
1

juni
34e  jaargang - 2013

DEZE MAAND O.A.:

FF CHATTEN

STIMULERINGSPRIJS 2013

DAUWTRAPPEN

VAKWERK

UITGEVLOGEN

NIEUWS VAN STICHTING
PROJECT OEKRAÏNE

REISVERSLAG KOSOVO

KRONINGSDAG

VOOR T LOUGNIJS OP REIS

GRUNNEGER HOUKJE

RIMPELS

KANSLOOS VOETVOLK - SLOT

AGENDA

FOTO VAN DE MAAND

De uitgave van dit blad wordt
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Noord-Groningen

Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

Sprakeloos…
En toen was hij sprakeloos…! Hij wist op dat moment echt niets te zeggen! Maar ja, wat wil je ook, als er
een club van 35 personen, die je allemaal heel goed kent, om je heen staat en je met een applaus toejuicht!

Wimjan Rietdijk uit Rottum, onder
andere bekend als eindredacteur
van t Lougnijs, was op zondag 19
mei (1e Pinksterdag) in functie tij-
dens het NPK (Noordelijk Pinkster
Kamp) in de Marnewaard en werd
met een smoes 'per direct' wegge-
roepen bij het maken van foto's, om
zich met spoed naar het centrale
gedeelte te begeven. Als een ge-
hoorzaam 'stamlid' doet Wimjan dit
en komt vervolgens met veront-
waardigd en verbaasd gezicht vol
onbegrip de tent in. Hij scant een
aantal gezichten van bekenden
(ouders, buren, schoonfamilie, le-
den van de scouting) en denkt: hier
klopt iets niet. Wimjan kwam name-
lijk niet voor hen, maar zij kwamen
hier bijeen voor HEM.
Harald Bouman, locoburgemeester
van de gemeente Eemsmond, stond
in het midden van de grote witte tent
en stak van wal. Wimjan werd door
hem geprezen voor zijn jarenlange
inzet binnen de scouting. Zo is hij al
sinds 1980 vrijwillig medewerker
binnen de scoutingorganisatie.  Zo-
wel op verenigingsniveau, maar de
laatste jaren ook vooral tijdens en bij
het NPK. Zo draagt hij momenteel de
zorg voor de opmaak en onderhoud
van de website van het NPK en zet
elk jaar weer zijn netwerk in om een
en ander op te lossen.
Zo'n 10 jaar lang heeft Wimjan zich
ingezet als vrijwilliger binnen de
zwakzinnigenzorginstelling Sintma-

heerdt in Tolbert (nu De Zijlen). De
laatste jaren is hij coördinator van
de werkgroep communicatie van de
supportersvereniging Donar (bas-
ketbal).
In zijn woonplaats Rottum heeft hij
ook zijn sporen verdiend. Onlangs
nog is zijn tweede en laatste termijn
als bestuurslid van VDR beëindigd.
Daarnaast was hij beheerder van
het dorpshuis en ook heeft hij voor
het dorp Rottum een website ge-

creëerd. Niet alleen voor Rottum
heeft hij zich sterk gemaakt, ook
voor Kantens en Stitswerd is hij
sinds 2009 een gewaardeerd en toe-
gewijd eindredacteur van ons dor-
peninformatieblaadje t Lougnijs.
Ik mocht er zelf bij aanwezig zijn
toen de locoburgemeester de magi-
sche woorden uitsprak: '… het heeft
Zijne Majesteit behaagd u te benoe-
men tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau!' Er viel een stilte, er werd
een traan geplengd en vervolgens
klonk er luid gejuich!
Wimjan is vast één van de eersten
geweest die van Koning Willem
Alexander een lintje in ontvangst
heeft mogen nemen. En wat was hij
blij, en …… sprakeloos!

Alette de Vries-Rennen
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1. We chatte ff met...
Rianne Bultena.

2. Wat is je favoriete muziek?
Ik luister vaak naar Qmusic.

3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Ik hoef niet persé ergens een we-
reldkampioen in te worden.

4. Waar kunnen we je in het week-
end (overdag of 's avonds) tegen-
komen?
Zaterdags op het voetbalveld en
zondags thuis.

5. Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming?
Limburg en dan het liefst in Gulpen.

6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Italiaanse lasagne.

7 Op welke site ben je vaak te
vinden?
Op Skype en soms op Hyves

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Dat ik een leuke baan heb waarvan

ik nog geen idee heb welke, want ik
ben nog maar 12 jaar.

9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Ik zit op voetbal en doe vaak mee
aan de wandelvierdaagse.

10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont, willen veranderen en waar-
om?
Niks, het is mooi genoeg.

11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Met Marit Miske.

Contributieronde Vereniging
Dorpsbelangen Kantens
De inning van de contributie werd de afgelopen jaren in het najaar
gehouden. We willen dit nu graag vóór de zomervakantie afgerond
hebben, zoals ook in het huishoudelijk reglement staat beschreven,
namelijk vóór 1 juli.

De inning van de contributie zal
verlopen zoals dat de laatste twee
jaren is verlopen.
U krijgt eind mei een brief waarin
het verschuldigde bedrag wordt
genoemd en daarbij het ver-
zoek om het bedrag per
bankoverschrijving te
voldoen.
Voor de leden die
niet via bankover-
schrijving kunnen
of willen betalen,
voegen we bij de
brief een kleine en-
velop waarin u con-
tant geld kunt doen.
Als u dat alvast klaar-
zet, komen wij de laat-
ste week in juni deze
envelop bij u ophalen.
Iets meer dan de helft van de leden

betaalt via bankoverschrijving,
maar we hopen dat u allemaal op
deze manier betaalt. Wij hebben
dan zo weinig mogelijk contant
geld en daarnaast hoeven wij u

niet (mogelijk meerdere ma-
len) te bezoeken om het geld

op te halen.
Bent u geen lid (meer)
en draagt u uw dorp een
warm hart toe, word lid!

Vriendelijke groet,
namens het bestuur van
de
Vereniging
Dorpsbelangen
Kantens
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Beste lezer,
t Lougnijs gaat met zijn tijd mee en is vanaf heden niet alleen meer op
papier te lezen. De redactie heeft gemeend ook een website van de krant
te maken.

Hier  staat  heel  veel  info  op  die
misschien voor u wel interessant
is. Zo zijn we bezig om alle oude
kranten te digitaliseren en ze op de
site te plaatsen.

Neem gerust eens een kijkje wat er
allemaal al op staat ga daarvoor
naar:www.tlougnijs.nl
Doordat we nu een eigen site heb-
ben is ook ons e-mailadres veran-
derd. Het is geworden:
info@tlougnijs.nl

Ik hoop dat u vanaf nu dit adres wilt
gaan gebruiken en het oude adres
uit uw adresboek haalt.
Uiteraard blijven wij ook de ko-
mende tijd het oude adres nog uit-
lezen.
Ik hoop u voldoende te hebben geïn-
formeerd.

Met vriendelijke groet
namens de hele redactie
Wimjan Rietdijk

Charlotte Funken ontvangt
stimuleringsprijs 2013
Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van de Vereniging Dorps-
belangen Kantens ontving Charlotte Funken de stimuleringsprijs 2013.
Zij ontving deze prijs uit handen van de voorzitter van de vereniging,
Jolanda Stallaert.

De stimuleringsprijs is een geld-
prijs die in 1999 in het leven is
geroepen en bestemd is voor vrij-
willigers, verenigingen of instan-
ties die zich op enige wijze onder-
scheidend of verdienstelijk hebben
ingezet voor de lokale samenle-
ving.

Sinds ruim acht jaar is Charlotte
Funken namens de Vrouwenraad
in Kantens de drijvende kracht ach-
ter de Vervoershulpdienst en de
Klusjesdienst. In deze periode heeft

zij als coördinator van beide dien-
sten al vele honderden hulpaanvra-
gen aan vrijwilligers gekoppeld.
Dat hiermee in een duidelijke be-
hoefte wordt voorzien mag duide-
lijk zijn. 'Met de toekenning van de
stimuleringsprijs aan de Vervoers-
hulpdienst en de Klusjesdienst
spreekt de Vereniging Dorpsbelan-
gen Kantens haar waardering uit
voor de positieve bijdrage die hier-
mee wordt geleverd aan de leef-
baarheid in Kantens en daar zijn we
trots op', aldus de voorzitter.
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Het CSCW-Feestcomité organiseerde op Hemelvaartsdag 9 mei een
dauwtrap-morgen met ontbijt. Op 1 mei (uiterste datum opgave) hadden
zich slechts vier personen aangemeld voor het dauwtrappen. Er werd
reeds overwogen om een en ander af te gelasten wegens te weinig
animo, echter vanaf dát moment stroomden de aanmeldingen binnen.
Uiteindelijk waren er op Hemelvaartochtend 24 deelnemers, toch nog
een mooi aantal! Helaas was er ditmaal geen gids (vogelaar), echter dit
werd ruimschoots goedgemaakt door de enorme vogel- en plantenken-
nis onder de Kaansters.

Dauwtrappen 2013

We vertrokken om kwart voor zes
's ochtends vanaf de voormalige
Theaterwerkplaats via Corrie en
Gerben Lenstra door de landerijen
naar de boerderij van Van Velde.
Vervolgens zijn we via de Ooster-
weg het natuurgebied van Staats-
bosbeheer ingegaan.

De kudde runderen was gelukkig
niet echt geïnteresseerd in ons,
ondanks angstaanjagende ervarin-
gen met en wilde verhalen over
agressieve stieren. Vervolgens zijn
we met de klok mee om het prach-
tige meer gewandeld, onderwijl
speurend naar bijzondere of min-
der bijzondere vogels, planten en
dieren. We vonden sporen van ree-
ën, we zagen zwanen, maar ook
lepelaars!

Tevens zagen we een hoopje dode
visjes, wat was hier aan de hand?
Een bijzonder soort uilebal of een
misselijke viseter? Corrie had een
heel handige App op haar mobiele
telefoon, met vogelgeluiden, zodat
we er achter kwamen dat er een
Karekiet in de nabijheid was.

En toen was er ineens een brede
sloot. Gelukkig had de organisatie
voor een roeiboot gezorgd en zo
werden alle deelnemers overge-
zet. Dit was voor sommigen een
behoorlijk bloedstollende ervaring.

Daarna hebben we het eenzame
huisje op de ruimte geïnspecteerd.
Wat een prachtig huisje, helaas is
het dak niet meer waterdicht, waar-
door de staat van het huisje er niet
echt beter op wordt.

