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Drie kanjers uit Kantens
Dit jaar op vrijdag 25 april, een dag voor de eerste Koningsdag, kregen drie kanjers uit Kantens een koninklijke
onderscheiding.
Germ Martini is benoemd door de
koning tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau voor zijn enorme
inzet en werk voor de KNRM, hier
is hij mee bezig vanaf 1990 tot
heden. Verder is hij mede oprichter
van de partij GemeenteBelangen
Eemsmond. Nog steeds is hij hier
de voorzitter van. Een bijzondere
verdienste is de nazorg die hij in
2006 verleende aan het reddingsstation Ameland. De boot van dat
station kapseisde een aantal keren
tijdens een reddingsoperatie. Hij
heeft de bemanning en familie opgevangen en nazorg verleend. Zijn
evaluatie van het gebeuren kreeg
ook Internationaal veel waardering.
Martha Krijgsheld is al meer dan
20 jaar pleegouder. Bij één van haar
pleegkinderen werd FAS (Foedraal
Alcohol Syndroom) geconstateerd,
een levenslange ziekte die lichamelijke en geestelijke problemen
veroorzaakt. In 2002 richtte Martha
de FAS stichting op en tot op de dag
van vandaag is ze er de voorzitter
van. Het is inmiddels een stichting

met nationale en internationale status. Onder haar leiding organiseert
de stichting een tweejaarlijks Europees symposium. Ook zet ze zich al
jaren in voor de protestantse kerk
Kantens - Stitswerd. Tenslotte is ze
zeven jaar lid geweest van het
schoolbestuur van de Wicher Zitsemaschool in Middelstum.
Martha is benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
Marten Miske is sinds 1978 leider
van de gereformeerde jeugdclub in
Kantens en dat is hij nog steeds. In
1980 is hij vrijwilliger geworden
van CSCW waar hij later in het
bestuur kwam en tegenwoordig is
hij daar voorzitter van. Onder zijn
leiding is er een aantal jaren geleden een probleemloze fusie geweest tussen het feestcomité en
CSCW. Onder zijn bezielende leiding worden er allerlei activiteiten
georganiseerd. Marten is al jaren
lid van Advendo en naast toneelspelen is hij ook verantwoordelijk
voor de meest mooie decors. Ook
is Marten lid geweest van de vrij-

willige brandweer in Kantens totdat
deze werd opgeheven. Als laatste
ondersteunt Marten de organisatie
Op Roakeldais bij de opvang van de
gasten.
Marten is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
Wij als redactie zijn blij dat het zijne
Majesteit heeft behaagd deze drie
kanjers een waardering te geven.
Namens de hele redactie wil ik ze
dan ook van harte feliciteren met
deze onderscheiding.
Jullie verdienen het!
Wimjan Rietdijk
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Voortgang Denktank
Voor wie vergeten was wat de Denktank ook al weer inhield, volgt hier
een korte inleiding om het geheugen op te frissen.
Eind vorig jaar heeft de NAM contact gezocht met de Vereniging
Dorpsbelangen Kantens. Als er initiatieven ontplooid zouden worden
om de sociale- en duurzame leefbaarheid van het dorp te verbeteren
zou de NAM die financieel willen
ondersteunen. Zij vinden het belangrijk om goed ‘buurmanschap’
te tonen en vinden de leefbaarheid
van het Groninger platteland een
belangrijk gegeven.
In t Lougnijs werd een oproep geplaatst ‘wie wilde meedenken’ en
gelukkig was een aantal mensen,
jong en oud, bereid om mee te doen.
Wij zijn nu vier keer bij elkaar gekomen en hebben veel gepraat en
nagedacht wat te doen. Je kunt wel
van alles bedenken, maar het moet
ook financieel haalbaar zijn, evenals de energie en de tijd die erin
gestoken kan worden.
Een aantal ideeën ligt nu op tafel die
nog verder uitgewerkt gaan worden om te kijken of ze te realiseren
zijn. Zo denken wij aan:

11 energiebesparende maatregelen voor t Schienvat.
12 investeren in audio-visuele
middelen voor t Schienvat
13 duurzame milieuvoorzieningen
in de vorm van fruitbomen
of een gezamenlijke moestuin.
14 voorzieningen voor kinderen en
jongeren.
Zoals u kunt lezen zijn dit nog maar
plannen in het beginstadium. Hebt
u zelf nog een idee, laat het ons
weten.
Wilt u ook meepraten en meedenken, laat het ons ook weten. Wij
roepen vooral jongeren op om mee
te doen, want zij zijn tenslotte de
toekomst van ons dorp.
U kunt uw suggesties enz. mailen
naar een lid van de VDK: John van
de Rijdt, M jsvanderijdt@home.nl
Anneke v. d. Graaf

Verkiezingsuitslag stembureau Kantens:
Er kwamen 401 kiezers stemmen, dit is 53.3%. De stemmen zijn als als
volgt uitgebracht:
CDA ................................ 48
PvdA ............................... 32
D66 ................................ 33
SP .................................. 59
Artikel 50 ......................... 2
Piratenpartij ...................... 4
De Groenen ...................... 2
LDP ................................. 0
Ikkiesvooreerlijk.eu ........... 1
Aandacht en Eenvoud ......... 0
Ongeldig ........................... 1
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PVV .................................. 25
VVD .................................. 23
Gr. Links ........................... 35
ChristenUnie SGP ............... 96
IQ ...................................... 0
50 PLUS ............................. 7
Anti EU(ro) Partij ................. 0
Jezus Leeft ......................... 5
Partij voor de Dieren ........... 24
Blanco ............................... 4

Jan Croeze ontvangt
stimuleringsprijs 2014
Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Kantens ontving Jan Croeze de stimuleringsprijs 2014. Hij
ontving deze prijs uit handen van de voorzitter. De stimuleringsprijs is
een geldprijs die in 1999 in het leven is geroepen en bestemd is voor
vrijwilligers, verenigingen of instanties die zich onderscheidend of
verdienstelijk hebben ingezet voor de samenleving in ons dorp.
Het is inmiddels alweer 19 jaar
geleden dat Jan Croeze zijn intrek
nam in ons dorp en sinds die tijd is
hij niet meer uit het straatbeeld van
Kantens weg te denken. Al gauw
maakte Jan zich onmisbaar voor
ons dorp. Zo is hij niet meer weg te
denken bij het voetbalveld, waar hij
er als terreinmeester voor zorgt dat
de velden altijd tiptop in orde zijn.
Even wordt het stil…, we schrijven
2009 als Jan ernstig ziek wordt. Het
dorp schrikt op van dit nare bericht,
maar is blij dat Jan na een periode
van revalidatie terugkeert naar
Kantens en zich weer helemaal
mengt in het dorpsleven. Niet alleen voor de voetbalvereniging doet
Jan veel vrijwilligerswerk. Jan is
iemand die altijd bereid is de dorps-

genoten een handje te helpen. Of
het nu gaat om een klusje binnenshuis, het doen van een paar boodschappen voor een zieke dorpsbewoner of een handje helpen in de
tuin, Jan staat altijd voor iedereen
klaar.
‘Met de toekenning van de stimuleringsprijs aan Jan Croeze spreekt de
Vereniging Dorpsbelangen Kantens
haar waardering uit voor de positieve bijdrage die Jan in de afgelopen
decennia heeft geleverd aan de leefbaarheid in Kantens en daar zijn we
trots op’, aldus de voorzitter. ‘Hij is
een bescheiden man met een groot
hart en zeer geliefd bij de inwoners
van ons dorp. Jan hoort bij Kantens
en Kantens hoort bij Jan en zo moutve t holden!’.

