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Struinen in de tuin…

bij de familie Kristelijn
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De uitgave van dit blad wordt
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Noord-Groningen

Op een zonnige en warme middag eind maart bel ik aan bij de familie Kristelijn aan de Bredeweg in Kantens.
De tuin was me opgevallen omdat er veel voorjaarsbloemen bloeien. Er wordt enthousiast gereageerd op mijn
vraag of ik voor t Lougnijs over de tuin mag schrijven. Zodoende neemt de heer Kristelijn uitgebreid de tijd
en moeite om mij een rondleiding door de tuin te geven. Tijdens de wandeling luister ik aandachtig naar de
uitleg die hij geeft en kom er dan ook achter dat bepaalde planten en struiken persoonlijke tintjes of
herinneringen hebben.
In de voortuin, om het mooie gazon,
staan in de borders de hyacinten,
narcissen, anemonen en blauwe
druifjes prachtig te bloeien. Er staan
ook kerstrozen en een toverhazelaar mooi te bloeien. De heer Kristelijn vertelt me dat het ontwerp voor
de tuin tegelijkertijd is gemaakt
met de bouw van het huis, twintig
jaar geleden. Mevrouw Kristelijn is
degene met uitgebreide plantenkennis en ze heeft er met de beplanting van de tuin voor gezorgd dat er
in elk seizoen iets moois is te zien.
In de achtertuin loopt het vloeiende
ontwerp door en is er een natuurlijke afscheiding gemaakt met strui-

ken die om de beurt bloeien. De
gele forsythia doet dat dan ook al
uitbundig. In de borders staan prachtige planten, zoals een rode kerstroos en paarse bosviooltjes en ook
hier staan veel voorjaarsbollen in
de bloei. Rondom de plataan in het

gazon staan witte druifjes. De rode
meidoorn en de rode prunus bloeien
ook al. In de tuin trekken verder een
zonnewijzer en een mooi standbeeld de aandacht. Alles in de tuin
is in harmonie met elkaar. De heer
Kristelijn is vaak in de tuin bezig en
doet dit met veel plezier.
Vanzelfsprekend heeft hij als voormalig akkerbouwer ook een moestuintje. Hierin kweekt hij aardappelen, spinazie, aardbeien, sla en
uitjes. Bij de moestuin staat een
kweekkastje met daarin eenjarige
zomerbloeiers zoals afrikaantjes,
asters en goudsbloemen.
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Er is ook een blokhut waar je heerlijk beschut in de zon kan zitten.
Het uurtje dat ik in de tuin ben
geweest is eigenlijk veel te kort en
er staat teveel in om allemaal te

benoemen. Er valt zoveel moois te
zien en uit alles blijkt dat er heel
veel liefde en passie in de tuin
gestopt is.
Cindy Moorlag

Koningsdag 26 april 2014
VADERLANDSE LIEDEREN ZINGEN
Tijdens de koningsmarkt kunt u in de Antoniuskerk te Kantens, samen met De Kaanster Vlinthippers en organist Martin Sprenger, vaderlandse
liederen zingen. In de kerk ligt een tiental exemplaren van de te zingen liederen klaar, om samen
met het koor en de organist mee te kunnen zingen.
Iedereen is van harte welkom. We beginnen om 10.00
uur en het duurt ongeveer 25 minuten.
Net als vorig jaar organiseert Kaanster Kermis
vanaf 13.00 uur weer tal van activiteiten bij molen
De Groote Geert. Naast de opblaasbare feesttent
zal er natuurlijk ook weer een groot springkussen
staan.
Komt allen op Koningsdag naar molen De Grote Geert!
_________________________________________________________

Koningsdag Jeu-De-Boules
14.00 uur (einde ± 17.00 uur)
Volgens beproefde methode, dus steeds mét een ander, tégen anderen.
Kosten voor competitiedeelnemers: gratis
Niet-competitiedeelnemers: 2,50
Drankjes: 1,00
Koffie en thee gratis
Knabbels gratis
Opgeven vóór 26 april bij:
Eric de Klerk
(heb je je al opgegeven dan hoef je niets te doen)
dedaeric@hotmail.com
T 0595 551766
_________________________________________________________

Redactioneel
Het maken van een krant kost veel tijd en energie. Elke maand weer zet
een heel team vrijwilligers zich in om er wat moois van te maken. Ook
is er vaak op het laatste moment nog van alles te doen en te regelen.
Zo ook vorige maand.
De vormgever belde mij op of ik nog wat kon regelen voor een lege pagina.
Er was dus nog een witte pagina. Ik ben in de telefoon geklommen en heb
twee mensen bereid gevonden nog een stukje te schrijven over de actie
NL Doet, en daar passende foto's bij te leveren. Nu heeft Anneke Moreel
haar naam er onder gezet, maar ben ik vergeten de fotograaf te noemen.
Ik wil daar graag mijn excuus voor aanbieden en bij deze Annet Eveleens
bedanken voor de mooie foto's.
Wilt u meer van haar zien dan gaat u naar: http://www.eveleensfotografie.nl/
Namens de redactie,
Wimjan Rietdijk
eindredacteur
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9. Aan welke activiteiten
in het dorp doe je mee?
Kermis, wandelvierdaagse.
1. We chatte ff met...
Hugo Frankruijter.
2. Wat is je favoriete muziek?
Bigfoot en Kraantje Pappie.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Als voetballer of judoka.
4. Waar kunnen we je in het
weekend (overdag of 's avonds)
tegenkomen.
Op het voetbalveld of de judomat.

5. Wat is je favoriete
vakantiebestemming?
Zuid-Frankrijk.
6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Tiramisu toetje.
7 Op welke site ben je vaak te
vinden?
Tanki online en YouTube.

10. Wat zou jij in het dorp waar
je woont, willen veranderen
en waarom?
Een voetbalveldje van Arjan Robben (zoals in Bedum) of een skatebaan.
11. Tot slot, met wie chatte we
de volgende keer?
Carmen (mijn zus).

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Ik wil graag profvoetballer of marinier worden.

Verhuizing van het
consultatiebureau in Kantens
Het consultatiebureau van Kantens, onderdeel van het Centrum voor
Jeugd en Gezin van de gemeente Eemsmond werd zes keer per jaar
gehouden in basisschool De Klinkenborg.
Jaren geleden werd hiervoor een
schoollokaal ingericht. Vanwege
toename van leerlingen is in 2003
dit lokaal weer door de school in
gebruik genomen.
Het consultatiebureau verhuisde
binnen de school naar de aula,
speellokaal en de peuterspeelzaal
en werd op de woensdagmiddag
gehouden.
Door nieuwe werkwijzen zoals invoering van het Digitaal Kind Dossier en gestelde kwaliteitsnormen
is het niet mogelijk nog langer het
consultatiebureau in Kantens te
houden. Met ingang van 1 april
2014 zal het consultatiebureau zijn
intrek nemen in Het Groene Kruisgebouw aan de Streeksterweg 22
te Usquert.

