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In maart 1980, verscheen voor het eerst onze krant. Dit is reden voor een klein feestje, want een krant die 
al 35 jaar het levenslicht ziet is een heel mooi unicum. Zo hebben er sinds de eerste krant een heleboel items 
het licht gezien, die later ook weer verdwenen. Er zijn ook items die na 35 jaar nog steeds als een paal boven 
water staan. Je kunt dan denken aan de weekenddiensten, die vroeger de weekendregelingen genoemd 
werden, de kerkdiensten die ze in 1980 predikbeurten noemden. De agenda van Kantens was in het eerste 
nummer al een feit. Ook gingen we toen al 'In gesprek met', in het eerste nummer was dat met dhr. J. Knol 
uit Kantens.

We zullen dit laatste item ook in 
deze krant plaatsen, maar dan aan 
de hand van vijf vragen. De vragen 
worden gesteld aan mensen die in 
1980 geboren zijn en nu in onze 
dorpen wonen. U vindt ze door de 
hele krant heen.

In het verleden heeft mw. H. de 
Vries regelmatig een column ge
schreven onderde naam 'Van alles 
wat' en ook die komt in dit nummer 
nog een keer terug.

Al met al een toch wel feestelijk 
nummer, van een krant die we al 35 
jaar met veel plezier maken.

Ik wens u dan ook veel leesplezier 
en spreek de wens uit dat we t 
Lougnijs nog heel veel jaren mogen 
maken.

Namens de redactie,
Wimjan Rietdijk
eindredacteur

FOTO VAN DE MAAND

Hiep Hiep Hoera 
Het Lougnijs bestaat 
Vijf en Dertig Jaar!

PaulMoonen
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35 jaar t Lougnijs
NIET TE GELOVEN! AL WEER 35 JAAR VALT BIJ U T LOUGNIJS IN  DE BUS

Het was in de zeventiger jaren dat de Commissie Sociaal en Cultureel Werk een aantal mensen uitnodigde om een dorpskrant op te richten. In 
een voorganger, Sportief Kontakt, werd een oproep geplaatst voor een originele naam. t Lougnijs kwam als beste uit de bus. Loug =  dorp, nijs 
=  nieuws. Geert de Boer leverde ons, behalve de naam, ook een omslag met drie kerken uit het verspreidingsgebied. Het doel was om in 
samenwerking met deverenigingen, raden, commissies enz., zoveel mogelijkinformatie te verstrekken in de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd.

Het ontvangen van verenigings- 
nieuws is altijd een heet hangijzer 
geweest. Vaak moesten we de 
betreffende mensen 'aanpittjen' om 
alstublieft kopij in te leveren.
In 1980 werd de redactie gevormd 
door de dames A. van der Hoek- 
Linstraen H.M. deVries-Kuiperen 
de heren F.A. Vaatstra, K. van der 
Veen en J. van der Laan als eindre
dacteur.
Bij toerbeurt vergaderden we bij de 
redactieleden thuis, waar al het 
voorbereidende werk werd gedaan 
(selectie, correctie, reclame, finan
ciën enz.). Na gedane arbeid de 
sociale babbel en dan ging Jan van 
der Laan met de handgeschreven 
kopij naarde drukker. Drukwerken 
lay-out werden verzorgd door druk
kerij Sikkema te Warffum.

Ruim20 jaarheb ik metveel plezier 
mijn 'Van alles wat' geschreven.

De verhaaltjes over mijn hobby's 
waren voor mij het plezierigst. Denk
o.a. aan het wisselen van de sei
zoenen in de boerderijtuin. De inter
views en rondleidingen metperso-

Oud-eindredacteurJan v/dLaan
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bloemen^* m eer....

Delleweg 22 
9991 CG Middelstum 
0595 557063 
06 13016965
info@allseasonsmiddelstum.nl
www.allseasonsmiddelstum.nl

openingstijden:

woensdag: 9.30 -18.00 uur 
donderdag: 9.30 -18.00 uur 
vrijdag: 9.30 - 20.00 uur
zaterdag: 9.30 -16.00 uur

nen en bedrijven waren grote uitda
gingen, want daarin had ik geen 
ervaring. Een bijzonder hartelijke 
ontvangst en interessante uitleg 
kreeg ik in detarbotkwekerij in de 
Eemshaven. Daarwerdindetach- 
tiger jaren vis gekweekt in het 
koelwatervan de elektriciteitscen
trale. Hetoorlogsmuseum40-45in 
Uithuizen zorgde voor koffie en een 
twee uurdurende rondleiding voor 
mij alleen. Dat alles moest in een 
'Van alles wat' worden geperst. 
Ook was er in de jaren '80 aan de 
Stitswerderweg een pottenbakke
rij: 'Anderwereld'. Het hele procédé 
en de resultaten werden mij uit de 
doeken gedaan. Nog ben ik in het 
bezit van een prachtige aardewer
ken fruittest. 'Anderwereld' is ver
plaatst naarGroningen. Ik ben ze uit 
het oog verloren.

Financiën waren altijd een heikel 
punt. De mannen verzorgden de 
reclame, maar het mocht geen re- 
clamekrantje worden. Aanvanke- 
lijkwas onze gemeente gul met het 
geven van subsidie. Jarenlang 
werden gemeentenieuws en raads- 
verslagen geplaatst, maar lang
zaamaan werd die kraan verder 
dicht gedraaid. Na een negatieve 
begroting lag er begin 1994 een t 
Lougnijs in de bus met daarop in

grote letters 'Laatste nummeh. Al 
ras had ik het Nieuwsblad van het 
Noorden op de stoep voorf oto's en 
een verslag. Geen personen op de 
foto, maarwel een aantal exempla
ren van onze mooie dorpskrant. 
Een goed verhaal werd geplaatst. 
Wij hebben de koppen bij elkaar 
gestoken, wat maatregelen geno
men en zie: we kunnen 35 ja a rt 
Lougnijs vieren.

Ik wens de redactie nog heel veel 
goede jaren, voldoende inspiratie 
en heel veel kopij.

Hannyde Vries-Kuiper

Expositie in t Schienvat
Prachtige schilderijen intSchienvat. Anneke Knevelbaard uitGroningen 
toontwerkdatzedeafgelopenjaren bij deworkshopsintSchienvat heeft 
gemaakt. Haarwerkvalt op vanwege haarkleurgebruiken lossepenseel- 
toets en hoewel Anneke in de stad Groningen woont, zijn haar ontwerpen 
veelal Groningse landschappen, zij is geboeid doorde ruimtelijkheid van 
het prachtige gebied. Erzijnzo'n twintigtal werken van haarte bewonderen 
intSchienvat.

Rita

mailto:info@allseasonsmiddelstum.nl
http://www.allseasonsmiddelstum.nl


cscw Feestcomité Kantens

Koningsmarkt
Op maandag 27 april, van 10.00 -13.00 uur, is erweer 
een priegel en vrijmarkt rondom de Antoniuskerk.
Iedereen kan hier aan meedoen.
Opgave bij Marten Miske, T 552137 of via m.miske@hetnet.nl

4 mei-herdenking
De 4 mei herdenking voorde oorlogsslachtoffers vindt plaats om 19.00 
uur in de Antoniuskerk in Kantens. Deze herdenking wordt ondersteund 
met muziek, gedichten en een korte toespraak.
De kranslegging wordt om 20.00 uur gedaan door burgemeester en 
wethouders van de gemeente Eemsmond, waarna de Last Post wordt 
geblazen.

5 mei
In 2015 is het 70 jaargeleden dat Nederland is bevrijd. Eenmaal in de vijf 
jaar wordt aan de bevrijding een extra feestelijk tintje gegeven door 
versierde boerenwagens te maken, die op 5 mei in optocht door de drie 
dorpen rijden. Bij slecht weer zal de optocht op zaterdag 9 mei plaats 
vinden. Om de optochtte realiseren is er binnen de feestcommissie een 
optochtcommissie benoemd, die bezig is de optocht te organiseren. 
Thema van de optocht: 'Nederland doorde jaren heen'. Wilt u ookmee doen 
aan de optocht, dan kunt u zich hiervooropgeven voor 1 april bij M. Miske, 
m.miske@ hetnet.nl. U kunt denken aan een versierde wagen/kar of 
trekker/auto. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marten Miske.

