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Brutoale overvaal ien Röppen
Röppen, zodderdag 16 feberwoarie. Op oavend van dizze zodderdag het ter n brutoale overvaal west ien
Röppen. De buit, roem 200.000 euro dij mitnommen wer, is nog aaltied te zuik. Nou zellen ie wel denken,
wat is dit non weer, mor ik as joen reporter oet t prachtege dörpke op dij zulfde prachtege oldste wier van
Nederlaand, was der bie op de joarliekse tenailoavend van Kloosterspeulers. Zo as t heurt was t alpmoal ien
t Boers. k Kon t hail schier verstoan, mor de eerliekse Grunnegers ien zoal begrepen t vanzulf hail goud.

t Stuk ging over drij hail ol vraauwlu
dij mit mekoar n baank overvalen
gingen om t bejoardenhoes oet de
geldzörgen te hoalen en om zo ver-
zekerd te weden van n gemoudelke
goie olle dag. Klaaindochter van ain
van ol vraauwlu het nog pebaaierd
om mit heur vrund boudel tegen te
hollen, mor dat hulp nait meer. De
buit van roem 200.000 euro wer op
t lest vonden ien koamer van heur
opoe. Kommesoares Nico het de
doames goud stief ondervroagd.
Vanzulf  zo as dat gaait,  is kom-
mesoares ook nait vies van t grode
geld en gaait der onder bedraaigen
van n revolver mit t geld vandeur
(dat denkt hai).
Aal mit aal heb k genotterd van n

òfgerakkerde oavend en zo as k
wind bin ien dit nuvere dörpke bleef
t nog laank ruierg.
Kloosterspeulers bedankt! k Kiek

non aal weer oet noar aankom-
mend joar.

Joen ReRo

Meertmoand Dialectmoand
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Vertelcafé
Op 6 februari heeft in t Schienvat in Kantens het eerste vertelcafé
plaatsgevonden. Rondom de grote tafel in de salon werden mooie, leuke,
boeiende en spannende verhalen verteld.

De dorpsbewoners luisterden naar een mooie sage, een spannend
verhaal uit de oorlog en een grappig boerenverhaaltje. Een andere
verteller nam ons mee naar het Kantens van vroeger en leidde ons langs
alle winkeltjes van toen. Daarop haakten anderen in en vulden de verhalen
aan met sappige en vrolijke herinneringen. Een zeer geslaagde avond! We
gaan dit over twee maanden weer doen; namelijk op woensdag 3 april.

Corrie Lenstra
____________________________________________________________________________

Poppedijn en Klinkenborg
in actie voor NL-doet
De peuterspeelzaalbezetting qua peuteraantal is 'rustig' momenteel. Er
zijn op dit moment relatief weinig kinderen tussen de 2 en 4 jaar. De
stichting SPGE (Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond)
voorziet om die reden momenteel maar in twee dagen peuterspeelzaal-
werk per week. We hopen dat het aantal peuters weer zal aantrekken en
dat het mogelijk en rendabel wordt om weer drie ochtenden in de week
de deuren van Poppedijn te kunnen openen. Dit houdt de voorziening in
het dorp op peil en daarmee de samenhang en gezelligheid. Tijd dus voor
een frisse doorstart! We hopen dat iedereen het hiermee eens is...

Een mooie gelegenheid om tot actie
over te gaan. De peuterspeelzaal
kan buitenom wel een frisse op-
knapbeurt gebruiken. We hebben
een bijdrage gekregen van het Oran-
jefonds om mee te doen aan de
actie “NL-doet”. Dit is een landelij-
ke vrijwilligers actie om mensen te
motiveren zich vrijwillig in te zet-
ten; gewoon omdat het leuk is, en
omdat het kan!

Samen met de NL-doet-organisa-
tie van OBS Klinkenborg proberen
we zoveel mogelijk enthousiaste
mensen bij elkaar te krijgen om de
handen uit de mouwen te steken en
zich in te zetten voor een opknap-
beurt van het schoolgebouw.
Het gaat om klussen buitenom,
zoals oppoetsen klimtoestellen,
hekwerk verbeteren, zandbak ver-
schonen, bouwen van een fietsen-
rek etc. etc.. Wat haalbaar is, is
uiteraard afhankelijk van het aantal
vrijwilligers en de mogelijkheden.

Hoe meer opties en mensen hoe
beter uiteraard.

Heeft u op zaterdag 16 maart 2013
nog de agenda leeg??? Reserveer
die datum voor een gezellig dagje
vrijwilligerswerk met andere en-
thousiastelingen die de peuter-
speelzaal en de basisschool een
warm hart toedragen. Vanaf  9.00
uur barsten de klussers los en kunt
u rekenen op een goed verzorgde
en lekkere lunch!!!

Laat ons even weten of je erbij kan
zijn, het handigst is via de email,
maar bellen mag uiteraard ook:
francisvdkamp@hotmail.com
(voor Poppedijn)  T 06-21891363
clarien@hotmail.com (voor OBS
Klinkenborg) T 06-16010110

Voor meer informatie over NL-doet
kijk dan op www.nldoet.nl
Inbreng voor meer ideeën zijn ui-
teraard welkom.

Voor alle peuters: hopelijk tot snel
op de peuterspeelzaal (dinsdag- en
vrijdagochtend v.a. 8.30 uur). En
voor alle lezers van t Lougnijs:
Hopelijk tot 16 maart op het school-
plein!

Francis van der Kamp
en Clarien Koopmans
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Vanaf 2013 hebben wij ook de Pen
in een nieuw jasje gestoken. We
stellen nog steeds vragen aan de
bewoners, maar de vragen zijn
veranderd. Hieronder vindt u de
eerste:

1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd):
Wienie Jager-Bol, 61 jaar jong en
woon aan de Stitswerderlaan 4 te
Kantens.

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Gezellig op stap met één van mijn
dochters.

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Lekkere verse broodjes met kaas
of vlees en een eitje en koffie.

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Een zwart rokje en of jurkje.

5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Gewoon lekker aan het werk thuis
of  op  de  zaak  of  bij  een  van  de
kinderen helpen.

6. Naar welke radiozender(s) luis-
ter je het liefst en waarom?
's Morgens Radio Noord, altijd ac-
tueel.

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
“Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruza-
lem (opwekking 614)”.

8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Bij mij aan de keukentafel met nu
nog Koningin Beatrix, gewoon als
moeders.

9. Wat zou je doen met 1 miljoen?
Een groot deel zal gaan naar Funda-
tion Roza voor betere leefomstan-
digheden (Kosovo).

10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Ik ga echt niet in een reuzenrad, mij
veel te hoog.

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Eigenlijk leef ik per dag, en droom
Jezus eens te ontmoeten.

12. Aan wie geef je de Pen door?
Ik geef de pen door aan mijn klein-
dochter Renate Zuidema.

Wie wint de stimuleringsprijs van 2013
De Vereniging Dorpsbelangen Kantens kent jaarlijks een stimulerings-
prijs toe aan een vereniging (of onderdeel van een vereniging) die zich
onderscheidend of verdienstelijk heeft ingezet ten behoeve van het
eigen dorp. Ook individuele personen die een buitengewone prestatie
hebben geleverd of nog steeds leveren kunnen voor deze stimulerings-
prijs in aanmerking komen.

Tot op heden heeft het bestuur van
de VDK zelf kandidaten voor deze
prijs voorgedragen. Dit jaar nodigt
de vereniging de inwoners van
Kantens uit om zelf hun favorieten
te nomineren.
De bekendmaking zal, evenals de
prijsuitreiking, plaatsvinden tijdens
de jaarvergadering op 24 april in t
Schienvat.
Uw nominaties, vergezeld van mo-
tivatie en prestatie(s), ontvangen
wij graag vóór 5 april aanstaande.