En toen het laatste stukje langs de
“stille” zijde van het Boterdiep. Daar
zagen we nog een goedgevuld nest
van een meerkoetje. En toen op
volle kracht vooruit naar t Schien-
vat naar ons luxe ontbijt bij ons aller
Rita. De soep smaakte, ondanks
het vroege tijdstip, zeer goed. Een
gekookt eitje, koffie, suikerbrood,
et cetera, het was allemaal heer-
lijk.

Volgend jaar doen we zeker weer
mee!

Erik Kuipers en Clarien
en Teun Koopmans
______________________________________________

Stratenvoetbal
voor de jeugd
Op zaterdag 8 juni bij VV KRC:
Stratenvoetbal!

Ben je niet ouder dan 14 jaar en lijkt
het je leuk om mee te doen?
Kom dan naar Sportpark 'De Kooi'.
Het toernooi begint om 09.30 uur en
de teams worden ingedeeld door
de trainers/begeleiders.
Voor eten en drinken wordt ge-
zorgd. Iedereen t/m 14 jaar is wel-
kom!



5

Antoniuskerk in restauratie
Voor het eerst sinds de grote kerkrestauratie 1954-1958 staat de
Antoniuskerk zowel van binnen als van buiten geheel in de steigers.
Sinds 6 mei is de kerk geheel ter beschikking gesteld van het aanne-
mers-restauratiebedrijf de Graaf uit het Friese Engwierum, een expert
op gebied van restauratie van monumentale kerkgebouwen. De muren
van het interieur zullen van een geheel nieuwe stuclaag worden voorzien:
een flinke klus voor het bedrijf om eerst de oude stuclaag te verwijderen
en af te voeren en vervolgens een nieuwe laag aan te brengen. Daarvoor
moest het orgel worden bekist en met speciale overdruk wordt het stof
buiten de orgelkast gehouden. Maar ook de kansel en het zandstenen
doopvont zijn bekist.

Bestuurswisseling Vereniging
Dorpsbelangen Kantens
Op 24 april heeft de Vereniging Dorpsbelangen tijdens de jaarvergade-
ring afscheid genomen van twee betrokken bestuursleden, Henny
Homan en Janette Hofman. Janette heeft na drie jaar helaas moeten
besluiten zich wegens drukke werkzaamheden en een nieuwe studie niet
opnieuw verkiesbaar te stellen. Henny was zelfs zes jaar lang betrokken
bij het wel en wee van de vereniging, de laatste jaren in de functie van
penningmeester. Als dank voor hun enorme inzet ontvingen zij uit handen
van de voorzitter een bloemetje en een kleine attentie.

De Jungle
Met de Jungle is er weer een winkel bij in Kantens.
Per 1 mei jl. heeft de Jungle met de slogan '2e kans volwassen- en
kinderkleding' 60 m2 verkoopruimte ingericht.
De Jungle voorziet, met babymaat 56 tot volwassenmaat 48, in keurige
kleding voor een prijs die past bij deze tijd. Tevens is een ruime pasruimte
aanwezig. Bij inbreng van kleding bestaat de mogelijkheid van een 30/
70 procent systeem. Van de verkochte kleding gaat dan 30% van de
verkoopprijs naar de inbrenger. Kleding die aan het eind van het seizoen
overblijft wordt gedoneerd aan een goed doel.
De openingstijden zijn maandag 09.30  14.30 uur, woensdag 14.00  17.00
uur en koopavond vrijdag 18.00  21.00 uur.
Op www.facebook.com/Jungle zijn foto's te zien van een deel van de
kledingcollectie.

Kortom: van harte welkom bij Liesbeth Mars aan de Pastorieweg 11

Het voegwerk van het exterieur
wordt aangepakt en waar nodig
bijgewerkt of vernieuwd. De steun-
beer wordt extra verstevigd en het
dak krijgt nieuwe panlatten en dak-
pannen. Tenslotte worden de wa-
penschilden boven de hoofdingang
alsmede boven de oostingang (de
speciale ingang die de adellijke
familie Lewe in 1664 liet aanleg-
gen) weer van familiewapens voor-
zien, nadat deze in de Napoleonti-
sche tijd ruw werden verwijderd.
De restauratieopdracht is gegeven
door de Kerkrentmeesters van de
Protestantse gemeente Kantens-

Stitswerd, die met behulp van een
gedegen geldwervingsactie en eer-
der ontvangen rijkssubsidie het kar-
wei zullen bekostigen. De werk-
zaamheden zullen naar schatting
tot eind september duren zodat in
oktober de kerk weer in gebruik zal
worden genomen. De kerkenraad
buigt zich momenteel over diverse
nog te organiseren festiviteiten. De
Protestantse gemeente houdt, net
als in de jaren vijftig van de vorige
eeuw, haar diensten in de grote zaal
van gebouw Salem, maar is ook
regelmatig in de Georgiuskerk van
Stitswerd te vinden.

Met het vertrek van Henny en Ja-
nette ontstonden er twee vacatures
binnen het bestuur. We zijn blij dat
John van de Rijdt en Erik Kuipers
zich bereid verklaard hebben het
team te willen versterken. We wen-
sen beiden een plezierige en leer-
zame tijd toe als bestuurslid van de
Verenging Dorpsbelangen Kan-
tens.
Tijdens de bestuursvergadering op
13 mei zijn de zetels opnieuw ver-
deeld en ziet het bestuur er nu als
volgt uit:
Jolanda Stallaert
voorzitter (ongewijzigd)
Marjolein Kromhout
secretaris (ongewijzigd)
Geert Doornbos
penningmeester
John van de Rijdt
algemeen bestuurslid
Erik Kuipers
algemeen bestuurslid

Wilt u iets naar voren brengen wat
voor het dorp van belang kan zijn,
wilt u eens een bestuursvergade-
ring bijwonen of wilt u zich aanmel-

den als lid? Neem dan gerust con-
tact op met één van bovenstaande
bestuursleden.
Ook kunt u een e-mail sturen naar
dorpsbelangen@kantens.nl of te-
lefonisch contact opnemen met de
secretaris, T 551938.
___________________________________

Lentekriebels
Het is weer rokjesdag

De lente prikkelt elk jaar
onze zinnen
Met blote benen, buik, te korte rok
Een ferme straf voor menig
oude bok-
Zij blijven ter bescherming
beter binnen.

Want ook al is men wettig man
en vrouw:
Slechts zwanen kennen
levenslange trouw.

Marjo van Dijken
Groningen
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Vrijdagmorgen een telefoontje van Alette de Vries: of ik iets voor t
Lougnijs wilde schrijven over mijn werk. Tja, dat wil ik wel, maar ik hoop
dat ik mijn werk begrijpelijk kan omschrijven. Toch maar eens proberen.
Het bedrijf waarvoor ik werk is eigendom van de familie van Bloemend-
aal uit Nijkerk, die meerdere (een groep) bedrijven bezit. Ik werk voor zo'n
twaalf bedrijven in Nederland en twee in Zweden en werk zowel op de
locaties van de vestigingen als thuis. Als iemand mij vraagt wat voor
werk ik doe is mijn antwoord vaak: ik ben financieel manager bij een
importeur en groothandel in revalidatiehulpmiddelen. Meestal word ik
dan aangekeken met een blik van wat bedoel je nu eigenlijk. Ik vertel dan
dat ik voor een bedrijf werk dat mij aan andere (groeps)bedrijven uitleent
om daar werkzaamheden op financieel gebied uit te voeren.

Deze werkzaamheden variëren en
zijn niet zomaar in één adem uit te
leggen. Het betreft ondermeer het
maken van prognoses, het perio-
diek (meestal per kwartaal) sa-
menstellen van financiële rappor-
tages, het analyseren van omzet-
en kostenniveaus, het onderhou-
den van contacten met banken, de
belastingdienst, de accountant en
het samenstellen van belasting-
aangiften en het voeren van de
administraties van de kleinere be-
drijven binnen de groep. Daarnaast
maak en bewaak ik administratie-
ve procedures die ervoor zorgen
dat leveranciers tijdig worden be-
taald voor de juiste bedragen en dat
producten worden gefactureerd
voor de juiste bedragen. Ook moet
ik ervoor zorgen dat er voldoende
geld is om dit te realiseren. Soms
sluit ik daar tijdig leningen voor af.
Ik rapporteer de uitkomsten van
mijn werkzaamheden aan de aan-
deelhouders en adviseer hen in
bepaalde beslissingen die naar
aanleiding van deze uitkomsten
genomen kunnen worden.

De meeste tijd werk ik aan het
maken van rapportages, analyses
en prognoses. Een prognose is de
verwachting van bepaalde kosten-
en omzetniveaus. Ik maak analy-
ses aan de hand van gegevens die
in een administratie zijn ingevoerd
door de administratieve medewer-
kers. Door deze gegevens te verge-
lijken met de veronderstellingen in

prognoses ontstaan bepaalde uit-
komsten. De uitkomsten kunnen
ertoe leiden dat bepaalde stromen
anders worden georganiseerd om
de resultaten van de bedrijven te
verbeteren. Dat houdt vaak in kos-
ten op een verantwoorde manier te
verlagen door de efficiency ter ver-
beteren of omzet proberen te verho-
gen door nieuwe opdrachtgevers te
zoeken.

Veel mensen lijkt het werken met
cijfers saai of moeilijk. Ik zie dat
anders. Het is leuk om cijfers te zien
veranderen door veranderingen van
processen te bedenken en in gang te
zetten. Het lijkt op bouwen en ver-
bouwen zoals ook een timmerman
dat doet, maar dan anders ingevuld.
Het verbouwen/veranderen is ook
weleens moeilijk, omdat je mensen
moet zien te overtuigen dat een an-
dere (voor hen misschien minder
leuke) werkwijze leidt tot betere
resultaten. Vooral lastig als deze
medewerkers deze mening niet
delen. Je moet deze mensen dan
wel kunnen overtuigen en dat kost
veel energie. Het geeft mij wel veel
voldoening dat de acties die ik sa-
men met afdelingshoofden bedenk
en in gang zet, leiden tot een betere
winstgevendheid en instandhouding
van werkgelegenheid, geen doel op
zich, altijd belangrijk, maar zeker in
deze tijd van groeiende werkloos-
heid.