Hetzou mooi zijn als elkdorp wederom doorde inwoners versierd wordt 
en er bijvoorbeeld een ereboog gemaakt wordt die door een jury zal 
worden beoordeeld. Dus wie maakt de mooiste boog (doorrijhoogte 4.20 
meter) en voor iedere boog staat, net als voor het bouwen van een 
praalwagen, een bedrag ter beschikking. Geef dit dan ook door. Het 
volledige programma van 4 en 5 mei wordt huis aan huis bezorgd. Het 
Feestcomité hoopt dat iedereen mee wil werken zodat het weer een 
onvergetelijke dag wordt.

C.S.C. W./Feestcomité

CSCW Kantens
De huis aan huis collecte voorde 4 mei-herdenking en 5 mei-viering 
heeft in Kantens Rottum Stitswerd €  1012,30 opgeleverd.

Hartelijke dank aan alle gulle gevers.
Dank aan de collectanten.

Beste mensen van Kantens, 
Stitswerd en Rottum,
Inde week van 27 april tot en met 2 mei komen wij bij u aan de deur met 
de vraag of u iets wilt geven voor t Lougnijs. Deze bijdrage is geheel 
vrijwillig. We hebben deze keer de collecteperiode naar voren gescho
ven, omdattegen dezomerveel (oudere) mensen al met vakantie zijn.

U kunt zich voorstellen dat het uit
geven van een maandelijks dorps- 
blad de nodige kosten met zich 
meebrengt en dat wij afhankelijk 
zijn van gemeentesubsidie en ad- 
vertentiebijdragen.
Deze bedragen zijn helaas niettoe- 
reikend en daarom doen wij jaar
lijks een beroep op uw vrijgevig
heid.
Terindicatie:
de kostprijs voor het drukken van t 
Lougnijs is plm. € 1,00 perexem- 
plaar.

Mocht u de collectant in deze week 
gemist hebben, maar heeft u wel 
wat over voort Lougnijs, dan kunt 
u altijd uw gift overmaken op bank
rekeningnummer:
NL 25 RABO 0342 21 7933 
onder vermelding van 
'collecte 2 01 5 'en uw adres.

Alvast onze hartelijke dank,

Alettede Vries-Rennen
(penningmeester)

ÉHi
G E O P E N D :
dinsdag t/m donderdag
09.00 - 12.00 uur
1 3 .0 0 - 18.00 uur 
vrijdag
09.00 - 12.00 uur
1 3 .0 0 - 18.00 uur
1 9 .0 0 -  21.00 uur 
zaterdag
09.00 - 12.00 uur
1 3 .0 0 - 16.00 uur

Onno van Ewsumlaan 2b 
9991 AE Middelstum 
T 0595 551471 
M 06 55980016

mailto:m.miske@hetnet.nl
mailto:m.miske@hetnet.nl


Woningstichting de Delthe
Postbus 2 - 9988 ZG Usquert
Tel. 0595-423106 / Fax. 0595-425049

Raadhuisstraat 5, 9988 RE Usquert

Het kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30-12.00 uur. Men kan hier terecht voor algemene 
informatie, inschrijving voor een woning, informatie over 
betalingen enz. en voor het melden van onderhoudsklachten 
(’s morgens tussen 8.30-12.00 uur). Telefoon 0595-423106.

p c d ie u re
Aafke de Winter
komt bij u thuis
In bezit van aantekeningen
- Diabetische en Reumatische Voet
- Tevens ook nagelregulatie mogelijk

J.F. Kennedylaan 1 - 9981 KA Uithuizen 
T (0595) 422387 - M 06 20746702 
Afspraken tussen 12.00 en 13.00 uur

Hoe koos u?
Woensdag 18 maart 2015. Een zonnige dag voor de verkiezingen voor 
Provinciale Staten! Aantrekkingskracht van dedieverdoatiemarkt of niet, 
de trouw van de stemmers uit Kantens, Rottum en Stitswerd toont zich 
in een opkomstpercentage van 70,6 %! In het Schienvat van Kantens 
komen van 7 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds 536 stemmers.

De uitslag is als volgt: 2015
PvdA.................................................................................... 41
W D ..................................................................................... 30
S P ........................................................................................86
CDA..................................................................................... 40
D 6 6 ..................................................................................... 38
P W ......................................................................................19
Christenunie.....................................................................125
Groen L inks ........................................................................26
Partij van het Noorden.................................................  9
Partij voor de Dieren......................................................... 23
50P lus ...................................................................................4
Groninger B e lang .............................................................. 73
Red het Noorden..................................................................1
Grunnegers veurStad en O m m elaand.............................2
Seniorenpartij Groningen....................................................3
Verenigde Communistische partij..................................... 0
Partij voor Mens en S p irit...................................................2
Vrij M andaat.........................................................................0
Groningen Centraal!...........................................................10

2011
.. 122 
.... 49 
.... 60 
.. . .  68 
.. . .  22 
.... 19 
.. 116 
....41 
.... 24 
.... 14 
...... 3

Vrouwen van Nu
AFD. MIDDELSTUM-KANTENS E. 0.

De af d. Middelstum-Kantens e.o. van Vrouwen van Nu heeft dinsdag 14 
april haar laatste bijeenkomst van dit seizoen in t Schienvat te Kantens. 
Voor deze avond is de Vriendenkring van het Historische Kostuum uit 
Kolham uitgenodigd. De Vriendenkring stelt zich ten doel het cultureel 
erfgoed in stand te houden op het gebied van kleding behorende bij de 
oorijzerdracht van de noordelijke provincies uit de 18e en 19e eeuw.

Een groep van 13 vrijwilligers ver
zamelt en beheert oude kostuums 
met alles wat erbij hoort, zoals 
sieraden, en houdtkostuumshows. 
Oorijzers waren belangrijk bij de 
klederdrachtophet platteland, hoe 
meer goud, hoe meer land en hoe 
meer paarden. Welvaart bepaalde 
de mode in de kostuums en de

sieraden. Aan de kleur van de kou
sen van de man konjezien of hij wel 
of niet getrouwd was. Dit zijn nog 
maareen paar voorbeelden uit dat
gene wat de Vriendenkring tijdens 
de show zal vertellen. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. De aanvang is 20.00 uur.



1. W echatteffm et...
Fleur Keilstra

2. Wat is je  favoriete muziek?
Ik luister veel top 40 muziek.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom 
eruit?
Dat zie ik dan wel, maar wel met 
een grote auto.

3. In welke takvan sport zou j i j  
wel wereldkampioen willen 
worden en waarom?
In voetbal omdat dat een erg 
leuke sport is en ik zelf ook op 
voetbal zit.

4. Waar kunnen we je  in het 
weekend (overdag of's avonds) 
tegenkomen?
Bij vrienden, in het jeugdhonkof 
thuis.

5. Wat is je  favoriete vakantie
bestemming?
Italië.

6. Voor wat voor gerecht kun
nen we je  's nachts wakker 
maken?
Spaghetti.

9. Aan welke activiteiten in het 
dorp doe je  mee?
Ik ben vrijwilliger in het jeugd
honk.

10. Watzoujijinhetdorpwaarje
woont, willen verandernn en 
waarom? '
KRC wat moderner maken, vel
den, kleedkamers, etc.

11. Tot slot, met wie chatte we 
de volgende keer?
Aleida Rottink.

7. Op welke site ben je  vaakte 
vinden?
QpFjcebook (gezichten bouk).

Jeu-de-boulesclub Numéro Six 
te Stitswerd
In april beginnen we weer met de jeu-de-boulescompetitie. Iedereen die 
mee wil doen kan zich opgeven. Spelervaring is niet vereist!
Wij spelen twee tegen twee. Je speelt met een vaste partner ongeveer 
zeven wedstrijden. De wedstrijden worden inonderling overleg afgespro
ken. Je bent dus niet gebonden aan bepaalde tijden.
Graag voor28 maart in tweetallen opgeven, dan kunnen we op1 april met 
de competitie beginnen.

Op Koningsdag (maandag 27 april) 
organiseren we een toernooi. Ook 
hier is spelervaring niet vereist!