U kunt deze sturen naar het secre-
tariaat van de VDK:
Langestraat 37,
9995 PD te Kantens
of per e-mail zenden naar
dorpsbelangen@kantens.nl.
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Mijn naam is Jasper Boelema, ik woon in Rottum en ben de oprichter van
Mijn Straatje Bestratingen.

t Lougnijs heeft mij gevraagd of ik
een stukje wil schrijven over Mijn
Straatje voor in de rubriek Vak-
werk.
Vanaf mijn 16e ben ik begonnen als
vakantiewerker bij een bestratings-
bedrijf en vanaf mijn 17e ben ik daar
fulltime gaan werken. Op het mo-
ment dat ik fulltime begon met stra-
tenmaken wist ik eigenlijk nog niet
wat ik in de toekomst wilde gaan
doen, maar toen ik er achter kwam
dat het straatwerk mij heel goed lag
en ik er veel plezier in had, ben ik
het - tot op heden - blijven doen.
Na ongeveer 7 jaar voor een bedrijf
te hebben gewerkt was ik toe aan
een nieuwe uitdaging en heb ik
(inmiddels bijna 5 jaar geleden op
11 juli 2008) Mijn Straatje Bestra-
tingen opgericht.
Toen Mijn Straatje in 2008 was
opgericht, werd ik vooral ingehuurd
door bedrijven in de wegenbouw.
Al snel kwam ik erachter dat je in de
wegenbouw weinig eer van je werk
hebt, en ook dat er weinig uitdagin-
gen in zitten. Daarbij was ik als
zelfstandige nog steeds afhanke-
lijk van andere bedrijven waardoor
ik mij als zelfstandige stratenma-
ker minder snel kon ontwikkelen.
Vanaf dat moment ben ik mij voor-
namelijk gaan richten op bestra-
tingswerkzaamheden die ik recht-
streeks voor de opdrachtgever ging
uitvoeren zonder tussenkomst van
andere bedrijven, met als speciali-
teit particuliere (sier)bestratings
werkzaamheden.
Dit alles met het bedrijfsmotto:
Kwaliteit dat is “Mijn Straatje”.
Bij het verrichten van werkzaam-
heden rechtstreeks voor de op-
drachtgever kun je zelf of met de
opdrachtgever een plan maken.
Bij het ontwerpen van een bestra-
tingsplan kan ik mijn eigen creati-
viteit kwijt. Het is een uitdaging om

een ontwerp te maken voor de op-
drachtgever of samen met de op-
drachtgever waarin de wensen en
eisen van de opdrachtgever terug-
komen.

Bij het maken van een bestratings-
plan voor paden, opritten en terras-
sen moet je met verschillende ele-
menten rekening houden, want er
bestaan verschillende funderings-
en bestratingstechnieken.
De beste manier hangt voorname-
lijk af van het budget, de bodemge-
steldheid, de verkeersintensiviteit
en het toegepaste materiaal. Mijn
Straatje geeft u graag tips en kwa-
liteitsaanbevelingen over het bes-
traten.

Mijn Straatje is vanaf het begin
gaan investeren in goed gereed-
schap. Inmiddels zijn alle benodig-
de gereedschappen in huis om be-
stratingswerken van hoge kwali-
teit te leveren. De belangrijkste
gereedschappen zijn trilplaten, la-
ser, steen/tegelknipper, diamant-
zaag/boor, betonmolen en tegeldon-
key.
ijn Straatje heeft sinds kort ook een
mini shovel in gebruik. Met deze
mini shovel kan Mijn Straatje mak-
kelijker en sneller werken en de
werkzaamheden tevens verrich-
ten tegen een lagere prijs.

Ik hoop dat alle lezers van t Loug-
nijs die nog niet bekend waren met
Mijn Straatje, Mijn Straatje nu een
beetje beter hebben leren kennen.
Bent u als lezer geïnteresseerd in
een offerte of wilt u graag foto's zien
van opgeleverde bestratingswerk-
zaamheden, neem dan gerust eens
een kijkje op de website:
www.mijnstraatje.com.
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De IJsbaanvereniging was weer actief
De IJsvloer lag er deze winter goed bij, maar door een sneeuwfront die
Nederland naderde (en ook de provincie Groningen) lag er op maandag
21 januari een beste pak sneeuw op de ijsbaan in Kantens. Ook mede door
de harde wind maakte de grote hoeveelheid stuifsneeuw flinke sneeuw-
duinen. De ijsbaanvereniging heeft er van alles aan gedaan om de baan
sneeuwvrij te maken en te houden. Met man en macht was men bezig
vanaf 's morgens 7.00 uur tot laat in de nacht. Maar om 23.00 uur ging het
mis. De baanveger zakte door het ijs. De druk van de sneeuw en de
ijsbaanveger was te groot en de veegmachine zakte tot zijn assen in het
ijs. De volgende morgen heeft Gerben Lenstra hem er weer uitgehaald
met een krachtig voertuig. Wij willen alle mensen bedanken voor de hulp,
ook alle sponsoren bedanken wij voor hun steun. Want zonder steun kan
een vereniging niet draaien. BEDANKT!

UITSLAGEN PRIKSLEEWEDSTRIJDEN ZATERDAG 26 JANUARI 2013

tot 9 jaar:
1. Marnix Hartlief,
2. Alicia Ammeraal,
3. Jurjen Blaauwwiekel.

10 t/m 12 jaar:
1. Aleida Rottink,
2. Esther Reining,
3. Jeroen Brontsema.

13 t/m 18 jaar:
1. Dylan Valkenborg,
2. Jarik Visser,
3. Anouk Werkman.

19+ :
1. Rick Reiffers,
2. Roelf Blaauwwiekel,
3. Pian Nomden.

Het bestuur van de ijsbaanvereniging
______________________________________________________________________

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. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.

Informatieavond Veilig Verkeer
Op maandag 18 maart kan iedereen zijn/haar verkeerskennis bijspijke-
ren in t Schienvat te Kantens. De avond begint om 20.00 uur en is gratis
te bezoeken.

De heer Kor Vriesema uit Ten Boer
zal de verkeersvoorlichting verzor-
gen. Hierbij komen de nieuwste
verkeersregels aan de orde.
De laatste drie jaar waren dat er
alleen al 26.
Vóór de pauze wordt het verduide-
lijkt met een flap-over of school-
bord, na de pauze komen d.m.v. 20
dia's allerlei verkeerssituaties aan
bod. U kunt natuurlijk ook vragen
stellen. Scootmobielers zijn ook
welkom!

Na deze theoretische avond be-
staat de mogelijkheid om een Ad-
viesrit Rijvaardigheid in eigen
omgeving met uw eigen auto te
maken. Het is beslist geen exa-
men! Deze rit van een uur is niet
helemaal gratis.
Datum in onderling overleg.
Komt allen op deze gratis avond,
zodat u weer helemaal bij bent wat
de nieuwste verkeersregels be-
treft.

Om te weten hoe groot de zaal moet
zijn, willen we graag dat u zich even
aanmeldt. Dat kan tot 10 maart bij:
mw. GroenhofT 551228
mw. SteendamT 551633
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De Nederlandse hegemonie
van het allround schaatsen
Het wereldkampioenschap allround schaatsen is net afgelopen. Zoals
wel vaker werden de hoofdprijzen door de Nederlanders verdeeld. Ireen
Wüst en Sven Kramer stonden in het Noorse Hamar op het hoogste treetje.
Diane Valkenburg werd tweede bij de vrouwen. Keurige rapportcijfers
voor de Nederlandse equipe. Alom tevredenheid zou je zeggen, maar is
er eigenlijk nog wel sprake van buitenlandse concurrentie?
De afgelopen jaren wordt het steeds duidelijker dat Nederland misschien
nog wel het enige land is dat het allrounden serieus neemt. Voormalige
grootmachten op de klassieke vierkamp, als Rusland en Noorwegen,
lijken niet meer geïnteresseerd in deze tak van het schaatsen. Die
besteden hun toch al geringe schaatsbudget liever aan afstandsspecia-
listen die kans maken op Olympische medailles. Verder is het natuurlijk
ook niet interessant om te investeren in een sport die in eigen land niet
eens live op de televisie wordt uitgezonden. Het niet-Nederlandse publiek
lijkt ook een beetje zat te worden van de talloze EK's en WK's die de sport
te bieden heeft. Op de toernooien in Hamar en Heerenveen na, zit er nog
maar weinig publiek bij de allround wedstrijden.
De conclusie die je kunt trekken is dat blijkbaar alleen de Nederlanders
nog geduldig genoeg zijn voor het allrounden. Ik ben bang dat dit
spannende en spectaculaire onderdeel van het schaatsen over een aantal
jaren alleen nog in herhalingen te bekijken is. En dat is jammer.