Wim Hartlief, Kantens
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Henk
Op 3 mei om 20.00 uur loop ik door
mijn prachtige dorpje op de oudste
wierde van Nederland richting het
dorpshuis.
Zoals afgesproken met Wimjan,
aan het begin van het kaartseizoen,
zou ik de laatste avond komen kij-
ken hoe hij voor de zesde keer op rij
kampioen zou worden. Wat schetst
mijn verbazing: tref ik Mark, de
puntenbaas, alleen aan in het dorps-
huis met de koffie! 'Waar is Wimjan?'
vraag ik verbaasd. 'Die is naar
Donar', vertelt Mark me. Komt hij
zijn wisseltrofee, die al op tafel
staat, niet halen dan. Nee, Wimjan
wint hem niet dit jaar, hij staat
zevende, dus geen kans op prolon-
gatie. Daarom zal hij ook wel naar
het basketbal zijn gegaan van-
avond. 'Is het Jan en Henk dus
gelukt hem van zijn troon te stoten?'
vraag ik verder. 'Ja', is het korte,
maar zeer resolute antwoord van

Ik werd door de redactie van t Lougnijs benaderd om een stukje te
schrijven over mijn 'uitvliegen'. Tja, dan moet ik wel eventjes nadenken,
want waar moet je beginnen?

Ik ben op 7 juni 1984 geboren als
tweede kind en enige dochter in het
gezin van Jan Poppema en Sandra
Poppema-Elzinga, op dat moment
woonachtig in Uithuizen waar zij hun
huwelijk zijn begonnen.
Op tweejarige leeftijd zijn we ver-
huisd naar het huisje aan de Kerk-
hofsweg waar mijn oma, Bauke
Poppema, toen woonde. Voor haar
werd het huis te groot en ze wilde
graag dat het huis in de familie bleef.
Aangezien mijn ouders de enigen
waren in de familie die nog geen
eigen huis hadden, hebben zij het
gekocht en ze wonen er nu nog. Toen
ik een jaar of vier was, moest ik naar
de basisschool. Mijn ouders kozen
voor ons de Prof. Holwerdaschool in
Middelstum. De eerste paar jaren
werden we met een UVO-busje heen
en weer gebracht, later gingen we
op de fiets.
Toen ik zes jaar was, werd ons gezin
uitgebreid met een broertje. En zo
werd ik de middelste in het gezin.

Na de basisschool ben ik naar het
Gomarus College in Groningen
gegaan, om daar de mavo te vol-
gen. Toen ik mijn diploma daarvan
gehaald had, ben ik naar het Men-
so Alting College gegaan om daar
de opleiding Onderwijsassistent
te volgen, wat helaas niet hele-
maal lukte. Na een jaar overge-
schakeld naar de opleiding SPW,
maar ook daar was ik niet echt op
mijn plaats.
Na heel wat wikken en wegen, ben
ik uiteindelijk naar het Noorder-
poort gegaan om daar de opleiding
Directiesecretaresse te volgen,
die ik met goed succes heb afge-
rond.

Maar ja, dan heb je je diploma en
nog geen werk. Aangezien ik niet
iemand ben die graag thuis zit, ben
ik gaan werken bij Vast Banket in
Middelstum als productiemede-
werkster. Dat heb ik anderhalf jaar
met veel plezier gedaan. Ik was in

die tijd behoorlijk aan het sollicite-
ren en vooral ook buiten Gronin-
gen, omdat ik mijn horizon wilde
verbreden en ik de provincie Gro-
ningen wel zo'n beetje gezien had.
Ik kreeg een mooie baan als direc-
tiesecretaresse  in  de  buurt  van
Amersfoort en de keuze om daar-
heen te verhuizen was vanzelf-
sprekend. Ook had ik inmiddels
mijn man leren kennen, die om het
makkelijk te maken, in Vlissingen
woonde.

Helaas mocht mijn mooie baantje
als directiesecretaresse niet lang
duren en kon ik weer op zoek naar
werk. Ik ben via wat uitzendbaan-
tjes toen bij een landelijke optiek-
keten terecht gekomen.
De verkering werd onderhand een
stuk serieuzer en we kregen trouw-
plannen. Gelukkig kon ik overplaat-
sing krijgen richting Zeeland en ben
ik in Vlissingen gaan wonen.

In het begin moest ik wel wennen
aan de taal die hier gesproken
wordt, helemaal in de dorpen, op
goed geluk ja en nee knikken en
maar een beetje raden wat ze be-
doelen. Ook zijn de mensen hier
heel anders dan in Groningen. Ik
mis sommige Groninger gebrui-
ken en gerechten wel. Gelukkig
hebben we een poffertpan gehad
en maak ik regelmatig een poffert.
Maar dingen zoals een eierbal kun
je hier bij de snackbar niet krijgen.

We zijn hier in een kerkgemeente
terecht gekomen waar nog wat
andere noorderlingen van onze leef-
tijd zijn, zodat ik zo af en toe nog een
beetje Grunnings kan knauwen. En
dat heeft ook wel weer wat.
We zijn getrouwd in Kantens, daar
liggen toch mijn roots. Dat was
handiger omdat we dan geen trouw-
auto nodig hadden, omdat t Schien-
vat inmiddels als trouwlocatie ge-
boekt kon worden. Wat het bijzon-
der maakte, was dat wij het eerste
paar waren dat daar trouwde. Er
was zelfs plaatselijke pers bij.

We hebben het hier goed in het
Zeeuwse, ik heb mijn draai wel
gevonden, maar diep van binnen
blijf je toch Groningse. Of zoals een
Groningse mede-Vlissinger ooit zei:
Je bent een Greeuw, een Groninger
in Zeeland.

Groeten vanuit Vlissingen,
Anita Hendriks-Poppema

Mark, 'hij staat weer met beide
benen op de grond'.
De andere kaarters komen binnen,
zelfs de hoogzwangere Lucienne,
en de avond kan beginnen. Naast
Wimjan mis ik ook Erik en Aljo, op
mijn vraag of die ook naar het bas-
ketbal zijn, hoor ik dat ze in Honga-
rije verblijven.
De avond begint en al snel wordt er
fanatiek gekaart. Als de avond al

wisselbeker uitreiken aan... HENK!
Het  is  hem  gelukt  de  torenhoge
favoriet te verslaan, ook al is het
met heel veel hulp van anderen, en
ik blijf me afvragen wat er aan de
puntenmeester is betaald om de
zaak te manipuleren.
We drinken nog een borrel en gaan
dan vroeg in de ochtend weer naar
huis. Volgend seizoen zal  ik wel
weer gaan kijken of Henk in staat is
de beker weer te winnen.

Groet,
Uw ReRo

een heel eind is gevorderd gaat de
deur open en komen er twee dames
binnen en... de kampioen van de
afgelopen jaren, Wimjan. Ik vind dit
heel sportief en het tekent een groot
sporter dat hij er ook is als anderen
winnen.
De kaarten worden opgeborgen en
puntenmeester Mark begint aan
zijn laatste klus van dit seizoen.
Dan is het zover en mag Wimjan de
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Naar de boerderij met de peuters
Op vrijdag 26 april 2013 zijn de peuters van Poppedijn in Kantens op de
van spanning. Vandaag bezoeken ze de boerderij van de familie Doornbos
aan de Usquerderweg, dit is al jaren vaste prik.

De peuters van Poppedijn zijn nog
allemaal druk aan het spelen wan-
neer de juf begint te zingen, ze zingt
het opruimlied en alle peuters be-
ginnen met opruimen. De één wat
sneller dan de ander maar in een
mum van tijd zitten de peuters net-
jes op hun stoeltje in de kring. De juf
heeft een leuk boekje om voor te
lezen. Het gaat over een boerderij.
Dan roepen de peuters bijna alle-
maal in koor, 'Wij gaan ook naar de
boerderij!'. 'Dat klopt', zegt de juf,
'wij gaan straks ook naar de boer-
derij'.
Wanneer het boekje over de boer-
derij uit is gaan de jassen aan en de
peuters zoeken een plekje in één
van de fietskarren. Onder begelei-
ding van de juffen, de meester en
een aantal moeders vertrekken we
richting de boerderij. Eenmaal aan-
gekomen worden we vriendelijk
ontvangen, de peuters kijken nu al
hun ogen uit. Als eerste zijn de
lammetjes aan de beurt, binnen in
de stal kunnen de peuters de lam-
metjes bekijken en zelfs aaien!
Daarna laat de boer ze naar buiten
en kunnen de lammetjes vrij rond-
rennen in het weiland. Natuurlijk
onder toeziend oog van de scha-
penmoeders én de peuters.
Even een snelle plaspauze voor
een aantal peuters en dan op naar

de kalveren. Dit is ook enorm leuk
en de peuters mogen ze zelfs te eten
geven. Het voer vliegt de stal rond,
wat een pret! Vervolgens op naar de
grote stal. De koeien loeien luid! 'Ze
willen naar buiten', vertelt de boer
de peuters. De boer laat ze daarom
ook maar naar buiten. Dit zien de
peuters met grote ogen aan. 'Wat
maken ze gekke sprongen hè!' zegt
één van de peuters tegen mij. 'Zo
blij zijn ze', zeg ik tegen hem. Hierop
zegt hij 'Ik ben ook blij' en hupt
vrolijk in het rond. Tijd voor een
pauze, lekker ranja drinken en ro-
zijntjes snoepen. Hmmm! Voor de
peuters wordt goed gezorgd. Wan-
neer alles op is mogen de peuters
op de tractor. Vol bewondering en
enthousiasme kijken de peuters
naar de grote tractor. Ze mogen om
en om in tweetallen een paar rond-
jes over het erf. Wat een ervaring!
Daarna wordt de familie Doornbos
vriendelijk bedankt. Het cadeautje
voor de boer wordt ook door de
peuters hartelijk ontvangen want
de boer deelt de chocolaatjes uit en
er blijft nog één stukje over voor de
boer zelf.
Wat een ochtend en wat een indruk-
ken! Op de terugweg hebben de
peuters dan ook “dikke verhalen”.
Het was een geslaagd uitje voor de
peuters van Poppedijn. Familie

Doornbos tot vol-
gend jaar! Ook deze
moeder is er dan
weer bij…

Tamara

Vol bewondering,
de tractor komt
eraan!

De grote koeien mogen naar buiten in de wei.
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Nieuws van Stichting Project Oekraïne
Er zijn weer veel nieuwe ontwikkelingen! Tijd om weer wat van ons te laten horen. In de meivakantie is er een voorbereidingsreis gemaakt. Alle
projecten zijn bezocht en met de betrokkenen is gesproken. Men kijkt zowel in Roemenië als in Oekraïne uit naar onze komst. Er ligt veel werk
op ons te wachten, de handen kunnen weer flink uit de mouwen. Ook hier in Nederland zijn we druk met de voorbereidingen voor de projecten. In
deze nieuwsbrief kunt u lezen over de verschillende projecten en over de acties die we houden om geld in te zamelen.

