie of aanmelden:  
www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren 

Dierenparkje Kantens  
weer mooier!
Op dinsdag 8 juni hebben de kinderen uit groep 1 t/m 4 van 
OBS Klinkenborg meegeholpen in het Dierenparkje. Ze hebben 
bloemetjes geplant (zoals Afrikaantjes en bloemen van de Plus-
actie) en geholpen met het inzaaien van een kleine moestuin. 
Samen met juf Yvonne, juf Anne, juf Janny, juf Esther, stagiaire 
Marissa en Klazien, Gerda, Kim en Ineke hebben de kinderen 
in kleine groepjes dit gedaan. Het was een geslaagde middag! 
Door deze activiteiten hopen we dat de kinderen meer leren over 
bloemen, planten en beestjes.

Door de coronacrisis is de opening van het Dierenparkje wat 
vertraagd, maar wij hopen zo snel mogelijk open te kunnen. 
Zijn er handige, sterke Kaansters die willen meehelpen bij 
bijvoorbeeld grasmaaien en andere klusjes? Laat het vooral 
weten! 

Rondleidingen tijdelijke 
woningen Kantens
Op 15 juni zijn Nationaal Coördinator Groningen en 
woningcorporatie De Delthe gestart met rondleidingen 
in de woningen aan de Bredeweg in Kantens. Voor de 
versterkingsopgave in Kantens zijn daar 20 tijdelijke woningen 
geplaatst. Alle betrokken bewoners zijn uitgenodigd om op 
één van de vier kijkdagen een bezoek te brengen. En daar is 
enthousiast op gereageerd.

De volgende typen woningen 
zijn te bezichtigen:  
gelijkvloerse woning met 2 
slaapkamers  
gezinswoning met 3 
slaapkamers op de eerste 
verdieping  
gezinswoning met 5 
slaapkamers 
aangepaste woning met 3 
slaapkamers op de begane 
grond 
 
Voor welke woning iemand 
in aanmerking komt, hangt af 

van de gezinssamenstelling en 
mobiliteitsbehoefte.

De eerste indrukken van de 
bewoners van Kantens zijn 
positief. Bewoners vinden dat 
het er netjes en ruim uit ziet, 
dat alles aanwezig is, vinden 
het fijn dat de verhuizing 
geregeld wordt en dat het 
onderhoud buiten verzorgd 
wordt. Daarnaast vinden ze het 
fijn dat er bij calamiteiten 24 
uur per dag beschikbaarheid is 
vanuit Focuz Support!
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Jasper Poot
Jasper Poot draagt bij aan een verantwoord stukje vlees 

Als je Kantens uitrijdt richting Usquert dan heb je wellicht het 
bord van Gradiënt een keer gezien in de voortuin van Jasper Poot 
die aan de Klinkenborgerweg woont. Veel mensen herkennen 
zijn Schotse Hooglanders die in, onder andere, natuurgebieden 
de landerijen onderhouden door het te begrazen. Jasper noemt 
zijn dieren dan ook zijn ‘personeel’ dat het gras maait. Zoals elk 
levend wezen is er een moment dat het doodgaat. Je kunt zo’n 
Hooglander net als bijvoorbeeld een reguliere koe, naar de slacht 
brengen, maar dan gaat het vlees op de spreekwoordelijke grote 
hoop en dan doe je zo’n bijzonder beest tekort. Als je het in eigen 
beheer laat slachten, heb je meer grip op wat er met het beest 
gaat gebeuren: het vlees is het belangrijkste deel; het is veel 
lekkerder dan regulier rundvlees, omdat het veel minder vocht 
(water) bevat. Daarnaast wordt de huid door een extern bedrijf 
gelooid en verwerkt en datzelfde geldt voor de botten. Deze 
worden gebruikt om er bouillon van te maken. Het vlees wordt 
aan huis verkocht en de klanten komen zelfs van ver buiten de 
provincie.

aan, want hij wil niks aan een 
toeval overlaten. Het vlees dat 
hij verkoopt is te traceren. Dit 
betekent dat je, onder andere, 
precies kunt achterhalen waar 
het dier gegraasd heeft en 
hoeveel kalveren het heeft 
gekregen. Het oormerk met 
nummer – dat alle runderen 
moeten hebben – is afgebeeld 
op de verpakking. Zelfs bij vlees 
waarbij meerdere runderen 
gebruikt zijn, is te achterhalen 
hoe het leven van deze dieren 
is geweest.

Jasper heeft zijn bedenkingen 
bij het vegetarisch eten als 
het om duurzaamheid en  of 
milieu gaat. Als je kijkt naar het 
gebit van de mens dan, zie je 
knobbelkiezen en dus bedoeld 
om vlees te eten. Je kunt toch 
beter een klein stuk natuurlijk 
vlees eten dan het vlugge vlees 
wat je in de supermarkt vind. 
Hij had een keer een klant die 
zich afvroeg waarom er geen 
vocht vrijkwam tijdens het 
bakken van het vlees van zo’n 
Hooglander en het kromp niet. 
En waarom moeten heel veel 
vegetarische producten  toch 
op vlees lijken: vegetariërs 
willen niks met vlees te maken 
hebben, maar toch moet 
er een link zijn naar vlees. 
Nederlanders geven zo wie zo 
minder om eten: het mag niet 
teveel kosten en het moet snel 
klaar zijn. Dat is bijvoorbeeld bij 
Italianen en Spanjaarden heel 
anders, die genieten veel meer 
van het eten en hebben er 
financieel ook meer voor over.