Nils Reiffers
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Meertmoand
Dialectmoand
Der is din aaltied wat ekstroa aandacht veur de Grunneger toal. Dizze
moal hemmen wie de manlu Reker, Schreiber en Reinders, dij aal hail
laank mit ons toal aan schrip binnen, vroagt of zai drij vroagen veur de
lezers van t Lougnijs beantwoorden wollen. Dat hemmen ze geern doan
en wie bedanken heur doarveur. Siemon Reker is hoogleroar Grunneger
toal aan RUG, Fré Schreiber en Kees Reinders oet Middelsom kinnen ie
alpmoal van de cursussen Grunnings.

kul, omreden veur mie is t ale
moanden van t joar “streektoalmo-
and.”

2 Wat vienden joe zulf t mooiste
Grunneger woord?
t Schierste Grunneger woord dat
mie op t momint ien t zin schut is:
keudeldoemke, mor der binnen nog
wel doezend aner aibels schiere
Grunneger woorden.

3 Is der op stuk van Cultuur/His-
torie nog nijs dat ie ons lezers
geern vertellen willen?
Nait dat n aner doar zo veul mit van
neuden het, mor t is aal zo, dat ter
hier ien Middelsom op schuurzol-
ler van börg Ewsum op moanda-

Siemon Reker:
1 Wat betaikent Meertmoand-Dia-
lectmoand veur joe?
Aigelks niks meer - ook al heb ik ter
ien eerste joaren n bult mit te mo-
aken had. Veur mie is t ale twaalf
moanden ien t joar Dialectmoand.

2 Wat vienden joe zulf t mooiste
Grunneger woord?
Pfff - ooit (dou t buuswoordenbouk-
je verscheen, 1988) von ik kwaalm-
laampe werkelk nummer ain. t
Mooiste is t woord dat joe verrast
én dat je n woord hemmen veur n
begrip woar ik ien t ABN gainent
veur ken. 'Persoon die spreekt over
onbegrepen zaken' (of zuks).

3 Is der nog Grunneger nijs woar
ie ons lezers geern op wiezen wil-
len?
Ja vanzulf: ien '84 was ik aan loop
mit 'correspondenten' en dat het
mie n bult over ons toal leerd. Nou
dou ik t aigenste via computer en
vroag aan elk en ain (ook boeten
Noord-Grunnen) om mit te doun mit
www.hetverhaalvanhetgronings.nl
- vergeliekboar mit dareg joar le-
den, mor dat je gain kevorten open
moaken huiven, adrezzen opplak-
ken en zukswathin, ja dat is n pel-
zaaierg verschil! Hou meer mit-
doun, hou beder! (Drenten: ie bin-
nen  ook  welkom,  mor  din  op
www.hetverhaalvanhetdrents.nl)

FRÈ SCHREIBER:
1 Wat betaikent Meertmoand-Dia-
lectmoand veur joe?
Dat ons streektoal ekstroa aan-
dacht krigt. Kiender proaten gain
Grunnegers meer mor verstoan t
nog best doardat der op stroat nog
n bult Grunnegers proat wordt. Deur
der van ale kanten aandacht aan te
besteden,  heuren ze dat t muite
weerd is. As we jeugd hebben,
hevve toukomst!

2 Wat vienden joe zulf t mooiste
Grunneger woord?
Snoetjeknovveln, ook schier om te
doun!

3 Is der op stuk van toal nog nijs
woar ie ons lezers geern op wiezen
willen?
Ik bin dounde mit n Grunneger
Spreukenklender veur 2014 veur
kiender. Dat wordt eerste scheurk-
lender ien n streektoal.
Wieder komt ter n musical/zang-
spul oet veur  kiender van groep 7/
8 van grondschoul. Dat dou k soa-
men mit meziekkonselent Kor van
Dijk van t Ivak. Delfziel.

MOPPEN VAN DIEKSTROA:
Diekstroa belt geroazie:
'Wil je even ain sturen, auto dut t
nait meer.'
Geroazie:
'Wat scheelt ter aan?'
Diekstroa:
'Nadde bougies.'
Geroazie:
'Woar bist mit auto?'
Diekstroa:
'Zo'n drij meter van waal òf.'

Vraauw  Diekstroa  wordt  deur  n
plietsieauto noazeten. Op t lest stopt
ze bie n tankstation, springt tou auto
oet en runt noar t gemak.'
Plietsie wacht tot ze weerom komt.
Vraauw Diekstroa: 'Wat docht je,
dij hoalt t nait meer?'

KEES REINDERS:
1 Wat betaikent Meertmoand-Dia-
lectmoand veur joe?
Wat of “Meertmoand dialektmo-
and” veur mie te beduden het? Nait
veul aans as ekstroa waark van
schoulen en verainens. Veut t over-
ge is t veur mie nait meer as flauw-

goavend van haalf aacht tot haalf
tien kursus Grunneger historie en
kultuur is, mit 53 kursisten. Kursus
duurt drij joar en der binnen tien
lezzen ien t winterhaalfjoar. Wie
bruken t lesbouk “Van dou en Nou
op t Hogelaand”. 2de druk, 2de
oploage.
Ien Winzem binnen Fré Schreiber
en ik ook mit n kursus aan loop, van
toal, litteratuur, kultuur en geschie-
denis. Ain ploug is der veur t eerst
mit aan loop, aner veur t daarde
joar, doar mout ik allerdeegs nije
lezzen veur schrieven en dat is n
pins vol waark.
Aal moandagmörns hemmen Fré
Schreiber en ik hier bie ons ien
hoes ook wat om haans. Dat gaait
al n poar joar en t duurt nog n poar
joar veur en aleer wie der kloar mit
binnen. Wie proaten der nait over,
hou of wat of t worren mout, omre-
den der is din kaans dat n aner der
mit aan loop gaait. Blift dus nog n
verrazzen.

Dag van de Grunneger toal
mit n òfwizzelnd pergram
veur jong en old

Op zotterdag 16 meert wordt veur vaarde moal de Dag van de Grunneger
toal holden. Organizoatsie is in handen van t Huis van de Groninger
Cultuur, Stichting Grunneger Toal, Biblionet Groningen, Stichting t
Grunneger Bouk en t Regionaal Historisch Centrum Groninger Archie-
ven.

Wie binnen veur dizze joarliekse
dag op t heden drok in de weer mit
de veurberaaidens doarvan. De
Aalgemain culturele 'K. Terlaan
Pries' van Stichting
t Grunneger Bouk zel din weer oet-
langd worden deur ons diptaaierde
Piet de Vey Mesdagh. Zoas t der
nou uutzugt hebben we alvast t
volgende op pergram stoan.

