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Gebed bij de Troonswisseling
Het zal straks een bijzonder moment zijn: het aftreden van koningin Beatrix en de inhuldiging van koning Willem
Alexander. Zoals het in een democratie hoort, is de regering voornamelijk in handen van door het volk gekozen
politici. Maar een koning staat boven de partijen en vertegenwoordigt ook binnen de regering het geheel van
het volk. Hij of zij is het symbool van Nederland: binnenlands als gezicht van de eenheid die door alle
verscheidenheid heen loopt en buitenlands als vertegenwoordiger van ons land.

Het aftreden van koningin Beatrix
betekent het einde van een periode.
Wij mogen dankbaar zijn voor de
professionele en betrokken manier
waarop zij haar functie heeft ver-
vuld. En het aantreden van de nieu-
we koning luidt een nieuwe tijd in.
Voor de koning, voor de nieuwe tijd
waarin hij de symboolfunctie van
zijn moeder zal overnemen, willen
we bidden. Vandaar dit Gebed bij de
Troonswisseling. Het Gebed bij de
Troonswisseling zal een viering
zijn van alle kerkgemeenschappen
in Kantens. Het Gebed zal plaats-
vinden in de Antoniuskerk, op zon-
dag 28 april, aanvang 19.30 uur.
Medewerking verlenen: mw. Jan-
ny Prins-Pestoor, kerkelijk wer-
ker, Stef Tuinstra, Husz-orgel en
Martin Sprenger, tenor en leden
van de deelnemende kerken. U bent
van harte welkom om met ons te
luisteren, te zingen en te bidden.

De gezamenlijke kerken

Oranje strik voor CSCW
Uithuizen, 12 april 2013

De Gemeente Eemsmond heeft aan een aantal Oranjeverenigingen
in de gemeente een 'Oranje Strik' toegekend. Dit is een officiële
erkenning van het Nationaal Comité Inhuldiging voor feestelijke
activiteiten die overal in het land worden voorbereid en voor mensen
en organisaties die het Comité daarbij ondersteunen. Als een acti-
viteit bijvoorbeeld origineel, positief en authentiek is, komt het in
aanmerking voor zo'n erkenning. Elke gemeente mag vijf strikken
uitreiken. Het college van B&W heeft de Oranje Strik toegekend aan:

 Stichting Sociaal en Cultureel Werk Feestcomité Kantens
 Oranjevereniging Warffum
 Algemene Oranjevereniging Uithuizermeeden
 Stichting Grunneger Week
 Oranjevereniging Roodeschool

Het toekennen van de Oranje Strik betekent dat de desbetreffende
organisatie het logo mag gebruiken bij de eigen festiviteiten, zoals
bij de bekendmaking van activiteiten via een programmaboekje,
poster of website. Ook wordt een oorkonde toegekend. De verenigin-
gen hebben de oorkondes inmiddels ontvangen.
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Programma 30 april
09.00 UUR: VLAG HIJSEN

09.00 - 12.30 UUR: VRIJMARKT/PRIEGELMARKT
Er is een markt rond t Schienvat (niet zoals andere jaren rond de kerk).
Wil je hier staan, geef dit dan voor 29 april door aan Marten Miske via
m.miske@hetnet.nl of T 552137. Tijdens de markt zijn salon en cafetaria
geopend.

09.00 - 14.00 UUR: PROGRAMMA T SCHIENVAT
Vanaf 09.00 uur zullen De Vlinthippers het volkslied en andere liederen
zingen in de grote zaal van t Schienvat. Vanaf 09.30 zal er een beamer en
een groot scherm zijn waarop u de inhuldiging kunt volgen. De hele dag
zal er in t Schienvat een tentoonstelling zijn van geschilderde herinne-
ringsbordjes. Deze zijn gemaakt door de kinderen van Kantens, Rottum
en Stitswerd.

12.30 - 14.00 UUR:
Keuken t Schienvat geopend, op het menu staan o.a. Oranje paprikasoep
en haring.

VANAF 13.00 UUR: MIDDAGPROGRAMMA
Kaanster Kermis organiseert een middagprogramma rond de molen 'De
Groote Geert' met spelletjes voor jong en oud. Iedereen is van harte
welkom. Om 14.00 uur is er een surfplankenrace voor jong en oud op het
Boterdiep. Iedereen met een zwemdiploma mag hier aan mee doen. Er
wordt geadviseerd om schoenen te dragen. Opgave bij de molen.
Tevens is er voor de jeugd een springkussen, zal DJ Robert leuke muziek
draaien en zijn er hapjes en drankjes.
Ook gaan we de wieken van de molen versieren met beschilderde
doeken. Hiervoor roepen we iedereen op om een witte doek of luier, van
ongeveer 50 bij 50 cm, te voorzien van een tekening of schildering. Dit
alles met het thema Koninginnedag of troonswisseling. Je kunt je
kunstwerk (voorzien van naam) inleveren tot 27 april bij Klaziena
Werkman, Bredeweg 13 te Kantens.

16.00 UUR PLANTEN KONINGSLINDE
Er is door de gemeente aan een aantal dorpen een Koningslinde aange-
boden. Kantens is ook één van de uitverkorenen. Er is gekozen om deze
boom te planten bij de bankjes op de hoek van de Pastorieweg/Bredeweg.
Burgmeester Marijke van Beek zal de Koningslinde planten/onthullen.
Ook kunnen de kinderen van de basisscholen en de aanwezigen dan het
Koningslied ten gehore brengen.

20.00 - 01.00 UUR AVONDPROGRAMMA IN T SCHIENVAT
Koningsbal met live muziek van de bands Too Loud For Betsy uit Kantens
en mr. Knowhow uit Groningen.

Mr. Knowhow
Met de EP A Noise Revolution legt de Groningse band Mr. Knowhow haar
tweede wapenfeit neer. Zoals de titel weergeeft klinkt de plaat wat
rauwer dan het vorige werk dat Mr. Knowhow uitbracht. A Noise
Revolution laat een stevige rocksound horen. De band, die bekend staat
om haar energieke live shows, laat hiermee weer keihard van zich horen.

Het nieuwe werk is het resultaat
van jaren lang spelen en muziek
schrijven. Arno Wegman (drums)
en Wim Ratering (gitaar) speelden
al een aantal jaren samen. Begin

2008 richtten zij onder deze naam
een nieuwe band op, samen met
Marck Kuiken en Wendy Bruyn.
Beïnvloed door alternatieve rock,
hardrock en gitaarpop werd steeds

Beste inwoners
Voor u ligt een programma met alle activiteiten die in Kantens rond
de inhuldiging van onze nieuwe koning en de K(r)oningsdag worden
georganiseerd. Het begint vrijdag 26 april met de koningsspelen
op de obs Klinkenborg in Kantens.

Maandag 29 april is er voor alle kinderen uit Kantens, Stitswerd en
Rottum de gelegenheid herinneringsbordjes te beschilderen in t
Schienvat.
Daarnaast vindt u in dit programma alle informatie over de verschil-
lende activiteiten op dinsdag 30 april. Er staat o.a. hoe men zich kan
opgeven voor de markt en de surfplankenrace en het inleveren van
een spandoek voor aan de molen.
We hebben geprobeerd een gevarieerd programma samen te
stellen, zodat deze dagen voor jong en oud onvergetelijk zullen zijn.

Namens de Kaanster Kermis en CSCW/Feestcomité
wensen wij iedereen een hele fijne dag toe.

Programma 26 april
FESTIVITEITEN OBS KLINKENBORG
Om 08.30 uur worden de leerlingen van de Klinkenborg op school
verwacht, verkleed als koning Willem Alexander of koningin Maxima.
Rond 08.45 uur gaan ze dan samen een heerlijk ontbijt nuttigen, waarna
om 09.30 uur de opening van de Koningsdag plaatsvindt, welke gezamen-
lijk wordt bekeken op school. Daarna spelen de kinderen spelletjes van
vroeger. We gaan snoep en koek happen, touwtjespringen, knikkeren,
steltlopen en nog veel meer! Ouders en andere belangstellenden zijn
vanaf 09.45 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen en
eventueel gezellig mee te doen! Aan het einde van de ochtend organiseren
we een ouderwetse stoelendans voor jong en oud! Laten we er samen een
fantastische ochtend van maken met veel sport, plezier en gezelligheid!
Koffie, thee en oranjekoek staan voor u klaar.

Programma 29 april
HERINNERINGSBORDJES
Om de kinderen een blijvende herinnering mee te geven aan de troons-
wisseling kunnen zij een porseleinen herinneringsbordje maken. Zij
kunnen dit doen op maandag 29 april van 10.00 - 12.00 uur in t Schienvat.
Deze bordjes worden dan op 30 april tentoongesteld in t Schienvat. Na 30
april kunnen de kinderen hun bordje ophalen en meenemen naar huis.
Opgeven voor gratis deelname aan het beschilderen voor 25 april bij:
Liesbeth Mars, Pastorieweg 11 en Esther Hovenkamp, Kooistraat 34 of
bij t Schienvat.
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Too Loud For Betsy
Ooit begonnen met zes setjes snaren en een verhaal “ik heb vroeger ook
gitaarles gehad” is Too Loud For Betsy ontstaan. Bassist Hans Venema,
Zangeres Diana Koning en Drummer Jan Westerlaken zijn de grondleg-
gers van deze band.