Om het Centrum voor Jeugd en
Gezin voor u dichtbij en laagdrempelig te laten zijn, heeft de gemeente Eemsmond in samenspraak met
de GGD (CJG) besloten maandelijks een inloopspreekuur te houden in dorpshuis t Schienvat, elke
eerste dinsdag van de maand van
11.00 11.30 uur.
Het eerstvolgende inloopspreekuur vindt plaats op 6 mei 2014 a.s.
U kunt binnen lopen als u vragen
heeft over de groei, ontwikkeling en
(op)voeding van uw kind. De GGDwijkverpleegkundige kan uw vragen beantwoorden en u eventueel
verwijzen naar andere partners in
het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Emmy Borger
regiomanager GGD in CJG
regio Noord/West

Vertecafé
Kantens
Het volgende vertelcafé is op 7 mei
a.s. om 8 uur in t Schienvat. We
hopen, dat er veel mensen komen
luisteren, want er zijn weer vertellers uitgenodigd.
Geert Zijlstra is in ons vertelcafé
midden in een boeiend verhaal
(april jl.).
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Vanaf mijn afstuderen aan de Universiteit te Utrecht in 1976 ben ik
actief geweest als arts. Na een jaar werken in het rooms-katholieke
streekziekenhuis in Oldenzaal op de eerste hulp en als assistent bij de
chirurgie en gynaecologie vertrok ik naar Lesotho, een betoverend mooi
zelfstandig landje ter grootte van België en omsloten door Zuid Afrika.
Door bemiddeling van Medicus Mundi kon ik daar werken in een klein
ziekenhuis te Butha Buthe. In die tijd was het heel normaal dat je als arts
een poos in Afrika ging werken. Nederland had de koning van Lesotho een
klein jaar lang onderdak verschaft in 1970 en sindsdien zorgde Nederland ervoor, dat er continue acht artsen in Lesotho werkzaam waren.
Omdat het land jarenlang een Brits
protectoraat was, sprak de bevolking uitstekend Engels en was het
percentage schoolgaande kinderen een van de hoogste in Afrika. Je
deed je werk op de polikliniek altijd
met iemand die de klachten van de
patiënten voor je in het Engels vertaalde. Elke dag bezochten zo'n 300400 mensen de polikliniek en het
kwam geregeld tot gevechten bij
het stiekeme voorkruipen.
De ene dag werkte je op de poli, de
andere dag in het ziekenhuis zelf,
waar de nieuwe opnames binnen
kwamen en de dagelijkse rondes
gedaan werden. Er waren zo'n 80
bedden. Het waren vooral de ernstig
zieke kinderen, gecompliceerde
bevallingen of verwondingen die
onder de opnames vielen. We opereerden van alles, van liesbreuken
tot schedellichtingen toe, maar de
keizersnede kwam het vaakst voor.
Opereren deed je altijd samen: de
één opereerde en de ander verzorgde de narcose en gaf de nodige
bemoedigende woorden, wanneer
je voor een moeilijke taak stond. Dit
schiep een vertrouwensband in het
artsenteam. Je had elkaar nodig. We
hadden ook een drukke anticonceptie poli, waar spiraaltjes werden
ingebracht. Het kindertal lag rond de
10-15, waarvan gemiddeld drie tot
zes kinderen niet boven de vier jaar
oud werden.
De verpleging functioneerde zeer
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zelfstandig en was bijzonder bekwaam. Er werden ook outclinics
bezocht, die uren rijden in de binnenlanden lagen. Hier heb ik vaak kiezen getrokken met een gewone nijptang en veel penicilline gespoten
tegen de veelvoorkomende syfilis.
Ik werkte met nog twee Nederlandse collega's in Butha Buthe en regelmatig ontmoetten we onze andere Nederlandse collega's in het
restaurant in de hoofdstad. Eigenlijk vormden we een heel hechte
groep en velen van hen zie ik nog
steeds.
In 1980 vertrok ik met mijn Australische man naar Perth in West Australië. Inmiddels had ik twee kinderen. Robbie, mijn oudste, werd in
Lesotho geboren en Helen in Kenia.
In Perth moest ik opnieuw mijn
medische examen doen, want het
Nederlandse artsenexamen werd
in Australië niet erkend. Slechts
20% van de kandidaten slaagde
voor dit examen, want er was weinig behoefte aan buitenlandse artsen. In 1984 behaalde ik het Australische artsendiploma en startte ik

als huisarts in een groepspraktijk
die nog maar net geopend was. De
praktijk was gebouwd op een braak
stuk land, dat over was gebleven
tussen de bestaande wijk en een
zeer grote nieuwbouwwijk. In het
gebouw was ook de apotheek gevestigd en het bloedlab. Het was
een zeer succesvolle formule, want
binnen enkele jaren werkten er 15
huisartsen. Met deze uitbreiding
was wel rekening gehouden en zo
hadden we continue zes spreekkamers in gebruik.
Omdat we tot 19.00 uur open waren
en ook op zaterdag en zondag,
werden we zeer druk bezocht. In
Australië mag iedereen naar de
arts van zijn of haar keuze gaan en
veel mensen gaan naar verschillende artsen tegelijkertijd. Dit kan
gemakkelijk tot medicatiemisbruik
leiden en er was dan ook een groot
misbruik in zware slaapmiddelen,
valium en morfine. Als huisarts
onderhielden wij dan ook een zogenaamde zwarte lijst, waarop beschrijvingen stonden van veelgebruikers. Geregeld hadden wij ook
de politie op de stoep om deze
veelgebruikers buiten de deur te
houden. Geregeld werd ons receptenboekje gestolen en dan moesten wij alle apotheken alarmeren,
om uit te kijken naar fake-recepten.
Het was een beetje wildwest en
had iets avontuurlijks, maar natuurlijk was het intriest.
Het doen van huisbezoek was in die
tijd al aan het verdwijnen. Het werd
nauwelijks gehonoreerd, d.w.z. het
kostte je meer geld, dan dat het
financieel opbracht. De paar artsen
die nog op huisbezoek gingen, deden dit uit overtuiging en ouderwetse beroepseer. Omdat ik overtuigd
was, dat huisbezoek bij het beroep
hoorde, bleef ik huisbezoeken doen.
Het bracht mij veel inzicht in de
thuissituaties van mensen. Achter
de deuren van die mooie alleenstaande bungalows, met nette tuinen, kon veel mis zijn. Verslaving
en eenzaamheid kwam ik vaak tegen. Mooi werk was het om patiënten thuis te laten sterven. Dit heb ik
vaak mogen faciliteren en begeleiden. Eind jaren 80 werd deze goedlopende praktijk verkocht aan Mayne Nickless, een internationaal
transportbedrijf en met hen vele
andere huisartspraktijken. In korte
tijd lagen veel patiëntendossiers
'op straat', omdat af en toe overgenomen praktijken failliet gingen.
Omdat Australië geen pensioenvoorziening heeft, zoals de AOW,
en destijds er ook wettelijk nog niet
in een pensioenfonds gespaard
werd, was het voor veel oudere

artsen aantrekkelijk hun praktijk
voor een hoge prijs te verkopen.
Met de opbrengst gingen ze beleggen en verder bleven zij gewoon
doorwerken in dezelfde praktijk en
behielden dus hun inkomen. Mayne Nickless miste de medische
kennis om de overgenomen praktijken winstgevend te houden en al
snel liep het aantal patiënten terug
en verdwenen veel artsen uit de
praktijk, natuurlijk waren wij allen
ook gekwetst door de onaangekondigde verkoop van de praktijk.
Mayne Nicless was ook niet vies
van contractvervalsing, maar je
stond machteloos. Het hoofdkantoor stond in Melbourne en de afgevaardigde was slechts een marionet. Ik besloot te blijven, omdat het
werk met mijn patiënten in wezen
niet te lijden had onder de nieuwe
situatie. Het werken met de oorspronkelijke collega en eigenaar
bleef mogelijk, doordat je je werk
had, maar het respect was weg.

psychologen, logopedisten, maatschappelijk werkers etc. en samen
beleid te maken en verantwoordelijkheid te dragen.
In de afgelopen 10 jaar ben ik getuige geweest van het grote uitkleden
in de ouderenzorg. In 2003 stonden
er nog activiteitenbegeleiders in
alle huiskamers van de PG afdeling
(waar de dementerenden wonen)
en was de aanwezigheid van een
verzorgende op de huiskamer verplicht. Nu zijn er nog nauwelijks
uren voor de activiteitenbegeleider
beschikbaar per afdeling en is er in
de huiskamers vaak geen toezicht
door de minimale inzet. Het afgelopen jaar zag ik een toename van

opnames van dementerenden, die
ook nog eens in een veel verder
gevorderd stadium van dementie
waren dan voorheen (na een periode van veel getob thuis). Deze groep
overleed vaak kort na opname. Dit
bracht een enorme druk mee op het
al uitgeklede team, daar het aantal
opnames meer dan verdubbeld
bleek te zijn. De voortdurende verandering in het bewonersbestand
leidde ook tot een toegenomen onrust onder de bewoners. Ik heb
enorme waardering gekregen voor
de verzorgenden, die het werk toch
maar blijven doen.
Het is grappig me te realiseren, dat
er nu granny-flats worden ontwikkeld voor de nieuwe situatie in
Nederland. Ik dacht altijd, dat Australië achter ons aan liep qua ouderenzorg, maar nu lijken de rollen
zich om te keren.
Over enkele jaren zal ik met pensioen moeten gaan. Ik zou graag
langer doorwerken, want het werk
blijft inhoudelijk altijd uitdagend en
boeiend. Samenwerken in teamverband is ook vreselijk leuk en dat
zal ik waarschijnlijk nog het meest
gaan missen.
Marjolein Kromhout
(Kantens)