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke weer?
De stilte van de natuur.
1. Even voorstellen:
Jurrie Koster, wonende Pastorieweg 23, Kantens sinds 1986.
2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Ik loop of fiets, ben op Fraamborg of
werk in de (particuliere) tuin of doe
mantelzorg.
3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Het ontbijt dat voor je klaarstaat als
je in een hotel logeert. Is altijd weer
een verrassing!
4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Alles, behalve een net pak.
5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Fietstocht langs de zeedijk van
Ameland.
6. Naar welke radiozender(s) luister je het liefst en waarom?
Radio 1 voor het nieuws of Radio 5.

8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Helaas, mag ik bedanken? Schenk
het geld maar aan de Voedselbank.
9. Wat zou je doen met 1 miljoen?
Investeren in huishoudelijke- en
medische robottechnologie voor
een zorgeloze oude dag.
10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Werken bij het U.W.V.
11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Rondreis door Engeland.
12. Aan wie geef je De Pen door?
Jan Croeze, misschien wel de
meest ondergewaardeerde vrijwilliger van Kantens.
(Red. nu niet meer dus, zie elders
in de krant)
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Bestuur VDK neemt afscheid van
Marjolein Kromhout
Op 26 maart heeft de Vereniging Dorpsbelangen Kantens tijdens de
jaarvergadering afscheid genomen van Marjolein Kromhout. Als secretaris van het bestuur was Marjolein zes jaar lang betrokken bij het wel
en wee van de vereniging. Daarnaast zette ze zich ook persoonlijk in voor
diverse projecten van de vereniging, zoals het onderhoud van het bos en
het herstel van beschadigde graven op de begraafplaats in ons dorp. Als
dank voor haar enorme inzet in de afgelopen jaren ontving zij uit handen
van de voorzitter een bloemetje en een kleine attentie.
Met het vertrek van Marjolein zijn wij dringend op zoek naar aanvulling
binnen het bestuur. De Vereniging Dorpsbelangen Kantens is een schakel
tussen de gemeenschap en de gemeente waarbij het behoud van de
leefbaarheid in ons dorp centraal staat.
Lijkt het je leuk om je hiervoor in te zetten, neem dan zo spoedig mogelijk
contact op met één van de volgende bestuursleden:
Geert Doornbos
John van de Rijdt
Jolanda Stallaert
Erik Kuiper

T 0595 55 72 50
T 0595 55 13 95
T 0595 55 23 03
T 06 21 21 66 67

Een mailtje sturen mag natuurlijk ook: dorpsbelangen@kantens.nl
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Aan boord is de voertaal Engels. Er
is 18 man personeel aan boord,
meerdere nationaliteiten. Kapitein,
twee-drie stuurmannen, drie machinisten, een elektricien, bootsman, de matrozen, kok en messman. Er is een fitnessruimte aan
boord. Boeken en films ook aanwezig.
...

nee uitgevaren

Heerlijk om in Kantens op te groeien. Zodra de school uit was, naar huis
rennen, soldatenkloffie aan en spelen met mijn vriendjes. Als ik voor de
derde keer nat en modderig thuiskwam kon ik binnen blijven, driemaal
is scheepsrecht. Na de basisschool naar het HHC in Uithuizen. Het
diploma vmbo kader gehaald. Ik wist niet zo goed wat ik wilde gaan doen:
‘was zee niet iets voor mij?’ Naar de open dag gegaan in Delfzijl en ja,
dat wilde ik wel.
Na twee jaar ben ik overgestapt
naar een leer/werk traject. Rederij
Feederlines, waar ik vakantiewerk
deed, begon met een eigen opleiding. Zes weken varen en zes weken leren. Dat paste beter bij mij.
Daar behaalde ik mijn diploma voor
stuurman. Inmiddels had ik al wel
een idee wat ik wilde, de vracht had
ik wel gezien en genoeg ervaren. Ik
wilde de zeesleepvaart in. Alle zeeën bevaren, van oost naar west en

van noord naar zuid, nooit weten
wat je vracht is en wat er onderweg
gebeurt. De rederij Fairmount had
ik al uitgekozen, gesolliciteerd en
van beide kanten waren we het snel
eens. Ik kon beginnen. Mijn eerste
tocht van 11.500 zeemijlen zit er op.
We sleepten een booreiland van
Singapore naar Curaçao. Dat heeft
bijna vier en een halve maand geduurd. Onderweg wel verschillen-

de keren een haven aangedaan,
Mauritius, Durban, Namibië, Trinidad en tot slot Willemstad op Curaçao. In deze havens doen we vooral
cargoruns, dit houdt in dat we voedsel en reserveonderdelen naar het
booreiland brengen. Er wordt ook
wel eens iemand ziek of een familielid van de bemanning wordt ziek
(of het is een smoes omdat ze naar
huis toe willen). Het booreiland
wordt dan losgelaten en het betreffende bemanningslid naar de
dichtstbijzijnde haven gebracht. Het
booreiland dat wij versleepten had
130 tot 150 man personeel aan
boord, er wordt gewoon doorgewerkt. Het booreiland was gloednieuw en werd afgebouwd tijdens
de vaart.
Het verslepen van een booreiland
is een behoorlijke klus als je ziet
wat er allemaal bij komt kijken.
Waar je rekening mee moet houden
is de lengte van de draad. Deze is
op volle zee rond de 1300 meter. Je
wilt zoveel mogelijk draad uitgeven want dan kan er meer kracht op
komen. Doordat je zoveel draad uit
hebt staan wordt de doorhang van
de draad ook groot. Dit is afhanke-

lijk van de hoeveelheid draad en de
kracht waar je mee trekt. De doorhang is meestal rond de vijftig meter
onder water. Als je in ondieper
water komt moet je de draad inkorten anders kan hij over de grond
gaan slepen en dat moet natuurlijk
niet. Doordat je gaat inkorten kan er
ook minder kracht komen op de
draad en kun je dus minder hard
varen. Verder moet je natuurlijk
rekening houden met stroom, wind
en de staat van de zee. Door deze
factoren kan de sleep flink gaan
gieren, van bakboord naar stuurboord en andersom. Voor de rest
zijn de dagelijkse werkzaamheden, buiten wachtlopen om, het
onderhoud van het schip. Iedereen
aan boord heeft hierin zijn eigen
taak. Mijn taak is de veiligheid
regelen, brandblusinstallaties
checken en life saving appliances
regelen.