Jasper Poot, eigenaar en 
directeur van de onderneming 
had een slagerij maar kon het 
destijds goed verkopen en 
kocht na verloop van tijd in 
2011 het bedrijf Gradiënt. Door 
de vleesverkoop is de cirkel nu 
rond. 

De Schotse Hooglander ziet er 
imposant uit door de hoorns 
en het lange haar, maar dit 
ras is kleiner en lichter dan 
de gewone koe. Het vlees is 
donkerrood van kleur en het 
vet wat het vlees bevat heeft 
een andere samenstelling 
dan het vet van een regulier 
rund. Volgens Jasper is dit vet 
zelfs cholesterolverlagend. 
Het is ander vet omdat de 
Hooglander zijn vet gebruikt 
om in schrale tijden er op in 
te teren en niet -zoals bij een 
rund dat gefokt is voor het 
vlees- om extra massa – door 
dikker te worden – te creëren. 
Het slachten is een bijzaak en 
de dieren worden daarvoor 
met zorg geselecteerd voor 

de slacht: het dier is door z’n 
leeftijd niet meer geschikt voor 
het hoofddoel – grazen –, het 
heeft geen prettig karakter of 
omdat er een overschot aan 
dieren is. Denk nou niet dat je 
verschil zult proeven tussen 
een oudere Hooglander of 
eentje van bijvoorbeeld een 
paar jaar! Dit is namelijk nóg 
een verschil met gewone 
rundvlees. Dus geen taai vlees. 

In principe wordt alleen vlees 
van de vrouwelijke dieren 
gebruikt, omdat dat daar meer 
smaak aan zit. Het vlees van 
de stieren wordt vermalen tot 
gehakt. Je zou het ‘langzamer 
vlees’ kunnen noemen, omdat 
een Hooglander meer tijd 
krijgt om te leven en krijgt 
– bewust – pas tussen de 
leeftijd van twee en een half 
en drie jaar haar eerste kalf. 
Dit ras is ook minder vatbaar 
voor ziektes en kan goed 
voor zichzelf zorgen, zodat 
het altijd buiten kan zijn. Een 
veearts zal zo’n rund zelden 
zien, want penicilline wordt 
zelden of nooit gebruikt. Als 
het omwille van de gezondheid 
van het dier dit medicijn toch 
nodig mocht zijn dan zou er 
na een jaar geen sporen van 
penicilline zich nog in het rund 
bevinden. Jasper houdt zelfs 
een periode van twee jaar 

Jasper is dankbaar dat hij de 
mogelijkheid heeft om zijn 
dieren optimaal te gebruiken 
en dus alles van het dier 
een bestemming te geven. 
Dood doet leven, het is een 
cyclus. Net als een boom die 
doodgaat: schimmels vinden 
een voedingsbodem in het 
dode hout, insecten worden 
daardoor aangetrokken en op 
hun beurt vinden de vogels 
hun voedsel, allemaal dankzij 
de dode boom.

Wie onderneemt kijkt ook 
naar de toekomst dus vroeg 
ik mij af wat voor plannen 
Jasper heeft. Plannen zijn er 
zeker: een eigen slager die het 
vlees kan verwerken met een 
bijbehorende werkruimte en 
verder een echte winkel aan 
huis – in plaats van enkele 
vrieskisten – waarin niet alleen 
vlees verkocht wordt maar 
ook verwante producten uit de 
regio die ook op een duurzame 
manier tot stand zijn gekomen. 
Maar ook eventueel vlees van 
collega veehouders die ook 
op een natuurlijke manier het 
vee laten opgroeien, denk 
bijvoorbeeld aan kippen en 
varkens.

Zwanny Hofman 

(meer info: zie advertentie elders 
in t Lougnijs)

Hoogste punt Kindcentrum
Nog een paar weekjes en dan zit het erop. Niet alleen het 
schooljaar loopt ten einde, ook mijn betrokkenheid bij OBS 
Klinkenborg loopt af (maar daarover later meer).

De bouw van de nieuwe school 
vordert gestaag; de planning 
is nog steeds ‘oplevering rond 
de herfstvakantie’. En het ziet 
er naar uit dat die planning 
gehaald gaat worden. Als 
één van de gelukkigen die 
de nieuwe school aan de 
binnenkant heeft kunnen 
kijken, kan ik uit eerste hand 
vertellen dat het mooi wordt; 
mooie hoge ruimtes en veel 
licht. Over de inrichting van de 
school zullen we binnenkort 
een definitief besluit nemen, 
maar de presentaties die 
we hebben gehad met de 
ideeën en mogelijkheden van 
schoolmeubelleveranciers 
waren stuk voor stuk bijzonder 
geslaagd. Dat wordt nog lastig 
kiezen.