Veel leesplezier!

PROJECT 1:
TIVADAR  OEKRAÏNE
DOKTERSPOST
Afgelopen jaar zijn we begonnen
met het opknappen van de dokters-
post. Deze verkeerde in een zeer
slechte en onhygiënische toestand.
We hebben een goed begin kunnen
maken en de medewerkers van de
dokterspost hebben niet stil geze-
ten, er is in de tussentijd hard ge-
werkt. Aankomende zomer willen
we ze verder helpen. Er zijn nog
verschillende behandelruimtes
waar nog veel moet gebeuren. Stor-
ten van beton, egaliseren van mu-
ren, verven, betegelen en toilet-
ruimte vernieuwen. We kunnen ons
daar zeer nuttig maken.

KAMP MET ZIGEUNERKINDEREN
Er zijn twee zigeunerkampen in
Peterfalva van samen ongeveer 120
kinderen. Voor beide kampen gaan
we een kinderbijbelweek organi-
seren met spelactiviteiten. Tijdens
het kamp willen we de kinderen
een maaltijd aanbieden.

KINDERDAGVERBLIJF VOOR DE
ZIGEUNERKINDEREN
Op dit moment verblijven de kinde-
ren in een huiskamer op het kamp.
Deze ruimte is te klein en onge-
schikt voor een kinderdagverblijf.
Er is een huis in Peterfalva gekocht
door een Amerikaanse kerk. Dit
huis willen ze gebruiken als kinder-
dagverblijf voor zigeunerkinderen.
De ruimtes van het aangekochte
huis moeten volledig worden opge-

knapt en daarvoor kan men onze
hulp goed gebruiken.

PROJECT 2:
PIR  ROEMENIË

BOUWPROJECT
In Pir gaan we een bouwproject
doen. Aan het huis van de dominee
zit een schuur vast. Deze moet
worden afgebroken. Op de funda-
menten wil men een nieuw gebouw
realiseren dat geschikt is voor ver-
schillende kerkelijke doelen. Het is
nog niet helemaal zeker of de ver-
gunningen deze zomer al rond zijn,
als  dat  niet  zo  is  zijn  er  diverse
andere bouwklussen die kunnen
worden uitgevoerd.

KINDERBIJBELWEEK
Ook gaan we een kinderbijbelweek
organiseren, voor alle kinderen van
het dorp. Dat zijn er ongeveer 150.
We krijgen veel hulp van de oudere
jeugd in het dorp en van de leer-
krachten van de school.
De kinderen zijn van verschillende
gezindtes, maar zitten samen op
één basisschool en kinderdagver-
blijf. Ook de zigeunerkinderen be-
zoeken dezelfde school, anders dan
we in andere plaatsen zijn tegenge-
komen.

SCHOOL
De school kan ook goed hulp ge-
bruiken. Zo vragen ze om een twee-
dehands kopieerapparaat, of toners
voor een kopieerapparaat dat ze nu
ongebruikt hebben staan, omdat de

toners te duur zijn.
Ook het speelgoed van de jongste
kinderen is erg verouderd. Er is
geen geld om nieuwe materialen
aan te schaffen. We kunnen ze blij
maken met emmertjes en schep-
jes voor de zandbak, curverbakken
om het speelgoed op te kunnen
ruimen, papier en karton, verf, klei,
enzovoort.

IRINY
Ook gaan we nog een dag in Iriny
organiseren. Iriny is het dorp waar
we vorig jaar hebben gewerkt. In-
middels is hier een nieuwe domi-
nee, Miklós Geréb. Een jonge en-
thousiaste predikant. Hij gaat zelf
voor de kinderen een kinderbijbel-
week organiseren. Op vrijdag gaan
wij de afsluiting van de week orga-
niseren, waarbij de hele gemeente
betrokken zal worden.

We zijn ook bezig met het organise-
ren van een transport naar Roeme-
nië. De goederen worden verdeeld
over twee dorpen, Vaida en Pir. In
Vaida verkoopt men de goederen
voor weinig geld en van de op-
brengst wordt een gaarkeuken in
stand gehouden. In Pir wil men de
goederen ook verkopen en het geld
besteden aan de kerk. Op deze
manier dien je twee doelen. De
mensen kunnen voor weinig geld
iets nieuws kopen, en de opbrengst
wordt voor een goed doel besteed.
De trailer begint al aardig vol te
raken! Op 6 juli gaan we hem inpak-
ken. Als u nog iets mee wilt geven,

dan graag voor die datum.

ACTIES
FLESSENACTIE
Elke laatste zaterdag van de maand
komen wij lege flessen halen in
Kantens en omstreken. Wilt u ook
dat we bij u langskomen? Neem
dan contact met ons op!

POFFERT
U kunt poffert met of zonder rozij-
nen/krenten/appel bestellen.
T 552412 voor het bestellen.

PROMOTIEFILMPJE, BRUILOFT,
BEDRIJFSFILM OF BELIJDENIS
DOEN
Tegen vergoeding kan Jaap Plas
fullHD filmen, met statief en exter-
ne microfoon voor goed geluid. Dit
voor verschillende doeleinden.
Voor meer informatie:
E jaap-plas@hotmail.com
of M 0627177670.

AARDBEIENACTIE
In de maand juni zullen we weer
een aardbeienactie houden, waar-
bij u aardbeien kunt bestellen.

Markten&Meerkamp Middelstum
8 juni 2013:
Boekenmarkt te Kantens. De op-
brengst komt ten goede aan Stich-
ting Project Oekraïne.
15 juni 2013:
door Stichting Evenementen Mid-
delstum wordt de jaarlijkse Meer-
kamp georganiseerd. Wij zullen hier
de catering verzorgen.
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Maandag 15 april
Deze keer vlieg ik vanaf Eindhoven
Airport naar Skopje in Macedonië.
De reis wordt niet alleen onderno-
men, maar ik word vergezeld door
mijn schoonvader Jan Jager en
dochter Renate. Ze hadden beide
ook een ticket voor deze vlucht
gekocht en gaan om verschillende
redenen mee. Omdat de stichting
financieel afhankelijk is van uw
giften vliegen wij voor eigen kos-
ten.
Bij aankomst in Skopje, huren wij
een auto om de reis naar Kosovo te
vervolgen. Het valt ons gelijk op dat
het hier warmer is en de natuur al
verder is dan in Nederland.

Voordat wij naar het huis van Roza
gaan, kopen wij bij een zaak in
Gjakova een aantal bedden met
toebehoren en laten deze bij Roza
bezorgen. De bedden stonden al
geruime tijd op ons lijstje en wij zijn
blij dat we het nu konden realise-
ren, het was hard nodig.
Het weerzien was zeer hartelijk en
Roza was blij verrast met de bed-
den.
Vervolgens brachten wij een be-
zoek aan Roza’s dochter Bukarija
en haar man. Het was even schrik-
ken want de omstandigheden wa-
ren verre van rooskleurig. Ze had-
den bijna geen eten meer waardoor

ook de kleine Annemarie die dag
nog niets had gegeten. Het ergste
leed hebben wij verholpen door
samen royaal boodschappen in te
slaan en hun meelvoorraad weer
op peil te brengen. Ook hebben wij
met hun gepraat en van advies
voorzien.
Die avond hebben we bij Roza thuis
nog lang nagepraat. Renate en ik
hielpen pa Jan en mama Roza alles
te vertalen zodat ze elkaar goed
begrepen.

Dinsdag 16 april
Na een goede nachtrust en een
heerlijk ontbijt gebruiken we onze
tweede dag voor het maken van
afspraken en het leggen van con-
tacten. Ook laten we pa Jan kennis
maken met veel kennissen en vrien-
den die wij hier in de jaren hebben
gemaakt. Na wat boodschappen te
hebben gedaan ook nog een eerste
gesprek gehad met iemand van het
ministerie van landbouw en visse-
rij.
Deze avond genoten van een heer-
lijke Kosovaarse maaltijd en gezel-
ligheid.

Woensdag 17 april
Vandaag vroeg uit de veren want
we vertrekken op tijd naar Albanië.
Eerst wordt er nog een extra auto
geregeld en doen we boodschap-
pen voor het gezin in Albanië. Dit
gezin wordt door ons al geruime tijd
ondersteund.
Mijn schoonvader geniet zichtbaar
van alle indrukken. We worden zeer
hartelijk en dankbaar ontvangen.
Na uit gebreid te hebben bijgepraat,
o.a. over hun dochter die nu stu-
deert, vertrekken we weer naar
Kosovo.
Voor we naar huis gaan brengen
we weer een bezoek aan de super-
markt en vullen de kofferbak met
boodschappen. Dit doen we nu voor
Marthe, een vrouw met zeven kin-
deren die we ook al een tijdje hel-
pen. Het gaat goed met haar, ook
hier een gezellig samenzijn en na-

mens haar dank voor uw hulp.
Een dochter van mama Roza die
gehandicapt is, vroeg die middag
aan mijn schoonvader of hij haar
nieuwe schoenen kon geven? Ge-
raakt door de woorden van deze 35-
jarige jonge vrouw, zijn we met
haar naar een schoenen winkel
geweest en hebben haar oude ka-
potte schoenen vervangen door een
paar mooie nieuwe. Ze was blij en
trots als een kind.
Morgen gaan we weer een aantal
agrarische bedrijven bezoeken en
kijken wat de mogelijkheden zijn.

Donderdag 18 april
Renate en Ndue vertrekken samen
vroeg naar Prishtina, waar ze een
bezoek aan de Belgische Ambas-
sade zullen brengen.
Mijn schoonvader Jan en ik gaan
samen met Roza’s buurman Zef en
de man van het ministerie van land-
bouw en visserij een aantal bezoe-
ken afleggen bij verschillende be-
drijven. De ambtenaar weet ontzet-
tend veel en is zeer behulpzaam.
We bezoeken wat boerderijen met
vleesstieren. De buurman helpt met
vertalen, we switchen constant tus-
sen Albanees, Duits, Engels en na-
tuurlijk in het plat Gronings.

Onder het eten worden we gebeld
door Bukarija dat de kleine Anne-
marie koorts en oorontsteking heeft.
We halen haar op en gaan met haar
naar een dokter. Na onderzoek en
wat medicatie brengen we haar
weer thuis.
Daarna alsnog in een restaurantje
aan tafel voor een gezellige avond,
waar nog veel besproken wordt
met mijn schoonvader over de in-
formatie die we hebben gekregen.