Graag wil ik een eigen huis, het
liefst in Groningen, daar ben ik vaak,
ontmoet ik vrienden en ga soms
naar techno-feesten. Beetje uit mijn
dak gaan. En als jullie dit eind mei
lezen ben ik in Zuid-Korea of onderweg er naar toe om een sleep te
halen voor Noorwegen … en daarna kom ik weer ingevlogen!
Groeten vanaf de oceaan,
Fíonn Loughnane
________________________________________

Gezellige
rommelmarkt
Vrijdagavond 30 mei van 18.00 21.00 uur is er weer een rommelmarkt in het dorpshuis te Rottum.
Woensdagavond 28 mei van 19.00
- 21.00 kunt u uw overbodige spulletjes inleveren bij het dorpshuis te
Rottum. Mocht u later, of eerder,
toch nog iets vinden wat verkocht
kan worden, wij zijn vrijdagmiddag
in het dorpshuis aanwezig.
De opbrengst gaat naar de Rottumer kerk, het kerkhof, Thais Joaptje en de Vereniging Dorpsbelangen Rottum.
Contactpersoon voor de rommelmarkt is Jannie Dijk, T 551850.
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Hallo. Mijn naam is Erik Dijksterhuis. Ik ben 34 jaar oud, geboren en
getogen in Kantens en sinds kort ben ik begonnen met een eigen bedrijf,
Dijksterhuis-Watersport. Wat voor 10 jaar terug voor mij begonnen is
als een hobby, is nu een eigen bedrijf, gespecialiseerd in het repareren
en onderhouden van buitenboordmotoren.
Door het wonen aan het water heb
ik van kleins af aan iets met het
water gehad. Vroeger eerst met pa
en moe mee uit varen, later (en nu
nog steeds) zelf een bootje dat in het
water ligt. Eerst met peddels, maar
daar was ik snel op uitgekeken.
Dus maar op zoek naar een motortje. Vaak bleek dat een motor niet
helemaal deugde en aangezien ik
zelf wel wat wist van motoren,
kreeg ik de motor dan toch vaak wel
weer klaar. Ook kreeg ik steeds
vaker motortjes aangeboden voor
reparatie of voor de verkoop en al
doende leert men.
In de loop der jaren heb ik de nodige
kennis opgedaan en sinds vorig
jaar kwamen er ook steeds meer
mensen vragen of ik hun motor een
onderhoudsbeurt kon geven. Dit
houdt feitelijk in dat je ervoor zorgt
dat de motor weer goed draait. Dus
nieuwe olie, nieuwe bougies, controleren van de empeller, controleren van de bedrading, controle van
de lagers en van de draaiende delen, schoon maken van de carburateur etc.
Vandaar dat het idee vorig jaar
kwam om hier een eigen bedrijf in
te beginnen. Je hebt talenten om ze
te benutten en ik vind het een hele
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mooie bedrijfstak om werkzaam in
te zijn. Zowel de reparatie- als de
onderhoudskant hebben mijn interesse, dus geen bootverkoop, stalling e.d.
Door mij hierop te richten probeer
ik er ook voor de zorgen dat de klant
zo snel mogelijk weer met veel
plezier kan varen, want dat is uiteindelijk mijn bedoeling. Met oudere motoren is het de uitdaging om ze
weer goed draaiend te krijgen, al is
dit niet altijd even gemakkelijk.
Maar ook de nieuwere motoren
hebben onderhoud nodig, net als
een nieuwe auto. Zo voorkomt u
onnodig hoge reparatiekosten.
Laat uw motor dus tijdig nakijken
bij:
Dijksterhuis-Watersport
Middelstumerweg 4
9995 PZKantens.
T 0595 - 850410
E info@dijksterhuis-watersport.nl
www-dijksterhuis-watersport.nl
Tot ziens
Erik Dijksterhuis

Ik zal me even voorstellen: Mijn
naam is Pia Meinders. Ik ben 57
jaar en in februari in Kantens aan de
Bredeweg komen wonen.
Hoe ik hier terecht ben gekomen?
We waren eens op visite in Kantens
en toen vond ik Kantens al zo heerlijk rustig. We hadden ons hondje
bij ons en dat wist op een gegeven
moment weg te wandelen. Na een
poosje misten we hem en zijn we
hem gaan zoeken.
Ik dacht, waar zou ik langs lopen als
ik hem was? Ik was al een stuk de
Bredeweg op toen ik iemand tegenkwam. Op mijn vraag of die een
bont hondje gezien had werd bevestigend geantwoord en nadat ik
een stukje het bos in was gegaan
zag ik hem in de verte huppelen.
Verrast door de heerlijke ‘oer’ stilte
zoals ik mij die herinnerde uit mijn
jeugd toen mijn grootouders in een
klein boerderijtje woonden bij Tolbert. Zij woonden een heel eind van
de verharde weg en de stilte die ik
in Kantens ervoer bracht mij in
gedachten weer terug.
Toen kwam er helaas een moment
in ons huwelijk waarin mijn vrouw
aangaf te willen scheiden en na een
paar maanden was ik zover dat ik
me, net als zij, in had laten schrijven voor andere woonruimte. Want
ik had ondertussen besloten dat ik
buiten de stad wilde wonen, ver
weg van het verkeersgeluid van de
A7.
In die tijd kwam ik weer eens in
Kantens en zag mijn huidige huisje
leegstaan. Ik bedacht me toen dat ik

eigenlijk ook wel ingeschreven
wilde staan in Kantens. Ik heb contact met de woningstichting opgenomen en hoorde dat ze nog geen
liefhebber voor de woning hadden
en wanneer ik me liet inschrijven
als woningzoekende kon ik meedraaien in het toewijzingsproces.
Met als resultaat dat ik nieuwe
inwoonster van Kantens ben geworden. Ik had in mijn huis direct
een goed gevoel en ik genoot van de
stilte en rust. Door te wandelen met
de hond kwam ik wel in gesprek
met andere inwoners uit Kantens.
Het valt me op dat mensen uit vele
windstreken in Kantens wonen en
allen die ik sprak gaven aan hier tot
volle tevredenheid te verblijven.
Maar ik werk als medewerkster bij
Gebiedsbeheer openbare ruimte.
Dat betekent in mijn geval dat ik de
wijkveegster ben in de wijk Hoogkerk. Daarvoor was ik werkzaam
bij de Milieu Dienst bij de ondergrondse toiletten onder de Grote
Markt. Mijn gemeentelijke carrière
ben ik ooit begonnen als eerste
vrouwelijke buschauffeur van de
gemeente Groningen.
Ik ga zoveel mogelijk op de fiets en
geniet van de dagelijkse fietstochten van en naar mijn werk. Dat
betekent dat ik er doordeweeks een
niet erg sociaal leven op nahoud.
Toen kwam ik Rita (van t Schien-

vat) tegen, ze was ook met een
hondje, sprak mij aan en stelde zich
aan mij voor. Ze vertelde me heel
enthousiast over haar bezigheden
wat betreft t Schienvat en alle activiteiten daar en ook attendeerde ze
mij op de eetsalon. Ze legde me uit
dat daar op vrijdag- en zaterdagavond voor een kleine prijs heerlijke
maaltijden genuttigd konden worden en dat je heel gezellig ook aan
de grote tafel kon aanschuiven,
waar geregeld dezelfde mensen
komen. Ook alleenstaanden die het
gezellig vinden om samen te eten
en ondertussen hun verhaal kwijt
kunnen. Dat leek me wel wat, alleen al om het feit dat ik dan niet zou
hoeven koken. Nu ben ik inmiddels
al vele keren daar gaan eten en ik
kijk doordeweeks al naar het weekend uit omdat het inmiddels zo
vertrouwd voelt om daar heen te
gaan. Op de vrijdagavond blijf ik
ook na de maaltijd nog gezellig
napraten en al een paar keer is het
zelfs laat geworden. Ik heb al behoorlijk wat mensen leren kennen

en voel me heel gastvrij opgenomen hier in Kantens. Ik heb de
indruk dat iedereen hier welkom is
en dat je, als je dat zelf wilt, snel
‘ertussen’ komt. En verder jezelf
kunt zijn. Ik ga ook meedoen met de
schilderworkshop, ik wil namelijk
wel wat beter leren schilderen dan
ik tot nog toe gedaan heb. In t Schienvat hangen heel veel mooie schilderijen die daar al gemaakt zijn en
ook hele mooie foto’s, gemaakt
door leden van de fotoclub, ook heel
knap. Mijn jongste zoon heeft ook
sinds kort fotograferen als hobby.
Gaandeweg merk ik dat dit een
levendig dorp is waar veel creatieve mensen wonen, die op vele
manieren werken en ontspannen.
Legio mogelijkheden hier; daar ben
ik inmiddels wel achter. Ik ben in
elk geval blij dat ik in Kantens terecht ben gekomen!
Pia Meinders