Toen mijn kinderen hun studie hadden voltooid besloot ik terug naar
Nederland te komen. Mijn zoon
werkte in Tasmanië en mijn dochter
zou naar Queensland vertrekken.
Het betekende 3000 km naar Tasmanië en 5000 km naar Queensland. Inmiddels was ik gescheiden
en had ik enorme heimwee naar
Nederland. Met het fiat van beide
kinderen arriveerde ik in 2003 in
Nederland. Binnen enkele maanden
had ik werk, als basisarts in verpleeghuis Blauwbörgje in Groningen. Dit was nieuw voor mij, om met
alleen ouderen te werken en veelal
met demente ouderen. In Australië
waren er maar mondjesmaat verpleeghuizen: particuliere verpleeghuisjes, die tot een kerk behoorden
of alleen voor Nederlanders bedoeld
waren bijvoorbeeld. Ouderen werden daar wel in zogenaamde granny-flats ondergebracht in de tuin van
een van de kinderen.
Het was een grote omschakeling
om te moeten samenwerken met
5

Programma Kaanster Kermis
21 T/M 24 MEI 2014
Woensdag 21 mei
Kermis
Braderie & rommelmarkt
van 14.00 20.00 uur
Voor een standplaats: neem contact op met Miranda Blaauwwiekel
M 06 13418101
Grote bingo
Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 24 mei
Kermis
Radio Noord
Vanaf 10.00 uur aansluitend zaterdagmiddagfestijn met stormbaan
en 'Siemen Pommel'
Coverband 'Too loud for Betsy'
Vanaf 21.00 uur

Donderdag 22 mei
Kermis
Open podium
Vanaf 20.00 uur
Vrijdag 23 mei
Kermis
35+ voetbaltoernooi
Vanaf 19.00 uur
DJ Peter Zuidhof
Vanaf 20.00 uur

Altijd gratis entree!
U komt toch ook!
www.kaansterkermis.nl

CSCW-Feestcomité
organiseert dauwtrapmorgen
met ontbijt
Op Hemelvaartsdag, 29 mei a.s., is er een dauwtrapmorgen. Lijkt het
je wat om 's morgens voor zonsopkomst een wandeling te maken
in de mooie natuur rond Kantens? Vogels spotten en plantjes
ontdekken en de zon zien opkomen en er zal iemand bij zijn die enige
uitleg hierover kan geven, dus een morgen om naar uit te zien.
Wie een verrekijker heeft, hang hem om en een fototoestel mee kan
ook geen kwaad en wie een vogel-/plantenboekje heeft, neem het
maar mee. Aan het eind van deze prachtige natuurwandeling staat
er voor iedereen een ontbijt klaar.
Start:
05.15 uur
Waar:
Theaterwerkplaats
aan de Oosterweg 4 te Kantens
Ontbijt na de wandeltocht
Kosten:
volwassenen 7,00
kinderen t/m 12 jaar 5,00
vierde kind gratis, vooraf te betalen
door middel van envelop in de brievenbus
Opgave:
voor 24 mei bij Marten Miske
Langestraat 13 te Kantens
E m.miske@hetnet.nl
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in 2001 vertrokken we uit de stad
en kochten een kabouterhuisje in
Garrelsweer. Een geweldige plek
aan het Damsterdiep. Hier werden
ook onze beide dochters geboren,
Luna en Terre. Na de geboorte van
Terre bleek dat het kabouterhuisje
toch echt te klein werd. Hier had ik
inmiddels ook mijn bedrijfje 'De
Zingende Zaag'.
Mijn naam is Dick Stukkien en het is alweer 32 jaar geleden dat ik
verhuisde uit Kantens.
Op twee jarige leeftijd verhuisden we vanuit de stad naar Kantens om
daar in de kroeg aan het Boterdiep achter de molen te gaan wonen. Voor
mijn ouders was het hebben van een café geen succes, dus werd het al
spoedig opgedoekt. Mijn lagere schoolperiode heb ik ervaren als een zeer
leuke tijd, totdat er een eind kwam aan de relatie van mijn ouders.

In 2006 konden we het voormalige
Doopsgezinde kerkje met bijbehorende kosterswoning in Zeerijp
kopen. Dat was een goeie zet. Het
kerkje kreeg de naam 'De Kleine
Antonius' en is inmiddels een bekende locatie voor vergaderingen,
coaching, trainingen en yoga. Ook
hebben we hier al veel leuke concerten kunnen organiseren met
o.a. Jan Kuiper en de tweeling
Tangarine (bekend van DWDD).
Twee jaar geleden startten we ook
onze Bed & Breakfast 'Slapen in
het orgel'. We ontvangen inmiddels iedere week gasten. Sinds dit
jaar hebben we ook 'praktijk Bezinnig', dit is Sacha haar domein.
Het is een praktijk voor coaching
en training voor kwetsbare krachtpatsers die even vastlopen in hun
leven. Op donderdagavond geeft
Sacha yogalessen. Binnenkort

Ik ging, achteraf gezien, een pittige
tijd tegemoet. Geheel tegen mijn
zin in vertrokken mijn moeder,
mijn zus en ik naar Groningen. Dit
was ook precies in de periode dat
ik naar de middelbare school zou
gaan. Het werd de Leon van Gelder
Middenschool. Wekelijks bleef ik
in Kantens komen om zoveel mogelijk vast te houden aan mijn
vertrouwde oude wereld.
Ik besloot om er een poosje uit te
gaan en vertrok, vlak voor mijn
18e, een aantal maanden naar
Spanje, Caspe om precies te zijn.
Het is een geweldig leuk stadje in
het binnenland van Spanje. Na hier
een beetje geproefd te hebben van
de zelfstandigheid en de vrijheid
ben ik vertrokken naar Australië
en daar 10 maand gebleven. Ik
woonde in Air. Dat is een klein
stadje vlakbij Townsville aan de
Great Barrier Reef. Ik heb er veel
gewerkt en mijn rijbewijs gehaald.
Weer terug in Nederland, het was

worden deze uitgebreid met een
extra les.
Uiteraard is er in de periode dat ik
in Kantens kwam wonen en nu,
met Sacha en mijn dochters, in
Zeerijp woon nog veel meer gebeurd, maar dat past niet allemaal
in dit boekje.
Ik heb geprobeerd jullie in vogelvlucht te vertellen wat er in hoofdlijnen in mijn leven gebeurd is.
Kom gerust eens langs in 'De Kleine Antonius' of kijk eens op onze
site: www.dekleineantonius.nl.
Hierop staan alle activiteiten die
we momenteel doen. Sacha en ik
zijn inmiddels allebei 43, Luna is
inmiddels 12 en gaat na de zomervakantie naar de middelbare
school en Terre is alweer bijna 9.
We wonen met veel plezier in Zeerijp en zijn voorlopig zeker van
plan om hier nog een tijd te wonen.
Groet aan alle bekenden
(ook aan niet bekenden),
Dick Stukkien

toen 1990, kon ik een tabakszaak
met tijdschriften en zoetwaren
overnemen in de Oude Kijk in 't
Jatstraat. Een stukje zekerheid en
zelfstandigheid die ik op dat moment wel spannend vond. Voor
mijn 21ste was deze winkel van
mij. Het was zeven dagen in de
week werken, waarvan zes in de
winkel. Hier heb ik zeer veel van
geleerd. In 1997 was ik er wel
klaar mee en heb ik de zaak verkocht. In deze periode woonde ik
overigens in Usquert in de voormalige supermarkt naast Garage
Schollema.
De creativiteit die bij mij al volop
aanwezig was moest toen maar
eens tot uiting komen en ik begon
langzaamaan met kluswerk in de
stad Groningen. Later werd het
meer verfijnd en richtte ik me meer
op meubels en maatwerk. Aan het
eind van 1999 werd ik verliefd op
Sacha, we waren toen inmiddels
29. We woonden al vlot samen en
7