Vrijdag 19 april
Samen met Zef bezoeken we wat
slachterijen, om ook hier meer info

over te krijgen. Vervolgens gaan
we ook met iemand die ik al wat
langer ken een aantal akkerbouw
bedrijven bekijken voor de moge-
lijkheden van diverse gewassen.
We eindigen de middag weer met
het doen van boodschappen en gaan
vervolgens op bezoek bij Pashke.
Deze geweldige oudere vrouw be-
zoek ik elke keer, een wijze dame
die veel humor heeft.
Ook voor Bukarija en Roza hebben
we praktische dingen voor in huis
gekocht.

Zaterdag 20 april
Eigenlijk alweer de laatste dag in
Kosovo. We kijken terug op een
vruchtbare week en doen het van-
daag rustig aan.
Schoonvader Jan gaat met Ndue
aan de slag om hem te leren hoe je
een trekker moet onderhouden,
eens monteur, altijd monteur. Deze
tuintrekker hebben ze enkele jaren
geleden gekregen van een Engelse
organisatie. Alles wordt vakkundig
nagekeken. Wat nieuwe onderde-
len en olie verversen en klaar is het
werk. ’s Middags lopen we nog wat
door Gjakova en bekijken de kleine
winkeltjes. Samen gaan we pizza
eten en de jeugd gaat bowlen. Voor
zover je het een bowling baan kunt
noemen, maar we hebben veel
gelachen. Thuis gekomen sluiten
we de week en we gaan slapen.
Morgen weer reizen.

Zondag 21 april
Opstaan en koffers pakken, de eer-
ste tranen komen alweer bij mama
Roza,  what  to  do?  Nog even  bij
buurman Zef langs en we vertrek-
ken richting Macedonie. In alle rust
rijden we door mooie landschap-
pen en ‘s avonds komen we in het
appartement. We lopen door Skop-
je en eten er wat. Dit land staat er
veel beter voor dan buurland Kos-
ovo. Dan vroeg naar bed want om
vier uur moeten we weer op.

Maandag 22 april
Gelukkig op tijd wakker en naar het
vliegveld. Om kwart voor zes zitten
we in het vliegtuig richting Neder-
land. Weer terug pakken we de
draad weer op en volgt het werk in
Nederland. We proberen afspraken
te regelen met personen hier in
Nederland die ons kunnen helpen.
We houden u op de hoogte.

Ontzettend veel dank voor alles,
namens alle mensen in Kosovo die
wij helpen.

Wat we doen maakt het verschil.

Rene en Marthi Zuidema

Reisverslag Kosovo april 2013
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Beste lezer
In de week van 30 juni tot 6 juli
as. komen wij, en enkele vrij-
willigers,  weer  bij  u  aan  de
deur met het verzoek tot een
vrijwillige bijdrage voor t Loug-
nijs.
Mede door uw gulle gaven,
kunnen wij maandelijks een
mooi en goed gevuld informa-
tieblad voor en door de bewo-
ners (laten) maken.
Wij hopen dat u dat nog steeds
waardeert en dat met een gift
beloont.

Tot dan!!
Alette de Vries-Rennen
Penningmeester t Lougnijs

Vier generaties
Ik was op de Koningsdag even in t
Schienvat en wat ik zag vond ik een
leuke vermelding waard.
Ik trof daar vier generaties aan in de
bediening.
Een fotootje was natuurlijk snel
gemaakt en hier het resultaat.

UITSLAG
KONINGSDAGTOERNOOI
27 APRIL TE STITSWERD:

1. Cor .............. 8 ........ 27
2. Anneke ......... 8 ........ 22
3. Alfred ........... 6 ........ 19
4. Jack ............. 6 ........ 18
5. Loekie .......... 5 ........ 16
6. Liesbeth ....... 4 ........ 18
7. Derwin ......... 4 ........ 17
8. Marjolein ...... 4 ........ 17
9. Bart .............. 4 ........ 15

10. Doetie .......... 4 ........ 14
11. Fronica ......... 4 ........ 13
12. Martin .......... 3 ........ 16
13. Merlijne ........ 3 ........ 14
14. Rob .............. 3 ........ 13
15. Jorn ............. 2 ........ 18
16. Jantien ......... 2 ........ 16
17. Mara ............ 2 ........ 16
18. Paul ............. 2 ........ 15
19. Gerard .......... 2 ........ 13
20. Evert ............ 2 ........ 11

Dorpsonderzoek
Presentatie van het dorpsonder-
zoek: donderdag 20 juni 2013 om
20.00 uur in t Schienvat, met prijs-
uitreiking kindertekeningen dorps-
onderzoek.

Een ieder is welkom! Leden van de
gemeenteraad zullen voor deze
avond ook worden uitgenodigd.
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Voor t Lougnijs op reis, deel twee
De vorige keer heb ik jullie verteld over mijn leven in Málaga en deze keer
zal ik wat meer vertellen over mijn leven in 'the Big Apple', New York City.
Op 9 september vorig jaar, daar stond ik dan, op Schiphol met mijn ouders
en zusje. Voor het eerst zou ik alleen zo ver weg gaan. Na een lange reis
van negen uur kwam ik aan op Newark, New Jersey. Ik was ongelooflijk
zenuwachtig, maar toch gierde de adrenaline door mijn lichaam, toch wel
heel gaaf dat je dit allemaal zelf doet! Dat geeft je toch een ongelooflijk
goed gevoel.

Ondanks deze nare dingen hebben
de Verenigde Staten ook veel leuke
dingen, zoals Halloween, wat daar
echt een groot feest is of Thanksgi-
ving, Black Friday en ook kerst is in
New York een feest. De hele stad
versierd met nog meer lichtjes dan
je je kunt voorstellen. En dan wordt
zo'n relatief kale stad toch echt
(bijna) een gezellig 'feestdorp'. Of
met New Year's Eve, Times Square
staat vol met vier miljoen mensen,
gemiddeld staan ze zeven tot acht
uur te wachten tot het twaalf uur is
om de 'Balldrop' te zien. Een specia-
le bal valt dan naar beneden en op
Times Square is het één groot feest.
De echte New Yorker gaat hier
echter niet heen, die hebben een
party in de club of vieren het met
vrienden en familie warm binnen,
wat ook slim is,  want afgelopen
jaar was het drie graden met New
Year's Eve.
Al met al heb ik toch echt een
geweldige tijd daar gehad. Heel erg
veel gezien, een stukje volwasse-
ner en zelfstandiger geworden, veel
vrienden gemaakt en vooral heel
veel plezier gehad en veel geleerd.
Het leuke is, ik heb nu vrienden van

Alles in Amerika is heel snel ge-
gaan. Ik woonde in een 'town', veer-
tig minuten van Manhattan af. Tar-
rytown, een rustig plaatsje en ei-
genlijk  erg  Nederlands.  Op  het
moment zelf woonden er geloof ik
geen Nederlanders, maar je kon
wel merken dat hier vroeger Ne-
derlanders gewoond hebben. Veel
kerken en gebouwen die deze stijl
hadden en natuurlijk veel Neder-
landse namen.
De campus waar ik op verbleef
was erg groot, ik geloof dat we
zeker wel negenhonderd studenten
hadden. In New York was er van
alle landen wel een 'vertegenwoor-
diger', zoals ze dat daar noemden,
wij waren de vertegenwoordigers
van onze landen/provincies. De
campus was erg groot en daarom
was het voor mij ook wel lastig om
me daar snel thuis te voelen, er
waren zoveel mensen en alles was
zo overweldigend. De eerste avond
heb ik ook wel even moeten slik-
ken. Ik heb toen gedacht: 'Wat doe
je jezelf aan? Zooo ver weg van al
je vrienden, familie en je vertrouw-
de omgeving.. Je lijkt wel gek. Kon
je niet ergens dichterbij gaan stu-
deren?' Maar gelukkig na de eerste
dag dat we in New York City rond-
liepen, wist ik waarom ik hier was
gekomen.
De lessen op de campus waren
eigenlijk net als op de middelbare
school en elke leraar probeerde
zijn eigen draai aan de les te geven.
Wat wel leuker was dan hier, is dat
je in een hoger level zat en dus ook
keuzelessen kon volgen. Je had
bijvoorbeeld Amerikaanse geschie-
denis, communicatie, economi-
sche vocabulaire les enzovoorts.
Zelf heb ik genoten van de Ameri-
kaanse geschiedenislessen, we
hebben er veel gepraat over de
verschillen tussen Amerika en Eu-
ropa en dat was heel interessant.
Naast al deze dingen in Tarrytown
probeerde ik zo vaak mogelijk naar
Manhattan te gaan met de trein. De
stad zelf kun je eigenlijk niet be-
schrijven met woorden, je moet er
zelf een keer geweest zijn om dat
gevoel te krijgen. Voor mij is New
York echt een geweldige stad. Toch
raar, een meisje van het platteland

dat helemaal gek is van het leven in
een (mega) drukke stad. Het was
ook wel raar om weer thuis te zijn
en niet meer zulke hoge gebouwen
om je heen te hebben.
Ik heb er zoveel gezien, maar voor
mijn gevoel nog lang niet alles en
mijn doel is zeker ook om nog een
keer terug te gaan. Het uitzicht te
zien vanaf het Rockefeller Center,
alle gebouwen en straten beneden
te zien, adembenemend. Of 's
nachts op the Empire State, alle
lampjes van de stad in alle soorten,
maten en kleuren, geweldig. Met
de boot van Manhatten naar het
andere stadsdeel 'Staten Island' en
vanaf die boot de hele skyline van
Manhattan bewonderen. Of over de
beroemde Brooklyn Bridge te lo-
pen, zonnen in Central Park of
schaatsen op het ijs voor het Rocke-
feller Center. Het was alsof je in een
film zat.
Naast New York ongelooflijk vaak
bezocht te hebben, heb ik ook nog
een kijkje mogen nemen in Boston
samen met mijn mama, waar we
o.a. Harvard University bezocht
hebben. En met mijn oom en tante
ben ik bij Michelle en Barack Oba-
ma op bezoek geweest, daar in
Washington D.C. is ook erg veel te
zien en te bewonderen. In de vier
maanden dat ik in de Verenigde
Staten was heb ik mij wel een
beetje een 'Amerikaan' gevoeld.
Bijvoorbeeld toen in oktober or-
kaan 'Sandy' naar ons toekwam. In
New York veel mensen zonder huis,
straten vol water en verwoeste
gebouwen. Vreselijk, je merkt wel
gelijk de liefde die ze daar voor
elkaar hebben. Iedereen staat voor
elkaar klaar en helpt elkaar. Ook op
school hebben wij hier aan bijge-
dragen. Of toen de schietpartij was
op de school in CT, een uur van onze
campus vandaan, dan merk je ook
hoe gevaarlijk het toch eigenlijk
kan zijn en hoe klein een land als de
Verenigde Staten dan eigenlijk is.
Met de hele school hebben we lieve
en meelevende berichten geschre-
ven voor de overlevenden en ach-
tergebleven familieleden van de
kinderen. Echt een vreselijke ge-
beurtenis, maar ook op zo'n mo-
ment merk je hoe één een land is.