Neem je vriendjes, vriendinnetjes
en klasgenootjes mee
Zaterdag 28 juni a.s. om 09.00 uur starten we met onze jaarlijkse
jeugddag bij vv KRC.
Alle kinderen van Kantens en omstreken vanaf 5 jaar t/m 15 jaar zijn
die zaterdag van harte uitgenodigd
om samen met alle jeugdleden een
leuke afsluiting van het seizoen te
maken.
Met onze jongste voetballers gaan
we een spellencircuit spelen. De
oudere kinderen gaan onderling een
voetbaltoernooi spelen. Uiteraard

wordt er voor eten en drinken gezorgd.
Als super afsluiting gaan de kinderen tegen hun ouders voetballen
(ouders graag in het oranje gekleed).
Tot ziens op zaterdag 28 juni a.s.
vanaf 09.00 uur bij KRC!
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de familie Blaauwwiekel
Na een aantal onstuimige en regenachtige dagen is het eindelijk weer
een mooie dag als ik de tuin van Roelf en Astrid, aan de Langestraat in
Kantens, bezoek. De tuin heeft niet geleden onder het weer en staat er
dan ook prachtig bij.

Ik heb een potje met vet …
Direct de eerste dag na de meivakantie stond de wandelvierdaagse in
Kantens op het programma. Maandag 12 mei tot en met donderdag 15
mei werd er dagelijks vijf kilometer om en rond Kantens gewandeld door
zo’n 76 deelnemers.
Na een week lang regenachtig en
koud weer, begon maandagmiddag tegen vijf uur de zon door te
breken. Gelukkig maar, want om
zes uur kon vanaf t Schienvat gestart worden met de eerste route
van de wandelvierdaagse. Deze
dag werden de kinderen bij aanvang verblijd met een drinkzak,
gesponsord door de Rabobank.
Deze zak kon gevuld worden met
water of limonade en kon bevestigd
worden aan je broekriemlus of jas.
Ervaring leerde dat deze zak wel
erg groot en, indien gevuld, ook erg
zwaar aan je broek bungelde. Deze
dag leidde de route ons via de Middelstumerweg, Oosterburen bij
Middelstum, om Ewsum heen en
weer terug via het fietspad naar
Kantens. Op het parkeerterrein bij
Ewsum werd er gestempeld en
kregen de deelnemers een beker
limonade met wat lekkers erbij.
De tweede dag bracht de route ons
naar Rottum en weer terug. Altijd
een mooie en veilige route, behalve
in de bocht bij de Usquerderweg-’t
Lage Eind. Midden in het dorp Rottum werd er gestempeld en kregen
de deelnemers limonade en koek,
aangeboden door de Plus te Middelstum. Er waaide een straffe wind,
maar daar lieten we ons niet door
weerhouden.
De derde dag leidde via de Oosterweg, via boerderij Krakenborg (fam.
Koopmans/Kuiper), via boerderij
Oosterland (fam. Bijsterveld), via
de Klinkenborgerweg weer terug
naar t Schienvat. In de boerderij van
fam. Bijsterveld kregen de kinderen Chocomel of Fristi (van Campina/Friesche Vlag) en een stuk zelfgemaakte kaas. Erg lekker! Even
verderop konden er kalfjes en
koeien bekeken en geaaid worden.
Ondanks de gure regenwind, hielden we het ook vandaag weer droog!
Donderdag was de laatste en meest
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zonnige dag en de organisatie had
de deelnemers gevraagd om verkleed te komen. Degene die het
mooist/leukst of meest origineel
was verkleed kon een prijsje tegemoet zien. De route liep via de
Langestraat, Bredewegstraat, Bredeweg, door het Kaanster bos,
jeugdhonk en Molenweg naar t
Schienvat. Zodra je een stempel en
wat limonade had gekregen, liep je
de route in tegengestelde richting
nog een keer. Ergens in het hoge
gras in het Kaanster bos lag de
‘huisfotograaf van t Lougnijs’ op de
loer om wat plaatjes te schieten. Bij
aankomst stonden veel papa’s,
mama’s, oma’s en opa’s de deelnemers te verwelkomen met bloemen en soms ook wat lekkers. Er
was toch wel weer een prestatie
geleverd!
Bij het ophalen van de welverdiende medaille, kregen de deelnemers
nog een bakje patat! Dat ging er in
als koek!
De prijswinnaars van de verkleedpartij waren Kim Ruitenga, Caroline Vriezema en Enno Oost en kregen van Rita en Jeannet van t
Schienvat een presentje aangeboden.
De jaarlijkse wandelvierdaagse in
Kantens is weer voorbij. Hoewel ik
mijn kinderen niet meer bij de hand
hoef te nemen, is het wandelen
voor mij ook een gezellige en sociale en sportieve bezigheid. Ik loop
volgend jaar zeker weer mee, jij
toch ook??
Alette de Vries-Rennen

Vanaf de voorzijde kun je goed zien
dat het karakteristieke huis en de
tuin gelegen zijn op de wierde,
waarbij op de achtergrond de toren
van de Sint Antoniuskerk prijkt. De
voortuin loopt trapsgewijs omhoog
en heeft afwisselend bloemenperken en grasstroken.

Achter het huis bevindt zich een
grote uitgestrekte tuin met verschillende elementen, zoals de fruithoek met rabarber, bessenstruiken, maggiplant en in bakken
bloeiende aardbeiplanten. Later
deze maand zullen daar ook nog
eens trostomaten in hangzakken
bij komen. Daarnaast is er ook een
groentetuin, waarin de aardappelen en sla al mooi opkomen. Zij
zullen later gevolgd worden door
courgettes, komkommers, bloemkolen en nog veel meer. Het plaatje
wordt compleet gemaakt door diverse appel- en perenbomen.
Dan is er ook nog een border met
verschillende bloeiende planten,
waar de fuchsiarode pioenrozen de
show stelen met hun schitterende
bloemen. De tuin heeft mooie strakke gazons en verderop zijn er grote

Het eerste wat opvalt, zijn de prachtige blauwe riddersporen en de uitbundig bloeiende bodembedekker
aubretia met zijn dieppaarse bloemen. Het roze en witte sneeuwkleed en de leeuwenbekjes hebben
de zachte winter overleefd en staan
nu al volop in de bloei. Het gebroken
hartje en de akeleien laten zich ook
van hun beste kant zien. Op de
achtergrond staat een fontein die
meteen de aandacht trekt. De perken staan vol met planten die goed
met elkaar combineren, het zijn er
echter teveel om ze allemaal te
benoemen.