Gerda Onnes
Gerda woont sinds 2005 met haar partner Roelf aan de Langestraat in
Kantens. Steeds vaker duikt de naam 'Gerda Onnes' op, wanneer het gaat
om diverse activiteiten in en om Kantens. Op een regenachtige avond
in april drink ik een kop koffie bij haar aan de keukentafel en Gerda vertelt
…
Gerda is 58 jaar geleden geboren in
de stad Groningen. Na de lagere
school heeft ze de huishoudschool
gedaan, hoewel ze eigenlijk het
advies kreeg voor mavo/havo.
Gerda had geen trek in leren, maar
wilde aan het werk en is het kappersvak ingerold. Na een paar jaar
kwam ze erachter dat dit niet haar
'ding' was, maar dat ze de kunstacademie (Minerva) wilde volgen.
Helaas was hier minimaal mavo
voor nodig. Gerda is daarom begonnen aan de mavo voor volwassenen, maar toen ze hoorde dat de
toelatingseis voor Minerva was
verhoogd naar havo, is ze vroegtijdig met de mavo gestopt. Ze is aan
het werk gegaan bij diverse winkels en sprong af en toe bij bij haar
voormalige kapper. Ondertussen
volgde ze diverse schildercursussen en zelfs de lerarenopleiding
'tekenen', maar mocht vanwege
haar vooropleiding geen examen
doen. Ze heeft daar met name de
vakken gevolgd die haar interesseerden.
Drie keer is scheepsrecht, want bij
het derde toelatingsexamen voor
Minerva (als je werk goed genoeg
was kon je óók worden toegelaten)
is Gerda in 1986 alsnog toegelaten.

Vanwege haar leeftijd (boven de
30) kon de vijfjarige opleiding alleen nog in de avonduren gevolgd
worden. Gerda koos de studierichting 'vrij schilderen' en studeerde
'netjes' vijf jaar later in 1991 af.
Beeldend kunstenaar wilde Gerda
worden en zijn en ze heeft zich
direct ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder de naam 'De
Witte Lelie'.
Al vóór haar opleiding aan de kunstacademie leerde ze Roelf kennen.
Roelf was vertegenwoordiger,
maar door een reorganisatie werkloos geworden. Terwijl Gerda schilderde, heeft Roelf de taken van het
organiseren van cursussen en exposities op zich genomen, alsmede de verkoop van haar schilderijen. Ondanks de overheidssteun
voor beginnende kunstenaars
(WIK), konden ze met alleen verkoop van de schilderijen, niet helemaal in hun onderhoud voorzien,
dus zeker niet in de toekomst zónder overheidssteun. Heel toevallig
kwam in 1994 een boedel van een
lijstenmakerij te koop en dat hebben zij opgekocht. Roelf heeft zich
hier in verdiept en bekwaamd en zo
kwam er een tweede tak bij. 'De
Witte Lelie' werd dus uitgebreid.
Verkopen van schilderijen en lijsten vanuit huis was niet ideaal en in
1995 kwam het winkelpand aan de
Meeuwerderweg in Groningen op
hun pad. Hier vestigde zich toen de
lijstenmakerij, alsmede de verkoop
en advisering hiervan, door Roelf.
Hij heeft zelfs een galerie boven de
winkel gebouwd om werken van
anderen te kunnen exposeren. Op
deze manier kon Gerda zich volledig richten op het schilderen. Om
meer afstand te scheppen tussen
werk en woning zijn zij in 2005 op
zoek gegaan naar een huis buiten
de stad, op zoek naar een plek waar
ruimte en rust is en waar het 's
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nachts nog donker is. En dat vonden
ze uiteindelijk aan de Langestraat
in Kantens, waar een deel van de
woning is ingericht als atelier. Gerda werkt bij voorkeur met acrylverf, omdat het snel droogt. Ze schildert met name realistische beelden en haalt haar inspiratie uit haar
directe levenswereld. Zoals de dieren om haar heen, het Hogeland en
op verzoek portretten.
Dat het schilderen haar in het bloed
zit is niet verbazingwekkend. Opa
Onnes schilderde al hobbymatig
en ook haar andere opa heeft lessen gevolgd aan de tekenacademie. Vader Minne Onnes is op latere leeftijd naar Minerva gegaan,
werd één jaar eerder toegelaten
dan Gerda! Hij heeft van schilderen
ook zijn beroep gemaakt. Moeder,
broers en zussen zijn geen 'profs',
maar beoefenen deze kunst vooral
hobbymatig, waarbij vooral haar
moeder, en soms haar zus, graag
meedoet met de workshops.
Elke dinsdagochtend én dinsdagavond geeft Gerda schildercursussen aan een groep cursisten van
maximaal acht personen in haar
atelier in Kantens. Ze maakt hier
nauwelijks reclame voor, maar de

cursussen lopen erg goed. De cursisten komen uit de Stad, het Hogeland en zelfs één uit Duitsland! Vroeger werkte ze tijdens haar cursussen met vaste thema's of onderwerpen of technieken, nu laat ze het
meer vrij aan de cursisten. Dit
vraagt wel een andere begeleiding
van een groep.
Sinds een aantal jaren verzorgt
Gerda, samen met Rita Pool in t
Schienvat, twee maal per maand
ook workshops van een dag, inclusief lunch. Gerda bedenkt de thema's, maar hier mag van worden
afgeweken.
Over enkele weken sluit het pand in
Groningen haar deuren. Schilderijen en lijsten zijn luxeartikelen en
in de huidige crisistijd was dat ook
voor 'De Witte Lelie' goed te merken. Er waren dagen en zelfs weken
bij dat er praktisch niets werd verkocht. Wat blijft zijn de verkopen
van de werken van Gerda, de workshops en de schildercursussen
vanuit hun woning in Kantens.
In de Minervatijd was ze verbonden
aan een werkgroep in het verenigingsgebouw in haar woonbuurt in
de Stad. De ene week werd infor-

matief ingevuld, de andere week
actief. Zelf was Gerda best sportief,
had diverse sporten wel eens beoefend en wilde als meisje altijd
danseres worden. Zo vroeg men
haar om een ochtend een 'sportles'
voor te bereiden. Zonder opleiding
en zonder papieren heeft ze een
lesje voorbereid en men was heel
enthousiast. Door middel van zelfeducatie (tv, lezen) en een interne
opleiding op een sportschool (via
een vriendin) heeft ze veel geleerd
en zich ontwikkeld op het gebied
van aerobics (later BOMmen) en
callanetics. Met deze ervaringen
en kennis op zak, verzorgt ze al
sinds 2008 elke week (nu woensdagavond) een uurtje Bodyshape in
t Schienvat. Bodyshape is een combinatie van aerobics en callanetics.
Dat Gerda enthousiast en creatief
is, hebben we hierboven wel kunnen lezen. Beide eigenschappen
heeft ze ook benut bij het medeinitiatiefnemen van het Vertelfestival in Kantens, voor het eerst in
2010. Aan zo'n vertelfestival gaat
veel voorbereiding vooraf: goede
vertellers (profs en amateurs) zoeken en reserveren, subsidies regelen, geschikte huiskamers regelen, etc.
De vertellers (ondertussen een echt
vak!) vertellen vaak een zelf geschreven/bedacht verhaal van ongeveer een half uur. Sommige vertellers wisselen dit af met muziek
of proza.
Sommige subsidieverleners verlangen ook 'inbreng uit het dorp' en
daarom is het Vertelfestival vanaf
2013 uitgebreid met workshops,
zoals leren schrijven of leren vertellen.
Dit jaar vindt het Vertelfestival