In de meziekkroug hebben we de
volgende optredens pland:
De Koning, de Dame en De Heeren
Arnold Veeman
Swinder
Martin Korthuis & Band
Zuver Scheerwol

t Is min of meer al n traditie, dichter
schriever Tonko Ufkes zel weer
laaiden geven aan n laangdureg
verjoardagsfeest mit Grunneger
dichters en schrievers dij veurle-
zen uut aigen waark mit n feestelk
tintje.
Wieder binnen der weer broeskur-
zussen over Grunneger literatuur
(Wim Bastiaanse), Grunnegs pro-
aten (Piet Reitsema) en Grunnegs
schrieven en spellen (Meike Ste-
dema) kinnen mìnsen heur Grun-
negs biespiekern. En as je vroagen

over t Grunnegs hebben kinnen ie
ze kwiet bie meester Kriet (Fré
Schreiber).
Der worden ook weer flitslezens
geven  over  t  Grunnegs.  Noa  de
grode belangstellen van verleden
joar over Grunnegers in de zörg
hebben wie ook Hilda Schipper-
Baptist, dij as humanitair roads-
vraauw en geestelk verzörger
joarenlange ervoaren het mit t waark
in verzörgenstehoezen en mit ver-
standelk gehandicapten, weer
nuigd om hierover lezens te geven.
Ook hebben we Professor Siemon
Reker van t Bureau van Groninger
Taal en Cultuur weer nuigd om n
lezen te geven. Hai zel t dizz' keer
hebben over de Grollandse toal van
Vrouw Slapsma-Tiessens.
Wieder zel de toneelploug Waark n
openboare repetitsie geven van n
toneelstuk dij nog in de moak is.

Ie kinnen smoak te pakken kriegen
as je ais kieken onder archief en
ploatjes.
Meer informatie:
Huis van de Groninger Cultuur

Henk Scholte of Patricia Ottay
T 050 - 5992060 / 5992061
info@huisvandegroningercultuur.nl
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Leutje Kloas en Grode Kloas (11)
Omtoalen van Deense sprookjesschriever Hans Christian Andersen
'Wat is dat !', raip Grode Kloas, 'heb k die nait zulf verdronken?'
'Staarvenswoar wel', zee Leutje Kloas, 'doe hest mie ja n zetje leden ien
daip gooid.”
'Mor woar hest doe din aal dat schiere vij vot?'
'Dat is wodder-vij', zee Leutje Kloas. 'k Zel die t haile verhoal oetstokseln.
Ik bin die hail dankboar, das doe mie verdronken hest, den k bin nou
binnen; leuf mor dat k riek bin! k Was zo bunzelachteg ien dij zak en wiend
floot mie om oren tou dou doe mie van brug òf ien t kolle wodder smeetst.
k Zonk op slag, mor k stötte mie nait, want doar onner gruit lekker, zaacht,
laank gras. Doar kwam k op deel en doalek ging zak open en veur mie
ston n schiere, mooie juffraauw, haildaal ien t wit en mit n grode kraans
ien heur natte hoar. Zai pakte mie bie haand en zee: 'Bist doe doar Leutje
Kloas? Hier hest vast wat koien om mit te begunnen. Eefkes wiederop stait
n haile kudde dij k die geven wil.'
Nou zag k dat daip n braide stroatweg was veur wotterlu. Zai reden en
laipen over bodum liekoet van zee tot woar daip begon. t Was der zo mooi
mit aal dij bloumen en dat vrizze gras en vissen gleden laangs mie hìn,
zoas hier de vogels vlaigen. Wat nuvere mìnsen waren dat en wat n
prachteg vee!'
“Mor woarom bist doe din zo gaauw weer noar boven kommen bie ons?'
vroug Grode Kloas. 'Dat haar k nait doan as t doar onder  alpmoal zo
meroakel is.”

Aldert B. Ritzema
_____________________________________________________________

Kantens vertelcafé
Wat zou het leuk zijn om bij elkaar te komen en elkaar allerlei verhalen
te vertellen over Kantens. Verhalen over het dorp, de mensen, over
vreugde en verdriet van toen en nu. Er is veel veranderd en daar is genoeg
over te vertellen. In het Gronings klinkt het vast nog leuker. Verhalen
vertellen, verhalen luisteren. We hebben allemaal veel te vertellen, we
willen allemaal veel verhalen horen. Voor wie en van wie? Voor ons
allemaal, van ons allemaal. Op woensdagavond 3 april willen we
vertellen en luisteren. Bij Rita en Jeanet in t Schienvat om 20.00 uur.
Enkele mensen bereiden vertellingen voor, dus u bent verzekerd van een
paar leuke verhalen. Maar we zijn ook heel benieuwd naar de uwe.
Iedereen is van harte welkom. Komt u ook? Opgeven is niet nodig, wandel
gewoon maar binnen.

Wilt u nog iets weten dan kunt u ons bellen.
Anneke v/d Graaf T 551395, Zwanny Hofman T 552137, Gerda Onnes
T 551526, Ineke Groeneweg T 57017 en Corrie Lenstra T 552390.

GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings  te schrieven ,

zoaans:
 riemkes, stukjes, recept, etc.

Oardbeven
t Was 16 augustus, n zummerse dag. Wie zaten soavends nog eefkes
n glaaske sinas te drinken ien koamer en din was t mit n gaauweghaid
bèrgoanstied. Ienainen n haarde knal en n gebolder onder joen vouten
deur. Ik keek noar t plefon, mor der kwam niks omdeel. Boeten heurden
wie mìnsken roupen. Wie mozzen der ook mor gaauw hìn om te kieken
wat ter te doun was.

“n Oardbeven”, zeden noabers. Din
was t dizze moal gain leutje, mor n
dikke. n Beetje riddersloagen ke-
ken wie mekoar aan. Proaten hulp
nait en verbiesterd laip elkenain
noa n zetje weer ien hoes.
Zollen wie wel op bèr goan kinnen?
n Oardbeven, wel haar dat vrouger
docht? Dat was ien aander laan-
den, mor hier nait, dochten wie dou.
Kraanten stonden der aanderdoags
vol van. Ze haren t over zoveul op de
schoal van Richter en ien Loppers-
om was t slimste west. Eerst was
t 3.4 loader 3.9, wie vuilden ons
verneukt en nog loader zeden ze dat
t wel 5 worden kon as t weer ge-
beurde en dat der din dooien valen
konden.
Der wer over scheuren ien hoezen
proat.  Wie om t hoes tou om te
kieken, mor wie zagen gainent aan
boetenkaant.
n Poar moand loader laag der n
kloetje kaalk op trap en ienainen
bobbelde t zaail op keukenvlouer zo
roar. Onderloag zol deur oardbeven
wel lösknapt weden, dochten wie.
Schier, dat ie oardbeven non over-
aal schuld van geven konden!
28 jannewoarie wer der op “hoog
niveau” wieder over proat. Minis-
ter Kamp kwam schoa zulf ais be-
kieken. s Oavends ien Boshal van
Loppersom konden achthonderd
man heur gramnieterghaid kwiet.
Minister zat achter n widde toavel
mit aan weerskaanten van hom
börgmeester en direkteur van NAM.
Achter heur flodderde n kreoatsie
van widde lappen op muur om bou-
del wat op te sieren.

Minister kon nait méér beloven as
dat hai wat miljoenen löswaikt haar
van miljardenwinst van gas, woar
hoezen van opklunderd worden kon-
den. As leste nam man van NAM t
woord. Minder gas tou grond
oethoalen, kon nait, kostte te veul
geld, zee hai. Van der Leemput
haitte dij man. Hou was t meugelk?
Noam dee mie vot denken aan n
boorput veur gas.
Woar hemmen ze hom vonden bie
de NAM?
Wie dochten dat wie t had haren,
mor ien naacht van 7 op 8 feber-
woarie binnen n bult mìnsken zok
kepot schrokken. Nait ain mor twij
schokken minister Kamp en me-
neer Van der Leemput. Doar binnen
wie alpmoal goud kèl van worden!
Woar gaait dat hìn mit ons Grunne-
ger laand?

Anje van der Hoek

Mien toal
Hier wordt mien toal nog zuver spro-
ken
vanof geboorte tot aan dood,
netuur het navvelstreng nait broken,
t ligt aal ien t levensplan begroot.

n Toal mit waaineg meugelkheden
omspant t haile dörpsbestoan,
vanof t alerverst verleden
is t onveranerd wiedergoan.

n Toal dij toai is as zien kloeten,
dij plougt en aaidt, dij zaait en zicht,
dij nait te veul lös let noar boeten
en op zien tied hail dudelk swigt.