Inlichtingen en inschrijvingen:
T551766
E dedaeric@hotmail.com

Vereniging Dorpsbelangen Kantens 
en Uitvaartvereniging Kantens 
een gezamenlijk nieuwsbericht
Uit diverse vragen en verzoeken die de afgelopen tijd bij de Uitvaartve- 
renging Kantens en de Vereniging Dorpsbelangen Kantens binnengeko
men zijn, blijkt dat er behoefte isaan een asbestemming op de begraaf
plaats in Kantens. Omdat de gemeente eigenaar is van de begraafplaats 
en verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud ervan, hebben 
beide verenigingen besloten dit onderwerp gezamenlijk aan te kaarten
bij de gemeente.

Begin januari 2015 hebben wij met 
wethouder Harald Bouman de mo
gelijkheden van een as bestemming 
in de vorm van een urnenmuur 
besproken. De wethouder gaf aan 
hiervoor open te staan, maar liet 
ook weten dat er op dit moment 
geen financiële middelen zijn om 
deze muur te realiseren. Ons ge
sprek was echter wel aanleiding 
voor de gemeente om op zoek te 
gaan naar mogelijke oplossingen. 
Daarbij staat een duurzame (toe- 
komstbestendige) oplossing die bij

meer begraafplaatsen in onze ge
meente gebruikt kan worden, cen
traal. Op dit moment worden er 
verschillende mogelijkheden be
keken. Deze worden opgenomen in 
een voorstel voor het college van 
B&W ter besluitvorming. Wij hou
den u op de hoogte van de ontwik
kelingen.

Met vriendelijke groet,

bestuur Uitvaartvereniging en 
Vereniging Dorpsbelangen Kantens

GEBOREN IN  1980

Annemarie
Ridder-
Jager
Waar ben je  geboren en 
waar woon je  nu?
Geboren in Groningen in 
HuizeTavenier. Ikwoon 
nu op t Lage Eind 12 in 
Rottum.
Noem eens drie mooie 
momenten/belevenis
sen u itje  (35-jarig) le
ven?
Mijn relatie met Harrie.
Op vakantie met de cam
per naar Kroatië.
Het kopen van ons huis 
in Rottum.
Watvindje het mooiste 
plekje uit je  dorp?
Hetuitzicht, vanuit huis, 
met uitzicht op de toren 
van Kantens.
Als je  35 jaar vooruit zou kunnen kijken, waar ben je  dan ?
Dan hoop ik dat ik samen met Harrie nog gezond ben en dat we samen 
genieten van ons pensioen op ons mooie stekkie in Rottum.
Wat vind je  van t Loug lijs ?
Leuk blad om te lezen.

mailto:dedaeric@hotmail.com


(of nauwelijks, Fries spreken gaat 
langzamerhand steeds beter, ge
woon een kwestie van doen, van
zelf) en in de Vrije Baptisten Ge
meente 'Nehemia' zijn we op onze 
plek. De sph (groepswerk) kan ik 
hier helemaal toepassen in het 
kinderwerk, zowel naar de kinde
ren toe als naar de medewerkers 
waarikleidingaanmaggeven. Een 
van de mooiste dingen in dit werk 
is dat je af en toe van heel dichtbij 
mag zien wat pleeggezinnen kun
nen betekenen in het leven van een 
kind: hoe het zich positief ontwik
kelt en zich ookthuis gaat voelen in 
de kerk. In onze familie en kennis
senkring die zich als pleeggezin 
openstellen, lijken er ook steeds 
meer kinderen te komen met een 
beperking. Nog pittiger voor de 
pleeggezinnen, maar het is zo hard 
nodig dat ze er juist ook voor deze 
kinderen zijn. Ik heb diep respect 
voor hen, maar ook voor alle één- 
ouder- en samengestelde gezin
nen. Vooral nu we zelf een gezin 
mogen hebben, merkje dat het niet 
altijd gemakkelijk is, maar wel al
les waard!

Wat altijd een hoogtepunt is (in 
beleving, maarook wat betreft hoe
veelheid werk!) is de Te GEKke

Bijbelweek, waar ik namens onze 
gemeente aan meewerk. Het is een 
Gezamenlijk project van de vijf 
Evangelische Kerken in Dokkum 
(vandaarde naam) in de voorjaars
vakantie, waar ook dit jaar weer 
rond de 90 kinderen per ochtend 
kwamen. Super om samen met 
gelovigen uit verschillende kerken 
één doel voorogen te hebben: kin
deren vertellen dat Jezus ontzet
tend veel van hen houdt. Ikvind het 
ook heel mooi om te zien hoe onze 
eigen kinderen hierin hun plekheb- 
ben en al jaren meehelpen. Van- 
daardatdit stukjevoortLougnijs nu 
pas is geschreven, 'nadezomerva- 
kantie' is helaas een nogal rekbaar 
begrip gebleken. Gelukkig is Hilma 
vasthoudend op een leuke manier, 
dus met dank aan haar mailtjes 
eindelijk dit verhaal.

Hartelijke groeten,
Greet

Nog geen plannen voor deze zo
mer? Kijk dan eens op http :// 
ywamheidebeek. org/n l/fam ily- 
camp

Knippen: €  12.50 
Kinderen t/m 8 jaar: €  11.00 

Permanent v.a: €  42.50 
Verven v.a: €  22.50

Kantens
g j ^ Ü n  Ü e w ó n e r s
ofi het Groninger Hoogelo

Oproep Oproep Oproep
Boekcommissie Kantens zoekt vrijwilligers die willen helpen om het 
tweede boek'Kantens, eendorp en zijn bewoners'te realiseren. In 2006 
is het eerste boek over Kantens en zij n bewoners uitgegeven. Het is voor 
velen van u een naslagwerk geworden. 'Wie is dat?' 'Wie woont daar?' 
'Hoeveel kinderen hebben die eigenlijk?'

Het boek geeft een beeld van de 
bewoners van Kantens, de huizen 
en gebouwen, het verenigingsle
ven en verdere, terugkomende ac
tiviteiten.
Nu, bijna tien jaar later, is er veel 
veranderd. Natuurlijkdoor geboor
te en sterfte, maar ook door de 
komst van nieuwe inwoners. Bij 
het maken van het eerste boek had 
de boekcommissie het doel om 10 
jaar later weer een boekover Kan
tens en zijn bewoners te maken. 
Hiervoor zijn vrijwilligers nodig, 
denk hierbij aan mensen die inter
views willen af nemen, teksten w il

len schrijven of corrigeren, fo to ' s 
maken, financiële duizendpoten en 
creatievegeesten. Kortom, alle hulp 
is welkom! Hebt u zin om ons te 
komen helpen, dan zien wij u graag 
opdinsdag 19 mei om 20.00 uurbij 
Pian Nomden aan de Middelstumer- 
weg 44 in Kantens.

Voor informatie kunt u contact op
nemen met
Pian Nomden T557118 of 
Esther HovenkampT 551242

Namens de
boekcommissie Kantens

Voor til uw druk-, |  prlwt- ew kopieerwerk ?
Hoofdstraat 16 ^
Postbus 7 - 9 9 8 9  ZG WARFFUM 
telefoon: (0 59 5 ) 4 2  2 0  26



De deelnemende bands van boven 
naarbeneden:
Waddnroes
HHC-Schoolband
TweakyTones
BBQ-band
Hassle
TooLoudForBetsy
TheMusic-Boys

KWF muzieksessie een succes
Om 19.30 uur op 27 februari 2015 gaven de afgevaardigden Dirkje Voskuil (SP) en Peter Op 't Holt (D66) 
namens de gemeente Eemsmond, na een korte toespraak, de aftrap voor KWF muzieksessie 'Opgeven is geen 
optie'.