Ondertussen zijn we met de 
groepen 1 t/m 5 op bezoek 
geweest bij het dierenparkje 
om groentes en eenjarige 
bloemen te planten. Erg leuk 
en leerzaam onder begeleiding 
van een drietal enthousiaste 
vrijwilligers (zie meer hierover 
elders in dit blad). We zullen 
de komende tijd regelmatig 
langslopen om te zien hoe 
de groentes en kruiden 
groeien, de bloemen bloeien 
en wellicht om te helpen de 
tuintjes onkruidvrij te houden. 

Het zou natuurlijk helemaal 
mooi zijn wanneer we in 
november in onze nieuwe 
schoolkeuken een lekkere 
preitaart zouden kunnen 
bakken van zelf geplante 
preien uit het dierenparkje. 
Toekomstmuziek? We zullen 
het zien. 

Ik zal daar in ieder geval niet 
meer bij zijn; per 1 augustus 
ga ik een jaar met onbetaald 
verlof (om in ieder geval 
samen met mijn man lange 
wandelingen te maken in de 
bergen en misschien op de fiets 
naar Rome?). En daarna kom ik 
niet terug op OBS Klinkenborg. 
Wie mij zal opvolgen is op dit 
moment nog niet bekend, de 
gesprekken met kandidaten 
worden binnenkort gevoerd. 
Ik sluit in ieder geval vijf fijne 
jaren in Kantens af en wil alvast 
iedereen bedanken die op 
wat voor manier dan ook een 
steentje heeft bijgedragen aan 
het zo plezierig maken van mijn 
tijd op OBS Klinkenborg. Het ga 
u allen goed!

Voor nu wens ik iedereen, ook 
namens de collega’s, een heel 
fijne zomer!

Anne Praktiek 
Directeur OBS Klinkenborg

Stand van zaken 
nieuwbouwplannen
Voor de Kooistraat, Meidoornstraat, Pastorieweg en Bredeweg 
maakt KAW in opdracht van de gemeente Het Hogeland een 
plan voor de terugbouw van de woningen. Het opstellen van dit 
plan vergt meer tijd dan voorzien was. Bewoners worden na de 
zomer geïnformeerd over de eindvoorstellen, daarna wordt de 
klankbordgroep geïnformeerd. Tot slot presenteren de organisaties 
het plan aan alle Kantsters. Zoals het nu lijkt kan het plan tijdens 
bijeenkomsten in t Schienvat gepresenteerd worden. De inwoners 
krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging van de gemeente. 
Na de presentatie aan het dorp wordt het plan ter besluitvorming 
aangeboden aan de gemeenteraad van Het Hogeland.

Sloopbesluit woningstichting  
De Delthe voor eerste huurwoningen
Woningstichting De Delthe heeft met goedkeuring van de 
Raad van Commissarissen en de huurdersvereniging een 
sloopbesluit genomen voor de eerste fase huurwoningen uit 
de versterkingsopgave in Kantens. Met de huurders van deze 
woningen wordt een afspraak gemaakt om te bespreken wat dat 
betekent en wat de rechten en woonwensen van huurders zijn. 
Alle huurders van De Delthe zijn per brief geïnformeerd. Bent u 
huurder en heeft u vragen, opmerkingen of zorgen? Dan kunt u 
contact opnemen met de bewonersconsulent door te mailen naar 
bewonersconsulent@dedelthe.org of door te bellen naar M 06-
10422905. 

Naast de eerste fase huurwoningen in Kantens is Nationaal 
Coördinator Groningen in gesprek met 8 woningen van 
particuliere eigenaren die als eerste gesloopt worden en weer 
nieuw gebouwd.
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Zuidlaren, 23 mei 2021

Ik ben Piet van der Laan, geboren op 12 januari 1939, op de 
Poelestraat 2 en later verhuisd naar Kerkhofsweg 5 en daarna 
naar de Kooistraat 7.

Mijn vader (Piet) en moeder 
(Alberdina) hadden 7 kinderen 
waarvan 5 dochters en 2 
zonen. En mijn vader was 
groenteboer.

Ik ben op een christelijke 
school geweest in Kantens, 
daarna naar de ULO school in 
Middelstum. Het dorp Kantens 
had toentertijd een sociaal 
karakter en ik ging in mijn 
jeugd met diverse personen 
om. t Schienvat als dorpshuis 
was ook een sociaal plekje 
binnen de gemeenschap.

Op Kooistraat 7 zijn onze 
kinderen geboren: Ella, onze 
dochter en de tweeling Peter 
en Wim onze zonen. Mijn 
werkzaamheden zijn geweest 
bij Bedumer melkfabriek, 
Douma en Wolf confectie 
fabriek, militaire dienst - 
technische dienst, Wolters 
Noordhoff boekhandel, 
Dennenoord te Zuidlaren 
arbeids- en bezigheidstherapie 
(als magazijnmeester) en 
daarna bij het bijzonder 
onderwijs te Groningen als 
conciërge.