Na zijn “emigratie” naar het Hoge-
land wilde Jan ook in het Groningse
wel muziek maken. Zo werd in de
zomer van 2011 de stal en werk-
plaats bij Hans en Diana thuis
omgebouwd tot repetitie ruimte.
Diana, altijd al fan van stevige
muziek,  had wel bedacht, als ik ooit
nog wil gaan zingen, dan moet het
nu zijn. En aldus geschiede… Hans
zette zijn gitaarlessen om in het
kopen van een basgitaar + bijbe-
horende spullen, Jan had nog wel
een paar microfoons en zangver-
sterkers… Drumstel werd ge-
plaatst en de audities konden be-
ginnen… Want ja, alleen bas, zang
en drums is toch wel beetje kaal-
tjes
Advertentie geplaatst, paar men-
sen uitgenodigd, muziekwensen
uitgelegd… zangangst overwon-
nen. En daar kwamen ze voorbij,

gitaristen toetsenisten, zangeres-
sen…. We hebben veel lol gehad
en gelachen. En zowaar… In de-
cember 2011 al een eerste eigen
jamsessie in de stal georganiseerd
met een bijna complete band
Uiteindelijk werd de band uitge-
breid met Christiaan Trip, mond-
harpist, Jort en Ingrid Haan (gitarist
en zangeres) Wim Pol (zang) en de
onvolprezen good (old) Englishman
Phil Russell (gitarist). Vanaf dat
moment ging het snel, nummers
kwamen erbij, we deden een jam-
sessie, we gingen naar Wagenbor-
gen op een open band avond… Nog
wat jamsessies. De repetitie ruim-
te werd professioneel verbouwd..
We speelden op een bruiloft  en
plots hadden we een volledige set-
list met muziek voor ieder wat wils.
En nu, begin 2013, kijken we tegen
een vol programma aan en zoeken
we fans! Fans die van ons houden,
van onze muziek en van onze gezel-
ligheid. Feestje bouwen? Kom kij-
ken… Jij danst, wij maken de
muziek. Met fun, met een onder-
toon, soms serieus, vaak met lol!

meer aan eigen songs gewerkt. Dit
resulteerde in de release van de
eerste EP: Out In The Open. Na de
release volgen diverse optredens,
waaronder een live optreden en
interview op RTV Noord.
Eind 2009 verlaat Wendy de band.
Gelukkig wordt vrij snel een nieu-
we frontvrouw gevonden in de per-
soon van Hanny Wolvekamp.
Begin 2010 voegt Jeroen
Buse zich bij de band, om de
bas over te nemen van Mar-
ck. Ondanks de bezettings-
wijzigingen liet de band zich
niet uit het veld slaan. Na de
release van A Noise Revolu-
tion wordt er weer volop op-
getreden en is de plaat regel-
matig op diverse regionale

en lokale radiostations te horen.
Ook  speelt  de  band  haar  eerste
optreden in Duitsland. Aan het eind
van 2011 wordt Jeroen vervangen
door Phil Russell op bas. Op dit
moment is Mr. Knowhow weer op
volle sterkte en is het weer tijd voor
nieuwe energieke live shows!
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Een tijdje geleden werd mij gevraagd om een stukje te schrijven voor
deze rubriek en ik vroeg een vriendin uit Kantens of ik een oude t Lougnijs
mocht lenen. Dit om een indruk te krijgen van wat ongeveer de bedoeling
was. Al bladerend kwam ik bij de rubriek 'Uit de oude Doos' terecht en
wat schetste mijn verbazing: Ik was de oude doos, ik stond op de foto!
Deze foto werd genomen op Bethlehem, waar ik ben opgegroeid. Toen
ik drie jaar oud was, werd een kerstuitzending van 'Muziek in uw Straatje'
van Gerhard van der Berg uitgezonden vanuit Bethlehem. Er werd onder
andere een lied gezongen, Robbeldebom van de Shepherds en ik zat met
een kalfje naast me en met mijn zwarte pop, zuster Ursula (van Rob de
Nijs), ernaar te kijken. Door Gerhard werd ik omschreven als: Lineke,
drie jaar oud, drie turven hoog, en een eigen willetje. Inmiddels ben ik wat
ouder en groter, maar die eigen wil is niet verdwenen, vrees ik.

Allerlei herinneringen van vroeger
drijven weer boven. Hoe ik met
mijn vader vanuit de schuurdeuren
van onze boerderij uren naar het
onweer kon kijken. 'Kijk', zei m'n
vader dan, 'de zee wil hem niet
hebben, hij komt weer terug'. Dit
was het geval bij opkomend water.
Later zagen we het onweer richting
de Eemshaven trekken om daar in
de zee te verdwijnen.
Rottum heeft markante inwoners
gekend. Zo had je Jozef de poppen-
speler. Ik ben eens naar een voor-
stelling van hem geweest, heel
leuk. Later kwam hij op tv bij 'Show-
room'. Toen zijn boerderij afgebrand
was en hij was vertrokken, kwam
zijn geit bij ons, een zwarte bok met
grote horens. Mijn vader gaf hem
aan een handelaar mee en ik snap-
te er niks van.
Van de vele branden in Rottum
begreep ik sowieso niks, ik vond
het maar eng, maar ik had toch ook
wel in de gaten dat er iets niet pluis
was. Dit brengt mij bij Stegeman,
die undercoveragent bij de FBI bleek
te zijn. Ook zijn huis stond in brand,
maar ging niet in vlammen op.

Een andere markante Rottumse
was Lien van der Molen. Ik herinner
me haar met een witte haardos en
hele grote verwilderde ogen. Op de
fiets, met twee plastic tassen aan
het stuur met lege flessen erin. Ze
stond een keer bij ons voor het
raam met een stok te zwaaien,
doodsbang was ik voor haar. Ook
kan ik me herinneren dat de Jacob
Tilbusscherweg een keer geblok-
keerd was door een grote kar. Er
moesten schapen worden ingela-
den. Lien kwam met haar stok op
onze auto af, we moesten maken
dat we wegkwamen! Mijn moeder
zette de auto snel in z'n achteruit om
een deuk van de stok te voorko-
men. Haar broer woonde even bui-
ten Rottum, ik noem het nog steeds
het boerderijtje van Van der Molen.
Ik hoorde een keer dat hij een koe
had laten slachten om in te vriezen.
Het vlees paste er echter niet hele-
maal in en de diepvries kon niet
meer dicht. Toen de maden er al
uitliepen werd de slager erbij ge-
haald voor advies, weggooien was
immers zonde! Ik denk dat de bac-
teriën in het vlees zijn gedood door
jenever, want dat lustte hij graag.
Van der Molen was trouwens een
intelligent man, hij heeft op latere
leeftijd nog gestudeerd aan de uni-
versiteit.
En wie kent Dirk nog. Dirk leed aan
schizofrenie en een bekende uit-
spraak van hem was: 'Een schizo-
freen is nooit alleen'. Op een nacht
was Dirk eens in de onderwal ge-
doken, want hij dacht dat hij werd
achtervolgd. Twee Rottumse da-
mes waren op dat tijdstip op weg
naar huis vanuit het dorpshuis
Kloosterstee. Ineens dook Dirk op
vanuit de onderwal, midden in de
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nacht. De dames hebben gegild
van  schrik.  Later  bood  Dirk  zijn
excuses aan, het was niet verkeerd
bedoeld en de excuses werden
aanvaard.
Wat ik leuk vind van Rottum en haar
inwoners is de grote saamhorig-
heid en verbondenheid die er heerst.
Een mooi voorbeeld hiervan vind ik
deze: Laatst stond ik met m'n autoo-
tje langs de weg tussen Winsum en
Baflo met pech, 't autootje had dorst.
Op dat moment reed Esther Hoek-
zema (ook opgegroeid in Rottum)
voorbij en zag door de opdruk op
m'n auto dat ik het was, reed terug
en stapte uit. 'Heeh Lien! Lang niet
gezien, heb je pech? Stap in, ik
breng je even naar huis, in de Brake
woon je toch?' De vanzelfsprekend-
heid dat je elkaar helpt zonder dat je
hierom  hoeft  te  vragen,  vind  ik
Rottum ten voeten uit!
Na zo'n 38 jaar in Rottum te hebben
vertoefd, is het nu vier jaar geleden
dat wij Rottum hebben verruild voor
Winsum (ik ben dus 42). We wonen
in de nieuwbouwwijk Brake 1, aan
het Winsumerdiep, met onze boot
voor de deur en al drie winters
schaatsijs. We hebben het hier pri-
ma naar onze zin. Mike werkt sinds
een jaar in Dokkum, bij een bedrijf
dat innovatieve laboratoriuminstal-
laties maakt. Hij reist hiervoor door
heel Europa. Onze kinderen hebben
volop vrienden en vriendinnen en
alles ligt op fietsafstand. Dit met
grote uitzondering van de bood-
schappen. Ik ging een keer op z'n
Winsums op m'n fiets, met zo'n
hippe bak voorop, naar de C1000. Ik
nam zoveel mee dat ik drie keer op
en neer moest fietsen om alles
thuis te krijgen. Sindsdien doe ik
het weer op z'n Rottums: twee keer
per week, met de auto. Ook heb ik
de neiging om de Rottumse menta-
liteit over te brengen op de Winsu-
mers. Soms voel ik me net Croco-
dile Dundee (uit de gelijknamige

film), want ik groet iedereen op
straat. Het gaat trouwens goed,
steeds meer mensen groeten te-
rug. Ook hebben we een leuke vrien-
denkring opgebouwd van mensen
waar we altijd op kunnen rekenen
en zij op ons. Voelt het toch een
beetje als Rottum.
Drie jaar geleden heb ik het roer
omgegooid van de financiële
dienstverlening naar de schoon-
heidsbranche. Sinds 2011 ben ik
gediplomeerd schoonheidsspecia-
liste en heb ik veel cursussen ge-
daan op het gebied van dermatolo-
gie en huidverbetering. In het verle-
den had ik veel last van eczeem.
Door het gebruik van bepaalde huid-
verzorgingsproducten is mijn huid
hersteld en hiermee werd de basis
gelegd voor mijn huidpraktijk. Ik
heb me gespecialiseerd in aller-
gieën en andere huidproblemen.
Veel mensen heb ik al kunnen hel-
pen en ik vind het fantastisch om te
doen.
Op mijn website kun je alle infor-
matie over mijn praktijk vinden:
www.belliev.nl. Wil je meer weten
over huidverzorgingsproducten,
bestel gerust mijn gratis E-book of
maak een afspraak voor een gratis
huidanalyse.
Op 1 juni a.s. houden we een geza-
menlijke open dag bij mij thuis.
Hierbij nodig ik je van harte uit en
neem gerust iemand mee.

Met hartelijke groet,
Lineke Veenstra
_________________________________________

Te koop:
Ledikant met toebehoren, wit, 140
x 210, in goede staat.
G. de Vries
Bredeweg 20 te Kantens
T 431749
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AED Training
Op 11 april 2013 werd de jaarlijkse AED (herhalings)training gegeven.
Acht mensen uit Rottum, Kantens en Zandeweer luisterden aandachtig
naar de docent die het allemaal heel boeiend kon vertellen. Uiteraard
moesten alle deelnemers ook oefenen op Leo die zich vrijwillig aange-
boden had.
Na een gezellige en leerzame avond kunnen de deelnemers weer een jaar
lang mensen redden. Laten we hopen dat we volgend jaar weer naar
Kantens mogen komen zonder dat we praktijkervaring hebben opgedaan.

Wimjan Rietdijk
________________________________________________________________

Feest in Rottum
Op zaterdag 13 april 2013 jl. werd er in Rottum een mooi feest gehouden.

Onze oudste inwoonster werd
90 jaar en dat was een reden
voor een feestje.
Heel veel familie, vrienden
en dorpsgenoten hadden de
moeite genomen om naar het
dorpshuis te komen om haar
de hand te schudden en gezel-
lig wat met haar te kletsen en
samen een drankje te drin-
ken.
De familie had voor een heer-
lijke maaltijd gezorgd en alles
bij elkaar was het een enorm
gezellig feest.
We wensen Alie Sonneveld
nog vele gezonde jaren toe.