Als eerste band begon Waddnroes 
en de KWF muzieksessie was een 
feit. De HHC-schoolband kreeg 
daarna zijn primeur, gevolgd door 
Tweaky Tones/The BBQ-Band/ 
Hassle/Too Loud For Betsy en als 
hekkensluiterThe Music-Boys. Het 
werd02.00 uuren we konden terug
kijken op een prima geslaagde 
avond metals opbrengst€1474,80 
voorTeamSunrise, hetteamdatop 
4 juni dit jaar de Alpe d'HuZes gaat 
bedwingen. Dorpsgenoot Flerman 
WassinkvanTeamSunrisegaatdit 
tweemaal lopend en eenmaal fiet
send doen, een prestatie van fo r
maat.
Voor deze prestatie hebben de or
ganisatoren van dit, (zoals het nu 
lijkt jaarlijks terugkerend), muziek
spektakel: Rita Pool, TheoZwerver 
en Marten Dijkstra gemeend zich 
ookditjaarweerinte moetenzetten 
voor de bestrijding van deze ver
schrikkelijke ziekte kanker. Het is 
de tweede editie, want vorig jaar 
was Ki Ka het doel en nu doen we het 
voorTeamSunrise.
Dit jaar is de organisatie mede 
versterkt door Jan Westerlaken, 
Flerman en Harriët Wassinken Bert 
Buitena. DJ RobertSwijghuizen was 
aanwezig voor zijn muzikale inter
mezzo's in en na de pauzes en erzal 
ook gevraagd worden of hij bereid 
is om op 5 mei weer te komen. 
Uiteraard willen we iedereen be
danken voorde pro-deo medewer
king, het ter beschikking stellen 
van geluidsinstallaties (TLFB), 
back-line & licht, EHBO, begelei
ders en donaties, want d itjaar is er 
goed gedoneerd. En natuurlijkalle 
bands die prodeo hebben opgetre

den, zij hebben ervoorgezorgd dat 
het een ges laagde avond is gewor
den.
Op 5 mei dit jaar komt er een ver
volg op 27 februari, omdat erdit jaar 
veel aanmeldingen van bands wa
ren en die niet allemaal konden 
spelen. Nu willen we vijf bands 
laten optreden en er is genoeg ruimte 
voor een jamsessie. Dit gaat met 
mooi weer buiten t Schienvat 
plaatsvinden; als het regent doen

we het binnen. De aanvang van de 
muzieksessie is na de 5 mei op
tocht.
Wij als organisatie zijn natuurlijk 
alweer bezig om voor het volgend 
jaareenmuzieksessiete organise
ren, een derde editie voor hetzelfde 
doel, nl. 'zorgen dat deze ziekte zo 
snel mogelijk wordt bestreden'.

Namens de organisatoren, 
Hartelijk bedankt!

Expositie van Rottumse keramiste
In het kerkje van Rottum gaat de Rottumse keramiste Mirjam Bouchier exposeren. 
Het belooft een kleurrijk geheel te worden. Wandpanelen geïnspireerd door de 
mediterranecultuur, een droombootgemaaktvoorhetproject'Samentotheteinde' rond 
kindersterfte in 2014, fantasietorens en een serie raku-gestookte wachters. In al het 
werk van Mirjam Bouchier, en zeker in haar bekende wachters, is de invloed van 
primitieve culturen herkenbaar. Tijdens de openingop 18 april om 16.00 uur wordt er 
een drankje geschonken en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door Mook Enzo, 
met zang van Babz Mook en Gerhard Wentinkop de piano.
De expositie is te zien van 18 april tot en met 14 juni 2015 dagelijks van 09.00 17.00 
uur in de kerk van Rottum. Entree gratis.



Centrum van Gezondheid en Regeneratie voor vrouwen.

‘Salon Jarka’
Jarka Povova, Fysio/Lymfe Therapeut

Lymfe handmassage 
! Lymfemassage machinaal 
! Behandeling van rug-, nek- en 

hoofdpijnkiachten 
i Figuurvorming
■ Ontgiften van het lichaam (Detoxicatie)

Salon Jarka - Kooistraat 6 - Kantens - 06-83142462 
ww w.salon-jarka.sim psite.nl

Nog 10 weken voor de beklimming 
van de Alpe d'HuZes...
Met nog 10 weken voor de boeg, kijk ik even achterom. Wat hebben we 
al veel gedaan, meegemaakt en ervaren. Maar wat hebt u allen ons 
geweldig gesteund. Als je je aanmeldt bij 'Opgeven is geen optie'/AIpe 
d'HuZes om de berg te gaan beklimmen, dan krijg je op internet een 
aktiepagina. Daarop kun je je foto plaatsen, maar ook je motivatie 
opschrijven waarom je besloten hebt deel te nemen aan dit avontuur, wat 
je streefbedrag is wat je wilt inzamelen voor het KWF.

GEBOREN IN  1980

Christiaan en Elianne Bijsterveld

Als Team Sunrise hebben wij toen 
beslotendat iederteamlid€2.500,00 
zal inzamelen, als team betekent dat 
eentotaalbedragvan€20.000,00. 
Flet is een hele onderneming om dat 
bij elkaar te verdienen, maar dege
ne dieons volgt op deze pagina heeft 
al gezien dat Lierman zijn streefbe
drag heeft bereikt!! En dat komt niet 
doordat Herman zoveel traint en 
omdat ikvan die leuke stukjes schrijf 
elke maand in t Lougnijs, nee dat 
komt door u allen I Bij al Ie activiteiten 
die we ondernemen wordt er zo 
spontaan gereageerd en vooral ge
doneerd, elders int Lougnijs kuntu 
meer lezen over de benefiet muziek
avond. Wat een geweldige, gezelli
ge avond was dat. Onze dochter 
Miriamvierde diedag haarl 3e ver
jaardag, zij kan metonsterugkijken 
opeen hele bijzondere dag! In totaal 
is erdie avond € 1474,80 gedoneerd 
door u, zomaar in een emmergede- 
poneerd.
Nee! Nuzegikhetniet verkeerd, niet 
'zomaar'. Ikdenkdat met mij velen 
iemand in gedachten hebben gehad 
op het momentdatzij hun geld in die 
emmerwierpen. Ookmijn gedach
ten waren bij 'hem', ik heb 'hem' daar 
ookgemist, maarikweetookdathij 
dit leed anderen wil besparen en 
daarom maken wij ons nog zo druk 
om het inzamelen en het verzinnen 
en uitvoeren van allerlei acties. Want 
met€ 2.500,00 hebben we kanker 
nog niet genezen en hebben we nog 
niet genoeg gedaan om het lijden 
van de kankerpatiënten draaglijker

temaken. Daarom vraag ik u allen 
om ons nog steeds te steunen, ook 
de komende 10 weken. Wathebben 
wij nog in petto voor u: op 11 april 
organiseren wij samen met de ijs- 
baanvereniging een wandel- en loop- 
evenement. We hebben een route 
uitgezet die bij de avondvierdaagse 
wandelaars bekend is, u kuntdus 5 
km gaan wandelen. Maar u kunt ook 
gaan hardlopen: 5 of 10 km! Vanaf 
12.30 uurkunt u zich inschrijven bij 
t Schienvat. De kosten zijn voor 
volwassenen €5,00 en voorkinde- 
rent/m 12 jaa r€1 ,00. Destartis om 
14.00 uur. We hopen op veel deelne
mers en mooi weer. Ook hebben wij 
voor de deelnemers een passende 
herinnering... verrassing! En op14 
apri I gaan wij heel iets anders doen... 
daarbij willen we u van harte uitno
digen om te komen eten in steak
house 'De Kleine Munt' in Termun- 
ten. Aanvang is om 17.00 uuren het 
duurttotca. 20.00 uur. Erwordt voor 
u een heerlijk driegangen menu 
bereid en het wordt gepresenteerd 
als een lopend buffet. U kuntdus zelf 
uw bordje komen vullen, ukunt zelf 
uw drinken inschenken en dat voor 
maar€30,00.TeamSunrisedoetals 
tegenprestatie voorude afwas, vindt 
u dat nou niet aardig? Er is plaats 
voor 80 personen, ookvoorgrotere 
groepen! U kunteentafel reserveren 
bij Herman en HarriëtWassink. We 
hopen dan ook van harte dat wij voor 
u de tafel kunnen dekken en u wel
kom kunnen heten in steakhouse 
'De Kleine Munt' in Termunten.