hosta’s te bewonderen die in potten
staan. Na alle harde arbeid is er
plaats op het overdekte terras, waar
het heerlijk toeven is. Van daar uit
is het zicht op de tuin in alle richtingen een werkelijke ontspanning.
Al met al is het een tuin waar je niet
gauw op uitgekeken raakt. Elke keer
is er wel weer iets nieuws te ontdekken en het is dan ook duidelijk
dat er in deze goed onderhouden
tuin heel veel tijd, moeite en liefde
gestoken wordt.
Cindy Moorlag
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Drukte in het dorp
Op deze zondag zal ons dorp gevuld zijn met verhalen. Verhalen door
kinderen en volwassenen. In de ochtend is er voor iedereen de mogelijkheid om bij de workshops een verhaal te schrijven en te leren vertellen.
Kom vooral meedoen om er achter te komen hoe leuk het is een verhaal
te vertellen.
Rond het middaguur wordt het festival feestelijk geopend.
Daarna gaan kinderen, die onder
leiding van Erik van Dort op school
al een workshop hebben gehad, in
t Schienvat een verhaal vertellen.
Wij hebben vijf boeiende vertellers
gevonden van verschillende leeftijden, stijlen en expressies. Er is
bij voorbeeld een vertelster, die bij
ons haar première beleeft, een ander die zijn leven lang al verhalen
vertelt en iemand die er muziek bij
maakt.
Na het luisteren naar de verhalen is
er de mogelijkheid om samen in t
Schienvat te eten. In de avond is er
een open podium, waar alle vertel-

lers nog een kort verhaal laten horen. Daarna is het podium beschikbaar voor ieder die wil.
Zet deze leuke en inspirerende dag
alvast in uw agenda!
Kijk ook op onze website:
www.vertelfestival.kantens.nl

Dappere Dochters
De leerlingen van Het Hogeland College in Uithuizen hebben met z’n allen
geld ingezameld voor stichting Dappere Dochters. Het was de bedoeling
dat elke klas verschillende acties zou ondernemen. Klas 1B heeft een
pyama dag georganiseerd. Ze hebben bij elkaar meer dan 500
opgehaald. Dit was het hoogste bedrag van alle klassen. Wij hebben als
klas 2A meer dan 300 opgehaald. Het geld gaat naar stichting Dappere
Dochters die het weer doneert aan het Mart & Tini fonds van het
Martiniziekenhuis. Wij willen u hartelijk bedanken dat u ons, o.a tijdens
de Koningsdag in Kantens, gesponsord heeft.
Met vriendelijke groeten
Rianne Bultena en Lynette de Vries
(Ayla Visser, Wendy Jonkman,
Natasja ten Berge, Anouk van den Berg,
Roos Ye, Annemarie Mooi, Judith Bouwman)
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Een nieuwe kampioen
Eind april verscheen er ineens een mailtje in mijn mailbox met een wel
weer heel leuke uitnodiging.
Hallo ReRo,
Op vrijdag 2 mei om 20.00 uur
begint de slotavond klaverjassen
van de Röpmer roemjoagers. Na
een heel spannend seizoen zullen
op deze avond de laatste slagen
bepalen wie er dit jaar kampioen
zal worden. Er is nog een aantal
spelers, dat kans maakt op de
mooie wissel-pul.
Wimjan als superkampioen uit de
afgelopen jaren, Henk als kampioen van vorig jaar, ook Jan maakt
een kans en als laatste Mark de
puntenmeester.
Hierbij wil ik, als voorzitter, je bij
deze uitnodigen om die avond langs
te komen. Om 20.00 uur staat de
koffie klaar en later op de avond een
borreltje. Hopelijk tot ziens op 2
mei.
Groet,
de voorzitter
U begrijpt dat ik deze geweldige
uitnodiging niet in de wind kon slaan
en ik besloot, na overleg thuis, die
avond naar het gezellige dorpshuis
te vertrekken.
Klokslag 20.00 uur betrad ik de
Kloosterstee waar Jan en Wimjan
de koffie al klaar hadden staan.
Er waren twee tafels klaargemaakt
om te gaan kaarten, maar eerst
werd er weer gezellig gekoffied.
Zo ongeveer alle bekenden waren
present, behalve Rinie die met een
griepje thuis was gebleven, Erik en
Aljo die in Hongarije waren en Lambert die, zoals ik vernam, verkoos
eerst naar de sauna te gaan en pas
later kwam opdrogen.
De kaarten werden geschud en het
spel begon. Het werd heel stil en
alleen zo af en toe een oehh en aahh
verbraken de stilte. Heel soms werd
er hard gejuicht en een high five
gegeven als er een doormars werd
10

behaald. Het werd later en later en
rond 22.00 uur verscheen Lambert
om ook nog een boompje mee te
doen.
Na dit laatste boompje van het seizoen werd er rond de stamtafel, met
in het midden de trofee, gezellig
nagekaart.
Ook mijn vrouw kwam langs om de
einduitslag mee te beleven en een
wijntje te drinken. Mark zat apart
aan een tafeltje met een rood en
bezweet hoofd achter zijn computertje de standen bij te werken en de
einduitslag te bepalen.
Hij begon onderaan en naarmate de
lijst vorderde werd het alsmaar
spannender. Wimjan viel af, Jan
viel af, Zelfs de kampioen van vorig
seizoen, Henk, werd het niet. Uiteindelijk bleef Mark, de puntenmeester, als laatste over en hij was
dus de kampioen van het seizoen
2013-2014.
Zijn naam zal door onze sponsor,
Partyshop Leek, deze zomer in de
door hen geschonken bokaal worden gegraveerd.
Uiteindelijk heeft de kampioen van
vorig seizoen, Henk, de schitterende bokaal aan Mark overhandigd. We dronken samen nog een
glaasje en pas toen het al heel lang
donker was liepen we naar huis.
Ik wil namens het hele dorp Mark
feliciteren met deze schitterende
overwinning en hem heel veel succes wensen met het verdedigen
van zijn titel komend seizoen.
Op de eerste vrijdag van oktober
beginnen ze weer en ik hoop ook
komend seizoen weer een aantal
keer getuige te mogen zijn van deze
uiterst gezellige klaverjasclub in
Rottum.
Groet,
uw ReRo

Luilak
Zaterdag 7 juni is het weer Luilak, altijd de zaterdag voor Pinksteren.
Hier in het noorden niet erg bekend. Vooral in Amsterdam en de Zaanstreek
werd het gevierd. Tegenwoordig nauwelijks meer, maar in de vijftiger en
zestiger jaren van de vorige eeuw volop. En laat dat nu precies samenvallen met mijn jeugd.
De oorsprong is onduidelijk. Op internet worden vele verklaringen
gegeven. Eeuwen geleden waren er al allerlei varianten, die overigens
niets met Pinksteren te maken hadden.
Maar wat deden we?