Jan Boer
Oet: Stil leven
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Uitgevlogen, is dat niet eigenlijk een rubriek voor deserteurs? Een echte
Kaanster vliegt niet uit maar verbindt zich aan de geboorteklei, de
steunbeer van de NH kerk, de bocht in het Boterdiep achter de molen en
de bakkerij, de weilanden met vergezichten op Rottum en Stitswerd...
Maar is een mens niet als een strootje op een rivier, dat mee moet drijven
met elke stroom die hem oppikt? Ik sta 's morgens op en door de spullen
die ik zie herinner ik me geleidelijk weer wie ik ben. Zwarte broek, zwarte
coltrui, zwarte sokken, bruine pantoffels. Een schilderij van mijn vader
aan de muur. In de keuken zitten twee kindertjes met Playmais te spelen,
het zijn Ruben (6) en Liselore (4). In de woonkamer zie ik boekenkasten
met fictie en factie. “De gemeente Kantens” van G. De Boer staat er
tussen, met foto's van ons huis aan de Kerkhofsweg 17 erin op pagina's
29 en 58. En er is een email uit Kantens, die beantwoord moet worden.
Waarvan acte.

Rijksuniversiteit van Groningen te
gaan.
Ik begon een studie biologie (Ha-
ren), maar stopte er na drie maan-
den mee omdat ik teveel moest
onthouden (ongeveer de complete
taxonomie van Linnaeus, begin-
nend bij mossen en vaatplanten).
Dat vond ik niet leuk, en ik begon
te werken bij Domo Bedum om
geld te verdienen om te reizen
(Noorwegen, IJsland).
Maar toen mijn reislust was be-
koeld heb ik toch weer een nieuwe
studie opgepakt, opnieuw aan de
RuG maar nu in de psychologie. En
daar merkte ik dat weten me niet
zozeer interesseerde, maar wel
het vraagstuk hoe we weten wat
we weten. Dat betekende studie
van filosofie, methodenleer, en
statistiek. En zo studeerde ik af in
de onderzoeksmethodologie, een
vak dat ik nu nog steeds uitoefen.
De stroom nam het strootje dat
Jarl heet steeds verder weg van
Kantens. Toen ik ging studeren
was ik al een jaar of twee in de stad
gaan wonen, om dan voor hetzelf-
de geld waarmee je een kamer
huurde in Groningen, samen met
mijn broer Remko een compleet
huis te huren in Usquert. Ik kreeg
een relatie en we huurden een
appartementje onder de Groote
Geert (het molenhuis hebben we
in mijn OBS tijd niet kunnen be-
houden, er kwam een apparte-
mentencomplexje op die plaats).
Dus toch weer terug in Kantens.
Maar ten tijde van mijn afstuderen
(1996) kwam mijn toenmalige pro-
fessor met een vacature voor on-
derzoeker in Brussel. Ik sollici-
teerde, en kreeg de baan. Zo ging

ik van een dorp naar een metro-
pool, en begon mijn volwassen
leven. Onderweg op de stroom
maakte ik van voorbijdrijvend
wrakhout mijn bootje steeds ste-
viger. Ik verwierf de titel doctor op
proefschrift (KUBrussel, 2000),
werkte als postdoc onderzoeker
aan verschillende Vlaamse uni-
versiteiten (KULeuven, VUB),
werkte bij het CBS in Heerlen, en
spoelde aan in mijn huidige posi-
tie van assistent-professor aan de
Landbouw Universiteit van Wage-
ningen.
En onderweg gebeurden er allerlei
leuke dingen (geboorte zoon Fabi-
an in 1999) en minder leuke dingen
(mijn vader, Edo, overleed een
paar maanden voor proefschrift-
verdediging in 2000, mijn relatie
brak af in het jaar daarna).
Nu woon ik alweer 16 jaar in Bel-
gië (of strikt genomen, in Vlaande-
ren). Mijn Vlaamse vrouw en ik
zijn tien, bijna elf jaar samen, we
hebben twee schatten van kinde-
ren, we wonen op het platteland,
en het leven is hier goed. De bier-
brouwerijen van Palm, Duvel,
Kwak, Karmeliet en vele andere
liggen op een steenworp afstand.
In onze tuin verbouwen we alle
aardappelen en groentes (van pas-
tinaak tot tomaat, van komkom-
mer tot spruiten, van knoflook tot
bruine bonen) die ons gezin nodig
heeft.
Ik denk natuurlijk nog wel soms
aan vroeger. Ik heb een mengel-
moes van overwegend prettige
herinneringen aan mijn jeugd en
tienertijd, allemaal met elkaar ver-
bonden door het dorp Kantens.
Eén van de dingen die me is bijge-
bleven is dat ik daar op zes dagen
van de week werd gegroet (hoi,
moi),  maar  niet  op  de  zevende.
Drie stoeten kerkgangers passeer-
den onze woning op die zevende
dag, allemaal even overtuigd van
de enige juiste levenswandel.
Het merkwaardige is, en hiermee
wil ik besluiten, dat ik nu zelf een
soort zendingswerk doe. Ik be-
waak als methodoloog de kwali-
teit van wetenschappelijk onder-
zoek, en bemoei mij in die functie
met klimatologie, economie, land-
schapsarchitectuur, politicologie,
ecologie, gezondheidsweten-
schap, sociale wetenschap, enz.
enz. En ik moet in die functie regel-
matig preken. Het kan niet anders
zijn dan dat mijn verleden onder de
steunbeer van de NH kerk daar
voor iets tussen zit.

Hartelijke groeten uit het zuiden,
Jarl Kampen
(jarl.kampen@live.com)

Geboren in Maastricht (1970),
spoelde ik via een reis langs Enge-
land en Australië in 1976 aan in
Kantens. Dus stond ik als vijfjari-
ge (een “vroege leerling”) op een
zonnige dag met een stoetboom op
het bordesje van de OBS De Klin-
kenborg. Eerst drie klassen van juf
“potjandriedubbeltjes” Hammin-
ga, waar ik leerde lezen, rekenen,
en schrijven op overtrekpapier.
Dan drie klassen bij meester Kui-
pers, waar de harde kern van mijn
klas bestond uit Esther en Lineke,
Roelf en Geert, Marjan en Pia, en
de kleinste van het stel was ik.
De  wereld  was  zo  groot  als  de
horizon. We speelden op het hooi
bij Jan Hero, liepen in de koemest
bij Esther, keken naar een film bij
Roelf, ruilden postzegels bij Geert,
speelden rovertje bij 't Schienvat,
bliezen met pvc buizen witte bes-
jes tegen glanzend gepoetste rui-
ten (sorry!) en hadden allerlei an-
dere pedagogische en minder pe-
dagogische activiteiten die horen
bij een onbezorgde jeugd.
Fikkie stoken in de ruïne van de
'Cerus' steenfabriek, niet-afgegaan
vuurwerk zoeken (en aansteken)
in de vroege ochtend van 1 januari,
maar ook schaatsen op de sloten
en vaarten (alle wegen leiden mis-
schien naar Rome, maar alle ka-
nalen leiden naar Kantens), oude
munten en scherven zoeken op
omgeploegde akkers nabij Toorn-
werd, krabben en paling vangen
bij Noordpolderzijl, catechisatie bij
dominee Ockels in het klooster-
huisje in Rottum, hutten bouwen
tijdens de speelweek op “De Bul-
ten”, de wandelvierdaagse, een
ijsje van een kwartje halen bij