plaats op 31 augustus, waarbij ook
de kinderen van de lagere school
weer worden betrokken. De bekende verteller Erik van Dort probeert
de kinderen te motiveren om ook
zelf te vertellen. Omdat het Vertelfestival met name door mensen
van buiten Kantens werd bezocht,
heeft de organisatie onlangs het
Vertelcafé gelanceerd. Dit vindt
maandelijks plaats in t Schienvat
en er wordt verteld door, meestal,
twee amateur-vertellers. Ook is er
gelegenheid om zelf te vertellen.
De organisatie ziet dit Vertelcafé
met name als een open podium om
te leren vertellen. Steeds meer
mensen maken kennis met het
vertellen in het Vertelcafé.
Het regent niet meer en de koffie is
op. Gerda heeft veel verteld over
haar actieve, creatieve en enthousiaste levensinvulling. Ik bedank
haar heel hartelijk voor haar openhartigheid en we zien elkaar vast
gauw weer, bij …..
Alette de Vries-Rennen

NATIONALE MOLENDAG 2014

Ontdek je molen
Nationale Molendag wordt in 2014 op zaterdag 10 en/of zondag 11 mei
gehouden. In dit weekend draaien bijna alle molens van Nederland en zijn
ruim 950 molens open voor bezoek.
Het thema voor dit jaar is: 'Ontdek
je molen', waarbij activiteiten voor
kinderen centraal staan. Molens
kunnen heel veel zoals meel malen, water pompen, olie persen of
hout zagen. Nationale Molendag is
een mooie gelegenheid om te ontdekken hoe dit in zijn werk gaat, dus
noteer deze data in je agenda en
bezoek één van de open molens.
Ook koren- en pelmolen De Groote
Geert in Kantens is dan twee dagen
geopend. Van 10.00 - 17.00 uur

vertelt de molenaar over zijn hobby
en met genoeg wind zal de molen
gerst tot gort pellen. Voor kinderen
zijn er gratis kleurplaten om thuis te
kleuren. Kom naar de molen in
Kantens en 'Ontdek De Groote
Geert'!
Molenaar Gerad Werkman
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Overzeese voetbalwedstrijd
KRC C-junioren

Op 22 maart jl. stond er bij de C-junioren van Voetbalvereniging K.R.C.
een bijzondere voetbalwedstrijd op het programma. Normaal gesproken
is er niet zoveel bijzonders aan een uitwedstrijd, maar dat was deze keer
toch wel enigszins anders: de jeugd diende namelijk aan te treden op de
groene mat van Voetbalvereniging 'De Monnik' op .... Schiermonnikoog!
Een potje ballen op één van de
Waddeneilanden, ja, dat mag met
recht bijzonder genoemd worden,
niet zozeer omdat ze daar andere
regels kennen, een bijzonder tenue
dragen of dat de bal er een rare
vorm heeft, nee, dat niet. Maar
bijzonder is natuurlijk wel de mooie
overtocht, zowel op de heen- als op
de terugreis. Wat te zeggen van de
weidse blik die geboden wordt,
wanneer men over de Waddenzee
dobbert: eerst Schiermonnikoog,
dat langzaamaan van vage vormen
aan de horizon overgaat in gedetailleerde verschijningen zoals de haven, een vuurtoren, bos en duinen,
een watertoren, om maar wat te
noemen. En dan blijkt aan de andere zijde dat de horizon zich inmiddels heeft bekommerd om de sluizen en de haven van Lauwersoog,
langzaam slokt zij deze op... Een
ritueel dat zich elke keer weer voltrekt bij de reis van vasteland naar
eiland en bij de terugtocht vanzelfsprekend omgekeerd.
Om kwart over acht vertrok de
stoet spelers, trainers en supporters vanaf thuishonk Sportpark 'De
Kooi' en de geplande inscheping
van half tien verliep probleemloos.
De zon moest tijdens de overtocht
het onderspit delven tegen de volop
aanwezige bewolking en er stond
op het dek een stevige bries: al met
al ingrediënten om eens lekker uit
te waaien! De één gaf er de voorkeur aan om dit kortstondig te laten
zijn, weer een ander kon er geen
genoeg van krijgen, vooral de jeugd
niet! Na het aanmeren stapten de
Kantsters in de bus en die bracht
hen via de strakke buitenwegen in
het pittoreske dorp. Dit was levendig als altijd, wat deze keer mede
veroorzaakt werd door de drukte
vanwege een plaatselijke looptocht.
Uiteindelijk werd er halt gehouden
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op de toegangsweg tot het strand,
tevens de entree naar 'De Monnik'.
Omdat het weer het niet aantrekkelijk maakte om buiten activiteiten te
ontplooien, werd besloten de tijd tot
de wedstrijd door te brengen in de
knusse kantine van de gastvrije
eilanders.
In de tijd na de wedstrijd had het
gros nog een wandeling door dorp
of duinen gemaakt en om half vijf
vond het onvermijdelijke plaats:
afscheid nemen van alle pracht die
Schiermonnikoog biedt. Nadat de
koppen waren geteld, werd er met
weemoed verplaatst aan boord. En
aan het einde van de overtocht sijpelde langzaam het kort verkregen
vakantiegevoel weg, om plaats te
maken voor de daagse beslommeringen van het continent...
O ja, natuurlijk werd er ook gevoetbald, maar laten we daar kort over
zijn. Bij rust hadden de eilandbewoners een 1-0 voorsprong bereikt.
De KRC-coaches waren er van
overtuigd dat die achterstand in de
tweede helft kon worden weggepoetst, maar niets bleek minder
waar. Na twee keer 35 minuten
stond de eindstand van 6-1 op het
scorebord. De blauw-witten waren
niet bij machte geweest om er uit te
halen wat er normaal gesproken in
zit. Wellicht waren opgedane indrukken zoals de overtocht, het
zeezicht, de frisse lucht en het ontspannende karakter van Schiermonnikoog juist een beetje teveel
van het goede geweest...!
Jan Moorlag