Behalve dat de bakker dan altijd vroeg
open was en we warme Luilakbolletjes
konden kopen voor één cent per stuk,
maakten we vooral lawaai.
Als klein jochie ging ik om een uur of zeven
de Amsterdamse straten door met mijn
fiets voorzien van een bij voorkeur Erdal
schoenpoetsblikje, bevestigd met twee
knijpers en een stevig elastiek bij het voorwiel. Op het blikje zat
een halve knijper
onder het elastiek.
De halve knijper raakte de spaken, zodat iedere
spaak zorgde voor een luide tik op het blikje. Een
touwtje zorgde voor de stabiliteit. Hoe sneller je
fietste, hoe harder ratelend geluid je maakte. Opzet: iedereen moest
wakker worden anders was je een luilak.
We zongen er een liedje bij:
‘Luilak, beddezak. (toen nog zonder -n)
Staat om negen uren op.
Negen uren, hallef tien,
heb je die luilak al gezien?’
Er waren nog andere wekmethoden. Heel ingenieus was een leeg
conservenblikje omgekeerd op de bagagedrager. Door een gaatje in de
onderkant van het blikje liep een touwtje goed strakgetrokken naar de as
van het achterwiel en zat daar aan de zijkant omheen geknoopt. Tijdens
het fietsen brachten de trillingen, via het touwtje in het blikje een soort
sirenegeluid voort. Het geluid werd hoger als je sneller reed. Eenvoudiger
was een touwtje dat achter de fiets hing met een of meerdere blikjes of
iets anders. Als het maar lawaai maakte.
Iets ouder hield ik me bezig met spannender zaken, het voorgaande was
voor kinderen. Zeven uur werd ’s morgens zes uur en later vijf uur of
vroeger.
De bel vastzetten met een luciferhoutje, op ramen kloppen, voordeuren
in portieken aan elkaar vastbinden en meer. Zeer spannend was van
iemand die op etage woonde de voordeur te openen, zeer stilletjes naar

boven te sluipen en een voor een de roetjes van de traploper los te maken
en dan beneden hard aan de loper te trekken, zodat alle roetjes met
donderend geraas naar beneden kwamen. Vervolgens hard rennen. Af en
toe kreeg je een kwaad iemand achter je aan. In de buurt wist je precies
wie het snelst naar buiten kwam en die hadden natuurlijk het meeste last.
En dan was jíj de held.
Nu zal iedereen zich afvragen,
hoe je de deur bij iemand opent.
Het is ongelooflijk, maar in
Amsterdam werden de meeste deuren geopend met een
loper, een sleutel die overal paste. Je kon de deur op het nachtslot zetten,
maar dat deed niemand. Alleen mensen met een vooruitziende blik zetten
op Luilak de bel af en de deur op het nachtslot, maar de meesten vergaten
dat. Tegenwoordig zitten er zesendertig sloten en een camera op en bij
de voordeur.
Alles werd steeds baldadiger. Banden van fietsen en zelfs auto’s lieten
we leeglopen. Velen vonden hun fiets boven in de lantarenpaal terug en
als klapstuk hebben we met een aantal jongens een Fiat 500 (net zo’n auto
als op de foto links vooraan) over een laag hekje in een plantsoen gezet.
Krijg hem daar maar eens uit in je eentje.
Mijn moeder gebruikte het nachtslot niet alleen om kwaadwilligen buiten,
maar vooral om ons (mijn broers en ik) binnen te houden. Er was maar
één sleutel voor het nachtslot. Geen probleem. Ik klom vanaf de eerste
etage uit het raam op een rand boven het portiek en liet me dan zakken.
De autoriteiten, ook niet gek, verzonnen alternatieven om de jeugd bezig
te houden. Zo was er film in de buurtbioscoop, die om vijf uur begon. Gratis
toegang. ‘Annie get your gun’, maakte toen diepe indruk op mij.
Later, eind zestiger jaren ontspoorde het helemaal. Vanuit de kroeg gingen
dronken jongelui op stap om alles en iedereen kort en klein te slaan. We
zouden ze nu hooligans noemen.
Ik was toentertijd al bekeerd tot de flowerpower en deed geen vlieg meer
kwaad. Vroeg opstaan doe ik nog steeds.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl

Molenweekend
Op zaterdag 14 en zondag 15 juni wordt weer het Groninger molenweekend gehouden.
Maar koren- en pelmolen De Grote Geert doet een dag extra mee, namelijk ook vrijdag
13 juni. Dit weekend wordt namelijk in de gemeente Eemsmond weer een quiltfestival
gehouden, waarbij ook molen De Grote Geert als expositieruimte wordt gebruikt. Veel
quiltfestivalbezoekers en andere molenaars uit het land maken van deze gelegenheid
gebruik om de molen te bezoeken. Dit weekend zullen er weer lekkere pannenkoeken
en veel soorten meelproducten te koop zijn. Tot ziens allemaal tijdens dit weekend.
Gerad Werkman
molenaar
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VAN DOU EN NOU OP T HOGELAAND (4)

Van boer en knecht, vraauw en maaid
Toen
Wat toenwaark aanbelangt binnen
wie blied as t winter is, den huift ter
teminnent niks aan doan worden.
Nou ja, ien jannewoarie wordt ter
snuid en dat is t wel. Mor nou t
veujoar zo vroug ienzette, keek toen
joe aal vroug aan as ie noar boeten
keken. Net of e zeggen wol, sloap ie
nog, wanneer gebeurt hier wat? En
as k toavelklaaid oetklopte, den
zaag k aal dij gruine raandjes tuzzen tegels van terras zitten. k Wor
der aaltied n beetje ongedureg van,
net of t waark aalpmoal achter mie
aanzitten gaait. t Is te gek om joe dik
over te moaken. As ie der zulf nait
veul aan doun kinnen, kin ie der
beder mor van genottern.
Van de eerste winterakonieten, dij
zoas t liekt zok ale joaren wieder
oetbraaiden tot grode plakken. Aal
gaauw steken bollen kop boven
grond oet. Snijklokjes, poaskebloumen, krookjes, tulpen, blaauwe
droefkes, bosanemonen. Eefkes
loater stoan stroeken en bomen ain
noa aander ien blui. Schaande dat
t zo gaauw weer doan is. Snijbalen
stoan ien blui en n week loater
binnen ze vòt. Vaste planten schaiten mit koegelsgeweld omhoog.
Joa, ien t veujoar is toen bie ons t
schierste. En as ie den ook nog
baaiden ien meert en pril joareg
binnen en joen verziede mit veujoarsbloumen aanzetten komt, den
kin t veujoarsgevuil joe nait meer
ontkomen. Mor t gras en t onkruud
gruit wel deur. As k bie pad laip zag
en heurde k overaal grasmesienen
knòrren. Aans was t voak índ april
dat ter maaid worden mos, mor nou
ien t begun. t Mesien was nog nait
ens noakeken, t overvil ons. Toenmaanje mor even bellen of e wat
eerder komen kon.
Twij mörns het e aangaan west.
Schovveln, maaien, schoonmoakazien over gruineghaid hèn. t Kon der
weer tegen, t was weer ribschier.
Wie konden mit pelzaaier te t glaas
oetkieken. k Las n mooie Engelse
spreuk, dij k joe nog even deurgeven wil:
‘A garden is a thing of beauty and a
job forever.’
‘n Toen is n mooi ding en n boan
veur aaltied.’
Anje van der Hoek
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VOLGENS OL STIEL EN STEMPEL
Haile 18e aiw deur wer t levent op ploats regaaierd deur terdietsies. Ston niks van op pampier, mor t nije geslacht
leerde van t olle. Ien lutje gemainschop van loug en kaarspel konnen lu nkander en der wer streng op tou keken
of t op ploats aal vot ging, zoas t aait west haar. Elk haar zien aigen zinvol en onmisboar stee en wis dat ook.
Boer was boas, dat heurde zo. Boden haren heur joarloon, kost en ienwonen en emoleminten. Boer en vraauw
haren omdinken om boden, gavven goie road en goud veurbeeld. Zai drougen verantwoorden om te zörgen dat
t jonkvolk goud terecht kwam. Benoam lutje maaid en schoapvint zatten voak op schopstoul, mor dat mog nait
te slim worren. Zai mozzen n haarde leerschoul deurlopen. Paardie kiener haren knikkers nog ien buus, doar
zai doags veurdat zai op dainst kwammen nog mit speuld haren. Benoam grootknecht en grootmaaid mozzen
zörgen dat t jonkvolk stoaregaan ales leren dee wat ter op ploats te doun is. Ien t achterìnd was grootknecht
boas. Hai regelde t waark en ging zulf veurop, boerenzeun dij loader opvolgen zol kwam krekt zo onner pemoders
van grootknecht.
BODENBESTEDER
As aarbaiderskiener kloar wazzen
bie köster, werren zai opgeven bie
bodenbesteder. Dij kon aal boerenen aarbaaidershoeshollens van t
loug en wis wel of woar t beste op
stee was. Bodenbesteder ging bie
ploatsen laans om te heuren of ter
verlet om volk was. As hai vroag en
aanbod bienkanner brocht haar,
beurde hai doar n beetje veur. As
knecht haandpìnnen aannomen
haar, was t accoord kloar, kwam
niks op pampier. t Aarbaidsjoar laip
van maai tot maai. Paardie knechten zochten zowat ieder joar n nij
stee, anern bleven aan heur traauwen tou op aigenste ploats. As zai
genogt leerd haren, werren zai ien
rang verhoogd en konnen wat meer
verdainen, drij moand eer dat t joar
om was, wer doar over proat.
VRIJWEEK
t Aarbaidsjoar laip òf op eerste
zundag noa “ol maai”, dat is twaalfden van maaimoand. Veurtied
mozzen koien ien t laand weden,
stalen schoond, schuren stubd,
muren bound en ien t binhoes was
t aal over badderij hoald. Dinsdoags noa 12 maai gingen knechten en maaiden noar Stadskermis,
dat was Drokke Dingsdag. Ien
Vrijweek gingen knechten en maai-