Waarbenjegeboren en waar woon 
jenu?
Christiaan is op 20 mei 1980 gebo
ren op de boerderij waar wij nu 
samenwonen.
Elianne is op 23 juni 1980 geboren 
in Noordhorn. In 2006 zijn we ge
trouwd en sindsdien wonen wij aan 
deJ.Tilbusscherweg18teRottum. 
Noem eens drie mooie momen
ten/belevenissen uitje (35-jarig) 
leven?
Christiaan: 11 december2004, de 
dag waarop ik vanuit Kantens weer 
terugging naarde boerderij en hier 
boerwerd. Onze trouwdag, 8 sep- 
tember2006, en 30 mei 2010, de 
dag waarop ikgedoopt ben. 
Elianne: Onzetrouwdag (ikben het 
dus helemaal metChristiaaneens). 
Onze vakantie in 2007 in Noorwe
gen. Ditwaseigenlijknogeen beet
je onze huwelijksreis. Het was er 
superm ooiweerendenatuurwas 
zo prachtig! We waren er in juni 
rond de langste dag. Het wordt er 
dus dan bijna niet donker. En het
derde moment komt vast nog.......
Wat vind je  het mooiste plekje in je  
dorp?

Christiaan & Elianne: Unaniem het
zelfde antwoord. Hetuitzichtachter 
bij het kerkje in Rottum. De kerk ligt 
hoger en zo kan je mooi over de 
landerijen kijken.
Als je  35  jaa r vooruit zou kijken, 
waar ben je  dan?
Christiaan & Elianne. We hopen dan 
nog steeds samen te zijn! ...m is
schien wel op een woonboerderij
tje in Drenthe... ergens in het bos 
met een rieten dak en ramen met 
ruitjes en een geit. Ik (Elianne) wil 
heel graag een geit, maar zolang 
wij koeien houden zal er in verband 
met dierziekten geen geitje komen. 
Ter compensatie heb ikeen aantal 
jaren geleden van Christiaan twee 
konijnen gekregen en sinds twee 
jaar heb ik ook een paar schapen. 
Wat vind je  van t Lougnijs ? 
Christiaan: Mooi om te lezen wat er 
in de buurtgebeurt.
Elianne: Ikvind hetaltijd leukomde 
verhalen te lezen van de mensen uit 
de buurt. Dus op naarde volgende 
35 jaar!

http://www.salon-jarka.simpsite.nl
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GEBOREN IN  1980

Akke Leijenaar
Waarbenjegeboren en waar woon 
jenu?
0p9  augustus 1980 ben ikin Veen
wouden (Friesland) geboren (dus 
even voor de duidelijkheid: ik ben 
nog geen35...).0p7augustus 1992 
(ja, twee dagen voor mijn 12e ver
jaardag) zijn we naar Kantens ver
huisd, om precies tezijn naar Klin- 
kenborgerweg 1. Na wat omzwer
vingen (Uithuizen, Middelstum en 
Bedum) woon ik nu weer op de 
boerderij.
Noem eens drie mooie momen
ten/belevenissen uitje (35-jarig) 
leven?
Drie mooie belevenissen uit mijn 
leven... De eerste is niet zo moei
lijk. In 2005 ben ik namelijk voor 
viermaanden naarNieuw-Zeeland 
geweest. Ik ben het Noorder- en 
Zuidereiland van toptotteen door
gereisd. Wat een geweldig mooi 
land! Als je van natuurhoudt, moet 
je daar heen. Ze hebben daar vrij
wel al het natuurschoon in één land 
gestopt. Bergen, wouden, geisers, 
zwarte stranden, watervallen. Te
veel om op te noemen. Het is een 
hele reis (verder kun je bijna niet), 
maar zeer de moeite waard! Daar
na wordt het wat lastigerom mooie 
belevenissen te bedenken. Ikwilde

eerst mijn geboorte vermelden. 
Want ja, zonderdie belevenis had ik 
verderniks meegemaakt, maardat 
vond iktoch watteflauw... Daarna 
bedacht ik dat ik het heel fijn vind 
dat Erik en ikop de boerderij moch
ten gaan wonen. Dat zal in 2007 
geweest zijn. Wat een heerlijke 
plekhebben we hier. Geweldig uit
zicht, rust, ruimte en heel veel die
ren om ons heen. Alles wat we 
maarwensen. Dan tot slot de derde 
mooie belevenis. Dan moet iktoch

onze laatste aanwinst noemen. 
Vorig jaar in juli hebben we een 
jonge kitten gekregen. Hij is hele
maal zwart met ontzettend grote 
ogen. Ik was direct verliefd en dat 
ben ik nog steeds. Het is een enorm 
monster dat heel veel kattenkwaad 
uithaalt (o, vandaar die term...), 
maar als hij je dan weer aankijkt 
met die grote ogen, vergeef je hem 
direct weer. Daarnaast kan hij het 
ook ontzettend goed vinden met 
onze andere kater. Die wast hem en 
ze stoeien ookdagelijks samen. Ik 
wil niet weten hoe onze bank er 
over een tijdje uitziet, maar ze ver
maken zich super!
Wat vind je  het mooiste plekje uit 
je  dorp?
Het mooiste plekje in het dorp ligt in 
mijn geval net buiten het dorp, na
melijk de boerderij waar we wo
nen. Het klinkt misschienwat afge
zaagd, maar ik voel me hier echt 
thuis. Jammer dat eraf en toe van 
die aardbevingen zijn en daardoor 
schade ontstaat (ook al denkt de 
NAM daar anders over), maarikzit 
hier prima.
Als je  35 jaar vooruitzou kunnen 
kijken, waar ben jedan?
0ver35jaarhoopikhiernog steeds 
te wonen. Samen met Erik en heel 

veel dieren. De lading die we 
nu hebben, zal dan reeds ver
vangen zijn, maarikga ervan 
uit dat we dan nog steeds heel 
veel lieve dieren om ons heen 
zullen hebben.
Wat vind je  vantLougnijs ? 
t Lougnijs vind ikeen gewel
dig blad. Ik lees het elke keer 
helemaal van voortot achter. 
Vooral Rimpels vind ik echt 
heel erg leukomte lezen. Om 
heeleerlijktezijn, hebikeerst 
nogal getwijfeld of ik wel met 
deze rubriekmee wilde doen.
I kvind 35 jaar nogal oud klin
ken (ikvoel mejaren jonger... 
zeg ook nog steeds dat ik 30 
jaar ben en een beetje) en 
was er niet van overtuigd dat 

ik deze leeftijd met de hele omge
ving zou willen delen. Maar ik lees 
t Lougnijs altijd met zoveel plezier 
dat iktoch heb besloten om mee te 
doen. En zoals mijn vader altijd 
zegt, als je niet ouderwordt, ben je 
dood. Daar zit natuurlijk ook weer 
een grote kern van waarheid in. Aan 
de andere kant ben ik nog geen 40... 
Ik denk dat dat nog erger is...

GroetenvanAkke

http://www.bakkerijhenkpost.nl
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Ik ben Renate Pool uit Rottum, heden ten dage 46 jaar oud en geboren 
in Amsterdam. Na de middelbare school begon ik aan de pabo omdat ik 
als één van de oudste kinderen van een groot gezin meende dat ik daarin 
wel mijn toekomst zou vinden. De pabo zei ik 'tabé' zodra ik als stadskind 
ontdekte niets te weten over de basis van ons bestaan, namelijk voeding, 
en zo begon ik heel serieus aan een opleiding biologische land- en 
tuinbouw. Daar hoopte ik tevens het recept te vinden voor een betere 
wereld.