Bultena, of voor een gulden munt-
drop bij Tiemens, of voor 55 cent
een zakje Bonitos bij bakker Dijk
(en daarna door het raampje glu-
ren), een handtekeningactie op-
zetten tegen de afbraak van het
oude molenhuis...
Het leren ging mij makkelijk af, en
bij klasgenoten verwierf ik de bij-
naam “professor” (tijdens het zes-
de leerjaar zat ik meer in het “do-
cumentatiecentrum” dan in de
klas). De meeste dingen snapte ik
snel, en voor het andere gaf mijn
moeder de volgende leidraad voor
het leven: “Als je het niet snapt,
dan onthoud je het maar.”
Ik herinner me een tafereeltje bij
bakker Dijk, ik moet al op de mid-
delbare school hebben gezeten,
waar Van Zanten (de buurman van
de  OBS)  me  vroeg  wat  ik  later
wilde worden. Ik zei dat ik dat niet
wist, maar dat ik eraan dacht om
naar de universiteit te gaan. “Joa”,
zei hij, “doe hest een heufd om te
ler'n.”
En zo geschiedde. Eerst verwijdde
mijn horizon zich tot “de stad”,
waar ik naar het VWO ging. In die
tijd heeft u mij vast langs zien
komen om tussen Kerst en nieuw-
jaar de gasmeterstand op te ne-
men (bedankt voor de oliebollen,
chocolade en whisky!).
En toen ik het VWO had afgemaakt
was de stap niet groot om naar de

Noteer alvast in uw agenda

KAANSTER KERMIS
van 22 t/m 25 mei 2013
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Abdicatie
Mijn hele leven vier ik Koninginnedag. Daar is nu abrupt een einde aan
gekomen. Die dag zal nooit meer dezelfde zijn. Koningsdag klinkt niet. Het
heeft niet die intieme klank 'ninginne', maar een ijskoude 'nings'. Zeg het
allebei een aantal keren achter elkaar hardop en u begrijpt wat ik bedoel.
Abdicatie heet dat, oftewel troonsafstand. Moet ik ook aan wennen. Niet
te verwarren met applicatie, dat toepassing betekent. Tegenwoordig
beter bekent als app. (spreek uit: ep).
30 april is ook voorbij. Nou ja, nog één keer. Het wordt 27 april.
30 of 27, dertig of zevenentwintig, twee lettergrepen of vijf lettergrepen,
zes letters of veertien letters. Wat een verschil. Om te wennen is volgend
jaar de eerste keer op 26 april. Dat scheelt.
Toen ik op deze wereld kwam was Koninginnedag nog op 31 augustus.
Ja, dat heb je als je uit de eerste helft van de vorige eeuw stamt. Tien dagen
na mijn geboorte besloot Wilhelmina ermee te stoppen. Ik heb me altijd
afgevraagd of dat te maken had met mijn verschijnen. In ieder geval werd
na mijn eerste tien dagen 30 april gekozen tot jaarlijkse viering.

Mijn eerste herinneringen
aan de dag zijn de festivi-
teiten van de speeltuinver-
eniging in onze buurt. U kent
het wel: zaklopen, eieren
op een lepel, onder een mat
door kruipen, iets met wa-
ter en meer behendigheids-
spelletjes. Uitgedost met
een oranje sjerp en aange-
moedigd door mijn ouders

wierp ik mij in de strijd. Ik kan me niet herinneren ooit iets gewonnen te
hebben. Waarschijnlijk beperkte mijn sjerp mij in alle gymnastische
bewegingen.
Later kwam de vrijmarkt in zwang. Als geboren onderhandelaar verkocht
ik alle overbodige prullaria eerst in de buurt en later pakte ik het grootser
aan en pikte ik 's morgens vroeg een plekje in in de Kalverstraat. De
toplocatie in die tijd. In díe jaren was Koninginnedag nog niet verworden
tot een commerciële markt, die nu zo kenmerkend is voor Amsterdam.
Eigenlijk waren alle handelaren kinderen. Ouders kwamen trots bekijken
hoe hun kroost mandoline speelde, koekjes of Dinky Toys verkocht. Vijf
cent was een heel bedrag in die tijd. Guldencent welteverstaan.
Als 30 april op een zondag viel was het de gewoonte de festiviteiten een
dag op te schuiven: 1 mei dus. Dat bleek in de zestiger en zeventiger jaren
een pijnlijke beslissing. Met de leuze '1 mei rood' trokken linkse sympa-
thisanten door de stad. Ik herinner mij dat Willem Duys in een glazen hokje
op de Dam een radio-uitzending verzorgde (1967?). Nadat de demonstra-
tie ietwat uit de hand liep moest hij in allerijl, bijna onzichtbaar door een
rookbom, z'n biezen pakken tot groot vermaak van de aanwezigen.
Vandaar dat vanaf de tachtiger jaren, wanneer Koninginnedag op een
zondag valt, niet op de maandag wordt gevierd, maar op de zaterdag. 1
mei blijft zo rood, maar wie viert dat nog.
1980 ken ik alleen van de televisie. Nu was de leus: geen woning, geen
kroning. De troonsafstand, abdicatie dus, van Juliana liep geheel uit de
hand. De ludieke acties hadden plaatsgemaakt voor veel geweld. Ik zat
inmiddels gelukkig op het Hoogeland.
Als geboren Amsterdammer interesseert mij Den Haag natuurlijk niet
veel. Maar ik ben wel benieuwd of ze daar KoninginneNach, de nacht van
29 op 30 april, omzetten in KoningsNach in de nacht van 26 op 27 april.
We zullen zien.
Voorlopig bestaat mijn tot rust gekomen Koninginnebeleving uit een
jaarlijks bezoekje aan de Lopster vrijmarkt en ben ik ongelooflijk tevreden
als ik voor  1, iets waaraan ik al jaren behoefte heb, op de kop tik.

Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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DEEL 5

Op 17 januari 1913 meldt dienst-
plichtig soldaat Anno van Roden
zich aan de poort van de Emma-
kazerne in Assen. Hij is ingelijfd bij
het 1ste Regiment Infanterie, het
2de  Bataljon en de 3de Compagnie.
Bij de soldaten te voet. Na dagen
van keuringen en metingen  Anno is
precies 1737 mm lang -  verandert
hij al snel in een soldaat, vooral
uiterlijk gezien. Getooid in tuniek,
met kepie, puttees en andere sol-
daateigen uitdossingen ken je de
'oude' Anno van Roden niet meer
terug.  Na wekenlange veld- en
exercitietraining wordt hem een
geweer toegewezen, het wapen-
nummer 7134 moet hij zich goed
inprenten en verklaren dat hij het
wapen slechts in uiterste nood zal
gebruiken. Zijn militaire opleiding
is daarmee nog niet voltooid. Het
zal twee maanden duren eer hij als
volleerd infanterist eindelijk weer
de poort uit mag om met 36-uurs
verlof te gaan. Dat is ook de grote
dag dat hij zijn eerste soldij ont-
vangt. Met het ongelooflijke bedrag
van f 5,20 ( de verdiensten van 52
dagen soldaat á 10 cent per dag)
mag hij naar Roden afreizen.  Drie

dagen later is hij op tijd terug voor
het appel van 18.00 uur precies. Als
beloning krijgt hij “vergoeding voor
brood op dien dag”.