De parrediesappels
Dien stille laach,
Dien oogopslag,
Dei lichte glaans
In golden kraans
Van ’t blonde hoar,
Dien teer geboar,
Doustoe mie gafs
De appels heer…
En ik, ik was
Miezulf nait meer.
D.S. Hovinga
Oet: Bloaren aan de levensboom

den bie schoumoaker, klaaiermoaker en aner ambtslu laans om
reken van t haile joar te betoalen.
Dij nije dainst begunde, keek eerst
n poar doag kat te boom oet. As t aal
goud leek, wer kist of twijdeurs
kaast ophoald van t ol adres. Overgaang noar t nije stee ston nô vaast
en dat wer vierd mit sukkeloamelk.
JOARLOON
Hoogte van t joarloon hing òf van
wat ien t loug gewoonte was en van
leeftied en kunnegheden. Ien 18e
aiw kon n grootknecht 80 gullen
verdainen en n grootmaaid 50. Tot
1820 gingen lonen stoaregaan
omhoog. Grootknecht haar dou 150
gullen, n middelste kreeg 90, grootmaaid kreeg 70. As gevolg van
krises van 1823 gingen lonen omdeel. Dou dij minne tied overging

ien n beste tied gingen lonen weer
omhoog. Rond 1870 haar n grootknecht 180 gullen en grootmaaid
100 ien t joar. Dou der vernijs krises
oetbrook, gingen knechtenlonen
omdeel, dij van maaiden bleven
zowat geliek. Boer bewoarde t loon
van zien boden en hil doar bouk van;
as zai geld neudeg haren, konnen
zai n veurschot kriegen. As zai van
joar op joar bie aigenste boer bleven, bewoarde dij t loon. Zo laank
der nog gain spoarbanken wazzen,
kwam der gain rente bie. Boden
konnen heur loon opspoaren, zodat
zai bie traauwen aigen hoeshollen
opzetten konnen. Knechten traauwden rond heur 27ste, maaiden wazzen om en bie 24 joar.
Loater meer.
Aldert B.Ritzema

Riemke
Grootvoader let zien pittje besloagen
Op hoge baargen let e t droaven
Op hoge baargen glitterglad
Doar vil grootvoaders pittje op t gat.
___________________________________________________________________

Katjewìnst op t Hogelaand
Is n biezunnere bundel, dij schreven is deur Willy Westerdiek en Nane van
der Molen. Op 17 Maai is ien Riep heur eerste bunnel oetlangd aan
köster Piet Kruizinga dij heur baaident de eerste Grunneger les gaf hier
ien t Schienvat te Kannes. Het boukje mit taggenteg bladzieden korde
verhoalen en gedichten, is drukt bie drukkerij Sikkema ien Waarvum.
Aldert B. Ritzema

Historisch jeu-de-boulestoernooi
in Stitswerd
Op de eerste Koningsdag, maar dan niet op Koningsdag, maar een dag
ervoor, vond het openingstoernooi van de jeu-de-boulesclub ‘Numéro
Six’ op onze baan Stitswerderweg voormalig nummer 6, plaats.
Het historische van dit toernooi
was, behalve het bovenstaande,
het feit dat het regende! Zolang de
club bestaat, dit is het negende
seizoen, hebben we mooi weer.
Soms dreigde alles in het water te
vallen, maar om twee uur brak
steevast de zon door. Nu niet.
We moesten zelfs tijdelijk schuilen. Toch zijn alle wedstrijden gespeeld en wist de oudste deelnemer te winnen.
Eric

UITSLAG:
1.
Evert ............ 6 ........ 48
2.
Birgit ............ 6 ........ 40
3.
Jantien ......... 6 ........ 29
4.
Rob .............. 6 ........ 27
5.
Fronica ......... 4 ........ 70
6.
Deda ............ 4 ........ 51
7.
Anneke ......... 4 ........ 27
8.
Alfred ........... 4 ........ 26
9.
)e.a. Piet ....... 4 ........ 25
10.
)Marjolein ..... 4 ........ 25
11.
Eric .............. 2 ........ 33
12.
Cor ............... 2 ........ 32
13.
Bart .............. 2 ........ 28
14.
Marja ........... 2 ........ 21

Stitswerd op z’n kop
ZATERDAG 31 MEI 2014
‘Meer dan 2000 jaar Stitswerd en de 35e keer Stitswerd op z’n kop’
Oud-bewoners zijn zoveel mogelijk benaderd. Bent u ook oud-bewoner
en nog niet benaderd dan bent u uitgenodigd.
PROGRAMMA:
13.00 kinderen op versierde kar met toeters,
bellen en trommels door het dorp
13.30 kinderspelletjes
15.00 Theater Tsiard speelt Rosie, de olifant
15.30 waterspektakel haven
16.45 kerk: Stitswerders zingen een lied, daarna optreden koor Pavane
18.00 gezamenlijke maaltijd
20.00 toneel kinderen
21.00 optreden Stitswerders: ‘vals’ vrouwenkoor
21.30 andere muziekoptredens
22.30 Theater Tsiard speelt Tsiard
23.00 dansmuziek draaien
24.00 sluiting
Algemeen:

- huizen huidige bewoners open voor oud-bewoners
- luchtkussens/kasteel voor kinderen
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Weekenddiensten Kerkdiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 ( 0,10 p.min)
__________________________________________________
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
Vr. 30 en za. 31 mei
Aardappelzalmtaart met sla
Vr. 6 en za. 7 juni
Kip met zoetzure saus met rijst
en sla
Vr. 13 en za. 14 juni
Nasi met satéballen
Vr. 20 en za. 21 juni
Tacoschelpen met gehakt, salsa/chilisaus en sla
Vr. 27 en za. 28 juni
Lasagne
Diverse menu's
Soep v.d. dag ............... 2,25
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
Toetje Leutje Lanteern .. 3,50
(poffert, ijs, vruchten, slagroom)

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
1,25
en Max patat v.a. .........