Dat recept vond ik helaas niet di
rect, m aarerg ingweleen nieuwe 
wereld voor me open. Het leven in 
vrijheid en de ruimte van het platte
land heeft me nooit meer doen te
rugkeren naarde Randstad en on
danks het onbegrip van mijn fam i
lie werd ik heel gelukkig in lande
lijke omgeving. Op gegeven mo
ment vertrok ik naar Frankrijkom in 
maatschapte gaan meteen Franse 
boer. Ik bleek allergisch te zijn en 
dat heeft mij doen terugkeren naar 
Nederland. Na terugkeer bleek het 
erg moeilijk om betaald werk te 
vinden in de biologische sector. 
Het werd een periode van veel zoe
ken en zwerven en uiteindelijk heb 
ik me laten omscholen en ben in
stallatietechniek gaan doen, wel 
weer bij de eerste levensbehoefte 
van de mens gebleven. Mijn toen
malige partner was boerenzoon, 
dus was ikgelukkig met het wonen 
opde boerderij en daarnaast begon 
ik een klussenbedrijf. Later, toen 
mijn oudste zoon geboren was, 
strandde die relatie en ben ik naar 
Rottum verhuisdwegens een nieu
we liefde en werd mijn tweede zoon 
geboren. Metdeze partnerwerkten 
we samen in zijn klussenbedrijf en 
zo ontwikkelden we ons tot een 
bedrijf dat steeds meer allround 
werd. De klussen werden steeds 
uitgebreider en ergens vervreemd
de het me van wat ik eigenlijk het 
liefste wilde: (biologische) land
bouw. Ookdezerelatiestranddeen 
dan is het moeilijk mettwee kinde
ren nog eisen te stellen aan het 
werk dat op je pad komt. Maar bij 
stichting Keroazie in Broek bij 
Pieterburen werd een 'dierverzor- 
ger* gezocht, iksolliciteerdeenwerd 
direct aangenomen. Twee dagen 
na mijn sollicitatie ben ik daar de 
geitenstal ingedoken en daarhebik 
op alle fronten gevonden wat ik 
zocht. Het bedrijf is sinds 2013 
biologisch en we melken rond de 
100 geiten. Demelkwordtineigen 
kaasmakerij verwerkt tot harde 
kaas en vanaf dit voorjaar gaan we 
ook kaas leveren aan de Zaai-Ster, 
groothandel in biologische produc
ten en krijgen we 'Puur Noord Ne

derland' op het etiket. Het werken 
met geiten was compleet nieuw 
voor me, ik had altijd met koeien 
gewerkt. Geiten zijn echt heel avon
tuurlijke dieren en zij hadden er 
geen moeite mee mijn hart te ver
overen! Samen met een collega 
werkikom  beurten zodat ikook vrij 
ben en tijd heb voor mijn gezin.
Op Keroazie maakt de stal deel uit 
van dagbesteding voor zorgcliën- 
ten. De zorginstelling is behoorlijk 
groot geworden. Ze hebben nu ook 
het HKZ keurmerk. We werken met 
een pittige doelgroep, volwasse
nen met verstandelijke beperking, 
verslavings en/of psychiatrische 
achtergrond. Bijna allewerkzaam- 
heden gebeuren met de hand en 
naast het melken van de geiten en 
het produceren van de kaas vragen 
de cliënten ook hun aandacht en 
begeleiding, lederecliëntwerktaan 
zijn individueledoelen en daar moet 
dagelijks op gerapporteerd wor
den. Dit maaktdat het werkop heel 
veel fronten uitdaging biedt. In de 
winterperiodestaan de geiten droog 
zodater ruimte is watonderhouds- 
werkzaamhedentedoen, dus klus- 
ervaring komt ook hier altijd weer 
goed van pas! Ik heb er heel veel 
plezier in cliënten iets bij te brengen 
waarzetrots op kunnen zijn. Cliën
ten die zich goed inzetten of een 
klei neoverwinning behalen op zich
zelf, krijgen van ons een certificaat, 
wat voor hen echt een hele grote 
waardering is. Ze komen dan in de 
OmmelanderCouranten dan staan 
ze te glimmen van trots!
Mijn taak op de zorgboerderij is 
met name op de dieren gericht. Het 
melken en voeren van de geiten en 
de andere dieren. Naast geiten zijn 
er een paar koeien, paarden, kip
pen en varkens. De totale verant
woordelijkheid voor de dieren ligt 
bij mijn collega en mij. Wij moeten 
er op toezien dat we aan de eisen 
van diverse controlerende organi
saties voldoen en ook een verant
woord beleid uitvoeren omtrent 
overdraagbare dierziektes omdat 
we in principe altijd mensen in de 
stal hebben die in contact zijn met 
de dieren. Ook het slachten van de

dieren regelen we met een 'huis- 
slager' en dus verkopen we ook 
vlees in de winkel al gaathet mees
te weg voor eigen gebruik van de 
zorgcliënten. Onze cliënten eten 
dus ondanks alle bezuinigingen in 
de zorg altijd diervriendelijk gepro
duceerd vlees van topkwaliteit! 
Omdat we te weinig land hebben 
voordegeitenomindevoerbehoef- 
te te voorzien kopen we het ruw- 
voeraan bij biologische boeren uit 
de omgeving. Met een bedrijf uit 
Godlinze zijn we bezig een duurza
me samenwerking op te bouwen 
waarin zij ruwvoer voor ons telen 
en stro waar wij de geiten mee op 
strooien en onze potstalmest gaat 
dan weer naar hen terug op het land. 
Zo zijn we blij met eikaars product! 
De diversiteit van het werk met de 
dieren en de cliënten maakt elke 
werkdag altijd spannend. Er is geen 
dag die helemaal volgens planning 
verloopt en is het altijd vinden van

oplossingen om hetwerkgeduren- 
dededagvoorelkaarte krijgen. Bij 
de cliënten gebeurt er altijd wel iets 
om je druk over te maken, zodat 
mij n werk voor een groot deel van 
de tijd bestaat uit heen en weer 
lopen met sleutels, bezems, em
mers, kruiwagens, gereedschap...! 
De zorg voor de cliënten is ons 
belangrijkste product, al is dat ogen
schijnlijk niet zo. Het is ook echt 
heel mooi om samen met hen voor 
de dieren te zorgen, zeker in deze 
periode, want wezitten nu midden 
in de lammertijd.
Al met al ben ik heel blij met het 
werk. Het is mooi om achter het 
werkte staan dat je doet. Ook de 
velefacetten en de uitdaging die ik 
voel om de dagbesteding mede in 
terichtenzodatwegoedezorg kun
nen bieden maken dat ikdithopelijk 
nog een hele poos zal kunnen blij
ven doen.

Massagepraktijk voor: 
Klassieke-, therapeutische-, 
voetreflexmassage 
Shiatsu en stoelshiatsu 
Dorn Methode

Nicole Boschman, manueel praktizijn® 
informatie: www.mashibo.nl
Jacob Tilbusscherweg 10, 9998 XB Rottum 
06 147 58 009 /  0595 552503

M ASHIBO
massagetherapie

http://www.mashibo.nl


Wij: Gea, Marja en 
Janine geven u graag 
en met plezier 
deskundig advies.

Kom dus 
langs bij 
'Dio drogisterij 
MARJA'
en ontdek zelf 
dat wij nog 
veel meer zijn 
dan drogist...

DROGISTERIJ I PARFUMERIE

Grachtstraat 17 
M iddelstum  
(0595) 552749

*

G ra ch ts t raa t  19a - M idde ls tum  - T 0595 552794 
in fo @ tw in s e t - fa s h io n .n l  - w w w . tw in se t - fash ion .n l

OpIjanuariisdebibliobusalgestoptinStitswerdenRottum.InKantens 
stopt de bus op 1juli. We kijken terug hoe het allemaal begon.

Uit de Ommelander van 1983.

Volwaardige bibliotheek in Kantens
Experiment in Groningen
Elke donderdag, zotegen de avond, zal debibliotrailer van de Provinciale 
Bibliotheekcentrale Groningen in Kantens arriveren. Daar wordt de 
oplegger losgekoppeld van de truck. De chauffeur en de bibliothecaris 
rijden vervolgens met de truck richting Groningen: hun werkdag zit erop. 
Voor de bibliothecaris uit de buurt en een vrijwillige medewerker begint 
dan het werk: zij zullen van half zeven tot acht uur de uitleningen voor 
de bewoners van Kantens gaan verzorgen. Pas de volgende ochtend zal 
de truck komen om de oplegger op te pikken en aan de route van die dag
beginnen.