Naschrift Jermaine
I.M. Bessie
Door tragische gebeurtenissen is mijn kippenbestand van vier gezonde
kippen teruggebracht tot één exemplaar.
Zo begon ik mijn Rimpels in het februarinummer van 2011.
Ik beschreef hoe een marterachtige in enkele weken tijd steeds weer een
gaatje ontdekte in mijn kippenhok en een aangevreten kadaver achterliet.
Slechts één zevenjarig, zwart krielkipje overleefde de slachtpartij. Ik
overwoog mijn kippenhobby te stoppen, maar ik schafte nieuwe kippen
aan uit sociale overwegingen voor mijn kipje op leeftijd. Haar wegdoen
was geen optie en haar de nek omdraaien, ben ik te schijterig voor. Kip
eet ik met smaak, maar mijn eigen kippen zijn heilig. Noem het hypocriet.
Toentertijd was zij de oudste. Zeven jaar is een redelijke leeftijd voor een
krielkip.
In mijn volgende Rimpels, van maart 2011, had ik haar Bessie gedoopt.
Zij werd verrast met vier nieuwe kippen van een andere krielsoort.
Helemaal vlekkeloos verloopt zo'n kennismaking bij kippen niet. Vanuit
Bessie's gezichtspunt verhaalde ik hoe zij die vreemde kippen maar rare
wezens vond. Ze leken allemaal op elkaar en deden anders. Zij merkte
tot haar schrik en ook tot haar vreugde dat zij zich ineens bovenaan de
hiërarchie van de kippenpikorde bevond. Dit had zo z'n voordelen. Als er
voedsel in het hok werd gegooid mocht zij als eerste erop af. Niet dat er
te weinig overbleef voor de anderen, maar het gaat om het principe.
Ik was zo bevlogen dat ik er nog een deel drie aan vastknoopte in het
aprilnummer van dat jaar. Deze allegorie, waar mijn kipjes voor mensen
stonden, liep positief af. De vreemde wezens wenden. Ik schreef er
hoopvol 'Einde' onder.
Het echte einde liet nog enkele jaren op zich wachten. Onlangs stierf
Bessie, tien jaar oud. Ze werd ziek, zonderde zich af en at en dronk niet
meer. Dat gebeurde wel eens vaker, maar ik wist haar steeds weer op
te peppen. Ik nam haar in quarantaine, frommelde wat zaadjes in haar
snavel, liet haar verplicht drinken, maar dit keer redde ze het niet. 's
Morgens vond ik haar dood.
Nu is een kippendood anders dan het verlies van een hond of van een kat.
In de tuin hebben wij een kat begraven en er is ook een graf met de as van
onze hond. Een kip begraven doen we niet. Er zouden dan al heel wat
bloemperkjes of moestuinstukjes als grafzerkjes geëindigd zijn. Onze
Bessie had na haar marteravontuur ook alweer nieuwe krieltjes overleefd.
Oneerbiedig verdwijnt zij in de groene container. Nu was die afgelopen
vrijdag net geleegd dus ze lag onderin. Ik had wel wat zaagsel uit haar
hokje uit piëteit onder en over haar gestrooid, zodat ze lekker lag en niet
direct iedere keer zichtbaar was als je de container opendeed. In de loop
van de week kwamen er takken en ander overbodig tuinspul bovenop.
Het is weer vrijdag. Zojuist kwam de vuilniswagen. Voor ons huis stond
de groene container met daarin het stoffelijk overschot van Bessie. De
vrachtauto stopte, schoof zijn
armen naar onze bak, tilde hem
op en keerde hem boven de auto
om, zodat Bessie als laatste in
haar begrafenisauto terecht
kwam. Ze lag immers onderop.
Ik keek ernaar en memoreerde
nog eenmaal het leven van ons
kipje en de vele eitjes die ze ons
nagelaten had.
Ze zal tot compost verwerkt worden. Eén keer per jaar is het
gratis compostophaaldag. Dit
jaar is net geweest. Ze zal een
jaar moeten wachten.
Misschien eindigen haar resten
vruchtbaar in haar eigen tuin.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com

Voor alle mensen die naar aanleiding van mijn vorige Rimpels over
de wielrenster Jermaine, vol verwachting naar haar hebben uitgekeken, de volgende mededeling: zij stond op de startlijst, maar heeft
vlak voor de Energiewacht Tour haar sleutelbeen gebroken en is dus
niet gestart.
Vanaf deze plaats van harte beterschap Jermaine en volgend jaar
wacht ik weer op je.
Eric

Wandelvierdaagse
12-13-14 EN 15 MEI
Maandag 12 mei is de start van de wandelvierdaagse. De afstand is vijf
km. De start is vanaf t Schienvat te Kantens. De route loopt dit jaar niet
alleen door het prachtige landschap
maar ook door heel mooie gebouwen.
Inschrijven voor de vijf km vanaf
17.45 uur, maar dit kan ook vooraf
via mail door naam en de hoeveelste keer te mailen naar
m.miske@hetnet.nl. Dit kan tot 10
mei 18.00 uur. Vertrek vijf km is om
18.15 uur. Inschrijfgeld is 3.50, te
voldoen bij de start.
M. Miske
Langestraat 13
9995 PD Kantens
E m.miske@hetnet.nl

Opbrengst collecte's
De ZOA collecte gehouden van 23 - 29 maart jl. heeft in de dorpen
Stitswerd, Rottum, Kantens een opbrengst opgeleverd van 372,21.
Hartelijk dank, Greet Doornbos
De collecte voor het Reumafonds heeft in de dorpen Kantens, Rottum en
Stitswerd 499,14 opgebracht. Allen hartelijk dank!
Met vriendelijke groeten, Jannie Knot
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Van Dou en Nou op t Hogelaand (3) Dodenherdenken
Van boer en knecht, vraauw en maaid 1940 - 1945

Petret
Nou wie n nije keunenk hemmen,
mouten der ien veul openboare
gebaauwen nije stoatsiepetretten
komen. n Petret van keunegin Beatrix kinnen ie nou veur n prikje
kopen. Ol keunegin, nou prinses
Beatrix droug geern grode houden.
Dat haar n reden. Zo kon elkenain
heur aal van vèrren stoan of zitten
zain. t Petret mit n woas van roodwit-blaauwe vlaag der overhèn
vond k prachteg. Mor zai was ook
bekend deur heur hoardracht en t
petret van kunstenoares Marthe
Röling oet Oethoezen mit keunegin
ien n winterjas zunder houd was
mooi ien aal zien ainvoud. n Poar
dikke swaarde lienen en t was heur!
Der binnen aal wat kunstenoars en
fotogroafen veur nije keunenk aan
t waark west.
Lesten binnen mit heur nijmoudse
digitoale apperoaten hail wat
maans. Keunenk mout ter op verdacht wezen den ze liggen haitied
op loer en leggen ales vaast. Den
het e volgens gonnent te laange of
te korde broekspiepen of zien pak
zit nait goud en n rooie broek mag
ook nait meer. Ie kinnen mènsen t
nait gaauw noar t zin doun. Noast
keunegin Maxima is t stoer veur
hom om oet te blinken.
k Mag geern ien t blad 'Vorsten' de
petretten bekieken. Lest wer t 200joareg bestoan van de Landmacht
herdocht en doarbie wer de voandelgroutnis aan de keunenk brocht.
Fotogroafen haren heur toustellen
mit telelenzen noatuurlek ien de
aanslag. Keunenk zaag der ien zien
uniform meroakel oet en was mooi
glad om kop. Bie áin petret konden
ie zo ien zien linker oor kieken. Ie
konden t oorsmeer nog nét nait
zitten zain, mor wel wat hoarkes.
Zol hai gain trimmerke hemmen?
Och, ie mouten mor zo reken, hai
wordt zundag 27 pril 47 joar en as
ie wat oller worden, begunt t hoar
joe op plekken te gruien woar ie t
aiglieks laiver nait hemmen willen.
k Wens hom n schiere verjoardag!
Anje van der Hoek
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SCHOULMEESTERSVERSLOAGEN
Ien 1828 kregen aal Grunneger schoulmeesters n vroagenliest ien hoes,
om aan wait te kommen hou t der heer ging ien Stad & Ommelaand.
Kösters schreven dat onnerschaaid tussen boeren en boden wat beschoaven en kennes aanbelangt, aal groder wer. Benoam dikke baauwboeren kregen lef en laipen achter ideeën van Verlichten aan. Paardie
boeren wazzen nogal op aigen veurdail oet en haren te min oog veur heur
boden. Ien vergelieken mit aner lougsvolk, wazzen boerenaarbaaiders
der stoaregaan op achteroet goan.
VAAST EN LÖS VOLK
Veur paardie boeren wer aarbaid
benoam n kostenpost, dij nait te
veul oplopen mos. Lös volk was ien
t uur nogal wat duurder, mor haar
gain emoleminten, en ging vot as t
waark aan kaant was. Dat was gain
perbleem zo laank as ter aarbaid
zat was. Dou dörsmesienen opkwammen was ter gain volk meer
neudeg veur blokdörsen en ien laange, dure wintertied kon t lözze volk
niks meer verdainen. Benoam dou
krises van 1823 begunde en vernijs
ien 1878 mos ter bezunegd worren
en wer wintertied veur n bult waarkvolk n tied van aarmoude.
T NUT
Dou domie Jan Nieuwenhuyzen ien
1784 Moatschoppij tot Nut van t
Aalgemain oprichtte, kwammen
overaal Departeminten tot stand.
Op t Hogelaand t eerst ien Middelsom 1801. Motor van t Nut was
“Verlichten”. t Zol vanzulf goud
kommen mit t minskdom, as biegeleuf en terdietsies stee mouken
veur aarbaaidzoamhaid en wil om
wat te leren. t Mankaaierde t gewone volk aan kennes, beschoaven
en ienzicht en doar mos wat aan
doan worren, zodat elk en ain zulfredzoam wer. Boeren en vraauwen
werren der tou aanzet om heur
boden zoveul as aitskon bie te bringen. Dat is lank nait overaal gebeurd. t Nut het n bult gouds doan
mit braaischoulen, bibeltaiken,
spoarbanken, zaikenfondsen,
kweekschoulen en schoulboukjes.
Mor t bleef aait ainrichtensverkeer,
aarbaiders konnen gain lid van t Nut
worren en lu mit moderne ideeën
konnen t ook wel vergeten.
T GENOOTSCHAP VAN NIEVERHAID
Ien 1837 is ien Onnerndaam eerste
boerenvakverainen van haile wereld opricht. t Is sikkom nait veur te
stellen houveul of t Genootschap
doan het aan onnerzuik, onnerwies
en veurlichten. Grunneger boeren
werren zo beste vaklu van haile
wereld.