Anno raakt gewend aan het solda-
tenleven, heeft geen moeite met de
strenge regels van alledag en leeft
het leven in de kazerne al gauw als
routine. Exercities en oefeningen te
velde ziet hij in dit mooie voorjaar
en deze zomer als een aangenaam
verzetje en als machtig jongens-
spel. Als oppassend soldaat mag
hij steeds gebruik maken van zijn
verlof, met gevolg dat hij zijn Wil-
mien een viertal weekeinden kan
ontmoeten. Aanvankelijk een keer-
tje in Roden, maar vanaf juli 1913 in
Wilmiens woonplaats in Noord
Groningen, waar hij wordt inge-
schreven als zijnde verhuisd. Anno
en Wilmien kiezen voor deze ver-
andering omdat ze elkaar zo langer
en vaker kunnen zien. Toen het
officiële mutatiebericht bij de mili-
taire administratie was gearri-
veerd, kon Anno een vrijvervoers-
kaart per spoor van Assen naar
Viswerd krijgen en dus veel sneller
bij zijn geliefde zijn.
Voordat  Anno afzwaait, dus met
groot verlof gaat  in september

1913, fêteert hij zijn vrinden op een
avondje stappen in de Asser bin-
nenstad. Anno heeft niet de spaar-
zaamheid en de zuinige inslag van
zijn vader. Hij heeft als levensthe-
ma: genieten. Anno`s nare jeugd-
jaren met veel zorg, ziekte en ver-
driet maakten dat hij de mooie din-
gen van het leven is gaan koesteren
en houvast zoekt bij plezierige en
gelukkige zaken. Anno pot zijn geld
niet op, hij geeft het uit aan fijne,
maar dikwijls ook aan dure dingen.
Bijvoorbeeld aan het gouden das-
sieraad dat hij in een kooplustige
opwelling aanschafte van zijn
zwaar verdiende tichelwerkgage.
Voor een feestje is hij ook steeds te
porren zoals bij het afzwaaien in
Assen. Helaas kreeg die avond de
vrolijkheid en de onbekommerd-
heid de overhand waardoor hij en
zijn makkers de tijd vergaten en
vele uren te laat in de kazerne
terugkeerden.
Een straf bleef niet uit: wegens het
misbruik maken van verleende
avondpermissie tot 12 uur kregen
zij acht dagen kwartierarrest. Het
direct gevolg was dat een gepland
bezoek aan zijn Wilmien niet door
kon gaan. En juist in dat weekend
was hij meer dan gewenst bij zijn
geliefde. Want terwijl Anno in As-
sen blij en onbezorgd zijn nacht-
feest vierde, zat Wilmien in het
Groningerland vol zorg. Wat zij al
enige weken met een angstig ge-
moed voelde aankomen werd na
een bezoek aan de dokter de harde
waarheid. Een van de innige con-
tacten met haar geliefde soldaat
bleek een heuglijk vervolg te krij-
gen: de 19-jarige Wilmien was
zwanger.

Het jonge paar was totaal uit het
veld geslagen en overdonderd toen
duidelijk werd dat zij binnenkort
een kind zouden krijgen. Met geen
mogelijkheid konden ze bedenken
hoe en waar dat moest gebeuren.
Ze hadden geen eigen huis en om
daar op korte termijn aan te komen
was volkomen ondenkbaar. Daar-
voor misten ze het geld.  Alleen al
voor een inrichting kwamen ze tien-
tallen guldens te kort. Zelfs voor de
allereerste benodigdheden voor de
baby ontbrak het hun aan middelen.
Anno had na zijn grootverlof op weg
naar het Noorden in een gulle bui
van zijn laatste soldij een horloge
voor zijn geliefde gekocht, niet
wetende dat zijn centen nodig wa-
ren voor andere zaken. Hij had geen
werk en kreeg het ook niet; de
oogsttijd was voorbij en vele losse
landarbeiders zaten al thuis de lan-
ge winter af te wachten. Wilmien
kon en wilde haar dienstbetrekking
niet opzeggen, het geld dat ze nog
kon verdienen tot in de laatste
maand van haar zwangerschap
was bitter nodig. Haar sober leven-
tje op dat armetierig, maar ver-
trouwd plekje bij de Medema`s
veranderde in een wereld vol storm-
achtige emoties. Blijdschap ver-
dween in zorg en verdriet, gevoe-
lens van geborgenheid en over-
zicht werden verdrongen door on-
rust en weggevallen houvast. De
nieuwe toestand viel aanvankelijk
als een verstikkende deken op haar
neer en ze zag nauwelijks een op-
lossing of een uitweg. Plots was
haar klein wereldje ingestort. Ver-
slagen en gelaten onderging ze de
zaken die anderen voor haar regel-
den.

Filmavond
CinéStiel
Zaterdagavond 23 maart 20.00 uur
Dorpshuis Stitswerd
Stiel 6 Stitswerd
Toegang  3,00
(inclusief 1 consumptie)

In verband met vertoningsrechten
mogen we wel de aankondiging
doen maar niet de titel noemen.
Helaas moeten wij door dit rech-
tengedoe de prijs iets verhogen
naar  3,00. Daar krijgt u dan één
consumptie bij. Net als alle andere
keren vertonen wij een meester-
werk uit de filmgeschiedenis.
Wilt u weten welke film op de rol
staat, mail of bel naar:
dedaeric@hotmail.com
ofT 551766

Nieuw workshop modellenschilderen
in Kantens
Op donderdag 7 maart (van 10.00 tot 16.00 uur) leidt Gerda Onnes een
workshop Modellenschilderen in t Schienvat! Het komt er bij modelschil-
deren erg op aan dat je heel nauwkeurig moet werken en dat je daardoor
ook gedwongen wordt goed te leren kijken. Gerda leidt deze workshop,
zij ondersteunt hierbij op een ontspannende en gezellige manier. Zij
stimuleert en stuurt aan. Ze leert je goed observeren maar laat je vrij in
je eigen interpretatie.

Gezamenlijke
avond van
Vrouwen van Nu
en het NUT
De Vrouwen van Nu afd. Mid-
delstum-Kantens e.o. en de Maat-
schappij tot Nut van `t Algemeen
afd. Middelstum-Kantens organi-
seren op vrijdag 8 maart een geza-
menlijke toneelavond, voor hun
leden in t Schienvat te Kantens.
De Rederijkerskamer Thalia uit
Bedum brengt het stuk  'Moord, tot
de dood er op volgt', een komische
thriller in twee bedrijven.

Vriendelijke groeten,
Gé Hoekzema,
secretaris Vrouwen van Nu
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS

Zondag 3 maart
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. G. Timmermans, Gro-
ningen
Zondag 10 maart
Viering Heilig Avondmaal
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. L.J. Joosse, Gronin-
gen
Woensdag 13 maart
Biddag
19.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 17 maart
11.00 uur ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 24 maart
09.30 uur leesdienst
14.30 uur G.O. Sander, Assen
Vrijdag 29 maart
Goede Vrijdag
19.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 31 maart
Pasen
09.30 uur ds. P.A. Slager
16.00 uur ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
____________________________________________

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

Zondag 3 maart
09.30 uur ds. G. v/d Groep
14.30 uur ds. G. v/d Groep
Zondag 10 maart
09.30 uur, leesdienst
16.30 uur, ds. A. v/d Weerd
Woensdag 13 maart
Biddag
19.30 uur, leesdienst.
Zondag 17 maart
09.30 uur, ds. H. Fahner
14.30 uur, ds. H. Fahner, Opendeur-
dienst
Zondag 24 maart
09.30 uur, ds. G. Bijkerk
14.30 uur, ds. G. Bijkerk

Vrijdag 29 maart
Goede Vrijdag
19.30 uur, ds. P.C. de Lange
Zondag 31 maart
1e Paasdag
09.30 uur, Prof. Dr. G.C. den Hertog
14.30 uur, Prof. Dr. G.C. den Hertog
____________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 3 maart
10.00 uur, da. N.C. Meihuizen, Kan-
tens K/O
Zondag 10 maart
10.00 uur, mw. D. Mihl-Kremer,
Uithuizen K/O
Zondag 17 maart
10.00 uur, ds. R.P. Oosterdijk, Ha-
ren K/O
Bevestiging ambtsdragers.
Koffie en thee in Salem.
Zondag 24 maart
Palmzondagviering
10.00 uur, Werkgroep pastoraat K/
O
Maandag 25 - 30 maart
Stille week vespers in het koor van
de kerk
Zondag 31 maart
Paas gezinsdienst.
10.00 uur, mw. J.C. Prins
Vooraf paasontbijt in Salem.