Onze buren waren familie van 
der Hoek. En we gingen in de 
buurt met diverse mensen om.

In 1975 zijn we verhuisd naar 
Zuidlaren waar we nu nog 
wonen. Gelukkig gaat het 
ondanks onze leeftijd aardig 
goed. We hopen dat jullie het 
leuk vonden om nog iets van 
ons te horen.

Het gaat jullie goed!

Familie van der Laan

Boeken-Lees-Kamer
Beste dorpsbewoners,

De Boeken-Lees-Kamer is weer open: iedere vrijdag van 
15.00 tot 17.30 uur.

Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe lang ik deze zomer de 
Kamer openhoud. Het hele voorjaar was de Kamer natuurlijk 
gesloten en kon er niets. Maar nu mag het weer en ga ik nog 
een aantal weken door.

U bent allen van harte welkom! 
Anneke van de Graaf

NLdoet bij  
vv K.R.C.
Het Oranje Fonds organiseert 
ieder jaar NLdoet. De grootste 
vrijwilligersactie van ons land 
vond plaats op 28 en 29 mei jl.

Bij vv K.R.C. werden er 
zaterdag 29 mei door meer 
dan 25 vrijwilligers, jong en 
oud, vele klussen geklaard. 
Zo werden o.a. de ramen 
van de kantine gelapt, de 
overkapping, de dugouts, de 
doelen en de reclameborden 
schoongemaakt, het terras 
werd ontdaan van onkruid en 
er werd met man en macht een 
sleuf gegraven voor de kabels 
voor de nieuwe lichtmasten 
rondom het hoofdveld. 
Voor de middagpauze stond 
er heerlijke soep met broodjes 
klaar, verzorgd door Klazien, 
Anouk en Anneke. 
Tegen 16.00 uur waren alle 
klussen geklaard en konden de 
vrijwilligers genieten van een 
welverdiend drankje en van de 
heerlijke snacks en patat van FF 
Snacken uit Steenwijk, die hun 
snackwagen bij het terras van 
vv K.R.C. geparkeerd hadden. 
Dankzij alle vrijwilligers 
kunnen we terugkijken op een 
productieve maar ook zeker 
een zeer gezellige klussendag! 
Bedankt!

Het bestuur vv K.R.C.

 

Nieuwe 
lichtmasten voor 
vv K.R.C.
Op vrijdag 11 juni zijn er bij 
vv K.R.C. zes lichtmasten 
rondom het hoofdveld 
geplaatst. Een jarenlange 
wens van de voetbalvereniging 
is hiermee in vervulling 
gegaan. Het wordt door deze 
verlichting gemakkelijker om 
avondwedstrijden te kunnen 
spelen en om afgelaste 
zaterdagwedstrijden te kunnen 
inhalen. 
En natuurlijk voor de 35+- en 
45+teams die hun wedstrijden 
op de vrijdagavond spelen, is 
deze verlichting een geweldige 
uitkomst.

Het bestuur vv K.R.C.

 
Na een aantal jaren 
kaboutervoetbal gespeeld te 
hebben, gaat de jeugd van vv 
K.R.C. van 6 t/m 8 jaar met hun 
team in competitieverband 
spelen.

We hebben op dit moment nét 
genoeg spelertjes voor dit team 
en zijn dus eigenlijk nog op 

zoek naar jongens en meisjes 
die dit team willen komen 
versterken! Dus ben jij 6, 7 of 
8 jaar en lijkt het je leuk om in 
dit team te gaan voetballen, 
meld je dan aan bij Reinder 
Blaauwwiekel (M 06 23441712).

Ook het kaboutervoetbal gaat 
het volgend seizoen natuurlijk 
gewoon door! 
Elke zaterdagochtend om 10.00 
uur trainen en voetballen de 
jongste voetballertjes van vv 

K.R.C. (jongens én meisjes), op 
sportpark de Kooi in Kantens.

Dus ben jij 3 jaar of ouder 
en hou jij van voetbal, kom 
dan ook mee voetballen met 
de superkabouters van vv 
K.R.C! Kom gerust eens langs 
op een zaterdagmorgen of 
neem contact op met Bert-Jan 
Zigterman (M 06 11757902).

Het bestuur vv K.R.C.

JO9 de competitie  
in! 

Foto’s vv K.R.C.
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Beste inwoners van Kantens,

Graag willen wij ons via deze Lougnijs aan U voorstellen. Wij zijn 
de nieuwe bewoners van Kerkhofsweg 11 (de oude pastorie). 
Sinds eind februari jl. wonen wij met veel plezier op deze mooie 
plek. Wij, dat zijn Robbert en Marcelle van Alem, zijn 73 en 68 
jaar.