over de hele wereld, Brazilië, Vene-
zuela, Japan, China, noem het maar
op. Dus ook leuk voor in de toe-
komst om daar bezoekjes te bren-
gen en misschien zullen zij op hun
beurt weer naar Nederland willen
komen.
Nou dit was het, ik hoop dat ik jullie
een goed beeld heb kunnen geven
van  mijn  leven  in  de  Verenigde
Staten/New York. Mocht je nog
meer willen lezen over mijn avon-
turen daar, ga dan naar: http://mar-
jan-newyorkcity.blogspot.nl/

Groeten,
Marjan Bierema

Naschrift van de redactie:
Bent u onlangs voor kortere
of langere tijd in het buiten-
land geweest en wilt u uw
dorpsbewoners hiervan door
middel van een (kort) reis-
verslag over vertellen, dan
kan dat via onze nieuwe, inci-
dentele, rubriek:
Voor t Lougnijs op reis.

Vertelcafé in Kantens
Woensdagavond 5 juni is het weer Vertelcafé in t Schienvat.
Om 20.00 uur beginnen we en het wordt vast een avond, zoals de vorige
keren, vol verhalen.
Verhalen die van te voren zijn bedacht of die spontaan opkomen. Voor wie
niet meteen mee wil doen: luisteren is ook heel plezierig en mag
natuurlijk. We zitten gezellig om de grote tafel en nemen ook de tijd om
er een glaasje bij te drinken.
Opgave is niet nodig en iedereen is van harte welkom.

Groeten,
Anneke van de Graaf
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Boom
Kannes het 30 april n Keuningslin-
de kedo kregen van gemainte Eem-
smond.
Hai staait achter baaide baanken
tussen de bejoardenhoeskes. Ien
koamer hemmen wie t zicht ter net
op. Wie dochten dat börgmeester
hom poten zol, mor n dag of wat
veur Keuninginnedag kwam t woa-
gentje van gemainte der aanrieden
en manlu gingen boom poten.
Zol dat alles weden, dochten wie?
Mor op dag zulf zagen wie ienainen
dat ter stikjes mit n mooi wit koord
om stamke tou stonden.
Tegen vaaier uur smirregs kwam
der aal meer volk aanlopen en op t
leste stond der n nuver koppeltje
bie boom. k Mos der ook mor op òf.
Net tou daam oet laip k vot ons
hoofdredacteur mit vraauw tegen t
lief aan. Zai wazzen bie meulen
west woar t kold west was. Foto-
groaf van t Lougnijs sprong aal om
boom tou en mènsken van feestke-
mizzie stonden op oetkiek. Veurzit-
ter Marten stond bie boom mit n
oranje gaiter.
t Wachten was op börgmeester dij

boom ienwaaiden zol.
Doar kwam ze aantrippen. Mit heur
klaaier haar ze reken hollen mit t
feest.  n  Oranje-  rood  jurkje  en
schounen, n gries jaske mit n geb-
loumd oranje doukje om nek tou.
Niks mis mit, zol Jopke Nainhoes
wel zeggen!
Ze was eefkes te loat zee ze, mor ze
haar n dikke proat mit Rita had ien
t Schienvat.
Vanòf n pampierke hil ze n schier
tousproakje. Poten huf ze boom ja
nait meer, mor wodder geven kon
ze wel. t Wilhelmus wer ienzet, nait
ain couplet, mor twij. Dou was t
doan en ging elk ziens weegs. Nou
mor hopen dat t gruizoam weer
wordt, dat baankzitters mit n joar of
wat ien schaar van boom zitten
kinnen.

Anje van der Hoek

Stemmingen - Marijke Meems
Marijke Meems (1982) is er zo eentje. Zo eentje waarvan je alleen maar
kan zeggen: wauw! Die moet versterkt worden met een microfoon zodat
ie-de-reen haar kan horen! Want in haar eentje zet ze de hele zaal op z’n
kop, maar hoort alleen het publiek vooraan wat er nou precies gebeurt.
Van hilarisch over de top blij naar ‘zum Tode betrübt’. Zo hebben wij haar
in april 2012 voor het eerst in t Schienvat gezien. Wat een geluk voor
al diegene die haar toen moesten missen, want op 22 juni komt ze met
haar nieuwe programma weer naar t Schienvat

Geïnspireerd door artiesten van
vroeger vertolkt Marijke liedjes die
niet vergeten mogen worden en
liedjes die niet gemist mogen wor-
den. Marijke kruipt in de huid van
artiesten als Wim Sonneveld, Ade-
le Bloemendaal en Claudia de Breij.
Haar eigen verhaal als beginnend
artiest is de rode draad die de lied-

jes verbindt. Naast spelen in het
theater speelde Marijke ook in de tv
serie Achter gesloten deuren.

Datum: 22 juni
Waar: t Schienvat, Kantens.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree:  5,00
Reserveren: 06 20839053
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Beste dorpsgenoten
Van 27 tot en met 30 juni vindt dit jaar het OpRoakeldais festival plaats
in Warffum. Een internationaal folkloristisch dansfestival met dans-
groepen die uit de hele wereld naar Warffum komen. Dit jaar organiseren
we het voor de 48e keer. Het festival zal dit jaar een vernieuwend
karakter krijgen om er een nog beter festival van te maken.

We willen ook graag de basisscho-
len bij het festival betrekken en
daarom nodigen we de basisscho-
len in de omgeving van Warffum uit
om op donderdagochtend langs te
komen voor een culturele reis rond
de wereld. Op donderdagavond is
er de officiële opening van het fes-
tival. Alle dansgroepen zullen zich
aan u gaan presenteren. Daarnaast
hebben we nog live muziek van
bands uit de regio. Dit wordt ver-
zorgd door OpRikodais. Donder-
dagavond organiseren zij de Battle
of Bands, verschillende bands strij-
den tegen elkaar om de beste van
de regio te worden.

Vrijdagmiddag hebben we een
matinee voorstelling die door mu-
ziekvereniging Euphonia met een
speciaal concert wordt geopend.
Naast de voorstelling wordt er op
vrijdagavond een Latin Night geor-
ganiseerd. Diverse salsa dans-
scholen uit Noord-Nederland zijn
aanwezig om workshops te geven.
Dit zal plaatsvinden onder de muzi-
kale leiding van de spectaculaire
19 koppige Nederlands/Zuid-Ame-
rikaanse salsa Bigband, Orquesta
Salsabor en Latin DJ Mitch. Ook
zullen de dansgroepen uit Colom-
bia en Puerto Rico voor én met het
publiek dansen.

Op zaterdagmiddag trekt de tradi-
tionele Parade der Continenten door

Warffum, gevolgd door een mati-
nee voorstelling. Daarnaast zijn er
buiten op het plein verschillende
workshops voor jong en oud en is
er een culturele markt. 's Avonds
begint de voorstelling om 19.30 uur
en op het plein is live muziek van de
bands Vangrail en Ticket to the
Tropics Jamsession. Bij OpRiko-
dais zal men tot in de late uurtjes
dansen op de muziek van DJ D-
Nand.

Zondagochtend vindt een oecume-
nische dienst met een internatio-
naal karakter plaats. In de middag
is de finale voorstelling. Daarnaast
vinden er nog vele workshops
plaats op het OpRoakeldais plein.
OpRikodais zal het festival afslui-
ten met live muziek.

In samenwerking met andere fes-
tivals in Nederland is het de orga-
nisatie gelukt meerdere prachtige
dansgroepen te contracteren voor
OpRoakeldais. Naast de groepen
van Colombia en Puerto Rico ko-
men er ook groepen uit Brazilië,
Bulgarije, Finland, Indonesië, Ke-
nia, Paraguay, Rusland, Spanje,
Tsjechië en Wit-Rusland naar Warf-
fum.

Dus kom, dans en geniet met de
wereld van 27 tot en met 30 juni. Wij
hopen u dit jaar te mogen begroeten
bij OpRoakeldais 2013!
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APART OTEL: DEEL 3

Wat voorafging: Na veel onderhandelingen (gebaren) om ons apparte-
ment in het Turkse Otel compleet te maken, vielen we tenslotte in een
ander appartement in slaap.

Het ochtendlicht scheen door de gordijnen. Een kort moment van verwar-
ring. Oh, ja: vakantie…Turkije….Side. Ik stond op en liep naar de
badkamer. Het licht werkte niet. Ik probeerde de andere schakelaars. Nee
geen stroom. Terug naar de badkamer. Met de deur open was er genoeg
licht om me te wassen. Ik draaide de kraan open. Een klein straaltje ging
over in wat gedruppel om daarna te stoppen. Geen water.
Dan maar zonder wassen aankleden en naar ons ontbijt.
De Duitse vrouw zat al klaar in haar Adidas trainingspak. Er is geen
stroom, zei zij. En geen water, zeiden wij. Bij haar wel. Vreemd. Achter
de balie wezen ze op de lamp aan het plafond en schudden van nee.
Duidelijk: geen stroom. En geen 'Wasser' probeerde ik. Zij hielden het
alleen op stroom. Met alle charme die ik in mij had, lokte ik een van achter
de balie mee naar boven om ons watergebrek te tonen. Vol verbazing keek
zij naar een kraan waar niets uitkwam. Wij mochten nu beneden wassen
en naar de wc. Voor de gelegenheid was de wasgelegenheid en de wc
voor ons feeëriek verlicht met kaarsen en een gasbrander.
Het ontbijt bleek te bestaan uit drie grote stukken brood, een schoteltje
geitenkaas twee eieren, nog een hele scherpe kaas, een schoteltje olijven
en twee glazen melk (thee kon niet, want er was geen stroom). Alles werd
geserveerd op een dienblad zonder borden, in de hal. Het restaurant was
nog gesloten.
Later hoorden wij dat de bovenverdieping geen water had, omdat een
pomp in de kelder het water moest oppompen. En ja, zonder stroom, geen
pomp. Het Otel kon hier niets aan doen. De hele wijk bleek stroomloos
te zijn.  De Duitse vrouw zei  dat dat al  vele malen gebeurd was. En
inderdaad, de komende dagen bleek het iedere keer een verrassing:
stroom of geen stroom en dus: water of geen water.
De Duitse vrouw maakte ons verder wegwijs en hielp ons zelfs aan een
goedkope huurauto. Zij vertrok een dag later en zo waren wij de enige
gasten.
Bij een langdurige stroomuitval enkele dagen later (van 's morgens negen
tot 's avonds acht) zaten wij op ons balkon om een uur of vier. De