(K= kindernevendienst; O= op-
pas)____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 10 maart
19.00 uur, ds. J. den Admirant
Zondag 24 maart
19.00 uur, ds. F. Stalman
Zondag 31 maart
19.00 uur, ds. A. Lagendijk

_________________________________________________________________________________________

Sing-in 'Zeg het allen dat Hij leeft'
Op 2e Paasdag nodigen de gezamenlijke kerken van Kantens u van harte
uit  voor een Sing-in. Een sing-in is een interactieve gebeurtenis, geen
optreden maar een uitnodiging aan iedereen om mee te zingen en mee
te doen. Houdt u van zingen? Vindt u het mooi om naar muziek te luisteren?
Schroom dan niet, maar kom gezellig langs. Na afloop is er koffie, thee
of fris en een traktatie.

Wanneer: 2e Paasdag - 1april 2013
Tijd: 10.00 uur
Thema: 'Zeg het allen dat Hij leeft'
Waar: Christelijk Gereformeerde Kerk

Langestraat 25 te Kantens
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Agenda
Rottum

Vanaf 6 januari 2013
Dorpskerk Rottum
10.00 - 17.00 uur
Expositie Annet Eveleens
Toegang gratis
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane

Zaterdag 23 maart
Dorpshuis Stitswerd
20.00 uur
Film avond (zie elders in deze krant).
Entree  3,00
_______________________________

Kantens
Maandag 4 maart
t Schienvat
19.30 - 20.00 uur
Fotoworkshop (o.l.v. J.P. Kapteijn)

Dinsdag 5 maart
t Schienvat
13.00 - 15.00 uur
Hulp bij invullen van uw gemeen-
tepapieren (kwijtscheldingen toe-
lage enz.)

Donderdag 7 maart
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
MODELSCHILDEREN
o.l.v. Gerda Onnes

Maandag 11 maart
t Schienvat
20.00 uur
V.D.K. vergadering

Dinsdag 12 maart
t Schienvat
19.30 uur
Jaarvergadering Vlinthippers

Donderdag 14 maart
t Schienvat
19.30 uur
Vrouwenraad jaarvergadering
19.45  22.00 uur
Schrijversclub

Vrijdag 15 maart
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
Thema: Paasboeket
o.l.v. Gerda Onnes

Maandag 18 maart
t Schienvat
19.30 - 20.00 uur
Fotoworkshop door J.P. Kapteijn
20.00 - 22.00 uur
Verkeersinformatieavond door Kor
Vriesema

Dinsdag 19 maart
t Schienvat
19.45 - 22.00 uur
Fotoclub o.l.v. J.P. Kapteijn

Donderdag 21 maart
t Schienvat
19.45 uur
Damwedstrijd
(damclub 't Leert Vanzulf tegen
Middelstum)

Zaterdag 23 maart
t Schienvat
13.00 - 20.00 uur
Familiepaasmarkt & Kinderpaas-
middag

Dinsdag 26 maart
t Schienvat
20.00 uur
Vergadering Uitvaartvereniging

Woensdag 27 maart
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

Donderdag 28 maart
t Schienvat
19.45 - 22.00 uur
Schrijversclub
_______________________________________

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK

Donderdag
19.00 - 21.30 uur

Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur
_______________________________

Geopend:
vrijdag 17.00 - 19.00 uur
zaterdag 17.00 - 20.00 uur

Menu's
Soep v/d Dag ...........  2,00
Keuze uit div. schotels
Spare Rib Schotel ....  7,25
Macaroni .................  5,25
Bami .......................  5,25
Gevulde Tortilla's .....  5,25
(met gehakt & groente +salade)
Pannenkoek  v.a. .....  2,25
Maaltijd pannenkoek  5,25
(gevuld met groente en vlees)

Schotels zijn met:
gebakken aardappels of fri-
tes/salade of groente v/d dag
Vleeskeuze:
gehaktbal/karbonade/visfilet/
kippenpoot/zalm of spare rib

Extra weekend menu's  5,25
1 en 2 maart
Stamppot kapucijners/spekjes/worst
8 en 9 maart
Lasagne
15 en 16 maart
Geb. Aard/sperzieboontjes/vlees*
22 en 23 maart
Stamppot Hutspot met speklap/worst
29 en 30 maart
Bamischotel / salade

Ook voor frites en andere
snacks uw (afhaal) adres.
Bestellen op T 551280
Frites ......................  1,25
Snacks v.a. .............  1,25
al onze producten worden uit-
sluitend in plantaardige oliën
gebakken

Ook voor kinderpartijtjes:
min. 8 pers ........  7,50 p.p.
Cake versieren, patat, snacks,
appelmoes of Pannenkoeken
onbeperkt ranja, incl. koffie voor
2 begeleiders.  10,00 extra voor
gebruik grote zaal (om te spelen)

Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (  0,10 p.min)__________________________________________________

Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.

2 en 3 maart
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
8 en 9 maart
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
10 maart
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050  3015462
16 en 17 maart
M.J. den Engelse-Boelkes
Ezinge - T 0594  622121
23 en 24 maart
H. Meursing
Middelstum - T 0595  552292
29, 30 en 31 maart
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595  441545__________________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260__________________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084  / M 06-14611173__________________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613__________________________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 te Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. van 08.00 - 08.15 uur.
T 06-51255926

Noteer alvast in uw agenda

KAANSTER KERMIS
van 22 t/m 25 mei 2013



15

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Vaste activiteiten t Schienvat

Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Volksdansen
Bewegen voor 55+
20.00 - 22.00 uur
Volleybal
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi

Woensdag
13.30 - 15.00 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 20.30 uur
Body Shape
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub (1 x per twee we-
ken)

Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Damclub

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers
_________________________________________________

Verhuisbericht
Wegens vertrek naar Uithuizen be-
dank ik bij dezen voor alle donaties
en contributies.

Met vriendelijke groet,

Henk van Dijk
Bredeweg 18
9995 PT KANTENS
Telefoon: 0595-552710
_________________________________________

Hallo allemaal!
Even een kort berichtje van de speel-
week. 21 en 22 maart a.s. zullen we
langs de deuren gaan om paaseie-
ren en walnoten te verkopen.
De speelweek zal dit jaar plaats-
vinden in week 33. Dit is van 12 - 16
augustus.

Groetjes!
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Foto van de maand
Op 28 januari was de tv zender Samen in Beeld op pad voor het programma 'Er op Uit'. Samen met mevrouw
Werkman, bewoonster van Hunsingoheerd in Uithuizen, bezochten ze mijn fotoexpositie in het kerkje in Rottum
en daarna 't hoeske van Thais Joaptje. Het programma werd uitgezonden op ouderen tv Uithuizen en
Uithuizermeeden.
Vlnr: geluidsvrouw Dora de Vries, projectleider Ina Spijk, presentatrice Machteld Wachtmeester en mevrouw
Werkman.

Annet Eveleens
_____________________________________________________________________________________

Kantens viert koningsdag
Op K(r)oningsdag 30 april organiseert het C.S.C.W / feestcommissie een feestelijke dag.

Oud papier
zaterdagochtend

9 maart
T 551788

DE PLANNEN ZIJN ALS VOLGT
Om 09.00 uur het hijsen van de
vlag, daarna het volkslied en ande-
re liederen, gezongen door de
Vlinthippers.
Om 10.00 uur gaat de beamer aan
en kan op groot scherm de inhuldi-
ging bekeken worden.
In t Schienvat is dan een tentoonstel-

ling van beschilderde 'Kronings'-
bordjes. Deze worden door de kin-
deren op 29 april beschilderd.
's Middags wordt/worden er voor
de kinderen één of meerdere kinder-
spellen georganiseerd.
Om 20.00 uur start het Koningsbal
in de grote zaal van t Schienvat met
live muziek van de bands T.L.F.B.

(uit Kantens) en Mr. Know How.

Voor het beschilderen van de por-
seleinen bordjes kunnen de kinde-
ren zich opgeven bij Liesbeth Mars
en Ester Hovenkamp.

Meer over deze bijzondere dag kun
je in het volgende t Lougnijs lezen.