In memoriam Bé Holst
Berend (Bé) Holst 

1 september 1931 - 29 mei 2021

Op 29 mei is, toch vrij onverwachts, Bé Holst overleden. Berend 
(Bé) Holst werd geboren in het huisje van Opoe Doeks aan de 
Pastorieweg in Kantens. Hij was de zoon van Machiel Holst en 
Annie Bisschop. Bé groeide op in Kantens, ging daar naar de lagere 
school en ging als 14-jarige naar het Christelijk Jongens internaat 
in Zeist. Een keerpunt in zijn leven, zoals hij zelf vertelde.

Daar ontdekte hij de atletiek. 
In 1949 liep hij als eerste 
Nederlandse junior atleet 
de 100 meter onder de 11 
seconden en veroverde 
hiermee het Nationale 
Jeugdrecord. Op de 4 x 200 
meter estafette verbeterde 
hij, samen met 3 anderen, het 
Nationale record, dat stand 
hield tot 1970. Ook werd hij 
Nederlands militair kampioen 
op de 100 meter (1952) en 
de 200 meter (1953). Na zijn 
militaire dienst ging hij als 
jongeling werken in de garage 
van zijn opa, Berend Bisschop, 
in Kantens.  
Berend Holst trouwde in 1959 
met atlete Ellen Henriëtte 
Albertine (Elly) Witkamp, die 
in die tijd eveneens successen 
had geboekt op de sprint. 
Evenals Bé zat zij in het 
Nederlandse atletiekteam, 

waar zij elkaar leerden kennen. 
Destijds beweerde men, dat 
het tweetal op dat moment het 
snelste echtpaar van Europa 
was. Beiden waren fanatiek 
rally-rijders, zowel nationaal- 
als internationaal, waarbij Elly 
navigeerde. 
In januari 1959 werd de zaak 
overgenomen door Machiel 
Holst. Later werd de garage 
overgenomen door Bé Holst, 
waar hij zich specialiseerde in 
de inbouw van LPG-installaties. 
Op zijn 75e jaar, in 2006, 
verkocht hij de garage en de 
daaraan gebouwde panden. Hij 
verhuisde met Elly naar een al 
eerder gebouwde woning op 
de plaats van de voormalige 
villa Vinhuizen. Elly overleed 
eerder dit jaar in februari. 
Bé Holst werd 89 jaar.

Gert Jan Koops

Wij zijn hiernaartoe verhuisd 
uit Onderdendam, maar 
komen oorspronkelijk niet 
uit het noorden. Wij zijn 
geboren in Rotterdam en 
Amsterdam en hebben ons 
hele werkzame leven in de 
Randstad doorgebracht. Toen 
het voor Robbert mogelijk werd 
om met vervroegd pensioen 
te gaan, heeft Marcelle ontslag 
genomen, hebben wij ons huis 
in Schiedam verkocht en zijn 
wij permanent gaan wonen 
in ons toen tweede huis in 
het midden van Frankrijk. Van 
de daarop volgende jaren 
hebben wij genoten van het 
Franse leven en vooral van 
het zonnige en milde klimaat! 

Toen er echter kleinkinderen 
kwamen (inmiddels 5) wilden 
wij toch ook weer een huis 
in Nederland hebben en dat 
werd Onderdendam (links 
naast de Molen). Deels omdat 
we vanwege de drukte en 
de prijzen niet meer in de 
Randstad wilden wonen, deels 
omdat we inmiddels zo gewend 
waren aan het buitenleven, dat 
we dat ook in Nederland wilden 
ervaren. Wij zijn toen huizen 
gaan bekijken in Zeeland, 
Friesland en Groningen en de 
laatste provincie beviel het 
beste! Wellicht deels ingegeven 
door het feit dat de oma van 
Marcelle geboren werd in 
Mensingeweer en lange tijd 

in Baflo heeft gewoond en zij 
daarover van haar moeder 
altijd de mooiste verhalen heeft 
gehoord. 

Bij de verhuizing naar 
Onderdendam ging het Franse 
huis in de verkoop en dat heeft 
uiteindelijk 8 jaar op zich laten 
wachten! Door de coronacrisis 
is in Frankrijk de belangstelling 
voor een huis in de Campagne 
nogal toegenomen en mede 
daardoor is het huis midden 
vorig jaar verkocht. Ook 
merkten wij, tijdens de eerste 
lock-down, dat de patio van 
Onderdendam toch wel erg 
klein was en dat de zon in het 
vroege voorjaar er best kort 
scheen en dat heeft het serieus 
kijken naar een huis met een 
tuin opgeleverd. 

En toen zagen we na het 
tekenen van het voorlopig 
koopcontract in Frankrijk de 

Kerkhofsweg aangeboden! 
Omdat de omschrijving 
van het huis en de foto’s 
ons aanspraken, zijn we 
onmiddellijk in de auto gestapt 
en zijn binnen een week heen 
en weer gereden, want aan het 
eind van die week stonden er 
in Frankrijk gasten op de stoep. 
We waren meteen verkocht 
en het resultaat is dus dat wij 
hier zijn neergestreken en nu 
hopen op beter weer, zodat we 
ook van de mooie tuin kunnen 
genieten.