Ook hier was “Verlichten”motor,
minsken mozzen kaans kriegen
om op aigen kracht veuroet te
kommen.Pioniers gavven t goie
veurbeeld. t Genootschop haar begrip veur t waarkvolk “dat voor de
landbouwer het goud uit de bodem
graaft”. Der werren “Vroagpunten
aan leden veurlegd, antwoorden
werren aal joaren ofdrukt ien “Handelingen”. Benoam winterwaarklooshaid wer beproat en of doar wat
aan te doun was. Boeren gingen
vlas verbaauwen omreden dat gaf
winterwaark. Boeren werren wezen op heur plicht boden kennes bie
te brengen en heur te leren hou of zai
mit heur vrije tied omgoan mozzen.
Der wer n kemizzie aanwezen dij
noazuik doun zol hou of t laip ien
omgang van boer mit knecht en
vraauw mit maaid. Doar was wel
wat op aan te maarken, benoam
over woon-en sloapgelegenhaid.

Herdenken,
omzain noar,
stilstoan bie,
luustern noar..,
twei menuten.
Twei menuten
herdenken wie
dei heur leven,
heur alles gavven,
dei heur leven
ontnomen weur.
Twei menuten
omzain,
noar Vught,
noar Scheveningen,
noar Margraten,
noar Dachau,
noar…
Twei menuten
stilstoan bie
noar wel wait woar
en houveul doden
in 'n wereld
dei op vrede wacht…
Twei menuten
luustern
noar 't fluustern
van stilte:
van stemmen
dei verstomden.

Loater meer.

Daan van Vliet

Aldert B.Ritzema
______________________________

Oet: Hailgewoon
_________________________________________

Hogelandster Schriefwedstried
Deur Stichten Kunstgaang Kaampke wer n Hogelandster Schriefwedstried op poten zet. Jan van Dijk won bie de groten mit dit gedicht:

Mien Hogelaand
Mien Hogelaand
Sikkom elke dag ien kraant
Laank veur vreezuikers t verzegde laand
Beschaarmt achter n hoge diek
Bezongen oet laifde, t torentje van Spiek
En doen ien Oskerd, mit zien lèlke wichter
Mor wat staist lesttied voak ien kraant
Altmoal ien de ban van de Schoal van Richter
Scheuren
Scheuren ien de muren
Scheuren ien t vertraauwen
Mien Hogelaand
Veuls te voak ien kraant.
Jan van Dijk

Kerkdiensten
DORPSKERK ROTTUM
Alle diensten zijn in het dorpshuis
van Rottum.

Donderdag 29 mei
Hemelvaartsdag
09.30 uur leesdienst
Zondag 1 juni
09.30 uur ds. P. Roos
19.30 uur ds. P. Roos
____________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM

Zondag 27 april
19.00 uur ds. F. Stalman
Zondag 11 mei
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
Zondag 25 mei
19.00 uur ds. A. Lagendijk
______________________________________________
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 27 april
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
Zondag 4 mei
09.30 uur - ds. A.J. Minnema, Baflo
14.30 uur - leesdienst O. Spriensma
Zondag 11 mei
11.00 uur - ds. J.M. Beute, Leens
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 18 mei
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. G.J. Pruijssen, Loppersum
Zondag 25 mei
11.00 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
16.00 uur - ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
Donderdag 29 mei - Hemelvaart
19.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 1 juni
09.30 uur - leesdienst R. Welfing
14.30 uur - ds. P.A. Slager
____________________________________________
KERKDIENSTEN CHRISTELIJK
GEREFORMEERDEKERK KANTENS
(Wijzigingen voorbehouden)
Zondag 27 april
09.30 uur leesdienst
19.30 uur ds. M. Bergsma
regionale jeugddienst
Zondag 4 mei
09.30 uur ds. J.C. Wessels
19.00 uur ds. J.C. Wessels
Zondag 11 mei
09.30 uur ds. J.C.L. Starreveld
14.30 uur ds. J.C.L. Starreveld
Zondag 18 mei
09.30 uur ds. J. Sijtsma
14.30 uur ds. J. Sijtsma
Zondag 25 mei
09.30 uur student A.A.L. Aaldering
14.30 uur student A.A.L. Aaldering

Zondag 27 april
10.00 uur ds. E.J. Struif, Oosterwolde
gezamenlijke dienst met Gereformeerde Kerk Onderdendam
Zondag 4 mei
10.00 uur ds. H.J. van der Wal,
Groningen
Zondag 11 mei
11.00 uur ds. G.J. Roest, Stedum
Zondag 18 mei
10.00 uur drs. S.J. Prins
Zondag 25 mei
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
koffie en thee in Salem
Donderdag 29 mei
10.00 uur drs. J.W. Bassie, Groningen
Hemelvaartsdag dienst in Stitswerd
gezamenlijke dienst met de Gereformeerde kerk Onderdendam
Zondag 1 juni
10.00 uur ds. C.E. Lavooij, Vaassen
koffie en thee in Salem
____________________________________________

Uw steun maakt
het verschil
Na ons laatste bezoek en na veel
gezien te hebben, willen we nu iets
praktisch gaan ondernemen, naast
de hulp die we bieden met het
uitdelen van voedsel en goederen.
Deze keer willen we onze eigen
kennis gebruiken en de doucheruimte, aanpakken, compleet alles
er uit, en dan eindelijk alles schoon
en nieuw maken. Dit is echt hard
nodig! Ook zullen we de vloer van
het aangebouwde stuk gaan betegelen.
We willen dit in oktober gaan ondernemen, maar alleen met uw gift
kunnen we dit realiseren, wilt u ons
helpen?
Namens moeder Roza,
Faleminderit shum!IVriendelijk
dank!
René Zuidema en Janharm Beenes
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Geopend
vrijdag van 17.00 - 19.00 uur
(ook afhaal)
zaterdag 17.00 - 20.00 uur
In salon 'Leutje Lanteern ' kunt u
ook iedere vrijdag en zaterdag
aanschuiven bij de stamtafel in de
kleine huiskamer!
Weekend menu's v.a. .. 5,25
2 en 3 mei
Kapucijnerschotel
(gehakt, spekjes, uitjes)
9 en 10 mei
Woknoedels met sla
16 en 17 mei
Gebakken aardappels, spinazie
en vlees
23 en 24 mei
Macaroni met gebakken ei
30 en 31 mei
Aardappelzalmtaart met sla
Diverse menu's
Soep v.d. dag ............... 2,00
Toetje v.d. dag ............. 1,75
Spareribschotel ............. 7,25
Zalmschotel .................. 7,25
Karbonade .................... 6,25
Schnitzel ...................... 7,25
Shoarmaschotel ........... 6,25
Visfilet ........................... 5,25
Macaroni ...................... 5,25
Bami ............................. 5,25
Gevulde tortilla's
(met gehakt/groente en salade)
..................................... 5,25
Pannenkoek
Naturel .......................... 2,00
Kaas/spek ..................... 2,75
Maaltijd pannenkoek
(gevuld met groente en vlees) ..
..................................... 5,25
Schotels worden geserveerd met
gebakken aardappels of frites/salade of groente v/d dag. Menu's
ook voor afhaal.
Ook uw adres voor frites, snacks
en Max patat v.a. .........
1,25