Wimjan Rietdijk
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Stuivertje wisselen
Erwin van de Looi wordt de nieuwe trainer van FC Groningen. Op dit
moment is hij nog assistent-trainer van het eerste elftal. Hij volgt Robert
Maaskant op, wiens contract volgens verwachting niet wordt verlengd.
Als belangrijkste argument voerde de directie van de 'trots van het
noorden' het ontbreken aan verbetering in prestaties op. Het zou de coach
niet gelukt zijn om zijn spelersgroep naar een hoger niveau te tillen. Door
algemeen directeur Hans Nijland werd naar buiten gebracht dat de
beslissing in onderling overleg was genomen. Maaskant zelf zei echter
dat hij vooraf al te kennen had gegeven niet verder te willen. Dit
zogenaamde misverstand symboliseert het hele dienstverband van de
Brabantse trainer in Groningen. Al na de eerste competitiewedstrijd van
het seizoen, uit tegen Twente, moest er een brandje geblust worden.
Maaskant had zich, in de nabijheid van een camera, nogal negatief
uitgelaten over verdediger Emil Johansson. Nijland was er als de kippen
bij om de gemoederen tot rust te brengen en de trainer zijn excuses te laten
maken. Gedurende het seizoen stapelden de incidenten zich op. Maas-
kant applaudisseerde keer op keer cynisch richting de eigen supporters,
wanneer die zijn spelers weer eens uitfloten. Ook haalden zijn onortho-
doxe methodes om zijn selectieleden aan te pakken vaak de landelijke
media. De druppel was vermoedelijk de opmerking dat hij zijn contract
bij de club ondertekende in de veronderstelling dat de spelersgroep nog
flink versterkt zou worden. Versterking die nooit kwam. Directeur Nijland
en vooral technisch manager Henk Veldmate waren totaal niet gechar-
meerd van deze kritiek. Maaskant maakte zich steeds minder geliefd en
tekende uiteindelijk zijn eigen vonnis. De vlaggen gingen uit in het noorden
toen het nieuws bekend werd gemaakt dat de trainer na dit seizoen zijn
spullen zou pakken. Even later eiste de voorzitter van de supportersver-
eniging een directe aftocht van de coach, nadat hij een opmerking maakte
over het optreden van Veendam icoon Henk De Haan bij 'De wereld draait
door'. De 'playboy die meer weg had van een pleeborstel' paste volgens
hem niet bij het nuchtere imago van de club.
Het ironische aan dit hele verhaal is dat FC Groningen na het ontslag van
de vorige trainer, grijze muis Pieter Huistra, juist een extrovertere trainer
wilde. Er werd gezocht naar iemand die zei waar het op stond in plaats
van overal om heen te draaien. Toen ze in de persoon van Robert
Maaskant zo'n trainer hadden gevonden was iedereen ook lyrisch. We
zouden weer mee gaan strijden om de bovenste plekken! De directie
bleek echter niet te beseffen dat je zonder goede spelers niks aan een
goede trainer hebt. Zo'n man is toch altijd afhankelijk van het materiaal
waarmee hij werkt. Nijland koos, in plaats van zijn persoonlijke vriend
Henk Veldmate, Maaskant als zondebok voor tegenvallende resultaten.
Hoewel tegenvallend, mijn mening is dat de trainer het met de beschik-
bare middelen gewoon uitstekend heeft gedaan en nog steeds doet.
Wanneer FC Groningen volgend jaar rond deze tijd weer in de middenmoot
staat, wordt Erwin van de Looi dan ook ontslagen? Deze directie kan mij
niet meer verbazen. Wanneer er weer hoog van de daken wordt ge-
schreeuwd dat binnen vijf jaar de landstitel niet langer uitgesloten moet
worden, dan zal er toch echt een keer flink geïnvesteerd moeten worden.
Want hoe geweldig een trainer ook is, met een middelmatige spelers-
groep zal hij nooit veel bereiken.

Nils Reiffers
____________________________________________________________________

OPROEP OPROEP OPROEP
Wij zoeken enthousiaste en sportieve meiden/dames vanaf 16 jaar
die willen voetballen in het dameselftal van KRC.
De trainingstijden zijn dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.
Heb je interesse, aarzel dan niet en bel met:
Bert Riemeijer (T 552845) of Jan Ammeraal (T 557365)
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Neuten schaiten
Tweede Paasdag, een mooie zonnige dag in mijn prachtige dorpje op die
enorm oude wierde in het Groninger landschap. Ik maak mijn ommetje
door en rond het dorp, hoor ik ineens een hoop lawaai. Een heleboel
kinderen rennen door de wei en bukken constant om iets op te rapen.

Dichterbij gekomen word ik vrolijk
begroet door hen en op mijn vraag
wat ze in de wei aan het doen zijn
zeggen ze: 'Nou, gewoon eieren
zoeken, het is tenslotte Pasen'. Ik
kom met één van de moeders aan
de praat en die vertelt dat ze dit keer
de eieren hebben verstopt langs het
kerkepad en de brug naar de osse-
gang. 'Gezellig', zeg ik 'en gaan
jullie ook weer neuten schaiten',
vraag ik de moeder. 'Natuurlijk, doe
gezellig mee', zegt ze. En ik besluit
dat te doen.

Nadat alle eieren zijn gevonden en
de kinderen de prijseieren hebben
ingeruild voor leuke prijsjes lopen
we met zijn allen naar het dorps-
huis.
Binnen liggen er twee banen klaar
om te gaan gooien. De noten liggen
er helemaal klaar voor. Al snel
vliegen de kogels en de noten in het
rond. De ouders spelen om geld en
de kinderen op de andere baan om
chocolade eitjes.
Na de koffie komt er ranja voor de
kinderen, een borrel voor de oude-
ren en wordt het heel gezellig. Na
een paar uur schaiten worden de
banen weer opgeruimd en drinken
we nog een glaasje en gaan dan aan
het eind van de middag weer naar
huis. Ik loop mijn rondje af, kom dan
thuis en vertel mijn vrouw van al
mijn belevenissen van die middag.

Groet,
Uw ReRo
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Op woensdag 10 april kwamen dertig mensen met tassen en dozen vol
oude spullen naar t Schienvat om van Erik Boerma van Boerma's
Antiekhoeve iets meer te horen over de meegebrachte voorwerpen.
Voordat het zover was vertelde Boerma iets over zichzelf, met name hoe
hij in de antiekwereld verzeild was geraakt. Hij begon in Uithuizen bij een
tankstation van Shell, werkte zich binnen dit bedrijf via de stations in
Wehe den Hoorn, Sneek en Utrecht op tot hij steeds meer tankstations
in beheer kreeg. Maar als je in Uithuizermeeden woont, verveelt het op
den duur om iedere dag door het land te reizen.

In 2002 deed zich de mogelijkheid
voor om de antiekboerderij van zijn
vader over te nemen. Wat is er
mooier dan zo dicht bij huis je be-
roep te kunnen uitoefenen. Als leek
vraag je je af hoe ze aan al het
antiek, die curiosa en spullen uit
grootmoeders tijd komen. Boerma
vertelde dat het van mensen kan
komen die kleiner gaan wonen, uit
nalatenschappen, overcomplete
zaken van musea of mensen die
spontaan iets van de hand doen.
Het is niet alleen in- en verkoop,
maar de Antiekhoeve krijgt soms
hele leuke aanvragen om spullen te
verhuren of in bruikleen te geven
voor projecten. Bijv. honderd bloem-
tafeltjes in alle soorten en maten
voor een tentoonstelling over het
werk  van  Annie  M.G.  Smidt  in
Amsterdam. Of spullen in bruik-
leen geven voor foto's in tijdschrif-
ten, een film, theater of amateurto-
neel. Sinds kort werkt Boerma mee
aan het programma 'Kunstschat-
ten' op TV Noord.
Allemaal heel interessant om te
horen, maar de bezoekers waren
natuurlijk gekomen om hun spullen
beoordeeld en getaxeerd te krijgen.
En er waren nogal wat voorwerpen!
Majolica, tin, bijbels, emaille, zand,
zeep, soda, schilderijen, porselein,
mooie Delftsblauwe borden en zelfs
een Chinees schaaltje uit een VOC-
schip. Echt een verrassend duur

topstuk kwam niet te voorschijn.
Het duurste waren de twee leeuw-
tjes die u op de foto ziet. En er kwam
zelfs echte Kitsch naar voren, waar
Boerma de avond mee afsloot. De
presidente van de Vrouwenraad
Kantens/Zandeweer, mw. De Vries
overhandigde de heer Boerma als
dank een enveloppe met inhoud.
Iedereen ging zo te zien tevreden
naar huis.

Anje van der Hoek
secretaris
_____________________________________

Mededeling voor
de fietsclub
Op woensdag 8 mei start de fiets-
club. Iedere week worden er leuke
tochtjes gemaakt met onderweg
een gezellige koffiestop. Al fietsend
kunt u genieten van het mooie Gro-
ninger landschap. Er wordt verza-
meld bij t Schienvat en om half twee
's middags stapt men op de peda-
len. Nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom.

Info:
Mw. Groenhof
T 551228

Uitnodiging bijeenkomsten
herindeling
Voordat de gemeenteraad zich eind mei over de herindelingsplannen
uitspreekt, willen college en raad graag weten wat ú vindt van deze
plannen. Wij hopen dan ook dat u de enquête hieronder of op
www.eemsmond.nl invult en instuurt. Op onze site vindt u de enquête
via de knop Nieuws.

Daarnaast organiseren wij vanaf
volgende week zes bewonersbij-
eenkomsten, waarop u uw zegje
kunt doen over de herindeling.
Hoe het programma er precies uit-
ziet, leest u in het Gemeentenieuws
van volgende week. Leden van de
raad en het college zijn op de avon-
den aanwezig.
Uw inbreng op de bijeenkomsten
en de uitkomsten van de enquête
betrekt het gemeentebestuur bij het
bepalen van zijn standpunt, dat eind
mei aan de provincie aangeboden
wordt.
U bent van harte welkom op een

van de volgende bijeenkomsten,
die allemaal om 19.30 uur begin-
nen (deur open om 19.15 uur) en
tegen 21.00 uur worden afgesloten:

Woensdag 1 mei Kantens
Sociaal Cultureel Centrum
t Schienvat, Kerkstraat 7
Donderdag 2 mei Usquert
Hervormd gebouwtje,
Schoolstraat 2a
Dinsdag 7 mei Warffum
Verenigingsgebouw Pro Rege,
Hoofdstraat 27

Gemeente Eemsmond

Wandelvierdaagse
27, 28, 29 EN 30 MEI

Maandag 27 mei is de start van de wandelvierdaagse. De afstand 5 km.
De start is vanaf t Schienvat te Kantens.
Inschrijven voor de 5 km vanaf 17.45 uur, maar kan ook vooraf via mail,
door naam en de hoeveelste keer te mailen naar m.miske@hetnet.nl. Dit
kan tot 26 mei 18.00 uur. Vertrek van de 5 km is om 18.15 uur.
Inschrijfgeld is  3,50 te voldoen bij de start.