Wij hopen heel lang in het 
mooie Kantens te kunnen 
verblijven en u bij een of 
andere gelegenheid in het dorp 
te ontmoeten! We maakten al 
met een aantal van u kennis 
tijdens het rondlopen met onze 
14-jarige, Franse hond Coppa. 
Fijne zomer gewenst!

Robbert en Marcelle

T Schienvat, dat was het dan?
Enigszins verlaten ligt ze erbij, hoewel de vaste activiteiten 
nog doorgaan zoals badminton, tai chi, de Boeken-Lees-Kamer 
en fysiotherapie. In september willen weer meer verenigingen 
hun activiteiten opstarten… Het zou leuk zijn als dat ook kan. 
Daarvoor is een nieuwe organisatie nodig, om de activiteiten 
te faciliteren en nog belangrijker: een plan voor de toekomst te 
maken! Want hoe moeten we verder als de subsidies stoppen? 
Maar één ding staat voor nu vast: afgelopen is het nog zeker 
niet.

Om te inventariseren wat de 
draagkracht is in het dorp om 
het dorpshuis te behouden, 
hebben we een enquête 
opgesteld en huis-aan-huis 
mensen gevraagd deze in te 
vullen en in te leveren bij t 
Schienvat. 
Hoe meer mensen hieraan 
meewerken hoe beter. Dus 
heeft u de enquête nog niet 
ingevuld, het kan nog steeds. 
Op dinsdag 6 juli vanaf 19.30 
uur wordt er vergaderd in 
t Schienvat en is iedereen 
welkom om zijn stem te laten 
horen (Graag aanmelden via 

info@fysiotherapiekantens.nl). 
Hier bespreken we het verdere 
verloop rond de reorganisatie 
van t Schienvat en wordt er 
een nieuw (tijdelijk) bestuur 
gekozen. Hierbij willen we de 
uitkomsten van de enquête 
gebruiken als ‘algemene 
mening van het dorp’, 
waarmee rekening kan worden 
gehouden bij het maken van 
verdere beslissingen. Komt 
allen! 
Dat was het dan, met t 
Schienvat? Nee dus!!!

Het interim bestuur 

Vanuit de kinderspeelweek
Ook al zijn er versoepelingen en is er daardoor meer mogelijk, 
helaas zijn deze nog niet voldoende om een ‘normale’ speelweek 
te kunnen organiseren.  
Daarom heeft het bestuur na overleg 
wederom moeten besluiten de speelweek 
te annuleren. We hopen op een fantastische 
speelweek in 2022! 
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FysioFit in het Schienvat
Lekker werken aan je conditie en wat overtollige kilo’s 
wegwerken voor/na de zomer? Je kunt nu terecht voor je 
wekelijks sportuurtje in het Schienvat. Het sporten vindt 
plaats onder begeleiding van Jitske Hoekstra, de dorpsfysio, 
die kan helpen om op een gezonde manier op te bouwen, 
om onaangename neveneffecten zoals spierverrekkingen en 
overbelasting te voorkomen. 

Verhoalen van mien 
jeugdjoaren bie KRC
Toun k twaalf joar wer, 
konnen wie ien B-junioren aan 
competitie mitdoun van G.V.B..

Mien pa was toun jeugdlaider 
van dat elftal. Wie mozzen n 
oetwedstried speulen tegen 
vv De Marne oet Lains. t Ging 
meroakel en wie speulden 
tegenstanders van t veld. 
Moar tegenstanders konnen 
nait tegen heur verlais en 
schaaidsrechter dee doar 
goud aan mit, hai floot aal 
meer en meer tegen ons. Roel 
Roggeveld kreeg van ain van 
Marnespeulers n oergemaine 
trap tegen zien enkel. Doar 
was Roel zo kwoad over, dat 
hai ging achter dij betreffende 
speuler aan en gaf hom n 
poar flinke trappen tegen zien 
achterwaark aan. Toun was 
t hek van daam noatuulijk: 
schaaidsrechter stuurde Roel 
van t veld òf, moar speuler van 
de Marne nait. Doar was mien 
pa woest over en ging doar mit 
hom ien t harnas. Òfloop van 
aal dat gesteggel, wedstried 
wer dij schaaidsrechter te 
veul en hai ging stoaken. Dat 
was deur zien aigen schuld 
zo lopen, moar wie wonnen 
westried toch mit 4-0. Moar dat 
dee der nait meer tou.

Verhoalen oet 
Röppen
Leste zundag ien mai bin k mit 
Tineke deur t Hogelaand toerd. 
Wie reden van Zandeweer, 
Doodstil noar Röppen tou. t 
Dörp laag ien volle glorie ien 
t gruin van veul bomen, dij 
vrouger doar nait waren. Ien 
dörp zulf schrok k toch wel 
wat. Veul hoezen en toenen 
waren slim verloederd en 
veul achterstalleg onderhold. 
Vrouger was dat toch wel aans. 