Het 'overnachten1 van de oplegger 
en de uitlening met plaatselijke 
krachten is op dit moment nog een 
unicum inde provincie Groningen. 
Wat is de reden van dit experiment? 
De vestiging van de in t Schienvat 
ondergebrachte bibliotheek moest 
opgeheven worden. Als vervan
ging -en uitbreiding- leekde bibliot- 
railer ideaal. Deze bevat immers 
viera vijf keerzoveel boeken als de 
oude vestiging en bovendien gram
mofoonplaten en tijdschriften.
Een probleem was dat de roosters 
van alle bibliobussen die de PBC in 
gebruik heeft helemaal vol zaten. 
Dus moest er een oplossing ge- 
zochtworden waarbij de mensen in 
Kantens verzekerd werden van

optimale leesvoorzieningen, die 
toch nietteduurwaren. In de vorm 
van bovenstaand experiment heb
ben gemeente, bibliotheekcommis
sie en PBC een oplossing gevon
den.
De boekenlener in Kantens kan nu 
elke donderdagavond zijn keuze 
doen uit de ruime collectie van 
4500 boeken. En als een boek er 
niet bijstaat, geen nood. Eén week 
na aanvraag ligt het klaar.
Op 8 september vindt de eerste 
uitlening plaats. Vanaf diedatum is 
iedere inwoner van Kantens wel
kom in zijn nieuwe bibliotheek: de 
bibliotrailer.

Anje van der Hoek

Jaarvergadering 8 april 2015

De jaarvergadering van de VDK zal plaatsvinden op 8 april aanstaande 
om 19.30 uur in t Schienvat te Kantens. De agenda, de conceptnotulen 
van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag 2014 kunt u vanaf 1 
april downloaden op onze website: http://dorpsbelangen.kantens.nl.

BESTUURSLEDEN GEZOCHT
De vereniging is nog steeds drin
gend opzoek naar nieuwe bestuurs
leden die zich willen inzetten voor 
het behoud van de leefbaarheid in 
het dorp, het bevorderen van het 
welzijn en het behartigen van de 
belangen van de inwoners.
Wilt u ons hierbij ondersteunen? 
Neem dan contact op met één van 
de bestuursleden of stuur een mail 
naardorpsbelangen@kantens.nl.

Ook jongeren worden van harte 
uitgenodigd om te reageren! 
Jolanda Stallaert (voorzitter)
T 0595 55 23 03
Geert Doornbos (secretaris)
T 0595 55 72 50
John van de Rijdt (penning meester) 
T 0595551395
ErikKuiper (algemeen bestuurslid) 
T0621 21 6667

'Mit mekoar en veur mekoar. '

mailto:info@twinset-fashion.nl
http://www.twinset-fashion.nl
http://dorpsbelangen.kantens.nl
mailto:naardorpsbelangen@kantens.nl


Sinds 1887
'Op naar de volgende 127 jaar'

n Avvertenzie op haile achterkaant van kraant. V & D blif t open. Om dat 
te vieren kreeg elkenain op 11 f eberwoarie bie n kop kovvie of thee n 
stukje toart vergees. Wie knepen hom aal of e open blieven zol.

GRUNNEGERHOUKJE:
Elkenain oetdekontrainen van 
Kannes Rottum en Stitswerdis 
hier welkom om n stukje ien t 
Grunnings teschrieven,

zoaans:
riemkes, stukjes, recept, etc.

Van Dou en Nou op t Hogelaand 
PLOUG (slot)

Veul mènsken om ons tou komen 
nooit op t groot maart ien Stad, 
zeggen ze. k Kin t wel begriepen, t 
is n toer om auto kwiette worden en 
perkeergarage is duur. Ze goan lai- 
ver noar Paddepoel of Delfziel. 
Wie binnen echte beminders van t 
centrum. Vrouger gingen wie sik- 
komalezotterdagmirregs noarStad 
tou. Wat kieken en loeren, sums n 
bosschopkeenastvie f uur was n 
stoetje eten bie Schortenhoes aan 
Vis maart, t Was gewoon n oepke 
veurons.
Omdatknaitzovermeerlopenkin, 
heb kn perkeerkoart. Doarheb kaal 
n bult wil van had.
As wie der even oet willen, rieden 
wie noar V & D en perkeren auto 
tegen t olie Vendexgebaauw aan. 
Wie lopen noarachteriengaang en 
ie vuilen joe vot ien n hail aander 
wereld. Op begoane grond stoan 
veul stoulen en krukjes, derbinnen 
nije wc's veur haanden en as wie 
muid binnen goan wie mit lift noar 
La Place veurn kop kovvie.

zoon slichtfertuut kin ie beternoar 
Blokker ien Oethoezen goan. Doar 
liggen ze bie bosjes.
Wie bruken V & D sums ook as 
deursteek. Bie La Place mout ie 
boudel zulf aanslepen en as wie 
doargain zin aan hebben, lopen wie 
dwaars deur V & D hèn noar Bom
men Berend. Dij is opknapt en t zit 
doarhail genougelk.
As wie n glimp van maart opvan
gen willen, goan wie noarzuudoet- 
gaang om t hoge Rad van kermiste 
zain,ommorwattenuimen,oftnije 
Vindicatgebaauw of om te kieken 
hou wied ze m itt Forum binnen. Zo 
blief je bie de tied.
Wie maggen t aiglieks nait te veul 
hemmen, mor sukkeloa-ofdailen 
bie V & D is hail goud. Zai goan op 
en deel mit de joargetieden enfeest- 
doagen. klaarst- en zummerslik, 
sunnerkloaslekkersendommitmit 
Poask poasaaier, groot en klaain, 
ie kinnen te kust en te keur goan. 
Joa, van ons mag V &  D nog laank 
openblieven!

Lest wol k nij köpmeske kopen, Anje van der Hoek 
ales bie laangs snuusterd, mezzen 
genog mor gain köpmeske. Veur

/VUrun

Riemke
n Koumelkeroetcontrain van Oethoezen 
haar slim last van grasvretende moezen 
Hai docht wait je wat 
ik  vroag gestevelde kat 
Dijkrigtze wei achter de koezen.

B. Jager
Oet: Dagblad van het Noorden

Noa1930
Tied veur 1930 is bekend bleven as grode bluitied van t Grunneger 
eksprezzionisme, doar Ploug bekend om is. Ien joaren dij volgden kwam 
der meer rust. Kunstenoars gingen weerom noar netuur en mouken 
doarvanheurimprezzies. Kleuren werrenminnerfel, vörms nait meerzo 
oetdoagend, ienvloud van Duutse eksprezzionisme wer stoaregaan 
minner. Nog aalweg trokken kunstenoars der op oet om t landschop ien 
heur waarkte vangen, elk op zien of heur aigen menaaier.

Achtergrond
Noa eerste Wereldoorlog is t idee dat t aal aans en beder mout en kin, 
stoaregaan verswonnen. Weerom kiekend op moordpartij van oorlog was 
ter nait veul reden meer om slim optimisties te dinken over wat t 
mlnskdom wel aal nait tot stand bringen kon.

Ien 1929 begunde wereldkrises, eerst ien Amerikoa, mor gaauwachteg 
ook hier. Ien Sowjet Ruslaand en nazi Duutslaand werren vrije kunste
noars onnerdrukt, aal kunst mos geliekschoakeld worren ien dainst van 
partij en stoat. Ernst Ludwig Kirchner, dij zoveul teweeg bracht haar ien 
Ploug, mouk homzulf aan kaant, dou nazi's zien waark te muzeums oet 
hoalden en verbraanden. Aine kunstrichten noa aner haart dertou doan 
en werniks meer van heurd. Ploug bleef bestoan, was jagain kunstrich
ten, mor n verain van vrije kunstenoars.

t Was ien krisestied gain kataai, 
omvantmoakenvankunstrond 
te kommen. Jannes de Vries,
Jan Altink, Ekke Klaaimoa, Ali- 
da Potten Jan Jordens zatten ien 
t onnerwies. n Aner moukt re- 
kloamedrukwaark, enkelde le
den van PLoug wazzen dag en 
deur hoesschiller.

Oorlog en dernoa
Twijde Wereldoorlog brochde onnerdrukken van nazi's. Kunstenoars 
mozzen lid worren van nazi-bond of detmit ophollen. Aal dat neudeg is veur 
schillern werslim  betuun, allerdeegs jute kunstmiszakken werren bruukt 
as schillerslinnen.