CSCW/feestcomité
M.Miske
Langestraat 13
9995 PD Kantens
T 552137
M 0638430867
E m.miske@hetnet.nl
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Voor t Lougnijs op reis
Ik ben Marjan Bierema. Normaal ben ik woonachtig in Rottum, maar in
september vorig jaar ben ik begonnen aan mijn tussenjaar. Met de
organisatie Education First ben ik op reis. Van september tot januari heb
ik vier en een halve maand in New York een Engelse taalcursus gevolgd
en nu, van februari tot juni, zit ik vier en een halve maand in Málaga (in
het zuiden van Spanje) en hier volg ik een Spaanse taalcursus. Hierbij
geef ik jullie een kijkje in mijn leven hier aan de Costa del Sol.

Ik ben in Malaga sinds drie februari
en woon hier in een gastgezin. Ik
heb alleen een gastmoeder en haar
naam is Paki. Paki is een gezellige,
typisch Spaanse vrouw. Ze houdt
erg van praten en kan heel lekker
koken. De school waar ik naartoe
ga is op vijf minuten afstand van
haar huis. Onze school is van oor-
sprong een oud Spaans huis, maar
nu omgebouwd tot school. Er gaan
ongeveer veertig studenten naar
school op dit moment. In New York
was het zo groot, dat we al gauw
met wel zevenhonderd studenten
waren, dus daar had je echt alle
nationaliteiten. Hier in Malaga heb
je voornamelijk studenten uit Ne-
derland, België, Duitsland, Scan-
dinavië en Frankrijk.
Het weer is hier sinds begin april
weer lekker. In maart hebben we
veel regen gehad maar toen zaten
we ook in de 'transitieweken', de
overgang van 'winter' naar zomer.
De eerste weken hier waren voor
mij wel even slikken. Ik sprak geen
woord Spaans en gelijk toen ik van
het vliegveld kwam stond mijn
gastmoeder Paki in de deur en be-

gon voluit in het Spaans te babbe-
len. Daar stond ik dan met mijn
mond vol tanden en met mijn glazi-
ge oogjes te kijken wat ze allemaal
zei. Handen- en voetenwerk, dat
was het. Gelukkig had ik een ka-
mergenote die wel Spaans ver-
stond en die dus voor mij vertaalde.
Na vijf weken kreeg ik eindelijk de
smaak te pakken, je verstaat na-
tuurlijk nog lang niet alles, maar de
belangrijkste dingen kun je nu com-
municeren, dus dat is erg fijn! En nu,
na bijna tien weken merk je dat je
eigenlijk al best veel kunt verstaan
en dat je zelf een behoorlijke woor-
denschat hebt, dus kun je zelf ook
veel meer praten.
Málaga is een erg leuke stad. Vanaf
'Pedregalejo' (waar ik woon) is het
twintig minuten met de bus naar de
binnenstad en het strand ligt prak-
tisch naast mijn deur. In Málaga
heb je veel toeristen en dus ook
veel restaurantjes, souvenirwin-
keltjes enzovoort. Het leuke aan
Spanje vind ik het 'siesta/fiesta'
idee. Van één tot vijf is het 'siesta',
de winkels zijn dicht en je ziet bijna
niemand op straat, dit is met uitzon-

dering van het centrum van Mala-
ga, want dat is het commerciële en
meest toeristische gedeelte. En 's
avonds 'fiesta', de hele stad komt
tot leven, overal zie je mensen, jong
en oud. Alle terrasjes zitten vol en
je voelt een geweldige sfeer in de
stad. Spanje kent sowieso veel
'fiestas'. Carnaval is hier echt ge-
weldig en ook is het erg indrukwek-
kend om 'Semana Santa' te bekij-
ken. Ook staat Málaga veel in het
teken van Picasso, die komt hier
origineel vandaan en heeft hier
gewoond tot zijn zeventiende.
Verder kun je hier veel dingen doen,
het museum bezoeken, het fort
bekijken, (kite)-surfen, klimmen/
lopen in de bergen rondom Málaga
en natuurlijk zon, zee, strand en nog
veel  meer.  Ook  is  het  leuk  om
omliggende steden (Ronda, Sevil-
la, Marbella) te bekijken en het
mooie landschap te zien.
Zo'n buitenlands avontuur brengt

natuurlijk heel veel dingen met zich
mee. Je moet alles zelf regelen of
laat het door een organisatie doen.
Je wordt er heel zelfstandig van, je
leert goed met geld om gaan, zelf-
standig beslissingen te nemen en
je ontmoet heel veel nieuwe men-
sen en dan natuurlijk ook culturen.
Het is de kans van je leven en je ziet
en maakt ongelooflijk veel mee.
Momenten vliegen voorbij en voor
je het weet zit je weer in het vlieg-
tuig naar huis. Ik geniet hier van
elke dag.

Nou dit is het eerst, misschien tot
een volgende keer!
Vind je het leuk om meer van mij te
lezen? Dat kan! Ik hou ook een blog
bij.  http://marjan-
malaga.blogspot.nl

Zonnige groeten uit Málaga,

Marjan

Dauwtrappen
CSCW-Feestcomité organiseert dauwtrapmorgen met ontbijt

Op Hemelvaartsdag 9 mei is er een dauwtrapmorgen. Lijkt het je wat om 's morgens vòòr zonsopkomst een wandeling te maken in de mooie
natuur rond Kantens? Vogels spotten en plantjes ontdekken, kortom, een geweldig avontuur beleven, dus een morgen om naar uit te zien. Aan
het eind van deze prachtige natuurwandeling staat er voor iedereen een ontbijt klaar. Wie een verrekijker heeft: hang hem om en een fototoestel
mee kan ook geen kwaad en wie een vogelboekje heeft: stop in je jaszak!

Start: 05.45 uur bij de Theaterwerkplaats aan de Oosterweg 4 te Kantens. Ontbijt na de wandeltocht.
Kosten luxe ontbijt  5,00 p.p., vooraf te betalen door middel van envelop in de brievenbus.
Opgave voor 1 mei bij: Marten Miske, Langestraat 13 Kantens, E m.miske@hetnet.nl
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Mededeling van de Hervormde
gemeente Usquert-Rottum
De Hervormde gemeente te Usquert-Rottum kan niet meer zelfstandig
voortbestaan. Het aantal betrokken gemeenteleden is te gering voor een
gezonde gemeente.

De gemeente is te klein en daar-
door financieel niet in staat als zelf-
standige gemeente verder te gaan.
De generale synode van de Protes-
tantse kerk in Nederland heeft drie
gedelegeerden benoemd om sa-
men met de kerkenraad te onder-
zoeken op welke wijze de zorg voor
de gemeenteleden het beste ge-
waarborgd kan worden. Hiertoe is
een tweetal gemeenteavonden be-
legd waar de zorgelijke situatie van
de gemeente is besproken. De ker-
kenraad heeft in januari jl. besloten

de gemeente te splitsen in Usquert
en Rottum. Er zijn en worden ge-
sprekken gevoerd met de Hervorm-
de gemeente te Warffum-Breede
om de gemeenteleden die wonen in
Usquert, samen te voegen met deze
gemeente. Daarnaast hebben ge-
sprekken plaatsgevonden met de
Protestantse gemeente te Kantens-
Stitswerd om de gemeenteleden
die wonen in Rottum, bij deze ge-
meente onder te brengen. De gede-
legeerden hebben tijdens een ge-
meenteavond in Kantens een toe-

lichting gegeven. In
de loop van 2013,
doch uiterlijk april
2014 moet een en
ander gerealiseerd
zijn. Alle gemeente-
leden die behoren tot
de Hervormde ge-
meente te Usquert
Rottum zullen tegen
die tijd een brief van
de kerkenraad ont-

vangen. We hopen op deze manier
de pastorale zorg voor de gemeen-
teleden voor de toekomst gewaar-
borgd te hebben.
Het is niet de bedoeling dat de kerk
gesloten zal worden. De kerk die
eigendom is van de Stichting Oude
Groninger kerken, blijft beschik-
baar voor de zondagse eredienst,
voor huwelijken en begrafenissen.
Daarnaast zal de plaatselijke com-
missie evenementen in de kerk
blijven organiseren.

De  grond  rondom  de  kerk  is  in
principe verkocht aan de gemeente
Eemsmond die straks verantwoor-
delijk is voor het onderhoud alsme-

de voor de straat rondom de kerk.
Het is de bedoeling dat de pastorie
verkocht zal worden.
Voor de beklemmingen moet nog
een oplossing worden gezorgd.

Indien u vragen heeft naar aanlei-
ding van bovenstaande kunt u con-
tact opnemen met de heer Jelle
Slager.

Namens de kerkenraad van de
Hervormde gemeente te Usquert-
Rottum.
Ing. N.A. Becht, gedelegeerde ge-
nerale synode Protestantse Kerk in
Nederland
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Toeval?
Mijn thuis vond ik steeds noorde-
lijker. Geboren in het Brabantse
grensplaats Reusel (kleutertijd),
verhuisd naar het Twentse Olden-
zaal (lagere schooltijd), toen naar
het Sallandse Hardenberg (mid-
delbare schooltijd) om vervolgens
naar de Stad Groningen af te reizen
(studietijd) waarna ik - bijna 20
jaar geleden  toevallig, neerstreek
op de wierde Stitswerd.

Ik eindig nog eens aan het Wad, in
een huisje op de buitendijks onbe-
groeide kwelders; de schorren…

De meeste mensen kennen mij
niet. Sommigen zullen mij kennen
als schrijver van het boek over de
Rottumer schrijver/dichter Jan Boer
(Het Grasgroene Groningen), an-
deren kennen mij wellicht van de
Hanzehogeschool Groningen waar
ik als programmamanager werk
aan de aansluiting tussen het voort-
gezet onderwijs (havo en vwo) met
de technische scholen van deze
hbo-instelling en waar ik de mede-
werkers (zo'n 2700) vertegenwoor-
dig als vicevoorzitter van de Hoge-
school medezeggenschapsraad.
Maar het meest ben ik nog vader,
samen met mijn prachtige vrouw,
van twee heerlijke dochters, met
een altijd ontsnappende hond en
vier Groninger Meeuwen (en deze
'meeuwen' zijn dus ei-leggende
kippen..!).

Al weer een hele poos geleden
raakte ik bevriend met de uit Dren-
the afkomstige Rottumer kunste-
naar/klussenman Erwin Drenth. We
zaten vaak in zijn woning aan de Jan
Boerweg - onder 't genot van vele
biertjes en kruidenbittertjes - het
leven op het Hoogeland in vroegere
tijden te verromantiseren. Hoe zou
men het leven vroeger hebben be-
leefd op de wierden waar wij nu

1. Even voorstellen
Hallo, Ik ben Renate Zuidema, ben
19 jaar en woon in Kantens aan de
Pastorieweg 14. Ik doe de opleiding
detailhandel niveau 3 en werk
momenteel in de Plus in Mid-
delstum.