Toun haar elk wel schiere 
toenjes en stoepkes. Kerkje 
ston der wel mooi bie en ien 
kerk hingen schilderijen van 
Geurt Busser mit as thema: Van 
Röppen noar Röppen. Best n 
kiekje weerd om doar te goan 
kieken, n old stuk geschiedenis 
van vrouger.

Wat ook zunde is, dat ien 
Röppen niks meer te koop 
is en gain wc veur haanden 
is. Dou wie deur dörp hèn 
laipen, waren doar op dat 
moment best veul wandeloars. 
Meschain kin dörpshoes doar 
wat aan doun, moar joa k 
wait dat zukswat weer deur 
vrijwillegers gebeuren mout.

Kees Bolt

Jong poeske  
(kinderverske)
Kom mien poetje 
donzeg doetje 
snorre-snoetje, 
kom den bie de vraauw.

Duurst nait poetje, 
kikst uut ’t roetje 
of dien moetje 
nog nait weerkomt gaauw?

Doar den poetje 
donzeg doetje 
snorre-snoetje, 
heb ‘k die op mien aarm.

Kikst uut ’t roetje, 
maauwst om moetje? 
Lutje poetje 
zitstoe hier nait waarm?

Simon van Wattum 
Oet: Twijstried

Koien
Bek veuraan stoan koien bie sloot 
en kieken wat ‘k ien toene poot. 
Ze schudden kop dat ’t gaait om bonen 
en vreten gras, heur doaglieks brood.

Simon van Wattum 
Oet: Twijstried

Bij iedereen wordt naar 
passende oefeningen gekeken, 
die het best aansluiten 
bij je persoonlijke situatie 
en wensen: wil je werken 
aan een betere balans en 
stabiliteit? Wil je een beter 
uithoudingsvermogen of 
makkelijker sporten? Of wil je 
juist bepaalde spiergroepen 
trainen? Een persoonlijk 
oefenprogramma helpt je op 
de juiste weg.

De oefenmomenten zijn op 
meerdere momenten per 
week, waarbij gekeken wordt 
naar de beschikbaarheid in tijd 
van mensen die bijvoorbeeld 
overdag werken. In een groep 
kunnen maximaal 5 mensen 
meedoen. 

Opgave via:  
info@fysiotherapiekantens.nl 
of M 06-22779770

Jitske Hoekstra

Wij voeren vaak de eendjes met z’n tweetjes 
Met bikkelharde opgespaarde sneetjes. 
Het is soms maar een kruimeltje per eend, 
Maar toch helpen hier ook de kleine beetjes.

Driek van Wissen
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MAALTIJDSERVICE  
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613 

KERKDIENSTEN
GEREFORMEERDE KERK 
VRIJGEMAAKT

Wijzigingen zijn mogelijk i.v.m. 
de weersomstandigheden. 

Aanmelden voor een 
openluchtdienst is niet 
nodig. Bij een dienst in het 
kerkgebouw is aanmelden 
wenselijk. Raadpleeg de 
website voor actualiteiten 
(www.kantens.gkv.nl) .

Zondag 27 juni 
09.30 uur – leesdienst

Zondag 4 juli 
09.30 uur – lezen 
14.30 uur – ds. H. van Noort

Zondag 11 juli 
09.30 uur – lezen 
14.30 uur – ds. L.G. Boonstra

Zondag 18 juli 
10.00 uur - kandidaat M-J. Mak

Zondag 25 juli 
10.00 uur – lezen

Zondag 1 augustus 
10.00 uur – lezen

Zondag 8 augustus 
10.00 uur – ds. P. Slager

Zondag 15 augustus 
10.00 uur – lezen

Zondag 22 augustus 
09.30 uur – lezen 
14.30 uur – ds. M. van Rijswijk

Zondag 29 augustus  
09.30 uur – ds. L.S.K. 
Hoogendoorn 
14.30 uur – ds. H. van Noort  
(in Middelstum, 
Boerdamsterweg 12A)

In de zomerperiode is er bij 
goed weer openluchtdienst bij 
de familie Doornbos op het erf. 
Adres: Usquerderweg 11. 

 
Kerkdiensten Chr. Geref. Kerk 
Kantens 
In verband met de 
coronamaatregelen wordt 
er voorlopig één dienst per 

Agenda Rottum
 
29 mei t/m 10 augustus 
Kerk Rottum 
10.00 – 17.00 uur 
Expositie Geurt Busser - 
Waddenschilder: Van Rottum 
naar Rottum. Gratis entree

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag 
Gesloten i.v.m. coronacrisis

Dinsdag 6 juli 
t Schienvat 
19.30 uur 
Toekomst van t Schienvat

Zondag 4 t/m zaterdag 10 juli 
Collecte t Lougnijs

VASTE ACTIVITEITEN  
T SCHIENVAT

Maandag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak) 
*) Versterkingscoördinator Jaap 
Hut

Dinsdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak) 
17.00 – 18.00 uur 
FysioFit 
19.15 – 20.15 uur 

Woensdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak) 
19.30 – 20.30 uur 
You Better Work  
Buitenlocatie 
o.l.v. Ineke Doornbos

Donderdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak) 
18.45 – 19.45 uur 
FysioFit

Vrijdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak) 
15.00 – 17.30 uur 

Boeken-Lees-Kamer

Zaterdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak)

*) Vanwege de 
coronamaatregelen is er 
voorlopig geen spreekuur 
in t Schienvat met 
versterkingscoördinator Jaap 
Hut. Wel kunt u hem mailen of 
bellen voor een telefonische 
afspraak; dat kan van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 – 
17.00 uur. 
E aardbevingen@hethogeland.
nl - T 088 – 345 88 88

Voor vragen of verdere 
informatie kunt u bellen met  
t Schienvat: T 551 288 
 

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 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

zondag, met wisselende tijden, 
gehouden.

Zondag 27 juni 
09.30 uur – nog niet bekend 
14.30 uur – nog niet bekend

Zondag 4 juli 
09.30 uur – Kandidaat J. van 
Limbeek

Zondag 11 juli 
14.30 uur – ds. J. Nutma

Zondag 18 juli 
14.30 uur – ds. J. Sijtsma

Zondag 25 juli 
Dienst nog niet bekend

Zondag 1 augustus 
Dienst nog niet bekend

Zondag 8 augustus 
Dienst nog niet bekend

Zondag 15 augustus 
14.30 uur – ds. J. Sijtsma

Zondag 22 augustus 
09.30 uur – Kandidaat J. van 
Limbeek

Zondag 29 augustus 
Dienst nog niet bekend

 
Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 27 juni 
09.30 uur – drs. J.W. Bassie, 
Groningen

Zondag 4 juli 
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk 
gez. dienst met PG 
Westeremden 

(koffie/thee bij Salem)

Zondag 11 juli 
09.30 uur – drs. F. Postema, 
Krewerd, gez. dienst in 
Boazkerk Westeremden 
(koffie/thee bij de Weem)

Zondag 18 juli 
09.30 uur – pastor F. 
Groenbroek, Veelerveen, gez. 
dienst met PG Westeremden 
(koffie/thee bij Salem)

Zondag 25 juli 
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk 
gez. dienst in Boazkerk 
Westeremden 
(koffie/thee bij de Weem)

Zondag 1 augustus 
09.30 uur – prof. dr. L.J. van 
den Brom, Haren 
gez. dienst met PG 
Westeremden 
(koffie/thee bij Salem)

Zondag 8 augustus 
09.30 uur – de heer M. 
van Heijningen, Dorkwerd, 
gez. dienst in Boazkerk, 
Westeremden (koffie/thee bij 
de Weem)

Zondag 15 augustus 
09.30 uur – da. N.C. Meihuizen 
gez. dienst met PG 
Westeremden 
(koffie/thee bij Salem)

Zondag 22 augustus 
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk 
gez. dienst in Boazkerk 
Westeremden 
(koffie/thee bij de Weem)

Zondag 29 augustus 
09.30 uur – ds. H. Pol, Zuidhorn 
gez. dienst met PG 
Westeremden 
(koffie/thee bij Salem)

DORPSKERK ROTTUM 
 
Er is op dit moment nog geen 
kerkrooster bekend.

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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OUD PAPIER
Zaterdag 3 juli 09.00 uur  

t/m zondag 4 juli 18.00 uur
 

Zaterdag 7 augustus 09.00 uur  
t/m zondag 8 augustus 18.00 uur 

T 551788 (OBS)

Foto van de maand
Tijdens NL doet is er in Rottum weer met vele handen gewerkt aan het onderhoud van het kerkhof. 
En flink bijgepraat!

© Fotografie Annet Eveleens

De maatregelen zijn versoepeld: we mogen weer!  
Op 9 juni zijn we gestart met de groepslessen.  
Elke woensdag om 19.30 uur een training buiten.  
Ben je benieuwd, heb je zin om te sporten, te zweten en te 
lachen? 

Meld je dan nu aan en kom eens kijken. 
you.betterwork@outlook.com - 06 3630 6468 
Facebook: You better work - Instagram: youbetterwork2020

Gevulde paprika’s 

Snijd de paprika door midden 
en verwijder de zaadlijsten. 
Kook de beide helften 
beetgaar.

Bestrooi de gesnipperde ui 
met wat kerrie en fruit hem 
in weinig boter. Voeg de 
rulle gehakt toe en daarna 
weinig ketchup. Laat even 
sudderen en vul de uitgelekte 
paprikahelften met het gehakt/
ui-mengsel. Geef er een frisse 
komkommersalade bij.

(2 personen)

Benodigdheden: 
 

 1 gele of groene paprika 
 

 125 gr. gehakt 
 

 1 kleine ui 
 

 iets kerrie & tomatenketchup 
 

 iets zout 
 

You better work 
Groepstraining & personaltraining