Tot ziens bij Jeanet & Rita

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.
28 en 29 mei
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595 - 402015
31 mei en 1 juni
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 - 572818
6, 7 en 8 juni
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 - 572818
9 juni
H. Meursing
Middelstum - T 0595 - 552292
10, 11 en 12 juni
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 - 431716
14 en 15 juni
C.J. Conradie
Bedum - T 050 - 3012337
21 en 22 juni
J.F. Perdok
Baflo - T 0595 - 422723
28 en 29 juni
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595 - 413684
__________________________________________________
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
__________________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084 / M 06-14611173
__________________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
__________________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
_____________________________________________________________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173
_____________________________________________________________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260
__________________________________________________
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GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
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
Zondag 8 juni 1e Pinksterdag
09.30 uur- ds. T. Groenveld, Roodeschool
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 15 juni
09.30 uur - ds. P.A. Slager, viering
Heilig Avondmaal, daarna samen
met de CGK en de PKN koffiedrinken bij de CGK
14.30 uur - ds. G. Timmermans,
Groningen
Zondag 22 juni
11.00 uur - ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 29 juni
09.30 uur - ds. E.C. Luth, Groningen
14.30 uur - leesdienst, K. Plas
Vanaf 6 juli t/m 17 augustus
gezamenlijke diensten met Middelstum, ‘s morgens in Middelstum
en ‘s middags in Kantens
____________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
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
Zondag 8 juni
10.00 uur - ds. E.J. Struif, Oosterwolde
Grunneger dainst Pinksteren
Zondag 15 juni
09.30 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
Themadienst quiltfestival
Koffie en thee met de gezamenlijke
kerken in de Christelijk Gereformeerde kerk
Zondag 22 juni
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Viering heilig avondmaal
Zondag 29 juni
10.00 uur - ds. E.J. Struif, Oosterwolde
Gezamenlijke dienst met de gereformeerde kerk Onderdendam
koffie en thee in Salem

KERKDIENSTEN CHRISTELIJK
GEREFORMEERDEKERK KANTENS
(Wijzigingen voorbehouden)
Donderdag 29 mei
Hemelvaart
09.30 uur - leesdienst
Zondag 1 juni
09.30 uur - ds. P. Roos
19.00 uur - ds. P. Roos
Zondag 8 juni
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - leesdienst
Maandag 9 juni
09.30 uur - pinkstermusical in GKV
Zondag 15 juni
09.30 uur - kinderdienst, leesdienst
19.00 uur - opendeurdienst, ds. R.G.
den Hertog
Zondag 22 juni
Voorbereiding H.A.
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - leesdienst
Zondag 29 juni
Viering H.A.
09.30 uur - dienst
14.30 uur - leesdienst
____________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 8 juni
Pinksteren
19.00 uur - ds. A.J. Fraanje
Zondag 15 juni
19.00 uur - ds. H. Poot
Zondag 29 juni
19.00 uur - ds. H. Poot
______________________________________________

Agenda
Rottum
Woensdag 28 mei
Dorpshuis Rottum
19.00 - 21.00 uur
inleveren spullen rommelmarkt
Vrijdag 30 mei
Dorpshuis Rottum
18.00 - 21.00 uur
rommelmarkt
Vrijdag 13 juni
Kerk en dorpshuis Rottum
quiltfestival
Zaterdag 14 juni
Kerk en dorpshuis Rottum
quiltfestival
Zondag 15 juni
Kerk en dorpshuis Rottum
quiltfestival
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane
Zaterdag 31 mei
13.00 - 24.00 uur
Stitswerd op z’n kop
____________________________________________

Kantens

Zaterdag 14 juni
t Schienvat en
molen De Groote Geert
quiltfestival

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend
stamtafel geopend

Zondag 15 juni
t Schienvat en
molen De Groote Geert
quiltfestival

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend
stamtafel geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Donderdag 19 juni
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop

Dinsdag 3 juni
t Schienvat
11.00 - 12.00 uur
inloop voor jeugd en gezin (0 t/m
18 jaar)

Zaterdag 28 juni
Sportpark de Kooi
09.00 uur
jeugddag KRC

Woensdag 4 juni
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
vertelcafé

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

Donderdag 5 juni
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop
Vrijdag 13 juni
t Schienvat en
molen De Groote Geert
quiltfestival

Vaste activiteiten t Schienvat
Woensdag
19.30 - 20.30 uur
BodyShape

Aan woorden voorbij…
het doet pijn
als ik in de ogen kijk
van wie ik houd
het doet pijn
als ik zie
hoe mijn liefde uit elkaar glijdt
het doet pijn
afstand te doen
van je handen
van je ogen
het doet pijn
als mijn liefde blijft
terwijl jij weggaat
op zoek naar een andere liefde
dát doet pijn!

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.

het doet pijn
als mijn liefde
onbeantwoord blijft
in de schemer van de nacht
in het donker
zonder einde,
als ik besef
dat ik tóch
verder leven moet….
dat doet pijn!
Jan Venema - Kantens
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
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Eindredactie:
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Juli nummer
uiterste inleverdatum
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Inleveradres kopij:
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Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
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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

Foto van de maand
Dakloos
Werk in uitvoering aan de boerderij van familie van Dam aan de Knolweg 6 tussen Rottum en Stitswerd.
Paul Moonen
_________________________________________________________________________________________

Trekkingslijst
Kaanster Kermis
24 mei 2014
Prijs Lotnummer
1
1891
2
1686
3
1294
4
1187
5
1441
6
1844
7
1829
8
1340
9
1249
10
1091

Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros - Rottum.

150,75,50,25,25,25,25,25,25,25,-

De prijzen zijn 6 maanden tot na de
trekking van de verloting, af te halen, ter overgave van het winnend
lot bij Gert Homan, Middelstumerweg 42 B, Kantens.
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Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
22,50 per jaar (per 1-1-2014).
___________________________________________________

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum

Oud papier
Zaterdag 24 mei was Radio Noord met het programma Noord en
Ommeland live vanaf de kermis in Kantens. Diverse mensen werden door
presentator Derk Bosscher geïnterviewd. Het was een zonovergoten
ochtend met koffie en koek en vele mooie verhalen.

Woensdag 28 mei
T 0595 - 551788
& Woensdag 2 juli
T 06 - 24745610