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
In mijn vrije tijd ben ik het liefst bij
de paarden en gewoon lekker bui-
ten.

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Je kunt mij 's ochtends wel wakker
maken voor croissantjes, met wat
jam erop, heerlijk!!

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Echt favoriete kleren heb ik niet,
moet gewoon lekker zitten en er
leuk uitzien, maar als ik echt moest
kiezen is het wel een rijbroek.

5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Door fanatiek buiten bezig te zijn,
bijvoorbeeld lesgeven met paard-
rijden of trainen.

6. Naar welke radiozender(s) luis-
ter je het liefst en waarom?
Qmusic, tja meestal staat de radio
hierop!

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Group 1 Crew - He Said.. een enorm
mooi nummer!

8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Najib Amhali, hou wel van de hu-
mor die hij heeft!

9. Wat zou je doen met  1 mil-
joen?

Grotendeels gaat het naar Founda-
tion Roza en met het andere deel
koop ik een mooie auto en trailer +
rijbewijs.

10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Ehm, moeilijke vraag! Ik zou niet
zomaar gaan bungeejumpen of iets
dergelijks.

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
In de toekomst hoop ik een succes-
volle baan te krijgen, mijn studie af
te ronden en met mijn paard in het
Z te komen. Verder hoop ik ook echt
dat mijn vriend in Nederland kan
komen. Dan zouden mijn 3,5 jaar
wachten het zeker waard zijn.

12. Aan wie geef je de Pen door?
Ik geef de pen door aan Carien
Mulder. Succes Carien!!

wonen? Erwin en ik konden er uren
over fantaseren, terwijl op de ach-
tergrond de zanger Cornelis Vrees-
wijk ons via een langspeelplaat
voorzag van stemmige muziek.

Mensen zagen Erwin en mij in die
jaren vaak voor broers aan. En tja,
we leken ook wel wat op elkaar. De
namen hadden we ook mee, Erwin
& Derwin. Verder stonden wij er
niet bij stil. Waarom ook?

Tot die ene avond een jaar of veer-
tien geleden….

Op één van de drank-met-goede-
muziekavonden aan de Jan Boer-
weg bij Erwin thuis, viel mijn blik op
een onooglijk boek met een bruin-
rode kaft met in 'gouden' letters de
titel Familiegeschiedenis van Hin-
drik Sierts Wierenga en Grietje Al-
berts. Datzelfde boek had ik ook in
mij boekenkast staan..!

…Bleek dat we tien generaties te-
rug dezelfde voorouders hebben.
En die voorouders woonden toen in
Uithuizermeeden…

Prachtig toch! Per toeval verhuisde
ik steeds dichter naar mijn roots en
heb ik er nog een ver familielid bij
gekregen!

Derwin Schorren
Stitswerd

NOTEER ALVAST
21 juni spelen wij in t Schienvat
Dick Sikkema: bass
Ivan Klunder: keyboard / piano
Ernst-Jan Schaap: drums
Marten Dijkstra: leadguitar / zang

Deze band bestaat ongeveer zeven
jaar en is meer een gelegenheids-
band (Just for Fun). Wij repeteren
dan ook alleen op een vrijdag voor
een optreden, onder het genot van
uiteraard een alcoholische versna-

pering en krijgen in onze studio dan
ook veel aanloop van andere 'mu-
zikanten' (dus wordt het meestal
laat).
De band speelt muziek van o.a.:
Eric Clapton, Lynyrd Skynyrd, Cuby
+ Blizzards, Jimi Hendrix, Omar &
Howlers, Blues Brothers, Brainbox
e.d.

Oud papier
woensdag

29 mei
T 551788
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Van Dou en Nou op t Hogeland
Òfgelopen winter was ik weer op n cursus Van Dou en Nou op t Hogeland.
De cursus werd weer geven deur Kees Reinders oet Middelsom, dij
boudel schier kon oetstokken. Ain van zien lessen dij mie t mainste
aansprak was les over Jacob Tilbusscher, n geboren Röpmer. Röttumers
zeeden aaltied van hom: n beste vent dij Job Tilbusscher, blift aaltied
gelieke ainvoudig,hè. Ik wins joe veul lees plezaaier.

Aldert Ritzema

Van Dou en Nou op t Hogelaand,
Jacob Tilbusscher K.J. zn.1876 - 1958.
Haimkunne
Geschiedenis is as waitenschop ien zo verren wat apaarts, dat ain dij der
nait veur deurleerd het doch maans genogt weden kin om op aigen
oaventuur noazuik te doun ien archieven en biebeltaiken. Wat ter boven
wodder komt is bie zetten zoveul weerd, dat t opnomen wort ien kranten
en tiedschriften en ien dörps- en boerderijbouken. t Gaait din benoam om
haimkunne, historie van aigen loug en kontraain.

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.

Veujoar
t Zel wel veujoar worden, zong Ede
Stoal.
t Zel wel, mor wie mozzen der laank
op wachten van t joar. Op 28 meert
laag der nog n loagje ies op t Botter-
daip woar eenden op stoan konnen.
Op zulfde dag n man op scheuvels
op t Schildmeer. Hemmen ie t ooit
zo roar mitmoakt? Op Goie Vrijdag
weer snij smörns en ale naachten
vorst. Bloumkemaart ien Stad
kwam troag op gaang. n Bult mèns-
ken bleven thoes.
Wat bloumke wil mit zuk weer boe-
ten stoan? Joa, n winterhaard viool-
tje. Wie haren n körfke mit viooltjes
poot en op terrasmuurke hìnzet.
Eerst n loag snij op kop en dou n
haarde oostenwiend. Ze stonnen
der verhinneweerd bie. Ze mozzen
mor weer onnerdak. Ien gerage
haren ze te stoer mit om kop weer
ien t ènd te kriegen.
Poaskedoagen wer t aal wat beder,
nog wel kold mor ien hoes veul zun.
Achter t glaas kon je t wel volhollen.
Zun braandde joe ien nek.
t Begon te kriebeln of te broezen
zoas Henk de Hoan oet Veendam
dij doagen mor aal raip. Noa aal dij
kolle kregen ie zin om bakken vol te
moaken. Toch mor nait te driest te
keer goan vòt. Bloumkeman Jelte
Ritsemoa zee vrouger aaltied: 'Nait
veur 31 maai boetenzetten, wach-
ten tot Ieshillegen veurbie binnen.'
Twij moal poten komt t joe ook nait
op aan. Ien stee van ainjoaregen
kinnen ie ain plant ien n schiere pot
zetten. Zo haren wie veureg joar n
Dipledenia kregen. Bluit haile zum-
mer, mor is aiglieks ainjoareg. Hai
het bie ons ien serre overwinterd en
het t overleefd. Nou kin e dommit
weer noar boeten tou. Veul makkel-
der as aal dat leutje spul poten.
Wait ie wat de terrasplant van t joar
is? De Pentas, las k ien kraant, n
riek bluiende plant. Is der ook op
stam. En as haangplant de mini-
Petunia. Nou nog kieken woar k ze
kriegen kin!

Veul pootplezaaier!

Anje van der Hoek

Paardie schoulmeesters hemmen
doar n bult tied en aandacht aan
spandaaierd. Vernuimd is meester
Jan S. van Weerden (1888 - 197l) dij
42 joar aan grondschoul op Zuur-
diek stoan het en 125 stukken over
historie van Marne schreef veur
"De Hogelandster" en dij Historieze
kring De Marne ien 2000 zammeld
het ien "Marne-memories". Hai en
meester Jokkob Tilbusker, mit zien
befoamde kennes van t Grunneger-
laand, haren der slag van om ge-
schiedenis en kultuur van t aigen
kontraain onner t volk te bringen en
zo belangstellen aan te peerdjen
veur wat gebeurd is ien vroger tied.

Tilbusker zienent
Veurgeslacht kwam oet kontraain
van Lippe ien Duutslaand. Van 18de

aiw ofaan trokken aal joar jongke-
rels, dis kaant oet om aarbaid te
zuiken bie tiggelwaarken of as han-
nekemaaier.
Ien winter van 1828 traauwde Lips-
ker Friedrieg Tilbusscher ien Mid-
delsom mit Trijntje Schneider oet
Doort, zai was ook van Duutse
komöf. Van zös kiener was Jokkob
Frederiks twijde, hai dee t slachten,
en was boetendes timmerman en
aannemer ien Röppen.
Hai het drij moal traauwd west,
olste kiend bie zien eerste vraauw
Oafke Kloassens Wieringoa was
Kloas Jans, dij voar zien affeer over-
nam, timmerman wer en traauwde
mit Jaantje van der Ploug. Zai was
n dochter van koornschibber Ewe
Hinnerks van der Ploug oet Röp-
pen. Zai kregen twij dochters en n
zeun Jokkob Tilbusker K.J. zn. Dij
wer köster en is op
24sten van oktobermoand 1904

traauwd worren mit Afinoa Ebbinoa
Bulthoes van Kannes.
Zai kregen twij dochters, Jaantje
wer schouljufrouw en heur zuster
Jeanne taikenleroares.
Jokkob kwam oet tied op vattien-
den van novemmermoand 1958,
hai is 82 worren. Zien vraauw het
hom zós joar overleefd.

Röppen
Jokkob Tilbusker is ien tied kom-
men op 2lsten van septemmermo-
and l876, ien t wierloug Röppen,
stoef bie t stee doar vaaier aiwen
laank n klooster stoan het van Be-
nediktiener munneken. Klooster-
kepèl is ien 1889 sleupt. Nije kerk
wer zet volgens taiken dij opa Jok-
kob Freerks Tilbusker moakt haar.
t Hoes aan Jokkob Tilbuskerweg
staait ter nait meer. Voar was tim-
merman-aarmemer, ien bedrief dat
hai van zien pa ovemomen haar.
Moeke haar n krudenierswinkeltje.
As ter volk ien kwam, lewaaide
kobem deurbel en boven braide
teunbaank hing holten slaang mit
hoakjes veur broene en widde pam-
pieren puten ien ale moaten. Til-
busker zienent haren ook n kroug
en as ter n bult volk verwacht wer,
din gingen schoefdeuren open en
wer hoeskoamer bie jachtwaaid
trokken. Ien dij koamer wazzen twij
bèrsteden en ien ain doarvan slaip
Jokkob.
Hai was daarde kiend en haar twij
zusters dij boven hom wazzen. Dou
zien voar ien 1912 oet tied kwam,
hil moeke kroug en winkel aan.
t Lutje wierloug Röppen het veur
Jokkob Tilbusker zunner man-
kaaiern n bron west van kultuuÍ en
historie.