personeelsleden waren op de binnenplaats aan het pingpongen. Normaal
gesproken deden ze spelletjes achter de computer. Dat kon nu niet. Ze
wenkten naar ons en wezen naar de pingpongtafel. Wij naar beneden.
Na vele partijen pingpong werd de tafel gedekt en op een groot vuur werd
eten bereid. Wij moesten mee-eten. Aan de bedrevenheid, waarmee zij
op het vuur gerechten en thee bereidden, kon je merken, dat stroomuitval
hier de normaalste zaak van de wereld was. Na het eten weer pingpongen.
Alle conversatie ging met veel gebaren en toneelstukjes gepaard.
Ze schoten steeds in de lach: die rare Hollanders.
Dagelijks gingen wij op stap met een auto, die bij iedere kuil nog een half
uur door schommelde en af toe kuurde en dan niet harder dan dertig reed
(over die auto zou ik een nieuwe columnserie kunnen starten: Apart oto).
Turkije bleek een land van heerlijk en goedkoop eten, dure drank en benzine
(duurder dan hier), ongelooflijke landschappen, overal oud-Griekse en
Romeinse overblijfselen, opdringerige verkopers, bijzonder hulpvaardige
en vriendelijke mensen en voor februari redelijke temperaturen.
Voor de terugreis werden wij 's nachts om vier uur opgehaald. Het halve
personeelsbestand was aanwezig. We werden omhelsd en gezoend. Er
werd gezwaaid, totdat we uit het zicht verdwenen waren.
Het Side Apart Otel behoort tot de categorie drie sterren. Drie zéér aparte
sterren!
Een aanrader (als je er tegen kan).

Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com

FEEST!
Rottum viert feest! Er is weer een wereldburger bij gekomen. Al een paar
maanden wisten we het, je kon er bijna niet omheen, er zou een nieuwe
inwoner komen bij de familie de Kam. En toen eindelijk na negen maanden
in spannende afwachting was ze er dan. Op 7 mei 2013 om 01.31 uur keek
Daphne de wijde wereld in. Wij, als inwoners, willen Daphne heel hartelijk
welkom heten in dit prachtige dorp en feliciteren Lucienne, Gert Jan,
Jurjen en Rowan de Kam.
Inwoners Rottum

Speeltuinfeest in Kantens
Zaterdag 15 juni is er weer een speeltuinfeest. Vanaf 14.00 uur zijn kinderen
tot en met 12 jaar van harte welkom in de speeltuin. Met diverse attracties
en lekkernijen maken we er weer een gezellige middag van. Ook
(groot)ouders zijn natuurlijk welkom. Het zou leuk zijn als de kinderen
verkleed op het feest komen. In de speeltuin kunnen ze worden geschminkt.

Tot ziens in de speeltuin!
De speeltuincommissie
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DEEL 8 SLOT

Zomer 1918

Vlak achter het huis staat een pe-
renboom. Zijn brede schaduw valt
over het klinkerstraatje, de speel-
plek voor Hendrik en zijn zusje
Frouwina. Een gazen afrastering
scheidt het straatje van een langge-
rekte tuin met groenten, bessen-
struiken en hoge lupinen. Geen
speelgebied voor kleuters, hele-
maal achterin stinkt rottend afval
en een open gat met mest.
'Pats!'

De kleine Hendrik kijkt op, maar
ziet niets dat anders is. Even later
hetzelfde petsende geluidje. Weer
kijkt het ventje rond, maar het ont-
gaat hem dat er een pruim onder de
heg rolt. De derde keer rolt er eentje
precies voor zijn voetjes. Verbaasd
kijkt hij op, pakt weifelend de blauw-
rode vrucht en zoekt naar de her-
komst van de lekkernij. Boven zich
ziet hij een paar groene peren en
aan de bomen op de scheiding hangt
alleen maar blad. Juist als hij be-
sluit zijn tanden er eens in te zetten
valt er opnieuw een pruim. Net vlak
voor hem. Maar nu heeft hij meer
gezien. Achter het open raam van
de achterkamer was een bewe-
ging, hij ving een glimp van een
hand. Zijn vader! Die ligt al weken
voor het raam op een ledikant. Pap-
pa is te moe om met Hendrik te
spelen. Een nare ziekte dwingt hem
om op bed te blijven. Door rust en
veel frisse lucht moet hij herstel-
len. Hij lacht als hij merkt dat zijn
zoontje hem door heeft. Toch even
samen een spel….

Na zijn terugkomst uit het hospitaal
in Groningen heeft Anno van Roden
tot aan het voorjaar van 1917 thuis
verder herstel afgewacht. De gar-
nizoensleiding in 'De Harskamp'
werd geïnformeerd over zijn ziek-
tetoestand, waarop men besloot
Anno vervroegd met groot verlof te
sturen. Op 1 april 1917 onderteken-
de hij de verlofacte. Hij ging ook
akkoord met de opmerkelijke toe-
lichting op het document, want de
vreugde over zijn verlof was zo

groot dat hij die kritiekloos accep-
teerde:

Ontslagen wegens lichaamsge-
breken, bestaande in: Slepende ont-
steking van beide longen ontstaan
niet door gevorderde of bevolen
militaire diensten en niet ten gevol-
ge van verrichtingen en vermoeie-
nissen aan de uitoefening van den
militairen dienst verbonden of aan
bijzondere omstandigheden of toe-
standen van dezen dienst hebben
voorgedaan, doch ook niet het ge-
volg van eigen moedwillige hande-
lingen of ongeregeld gedrag onder
toekenning van eene aan hem uit-
betaalde gratificatie voor eens ten
bedrage van f. 30.-
Eindelijk was hij verlost van het
miserabele militaire leven, dat hij
met een korte onderbreking bijna
vier jaar lang moest ondergaan.
Vooral de laatste jaren vielen hem
steeds zwaarder toen hij als mobi-
lisatie-milicien zoveel onnuttig,
geestdodend werk moest doen en
zich dagen mateloos verveelde.
Dat hij tot afscheid een onverwach-
te extra van dertig gulden mee-
kreeg versnelde nog meer een vlot-
te ondertekening van zijn groot ver-
lof. Dat extraatje was voor het min-
der royaal bedeelde gezinnetje een
welkome aanvulling. Voor zo`n
bedrag moest je al gauw 10 weken
hard werken.

Pas in de nazomer voelde Anno
zich weer sterk genoeg om bij boer
Boukema om werk te vragen. Zich-
ten, oogsten en stoppelploegen met
twee Belgische paarden op het kale
land. Anno was weer alle dagen in
het veld. Echter niet voor lang. Al na
enige weken bleek het werk te
zwaar voor hem. Hij miste kracht
en uithoudingsvermogen en moest
inzien dat zijn lichaam het zware
boerenwerk niet meer aan kon. Na
een bezoek aan de dokter werd
hem opnieuw rust voor geschre-
ven. Een verzoek aan de legerlei-
ding om in een Sanatorium aan te
sterken werd op juridische gron-
den afgewezen met verwijzing naar
de ondertekende verklaring. Kans-
loos! De Staat der Nederlanden liet
de oud-soldaat vallen en kende

geen mededogen met zijn zwak
gestel en beroerde omstandighe-
den. Met een geslepen zet en een
handige formulering was alle
schuld weggeschreven. Anno kreeg
geen bijstand en moest het zelf
verder uitzoeken.

De meeste zorg echter drukte
voortaan op de smalle schouders
van Wilmien. Bedroefd en met een
hart vol pijn onderging ze de neer-
gang van haar ooit zo sterke tichel-
vent. Wilmien hielp Anno zo veel ze
kon. Zijn ziekte was een extra be-
lasting naast de zorg voor haar
breekbare Frouwientje en haar
dienstbodewerk, maar niemand die
dat merkte. Er moest voedzaam
eten in huis komen om Anno weer
op de been te helpen. Maar waar
haal je dat vandaan als het land lijdt
onder de Grote Oorlog en je inko-
men minimaal is? Wilmien werkte
twee keer in de week als huishou-
delijke hulp in twee boerenhuizen
en verdiende in de zomer wat extra's
met het schoffelen van onkruid of
bij het binnenhalen van de oogst.
Hoewel ze voor de derde keer zwan-
ger  was,  bleef  ze  aan  het  werk.
Trouwens veel keuze had ze niet.
Alle zorg voor haar gezinnetje rust-
te immers op haar schouders.

Vlak na de drukke oogsttijd, toen
Wilmien het wat kalmer aan wilde
doen trof haar een nieuwe hevige
slag. De kleine Frouwien werd ern-
stig ziek. Ze had plotseling hevige
koortsen. Twee dagen aaneen ijlde
en kermde ze hartverscheurend.
Doktershulp mocht niet meer ba-
ten. De derde dag, op de morgen
van de 10de september 1917, over-
leed ze aan de gevolgen van een
agressieve kwaadaardige ziekte.
Ze was net één jaar geworden. Van
de dokter vernamen ze later dat de
doodsoorzaak een bacteriële her-
senvliesontsteking was geweest,
misschien wel een gevolg van haar
handicap.

Drie maanden later werden Anno
en Wilmien verblijd met de geboor-
te van een dochter. Ze werd met
veel blijdschap ontvangen en men
dichtte haar een prachtig en lang
leven toe. Dat alles vanwege haar
geboorte op de 26ste december.
Een Kerstkind! Het verbaasde nie-
mand dat ze de naam Frouwina
kreeg. Tot een ieders vreugde en
geruststelling bleek het meisje
kerngezond.