Tot ziens bij Jeanet & Rita

Weekenddiensten

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

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

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

Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
_____________________________________________________________________________________________

23 en 24 april
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
25 en 26 april
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
27 en 28 april
H. Meursing
Middelstum - T 0595 552292
29 en 30 april
J.F. Perdok
Baflo - T 0595 422723
1 en 2 mei
J.D. Buwalda
Bedum - T 050 3013994
3 en 4 mei
C.H. de Lange
Leens - T 0595 571427
5 mei
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 441545
6 mei
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
7 en 8 mei
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595 413684
10 en 11 mei
Dental care
Bedum - T 050 3010880
17 en 18 mei
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum - T 0595 441740
24 en 25 mei
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 441545
28 en 29 mei
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595 402015
__________________________________________________
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 - T 0595 - 437555
__________________________________________________
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KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173
_____________________________________________________________________________________________

Woensdag 7 mei
t Schienvat
vertelcafé
Zaterdag 10 mei
Groote Geert
10.00 - 17.00 uur
Molen weekend
t Schienvat
20.00 uur
De Music Boys (Middelstum)
60 jarig jubileum
entree 5,00

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

Maandag 12 mei
t Schienvat
18.15 uur
wandelvierdaagse

Agenda

Dinsdag 13 mei
t Schienvat
18.15 uur
wandelvierdaagse
t Schienvat
20.00 uur
Facelift Fitness
Lineke Veenstra
entree gratis

Rottum
Vanwege herstelwerkzaamheden,
ten gevolge van de aardbevingen,
is er geen expositie in de kerk van
Rottum.
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane
Zaterdag 26 april
Jeu-de-boulesbaan
14.00 - 17.00 uur
Koningsdag jeu-de-boules
____________________________________________

Kantens

Woensdag 14 mei
t Schienvat
18.15 uur
wandelvierdaagse
Donderdag 15 mei
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop
t Schienvat
18.15 uur
wandelvierdaagse
Donderdag 22 mei
t Schienvat
EU verkiezingen
inloop schilderworkshop
(zie elders in de krant)

Zaterdag 26 april
Rondom de kerk
10.00 -13.00 uur
Vrijmarkt
Antoniuskerk
Zingen van Vaderlandse liederen
Molen De Groote Geert
v.a.13.00 uur
Koningsdagfeesten

Dinsdag 27 mei
t Schienvat
19.30 uur
AED cursus

Donderdag 1 mei
t Schienvat
10.00 16.00 uur
schilderworkshop

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur

Dinsdag 6 mei
t Schienvat
11.00 - 12.00 uur
inloopspreekuur consultatiebureau

Donderdag 29 mei
Theaterwerkplaats
05.15 uur
dauwtrappen

Gratis workshop Facelift Fitness

Vaste activiteiten t Schienvat
Dinsdag
19.30 - 21.30 uur
volleybal

Op dinsdag 13 mei a.s. organiseert t Schienvat, samen met Schoonheidspraktijk Belliev, een workshop Facelift Fitness.
Wil je je huid op een natuurlijke manier verbeteren? Doe dan mee met deze
workshop gezichtsgymnastiek. Lineke Veenstra van Schoonheidspraktijk Belliev leert je alle oefeningen. Ook krijg je uitleg over goede en
schadelijke ingrediënten in huidproducten.

Woensdag
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
19.30 - 21.30 uur
handwerkclub (één keer per twee
weken)

Opgeven kan bij Rita Pool van t Schienvat, of bij Lineke Veenstra via
info@belliev.nl. Aanvang 20.00 uur. Gratis entree, consumpties voor
eigen rekening. Minimale deelname 10 dames. Meer informatie over
Facelift Fitness: www.belliev.nl.

Donderdag
V.a. 19.30 uur
damclub
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend en
de stamtafel in de familiekamer
20.00 - 23.00 uur
biljartclub
Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend en
de stamtafel in de familiekamer
18.00 - 20.00 uur
De Vlinthippers

Schilderworkshop
Tijdens de Europese Parlementsverkiezingen op 22 mei wordt er in
t Schienvat, door Gerda Onnes, een
inloop schilderworkshop georganiseerd, waar een ieder zich, zowel
voor een uurtje als ook een geheel
verzorgde dag, kan uitleven.
Eén uur: 10,00 (incl. koffie en
materiaal).
Verzorgde dag van 10.00 - 16.00
uur: (incl. koffie, thee, borrel en
materiaal) en een heerlijke lunch
30,00.

Drukte in het dorp
Zet alvast in de agenda!
Op zondag 31 augustus vindt
de derde editie van het vertelfestival plaats. Een dag met
vertellers, muziekworkshops
en veel gezelligheid. In het
volgende t Lougnijs meer informatie of kijk op de site.
www.vertelfestival.kantens.nl

Mooi wéér
Nu wil ik zon zijn met de zon
niet denken en niets doen
maar licht zijn als 'n luchtballon
en groen zijn met het groen
en wat ik voor belangrijk hou
dat leg ik naast me neer
nu wil ik blauw zijn met het blauw
mooi wéér zijn met het wéér.
Toon Hermans
Uit: Ontbijten met jou.
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Foto van de maand
Vanaf Helwerd het kerkje van Rottum in het voorjaar.
Annet Eveleens
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49ste Op Roakeldaisfestival
komt in zicht
Over iets meer dan twee maanden gaat het internationale dans- en muziekfestival 'Op Roakeldais' voor de
49ste keer van start. In 2014 zal het festival plaatsvinden van donderdag 26 juni tot en met zondag 29 juni.
Alle voortekenen wijzen erop dat het ook dit jaar weer een prachtig festival gaat worden.
Vorig jaar hebben we met veel
succes een aantal veranderingen
in het festivalprogramma doorgevoerd. Zo zullen we de basisschoolkinderen uit de regio voor donderdag 26 juni weer uitnodigen om een
culturele en educatieve reis rond
de wereld te laten beleven. We
verwachten meer aanmeldingen
dan de 1250 leerlingen van vorig
jaar en zullen daarom ook 's middags workshops en voorstellingen
voor de kinderen hebben.
Op vrijdagavond staat het 'Op
Roakeldaisplein' weer in het teken
van de Latin Night. Met optredens
van dansgroepen uit Mexico en
Peru zal het een waar Latijns-Amerikaans feest worden. De dansgroepen zullen een speciale Latin
Night performance instuderen. Na
afloop van hun optredens nemen ze
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je bij de hand om de heupen eens
flink los te swingen. Onder de muzikale leiding van een Belgische
Latin band en een Latin DJ zal de
Latin Night hét salsa feest van de
vrijdagavond worden!
Ook op de andere dagen is er genoeg dansspektakel. Zo verwachten wij groepen uit Zuid-Afrika, Sri
Lanka, Thailand, Benin, Polen en
Mongolië. Allemaal groepen met
bijzondere kwaliteiten. Zo zal ZuidAfrika u verrassen met prachtige
zang, zijn de Thaise dansen bijzonder gracieus en de Mongoolse
groep zal een show laten zien vol
acrobatiek! De komende weken
zullen we op onze website en via
onze sociale mediakanalen nog
meer dansgroepen bekend gaan
maken.

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
22,50 per jaar (per 1-1-2014).
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros - Rottum.
Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. Wever T 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijsbaanvereniging van Kantens.

Oud papier
Woensdag
28 mei
T 0595 - 551788