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.

Kelder
k wait nog
dat wie as kinder
in kelder zaten
mit jazzen aan

k heur nog
lewaai
van vlaigmesien
dat moakt mie
tot op heden baang

nog aaltied
as k in kelder kom
bin ik
in dij tied weerom

Annie Mekel
Oet: Vurgen
____________________________________________

Het land van…
doe maar normaal,
niet te veel franje
Met een koets door de regen,
de kleur oranje

Een kus voor de koningin,
zomaar uit het publiek
De moeder van ons vaderland,
altijd sympathiek

Het land van onze Beatrix.
Haar plaats innemen,
voorwaar niet niks.
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Foto van de maand
Eén van de Stitswerder ransuiltjes.

Paul Moonen

Sing-in 'Vrucht dragen'
Op tweede pinksterdag nodigen de gezamenlijke kerken van Kantens u
van harte uit voor een Sing-in. Thema van de dienst is: 'Vrucht dragen'.
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: tweede Pinksterdag, 20 mei 2013, om 10.00 uur
Waar: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Pastorieweg 21 te
Kantens
Thema: Vrucht dragen
Voorganger: Janny Prins-Pestoor
Organist: Jaap Elderman
________________________________________________________________

Vocaal Ensemble het Hoogeland
In september 2013 bestaat Vocaal Ensemble het Hoogeland vijf jaar! We
willen daarom op 5 oktober 2013 een feestelijk lustrumconcert geven.
We zijn bezig met het instuderen van stukken van Vivaldi, Telemann,
Haydn en Pachelbel. We zijn op zoek naar enthousiaste zangers die als
projectlid mee willen zingen.

Noteer alvast in uw agenda

KAANSTER KERMIS
van 22 t/m 25 mei 2013

De repetities zijn op maandagavond
van 20.00 - 22.00 uur in Kantens.
Wilt u meezingen, dan kunt u con-
tact opnemen met:

Marjan Veldman
T 552424
E veldmanmarjan@gmail.com
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APART OTEL: DEEL 2

Wat voorafging: 's nachts door de sneeuw naar Bremen gereden,
vanwaar ons vliegtuig naar Turkije vertrok. Met de bus voor ons
appartementenhotel afgezet.

Waarachtig, het stond met grote letters bovenop het gebouw: Side Oasis
Apart Otel. De chauffeur hielp ons met de koffers tot aan de balie. Er zat
niemand. In de hal zat een vrouw in een Adidas trainingspak een sigaret te
roken. Ze begon Duits met ons te praten. Ze bleek de enige gast te zijn. Je
zag de chauffeur denken of hij ons nu aan haar moest overlaten of op zoek
moest gaan naar een personeelslid. Hij riep iets in het Turks. Na enige tijd
kwam een jongen van een jaar of twintig. De chauffeur vond nu dat hij wel
kon vertrekken. De Duitse vrouw waarschuwde dat hier niemand Duits of
Engels sprak, alleen Turks. Laat dat nu de enige taal zijn die ik niet beheers.
De jongen keek ons vragend aan. Het leek míj duidelijk wat we kwamen
doen. Twee mensen met koffers met vliegtuiglabels. Hij was niet overtuigd.
Ik pakte uit mijn tas een papier waarop stond dat we in dit hotel verbleven,
een zogenaamd voucher. Ik weet nooit of je dat nu op z'n Frans of Engels
moet uitspreken. Hij was nu overtuigd. Hij liep naar het trapportaal en begon
te roepen. Er kwamen twee mannen en een vrouw allemaal in dezelfde
leeftijdscategorie. Ondertussen gaf de Duitse vrouw commentaar op de
gebeurtenissen. Wij wilden na een vermoeiende reis het liefst zo snel
mogelijk naar onze kamer en zij wilde het liefst al haar belevenissen aan
ons vertellen. Wat het hotelpersoneel wilde was niet helemaal duidelijk. Ze
hebben jullie niet verwacht, zei de Duitse vrouw. Het leek erop of ze gelijk
had. Ze gebaarden ons om te gaan zitten. Ze gaan een kamer klaarmaken
zei de Duitse vrouw. En inderdaad ze renden met borstels en emmers en
na een half uur overhandigden ze ons met trots een sleutel.
Vol verwachting betraden wij het appartement op de begane grond vlakbij
de hal. Alles was nat. Kennelijk was de spuit erop gezet. Mijn vrouw
opende de koelkast en dooiwater van het vorig seizoen kwam met een
golf de kamer binnengestroomd. Gauw een van de jongens gewaar-
schuwd, die wegrende en met een dweil terugkwam. De schimmel in de
koelkast liet hij onaangeroerd. Toen ontdekten we dat er geen kookgele-
genheid was. Weer de jongen erbij, die trots een kast met potten en pannen
opentrok. Ik wees op de plek waar een kookplaat moest staan en weg
rende hij weer, om enige minuten later terug te komen met een kookplaat.
Zo ging dat nog even door. Wij ontdekten dat er geen enkel doekje was
om een beetje schoon te maken, er geen stoelen bij de eettafel stonden,
er geen lakens waren, waarna hij telkens heen en weer rende. Moet
gezegd worden: ze deden alles om aan onze wensen te voldoen. Uitein-
delijk dachten wij dat we alles hadden en dat we ons maar moesten
schikken en niet onze vakantie moesten laten bederven.
Het was etenstijd en we hadden honger. Gauw de bedden opgemaakt en
onze spullen op de plek gezet waar we ze nodig hebben. Eerst nog even naar
de wc, want dat was er tot nu toe bij ingeschoten. Dat luchtte op. Ik drukte
op de doorspoelknop en het water stroomde door de pot. Het bleef stromen.
Nog een paar keer op de knop gedrukt, maar nee, het water stroomde maar
door. Vlug weer naar de hal. De Duitse vrouw vroeg gelijk wat er nu weer
was. Het hele personeel kwam naar deze volgende tegenslag kijken. Nu
stonden ze machteloos. Met veel gebaren maakten ze ons duidelijk dat wij
een ander kamer kregen en dat die over drie uur klaar was. Het was
ongeveer zes uur, dus dat zou om negen uur 's avonds zijn. Moe gestreden
vroegen wij de Duitse vrouw waar een pinautomaat was en waar een
restaurant. Het bleek niet ver weg te zijn en wij gingen op stap, hopende dat
bij terugkomst alles geregeld was. Natuurlijk liepen wij verkeerd, maar we
vonden wel een stuk verder een pinautomaat en een restaurant. Het eten
was voortreffelijk en de daarbij genuttigde alcohol noodzakelijk.
Geheel opgemonterd liepen we weer terug naar het hotel. Het was
inmiddels aardedonker en er waren nauwelijks straatlantarens. Op de
heenweg hadden we een winkel gezien, waar we de weg gevraagd
hadden. De man sprak Duits én Engels, en we namen, nu we er weer langs
kwamen wat boodschappen voor de volgende dag mee en nog een paar
flesjes bier om in ieder geval de eventuele volgende tegenslag de baas
te kunnen.
In het hotel kregen we nu een kamer op de derde verdieping. Gauw al onze

spullen in de koffer gegooid en de behulpzame jongelui sjouwden alles
naar boven.
De spanning steeg. Zou alles kloppen. Sommige lichten deden het niet,
maar je wil niet zeurderig zijn. Ik zette mijn toilettas op de plank naast de
wastafel en merkte dat er minstens een centimeter water op stond. Dus
alles nat. De koelkast zelf schoongemaakt en lakens, die weer vergeten
waren met nog wat andere zaken zelf opgehaald in onze oude kamer, die
nog open stond. Na een biertje op het balkon vielen we uitgeput in slaap.
Al weer een column vol. Helaas moet ik u weer verzoeken om geduld. Hoe
we wakker werden komt volgende maand in deel drie.

Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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DEEL 7

Het hele dorp ligt nog in diepe rust.
Wreed worden de bewoners uit hun
slaap geschud als luid hoefgetrap-
pel over de macadamweg klinkt.
Twee marechaussees te paard
zaaien onrust en opwinding. Wat is
er loos? Waarom zo vroeg? Midden
in het dorp houden ze halt, een van
hen loopt naar het huis van Gerrit
Pieterman en eist met barse stem
dat er open moet worden gedaan.
Rond de woning verzamelt zich al
snel een opgewonden meute, die
van zich laat horen als een kwar-
tiertje later Anno van Roden met de
marechaussee het huis verlaat. Hij
is van zijn bed gelicht en wordt
onder begeleide naar Viswerd ge-
bracht om zo snel als mogelijk
terug te keren naar zijn kazerne.
Een aantal bevriende durfallen loopt
mee tot aan het station.
Op 17 mei 1915 wordt Anno veroor-
deeld tot 14 dagen provoost. Ge-
straft wegens ongeoorloofde afwe-
zigheid. Ondanks het feit dat 'er op
eene aanvraag om verlenging van
verlof afwijzend was beschikt, bleef
de milicien toch 38 uren onrecht-
matig van de Compagnie afwezig.
En werd daarop op verzoek van den
Compagnies Commandant door de
Marechaussee aangehouden.'
Anno had zijn verzoek om verlen-
ging van zijn verlof onderbouwd
met de argumenten dat hij vele uren
moest reizen voor hij thuis was en
dat er van het verlof van twee dagen
nauwelijks één dag overschoot. Hij
had tijd nodig om onder meer de in
huur gekregen kerkakkers om te
spitten en te bewerken. Hij wilde
iets betekenen voor zijn gezinnetje,
nuttig zijn voor zijn geliefden bij wie
hij sinds twee jaar amper tien da-
gen heeft doorgebracht. Maar men
beschikte afwijzend. Uit gramsto-
righeid bleef Anno toch langer, met
alle nare gevolgen van dien.

In het dorp wordt nog maandenlang
over het voorval gesproken. Me-
nigeen prijst de durf van de jonge
vader en sommigen beschouwen
hem een beetje als de held van het
dorp. Anno zelf beleeft er weinig
vreugde aan, hij is eerder de anti-

held… Veertien dagen in het ca-
chot, nog net niet op water en brood.
De eerstvolgende verlofdagen wor-
den hem onthouden en sommige
meerderen nemen hem als mik-
punt voor hun pesterijen en verne-
deringen. Bij de legerleiding waren
begrip en inlevingsvermogen ui-
termate slecht ontwikkeld. Disci-
pline en stipte naleving van de mi-
litaire regels werden als alles za-
ligmakend gezien. En wie die re-
gels overtrad werd stomweg be-
straft. Nu was er natuurlijk wel
steeds een oorlogsdreiging en een
krampachtige houding zowel naar
Engelse als naar Duitse kant om
onze neutraliteit te bewaren. Een
slappe en ongeorganiseerde krijgs-
macht zou de vijand er eerder toe
kunnen verleiden ons land binnen
te vallen. Streng straffen was maat-
staf en voorschrift. Anno mocht
overigens nog tevreden zijn met
zijn 14 dagen celstraf: wegens in-
subordinatie of desertie had hij
maanden moeten brommen.