Anno deed in het jaar daarop nog
allerlei lichte karweitjes bij boeren
in de buurt. Wat onderhoudswerk,
tussen-beide-mennen op hooi- en

graanwagens of wat schoffelen in
de bieten. Maar nooit hele dagen en
altijd voor een habbekrats, want
boeren belonen nu eenmaal halve
losse krachten met een schijntje.
Vaak werkte hij thuis in zijn tuin of
deed iets voor zijn buren op hun
akkers. Dan vroeg hij hulp om op
zijn kinderen passen. Wanneer
Wilmien werkte rustte de zorg voor
de kleinen op zijn schouders. Maar
kleine kinderen vragen voortdurend
veel en inspannende zorg. De buur-
vrouwen zagen al snel dat Anno het
daar moeilijk mee had. Ze kwamen
vaker dan anders even buurten en
hielden een oogje in het zeil.

Anno verzwakte en vermagerde
steeds meer en was ten slotte nau-
welijks nog in staat tot enige in-
spanning. Hij bleef steeds langer in
de bedstee. Gelukkig kreeg hij via
bemiddeling van de dokter een le-
dikant. Dat werd voor het raam
gezet om te genieten van het uit-
zicht in zijn tuin. Maar vooral om bij
geschikte dagen het raam wijd open
te zetten voor de zo welkome frisse
buitenlucht. De intense verbittering
over zijn lot, dat hij grotendeels
toeschreef aan de erbarmelijke
omstandigheden tijdens zijn dienst-
tijd en het ontbreken van lichame-
lijk weerstand door onvoldoende
gezonde voeding versnelden het
ziekteproces. Toen Anno steeds
moeilijker adem haalde en haast
niet meer bij kwam uit zijn hoest-
buien werden vader en moeder Van
Roden gewaarschuwd.

Op 24 april 1919 was hij niet meer
in staat om verder te ademen. In
aanwezigheid van zijn ouders, zijn
vrouw en zijn kleine kinderen stierf
hij een nare dood. Nauwelijks ver-
staanbaar door zijn verdriet en he-
vig ontdaan maakte zijn vader het
verscheiden bekend: 'Anno is weg!'

De kleine Hendrik heeft de snik-
kende woorden van zijn Opa zijn
leven lang als een treurige herinne-
ring meegedragen. Veel van zijn
vader bleef hem niet bij, maar de
omstandigheden rond zijn dood kon
hij nooit vergeten.

Anno werd slechts 26 jaar. Op-
nieuw sloeg de dood zijn slag in de
kinderrij van Hendrik en Pietertje
van Roden...

*
Wilmien bleef achter met twee klei-
ne kinderen. Vanwege het overlij-
den van Anno ontving ze een kleine
tegemoetkoming van kerk en ge-
meente, maar een verzoek aan het
Rijk om een uitkering als weduwe
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van een mobilisatieslachtoffer werd
haar geweigerd.

Het lag niet in haar aard om zich
daar bij neer te leggen. Er volgde
een jarenlange strijd om deze kwet-
sende onrechtvaardige behande-
ling ongedaan te maken.

Bronnen:
Hendrik Aalders, Geschreven le-
vensverhaal (1914-2001)
Jan Boer, Onner aigen volk, pp 128-
129: Delthoezen. (Groningen 1964)

Anne Aalders, Dorpshistorie mijn
liefste studie, pp 129-151: Kroniek
van Rottum. (Bedum 2006)
T.B. Bierema e.a. Boerderijen op
het Hogeland, (Bedum 2002)
Militaire documenten:
Controlelijst en Straflijst van:
Aalders Anne, geboren 12 februari
1893 te Leek, Milicien-soldaat 1ste
Regiment Infanterie (januari 1913 t/
m 2de kwartaal 1917) (Nationaal
Archief, Den Haag)

Website: Genlias database

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS

Zondag 2 juni
09.30 uur - ds. L.G. Boonstra, Sloch-
teren
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 9 juni
09.30 uur - ds. P.A. Slager, viering
Heilig Avondmaal
16.30 uur - ds. A.J. de Boer, Ureterp
Zondag 16 juni
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 23 juni
09.30 uur - ds. C.T. Basoski, Gro-
ningen
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 30 juni
09.30 uur - ds. P.A. Slager, geza-
menlijk koffiedrinken in CGK
14.30 uur - ds. L.G. Boonstra, Sloch-
teren

Vanaf 7 juli t/m 18 augustus
gezamenlijke diensten met
Middelstum,  's  morgens  in
Middelstum en 's middags in
Kantens

Zondag 7 juli
09.30 uur - ds. Hoogendoorn, Uit-
huizermeeden
14.30 uur - ds. P.A. Slager
____________________________________________

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

Zondag 2 juni
09.30 uur  ds. D.J.K.G. Ruiter
14.30 uur  ds. D.J.K.G. Ruiter, jeugd-
dienst
Zondag 9 juni
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. M. Bergsma
Zondag 16 juni
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  leesdienst
Zondag 23 juni
09.30 uur  ds. P.C. de Lange
17.00 uur  ds. M. Visser

Zondag 30 juni
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. J. Sijtsma
na afloop gezamenlijke koffie in
CGK
____________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Kantens, gebouw Salem
Zondag 2 juni
10.00 uur - da. N.C. Meihuizen
Zondag 9 juni
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
na afloop koffie/thee
Zondag 16 juni
10.00 uur - drs. H.J. van der Wal,
Groningen
Zondag 23 juni
Stitswerd, Georgiuskerk
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Viering Heilig Avondmaal; beves-
tiging/afscheid ambtsdrager
na afloop koffie/thee in 't Dorpshuis

Zondag 30 juni
10.00 uur - drs. J.W. Bassie, Gro-
ningen
na afloop gezamenlijk koffie in CGK

(K= kindernevendienst;
O= oppas)____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 09 juni
19.00 uur  ds. J. den Admirant
Zondag 23 juni
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 30 juni
19.00 uur  ds. A. Lagendijk
________________________________________

Oud papier
woensdag

3 juli
T 06 - 24745610



18

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
31 mei en 1 juni
gebakken aardappelen/groen-
te/vlees
7 en 8 juni
bamischotel + gebakken ei
14 en 15 juni
rijst met tjaptjoi
21 en 22 juni
gebakken aardappelen met
groente/vlees
28 en 29 juni
Indische gerechten

Ook verzorgen wij:
Buffetten: warm/koud (evt.
met BBQ) v.a.  19.50 p.p.
Diner: v.a.  17,50,  p.p.
Lunch: driegangen v.a.  7,50
p.p.
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)

Agenda
Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane
_______________________________

Kantens
Woensdag 5 juni
t Schienvat
20.00 uur
Vertelcafé

Donderdag 6 juni
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
20.00 uur
t Schienvat
SW Middelstum vergadering

Zaterdag 8 juni
Sportpark de Kooi
09.30 uur
Stratenvoetbal
Pastorieweg 21a
10.00 - 16.00 uur
Boekenmarkt

Maandag 10 juni
t Schienvat
20.00 uur
VDK vergadering

Zaterdag 15 juni
Speeltuin
14.00 uur
Speeltuinfeest

Dinsdag 18 juni
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Fotoclub

Donderdag 20 juni
t Schienvat
20.00 uur
Presentatie dorpsonderzoek met
Hanzehogeschool

DE ZOMER IN
MET EEN FEESTWEEKEND
Vrijdag 21 juni
t Schienvat
20.30 uur
Blues Café
Met de BBQ Band

Zaterdag 22 juni
t Schienvat
20.00 uur
Theater met Marijke Meems

Zij vertolkt artiesten van Vroeger en
Nu

Donderdag 27 juni
t Schienvat
15.30 - 19.00 uur
Veteranendag met Indische rijstta-
fel
_______________________________________

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

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.

01 en 02 juni
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595  431642
08 en 09 juni
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  43 17 16
15 en 16 juni
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595  441740
21 en 22 juni
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050  3015462
23 juni
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  57 28 18
29 en 30 juni
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
__________________________________

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD:
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum
T437555

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.
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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,

___________________________________

Te koop:
Leuk 2-zitsbankje uit 1936.
T 0595-551538

Carrousel
Heur kiend
het is de carrousel
die lokt en lacht
en tiereliert
een roze roep
van wille en weelde
beloftes
veur wie t leven viert.

Kom kiend
nou kan het
griep de leide
van t witte peerd
de beste stee
het mooiste tuug
t is altied
het proberen weerd.

Dag kiend
daor is de carrousel
die deur dreeit
deur dreeit in de tied
ie zuukt oen stee
oen evenwicht
en ik, mien kiend,
ik stao op zied.

Gré Seidell-Broekhuizen
(Drentse dichteres)
Uit: Van de Riest tot an de Punt.

Het Kerkhof van Rottum
Zoals u in t Lougnijs van mei jl. heeft kunnen lezen wordt de Hervormde
gemeente Usquert-Rottum gesplitst.

Voor het kerkhof in Rottum is op 1 maart 2013 de Stichting Rottumer
Kerkhof opgericht met als doel het aan overleden ingezetenen van het dorp
Rottum, en in bijzondere gevallen aan niet-ingezetenen die in Rottum of
elders zijn overleden, een passende rustplaats te verschaffen.

Voorzitter: ............... Wimjan Rietdijk
Secretaris: .............. Hans Moreel
Penningmeester: ..... Jan de Jong
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Cindy Moorlag
Hilma Oudman-Dam
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen

Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________

Juli nummer
uiterste inleverdatum
14 juni 2013

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

Per mail
info@tlougnijs.nl

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E info@tlougnijs.nl

www.tlougnijs.nl

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost

 18,- per jaar (per 1-1-2013).
___________________________________________________

Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T  434206
___________________________________

Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________

Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
__________________________________________________

Giften
Rabobank ................   75,00

Onze hartelijke dank
voor uw gift!

Foto van de maand
Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter, alweer een kilometer! Op de eerste dag van de avond wandelvierdaagse hadden
Jan en Jurjen Blaauwwiekel samen met Hugo Frankruijter goed de pas erin en kwamen als eersten terug uit
Rottum. Er werd ook dit jaar weer massaal gelopen, maar als u dit leest zullen de medailles al wel verdeeld zijn.
Weer één van de vele  jaarlijkse evenementen van CSCW-Feestcomité.

Fred Reiffers
_________________________________________________________________________________________

Vier dolle Kaanster kermis dagen
Het begon woensdag 22 mei met de braderie en rommelmarkt en bingo avond. Donderdag ging het verder met
de Kaanster Band Avond met muziek van Travelling Light, Too Loud For Betsy en DEYS . De vrijdagavond was
er een voetbal wedstrijd tussen KRC - ZEC en muziek van DJ Robert en de zaterdag werd afgesloten met de
band Access. Het weer was slecht maar de omzet goed, dus op naar editie 2014. Maar eerst even een jaar sparen.