Met steeds meer tegenzin vervult
hij zijn dienst. Daarbij komt een
groeiende vermoeidheid, een doffe
lusteloosheid. Hij lijkt in zijn bewe-
gingen een oude man en wie hem
aankijkt schat Anno jaren ouder
dan de werkelijkheid: 23 jaar. Ook
tijdens zijn verlof leeft hij nauwe-
lijks op en spant hij zich nauwelijks
in om Wilmien wat werk uit handen
te nemen. Wat zo welkom is, nu zij
in verwachting is van hun tweede
kind. Wilmien loopt nog elke werk-
dag  -  dat  zijn  er  zes  -  naar  de
Medema`s: drie kilometer heen en
`s avonds dezelfde weg doodver-
moeid weer terug. Nu zij hun twee-
de kind verwachten kijken Anno en
Wilmien uit naar een eigen huisje
om eindelijk eens samen onder
een eigen dak te kunnen wonen.

Juist voor de winter invalt - eind
november 1915 - krijgen ze de blij-
de tijding dat ze een kamer kunnen
huren bij de gezusters Werkman.
Anje en Meintje zijn twee onge-
trouwde dochters van de dorps-
schoenmaker. Zij wonen in hetzelf-
de huis, in het voorgedeelte. De
woonruimte voor Anno en Wilmien

bestaat uit een kamer met twee
bedsteden. Wie naar binnen wil
moet door een donker halletje. Hier-
aan is een smal erkertje gebouwd:
een  ruimte  om  te  wassen  en  te
koken. De plee is een hokje in de
tuin met als interieur een gladde
zitplank met een gat. De er onder-
staande emmer wordt op gezette
tijden leeggegoten over de akker.
De jaarlijkse huur is veertig gulden.

Na een redelijk voorspoedige be-
valling wordt op 25 augustus 1916
Frouwina van Roden geboren. Zij is
klein en tenger en heeft een velletje
blank als melk. 'Breekbaar als een
porseleinen kopje' vond de trotse
vader Anno. Maar het geluk van de
eerste dagen veranderde snel, toen
bleek dat het kindje bij het voeden
zich steeds verslikte. Liggend drin-
ken aan de borst bleek onmogelijk.
Al meteen bij de eerste slokjes
kreeg ze hevige hoestkrampen en
stikte ze bijna. Moeder Wilmien
wist zich nauwelijks raad en pro-
beerde het rood aanlopend meisje
dan met klopjes en lieve woordjes
tot rust te brengen. De in aller haast
opgeroepen medisch bijstand
bracht aan het licht dat de kleine
een zogenaamde 'open gehemelte'
had. Frouwina bleek een zorgen-
kindje, dat slechts met veel geduld
en voorzichtigheid kon opgroeien.
Het grootste gevaar bij haar handi-
cap was de kans op ontstekingen,
in het bijzonder oorontstekingen. Er
konden gemakkelijk boven in het
open gedeelte resten van voedsel
of spuug achterblijven die tot bac-
teriële infecties zouden kunnen lei-
den. Het leven van de Van Rodens
werden opnieuw belast met een
benauwende zorg. En het zou niet
de laatste keer zijn….

Twee dagen na de geboorte van
Frouwina kwam Anno thuis met
verlof. Hij had de voorgaande maan-
den wacht gelopen bij het opvang-
kamp van de Belgische militairen
in Harderwijk. Deze soldaten wa-
ren gevlucht uit hun vaderland na
de  inval  van  de  Duitse  legers  in
augustus 1914 en verbleven nu in
Nederland evenals vele tiendui-
zenden burgervluchtelingen. De mi-
litairen moesten volgens geldende
oorlogswetten in bewaakte kam-
pen worden ondergebracht. Anno
was twee maand gedetacheerd in
Harderwijk waar hij de onaangena-
me taak had veel te moeten pa-
trouilleren en op wacht te staan.
Voor de geboorte van zijn dochter
kreeg hij enige dagen verlof en hij
was zielsgelukkig zijn 'porselei-
nen' meisje in de armen te kunnen
houden. Omdat Anno zwaar ver-

kouden was en pijn op de borst
voelde, verbood de dokter hem dicht
bij  de  kleine,  broze  Frouwina  te
komen en bij terugkeer in zijn ka-
zerne zich te melden voor een
medische controle. Op woensdag
6 september 1916 moest Anno te-
rug naar 'De Harskamp. Hij zou er
nooit arriveren. Op weg naar het
station kreeg hij een hevige long-
bloeding, die vast zijn dood had
betekend als niet boer Venhuis hem
had gezien en in allerijl zijn knecht
te paard naar dokter Nicolaï in Vis-
werd had gestuurd... De zo opge-
trommelde huisarts kwam net op
tijd om het leven van Anno te red-
den. De dokter schreef een me-
disch attest voor Anno`s Compag-
nies Commandant met als diagnose
een dubbelzijdige longbloeding
vanwege een longontsteking of
mogelijk tuberculose. Reizen was
vanzelfsprekend onverantwoord.
Omdat de doodzieke soldaat niet
verzorgd kon worden in de eenka-
merwoning met twee kleine kwets-
bare kinderen, werd hij tijdelijk
verzorgd bij zijn schoonvader Ger-
rit Pieterman, geholpen door een
paar buurvrouwen. De hoestdrank
en de poeiers van de dokter sor-
teerden weinig effect. De droge
hoest en de pijn in zijn borst bleef
aanhouden, evenals de hoge koorts.
Omdat de situatie elke dag ver-
slechterde werd hij een week later
naar het Academisch Ziekenhuis in
Groningen gebracht.
_____________________________________

Collecte's

ZOA
In de week van 25 maart is er in
Kantens, Rottum en Stitswerd ge-
collecteerd voor de ZOA. Hulp aan
vluchtelingen in Azië en Afrika (al
40 jaar actief). De collecte heeft
opgebracht:  364,46!!
Dank  voor  uw  gift.  Mocht  u  de
collectant gemist hebben hier volgt
het gironummer 550 t.n.v.
ZOA Apeldoorn of banknummer
387512012.

Greet Doornbos
____________________________________

Reuma-collecte
Deze collecte heeft in Kantens,
Rottum en Stitswerd  464,95 op-
gebracht.
We hopen dat we in 2014 ook weer
op u kunnen rekenen. De collecte-
week is dan van 10 t/m 15 maart.

Jannie Knot



17

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS

Zondag 7 april
Zondag 28 april
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
Zondag 5 mei
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur  ds. S.M. Alserda, Hoog-
kerk
Donderdag 9 mei
Hemelvaart
19.30 uur - leesdienst
Zondag 12 mei
11.00 uur  ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 19 mei
Pinksteren
09.30 uur  ds. P.A. Slager
14.30 uur  ds. G.O. Sander
Zondag 26 mei
09.30 uur  ds. P.A. Slager
14.30 uur  ds. H.W. van Egmond,
Ten Boer
Zondag 2 juni
09.30 uur  ds. L.G. Boonstra, Sloch-
teren
14.30 uur  ds. P.A. Slager
____________________________________________

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

Zondag 28 april
09.30 uur  leesdienst
17.00 uur  ds. J.P. Boiten
Zondag 5 mei
09.30 uur  leesdienst
19.00 uur  ds. M. Bergsma
Opendeurdienst
Donderdag 9 mei
Hemelvaart
10.00 uur - leesdienst
Zondag 12 mei
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. P.C. de Lange
Afscheidsdienst
Zondag 19 mei
Pinksteren
09.30 uur  ds. G. Bijkerk
14.30 uur  ds. G. Bijkerk
Zondag 26 mei
09.30 uur  leesdienst
16.30 uur  student J. Oosterbroek
____________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 28 april
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk K/O
bediening Heilige Doop
koffie / thee in Salem
19.30 uur Gebed bij de Troonswis-
seling

Zondag 5 mei
10.00 uur  drs. S.J. Prins K/O
Donderdag 9 mei
Hemelvaart
10.00 uur  drs. H.J. van der Wal,
Groningen

Zondag 12 mei
Dienst in Stitswerd  gezamen-
lijk met Gereformeerde Kerk
Onderdendam
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pest-
oor
K/O - Naderhand koffie / thee

Zondag 19 mei
Pinksteren
10.00 uur  ds. E.J. Struif, Oosterwol-
de K/O
Grunneger Dainst

Zondag 26 mei
10.00 uur  ds. G.A. Segger, Uithui-
zen K/O

(K= kindernevendienst;
O= oppas)____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 12 mei
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Heilig Avondmaal
Zondag 26 mei
19.00 uur  ds. A. Lagendijk
________________________________________

Boekenmarkt
Dit jaar gaan we weer met een hele
groep jeugd naar Oekraïne en Roe-
menië. We helpen bij verschillende
projecten. Hiervoor hebben we geld
nodig.  Daarom organiseren we
een tweedehands boekenmarkt op
8 juni a.s.
Heeft u nog boeken voor ons om te
verkopen, dan kunt u die naar ons
brengen.

Julian Ammeraal
Stitswerderlaan 2 Kantens
T 557365

Zaterdag 8 juni
10.00 - 16.00 uur
Boekenmarkt
Pastorieweg 21a Kantens

Iedereen is van harte welkom!
Groeten namens
Stichting Project Oekraïne,

Julian Ammeraal
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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
Spareribschotel .......  7,25
Zalmschotel ............  7,25
Shoarmaschotel .......  6,25
Macaroni .................  5,25
Bami .......................  5,25
Gevulde Tortilla's .....  5,25
(met gehakt & groente +salade)
Pannenkoek  v.a. .....  2,25
Maaltijdpannenkoek .  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
4 en 5 mei
stamppot rauwe andijvie
10 en 11 mei
rijst met tjap tjoi
17 en 18 mei
spaghetti
25 en 26 mei
chili con carne
31 mei en 1 juni
nasischotel met gebakken ei.

Ook voor frites en andere
snacks uw (afhaal) adres.
Bestellen op T 551280
Frites ......................  1,25
Snacks v.a. .............  1,25
alle producten worden uitsluitend
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.

26, 27 en 28 april
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
29 en 30 april
C.H. de Lange Leens
Leens - T 0595  571427
1 en 2 mei
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum - T 0595  442244
3, 4 en 5 mei
J.D. Buwalda
Bedum - T 050  3013994
6 en 7 mei
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595  413684
8 mei
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
9 mei
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
11 en 12 mei
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050  3022720
17 en 18 mei
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
19 mei
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
20 en 21 mei
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050  3015462
22 en 23 mei
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595  441545
25 en 26 mei
C.J. Conradie
Bedum - T 050  3012337__________________________________________________

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
__________________________________

Agenda
Rottum
6 januari tot 2 juni 2013
Kerk Rottum
10.00 - 17.00 uur
Expositie Annet Eveleens
Gratis entree
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane

Zaterdag 27 april
jeu-de-boules baan naast de kerk
14.00 - ± 17.00 uur.
Jeu-de-boules toernooi
_______________________________

Kantens
Maandag 29 april
t Schienvat
10.00 - 12.00 uur
Borden schilderen met kinderen

Dinsdag 30 april
t Schienvat
09.00 - 02.00 uur
De hele dag activiteiten in en rond-
om t Schienvat
Groot scherm in de grote zaal om
de inhuldiging te volgen.
's Avonds vanaf 20.00 uur Konings-
bal met muziek van de bands TLFB
en Mr. Knowhow uit Kantens.

Donderdag 2 mei
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

Maandag 13 mei
t Schienvat
v.a. 20.00 uur
VDK vergadering

Woensdag 15 mei
t Schienvat
v.a. 20.00 uur
t Schienvat vergadering

Vrijdag 17 mei
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

Dinsdag 21 mei
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Fotoclub

Donderdag 23 mei
t Schienvat
19.45 - 22.00 uur
Schrijverscursus

Woensdag 29 mei
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

Zaterdag 8 juni
Pastorieweg 21a
10.00 - 16.00 uur
Boekenmarkt
_______________________________________

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK

Donderdag
19.00 - 21.30 uur

Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur
_______________________________

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

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



19

De redactie van t Lougnijs wil na-
tuurlijk niet achterblijven en heeft op
weg naar de troonswisseling een
gesprek met voorzitter Marten Mis-
ke van CSCW/Feestcomité dat u
hieronder kunt lezen. De meeste
mensen kennen Marten wel, denk
ik, maar we stellen hem toch even
aan u voor.
Marten Miske is een geboren Kaan-
ster. Getrouwd met Zwanny, twee
dochters, wonende aan de Lange-
straat in Kantens. Op Koninginne-
dag trekt hij zijn oranje 'slipjas' aan,
zodat iedereen hem kan herkennen.

Waarom spreekt men in Kantens
van Feestcomité in plaats van
Oranjevereniging?
'Voor mijn tijd waren er mensen die
wel in een comité wilden plaatsne-
men, maar niet onder de naam
Oranjevereniging. Daarom werd het
Feestcomité. Later, het jaartal weet
ik niet, is er een fusie gekomen met
de Commissie voor Sociaal en
Cultureel Werk (CSCW). Er waren
dan meer vrijwilligers beschikbaar
die mee konden helpen bij de ver-
schillende activiteiten bij zowel
Oranjefestiviteiten als CSCW-acti-
viteiten.'

Hoe lang ben je al voorzitter en
marktmeester van CSCW/Feest-
comité?
'Ik ben 18 jaar lid van CSCW/Feest-
comité. De laatste jaren als voorzit-
ter. Ongeveer zes jaar geleden heb
ik Willem Knot opgevolgd als markt-
meester van de braderie op Konin-
ginnedag.'

Uit hoeveel leden bestaat het co-
mité?
'Het comité bestaat uit negen per-
sonen, waarbij we er naar streven

dat alle gezindten vertegenwoor-
digd zijn. We werken zo nu en dan
met subcommissies, want het hele
jaar door staat er van alles op het
programma. De één voelt zich meer
thuis bij het organiseren van een
Sint Nicolaasfeest, de ander meer
bij dauwtrappen.
Zo organiseren wij bv. een concert,
paasmiddag voor de jeugd, Konin-
ginnedagfestiviteiten, 4 mei-her-
denking, 5 mei-optocht, dauwtrap-
pen op Hemelvaartsdag, sterren
kijken, wandelvierdaagse, Gronin-
ger avond, speurtocht in de herfst,
St. Nicolaas inhalen, kerstwande-
ling, spelinstuif voor de jeugd in de
kerstvakantie, Vertelfestival.
Sommige activiteiten worden één
keer in de twee of vijf jaar georga-
niseerd.'

Wat is jouw gebruikelijke taak op
30 april?
'Mijn taak is om de kraampjes rond
de kerk goed in te delen, mensen op
de goede plek zetten. Verder moet
ik ervoor zorgen dat alles netjes
verloopt en dat alles na afloop op-
geruimd wordt.

Ja, ik loop 's morgens heel wat
rondjes!'

Komt er nog een uitgebreide uitleg
over het programma?
Het planten van een Koningslinde
bv. Wat houdt dat in?
'In de week vóór het feest komt er
een uitgebreide huis-aan-huisfolder.
Er komen posters te hangen voor de
markt die deze keer bij uitzondering
op het Schienvatplein is.
Het planten van een Koningslinde
wordt geregeld door de gemeente
Eemsmond. Er moest een goede
plaats worden gevonden. De laat-
ste berichten zijn dat de boom waar-
schijnlijk achter de twee banken
tussen de bejaardenwoningen aan
de Pastorieweg/Bredeweg wordt
geplant.

Ben jezelf Oranjegezind?
'Ja, ik ben wel koningsgezind. En-
kele jaren geleden toen de konink-
lijke familie in Warffum was, ben ik
wezen kijken. Als er iets van het
koningshuis op televisie is, kijk ik
wel, maar ik blijf er niet voor thuis.
Mijn schoonmoeder is geabonneerd

op het tijdschrift 'Vorsten' en dat
kijk ik ook door. Zodoende weet ik
er wel wat van.'

Wat verwacht je van het nieuwe
koningspaar?
'Daar kan ik weinig over zeggen. Ik
denk dat ze veel bezoeken in het
land gaan afleggen, want door de
regering worden ze toch steeds
meer buitenspel gezet. Ze zullen
meer een koningspaar van het volk
worden, is mijn gedachte.'

Wie is je favoriet binnen het ko-
ningshuis en waarom?
Prinses Marilène, de vrouw van
prins Maurits. Kwam in Warffum op
de mensen af en gaf iedereen een
hand. Ik heb ook een hand van haar
gehad. Een spontane vrouw!

Heb je een anekdote (leuke/verve-
lende) te vertellen over een ge-
beurtenis tijdens Koninginnedag?
'Het gaat hier heel gewoontjes. Eén
keer zijn we met de markt uitgewe-
ken naar de Pastorieweg. Dat was
geen succes. Rond de kerk is veel
leuker, mensen lopen steeds rond-
jes.
Er schiet me nog iets te binnen. 's
Morgens vóór acht uur steek ik de
vlag uit op de toren. Vanuit het luikje
zag ik op de Oosterweg de oliebol-
lenkraam van Advendo aankomen.
Mensen zag je niet, die liepen in de
kraam. Dat was een heel apart
gezicht.'

Dit jaar geen gewone Koninginnedagviering,
maar enkele dagen feest ter gelegenheid van de
inhuldiging van prins Willem-Alexander tot ko-
ning van Nederland. Landelijk begint het al op
vrijdag 26 april met de Koningsspelen voor
basisschoolleerlingen, voorafgegaan door een
ontbijt. Daarna zal op dinsdag 30 april het aftre-
den van koningin Beatrix en de inhuldiging van de
nieuwe koning op televisie te volgen zijn. Dat zal
gepaard gaan met allerlei feestelijkheden. Ook
in Kantens is een feestprogramma voorbereid.
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Heb je ooit iemand van het ko-
ningshuis ontmoet? Wie zou je
graag willen ontmoeten?
'In Warffum, dat heb ik al verteld.
In 2002 mochten er van iedere Oran-
jevereniging vijf afgevaardigden
naar het vrijgezellenfeest van Wil-
lem-Alexander en Maxima in de
Arena in Amsterdam. Ik had een
uitnodiging, maar kreeg een ont-
stoken knie en kon niet mee met de
bus. Daar baalde ik wel van.
Koning Willem Alexander of het
koningspaar zou ik wel willen ont-
moeten.
In 1820 heeft koning Willem ? de
kerk in Kantens van de ondergang
gered. De kerk wordt binnenkort
gerestaureerd. Misschien kunnen
ze koning Willem Alexander uitno-
digen om de kerk na de restauratie
te heropenen.'

Graag een kort antwoord op de
volgende vragen:
Hoeveel coupletten heeft het Wil-
helmus?
'Had ik in het Liedboek kunnen
vinden. Zestien?'
Vijftien, je was er dichtbij.

Op welke dag is Maxima jarig?
'Op de trouwdag van mijn schoon-
ouders, 17 mei.'

Hoe heten de drie prinsesjes?
'Amalia, Alexia en Ariane.'

Wil jezelf nog iets toevoegen over
de feestelijkheden op 30 april?
'Ik vind het leuk dat de Kaanster
Kermiscommissie en KRC ook
meedoen en dat die 's middags de
festiviteiten bij de molen voor hun

Gezelligheid op de OBS Klinkenborg
met de Koningsspelen
Op vrijdag 26 april wordt er i.v.m. de Koningsspelen een gezellige ochtend georganiseerd op de obs
Klinkenborg.
Voor alle leerlingen is er eerst een gezamenlijk ontbijt op school, waarna er vanaf 09.45 uur allerlei spelen
van vroeger worden georganiseerd. We gaan hinkelen, zaklopen, steltlopen, touwtjespringen, knikkeren,
snoephappen en nog veel meer. Ook proberen we met elkaar het koningslied te zingen en erbij te dansen…..
Iedereen (dus ouders, maar ook opa's en oma's, buren, ooms en tantes) zijn vanaf die tijd (09.45 uur) welkom
om te komen kijken of om mee te doen met de kinderen! Alle kinderen mogen verkleed op school komen
en we krijgen ook nog 'hoog bezoek!' Een aantal ouders en leden van het feestcomité/CSCW uit Kantens zullen
ons deze ochtend helpen. Koffie/thee en oranjekoek staan voor u klaar.

Het team van de Klinkenborg verheugt zich op een gezellige ochtend.

Tot dan!

rekening nemen.
Verder hoop ik dat het niet alleen
een feest voor de Kaansters wordt,
maar voor alle inwoners van Kan-
tens, Rottum en Stitswerd.'

De redactie van t Lougnijs wenst
iedereen een hele prettige dag, de
organisatoren veel succes.
Marten, hartelijk bedankt voor dit
gesprek.

Anje van der Hoek

Koninginnedag
Het land van Oranje
Van zaklopen en zoenen op de wang,
een koningin zonder franje

Van ridders, lintjes en hulde,
dubbeltjes, postzegels en gulden

Van doe maar normaal
en 'Leden van de Staten Generaal'

Van 'Hare Majesteit'
en 'Onze Trix'

Al 75 jaar
en da's voorwaar niet niks.
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