Noa oorlog kreeg Ploug kop weer deurt helster en verainen bestaait nog 
aalweg.

Aldert B.Ritzema

Poask
Poaskeaaiis opgestaan,
Hai mag wel weer noar bed tou goan. 
Het is mien aai, hetbliftm ien aai. 
Het is mien aigen poaskeaai!



Advendo Kantens start 
een jeugdtoneelgroep
Al enkele jaren komt er vanuit het publiek regelmatig de vraag hoe oud 
je moetzijn om bij toneelvereniging Advendo te kunnen spelen. Dievraag 
komt veel al van jeugd dietijdens detoneelvoorstelling bijzichzelf denkt: 
'Dit wil ik ook!Voor hen hebben we goed nieuws: Advendo start met een 
jeugdtoneelgroep!

Ben je 12 jaarof ouderen herken je 
je in de volgende omschrijving? Je 
vindt het leuk om toneel te spelen. 
Of je doet regelmatig een gektypetje 
met een gek stemmetje na. Of je 
hebt er wel eens over nagedacht of 
toneel misschien iets voorje is. Of 
je vindt het gewoon leuk om op een 
podiumtestaan en mensen tever- 
maken. Dan is de nieuwejeugdto- 
neelgroep van Advendo iets voor 
jou!

Aanmelden kan via onze eigen 
websitewww.advendokantens.nl. 
Wanneer je nog vragen hebt of je 
wiltmeerinformatie, kun je mailen 
naarjeugd@advendokantens.nl of 
bellen naar Willem Jan Knot (T 
552051) of Frouwke Doornbos (T 
557250). Beide personen zullen ook 
de begeleiding opzich nemen. Aan
melden kan tot 18 april. Daarna 
zullen we met de jongeren die zich

hebben aangemeld een eerste bij
eenkomst organiseren.

Er hebben zich inmiddels al 11 
jongeren aangemeld. De jongste is 
bijna 12en deoudsteis 1 éjaaroud. 
Erzitten zowel jongens als meiden 
bij de nieuwe jeugdtoneelgroep. 
Wil jij hierookgraag bij horen? Dan 
isdit je kans! Misschien kunnen wij 
dan binnenkort van jouw toneel
kunsten genieten op het Advendo- 
podium! Wij hebben er heel veel zin 
in. Jij toch ook?

Toneelvereniging Advendo 
Kantens

TheaterstichtingKlaverS speelt
NET HAMLET
op zondagmiddag 19 april om 15.00 uur in het Bernleftheater

Erfgenaam en leerling-slager Hamlet de Deen is niet geschikt voor het 
edele ambachtelijk slagersvak. Hamlet kan geen bloed zien. Groente en 
fruit trekken hem meer. En natuurlijk de mooie dochter van de groente
boer: Ophelia. Maar Hamlet gelooft niet meer in de liefde. Er rot iets bij 
de Deen. Nog geen maand na het onverwachte overlijden van zijn vader, 
het lijk is nog warm, hertrouwt zijn moeder. Uitgerekend met zijn oom. 
Verraad! Verraad aan zijn nobele vader. Dan spreekt het karkas in het 
slachthuis. En moet Hamlet zijn verantwoordelijkheid nemen. Zich als 
een man gedragen... Hij moet bloed zien.

In deze luchtige bewerking van 
Shakespeares klassie
ker is de tekst groten
deels vervangen door 
stil spel en speelt een 
en anderzich af in een 
ogenschijnlijkkeurige 
slagerij. Het is Ham
let... maardan anders, 
'Ham light'zou wilt.

Geschikt voor iedereen 
vanaf acht jaar.

Duur: vijf kwartier.
' Idee en regie: Bas de Bruijn

Spel: Stef Agsteribbe, Philip- 
pien Bos, Petra Gubbels, 
Rob de Kort 
Reserveren: 
www.bernleftheater.nl 
ondercontact 
of T0595425221 
Entree€10,00 
Bernleftheater 

f  Usquerderweg 23 
f Helwerd/Rottum

Loon- en Grondverzet bedrijf

G e b r. V an  D ijk e n

Toornw erd ■ jrJ
T 0595 552302 M M  ll
M 06 53645168 ------
info@loonbedrijfvandijken.nl

Inwoners aardbevingsgebied Groningen 
maken theatervoorstelling WVLA
Inwoners uit Middelstum, Stedum, Delfzijl, Appingedam, Kantens, 
Winsum, Scheemda en Warffum hebben een theatervoorstelling ge
maakt over de gevolgen van de aardbevingen door de gaswinning in 
Groningen: Water en Vuur, Lucht en Aarde.

Het vertrouwen van inwoners is 
ernstig geschaad en veiligheid is 
niette garanderen. Wat betekent dit 
voor het dagelijks leven? Wat doet 
dit met mensen? Met WVLA willen 
de makers herkenning en erken
ning centraal stellen en het publiek 
een hart onder de riem steken. Na 
afloop van iedere voorstelling is er 
gelegenheid om nate praten.

De voorstelling wordt mede moge- 
lijkgemaakt door o.a. Activiteiten
budget Amateurkunst en de diver
se gemeenten in de provincie. De 
spelersgroep heeft mede op basis 
van eigen ervaringen en gesprek
ken met gedupeerde inwoners, een 
mix gemaakt van theater, tekst en 
muziek waardoor de persoonlijke 
gevolgen van de aardbevingen 
zichtbaarworden.

De voorstelling is in samenwer
king met professionals tot stand 
gekomen onder leiding van Toke 
van Oorsouw, artistiek leider van 
Laway Arts te Kantens. Theater
voorstelling WVLA wordt vanaf april 
2015 gespeeld opdiverse locaties 
in de provincie Groningen.

Kaarten voor WVLA kunnen gere
serveerd worden via www.wvla.nl.1 
Een vrouw in een paars trainings
pak draagt haar kat de hele dag bij 
zich. Als er een beving komt heeft 
ze datwathaardierbaaris dichtbij.1

'Mijn Gronings hart tikt uitde maat, 
wezijn verkwanseld doordestaat.'

http://www.advendokantens.nl
mailto:naarjeugd@advendokantens.nl
http://www.bernleftheater.nl
mailto:info@loonbedrijfvandijken.nl


R I M P E L S
Stemmen en Sissi

Als ikdit schrijf gaan we nog stemmen, als u dit leest hebben we gestemd. 
Tenminste als ugebruikmaaktvan dit democratisch (voor)recht. Jehóéft 
niet te stemmen. Hebt u het wel gedaan, dan is de kans groot dat u mij 
tussen elf uur's ochtends en vier uur's middags tegen bent gekomen als 
stembureaulid. Niet dat dat zo bijzonder is, maar ik wou het toch even 
vermelden.
Voor 1970 was je verplicht om naar het stembureau te komen. Je kon 
natuurlijk een blanco stem uitbrengen of allerlei boodschappen op het 
stembiljet zetten, maar je had je plicht gedaan.
Wat heeft Sissi met democratie te maken? Dat ga ik vertellen. Weer een 
verhaal uit de categorie: opa vertelt. Naarmate ik ouder word schijn ik 
vaker terug te grijpen op herinneringen. Ik weet eigenlijk niet waarom. 
Hoort dat bij een langzaam intredend dementieproces of weet ik niets 
anders te verzinnen. Komt op hetzelfde neer, denk ik.
Maar goed, Sissi dus.

In de vijftiger jaren van de vo
rige eeuw zat ik op de lagere 
school. Na de kleuterschool 
kreeg je de lagere school. Nu 
samen basisschool. Na één 
jaar kleuterschool was ik niet 
meer te houden, ik spijbelde, 
en kon vervroegd meteen spe
ciale constructie naar de eer

ste klas.
Eens in de zoveel tijd hadden we een vrije woensdag. Reden: verkiezin
gen!
Veel scholen werden gebruikt als stembureau en daar kan je geen 
kinderen bij gebruiken. Wij vonden dat nieterg. Sterker nog, het wakkerde 
onze ondernemingslust aan. Zoals gememoreerd hadden volwassenen 
opkomstplicht, datwilzeggen, toentertijd, als je24 jaaro f ouderwas. Het 
was dus druk op die woensdagen op het stembureau, mijn school. De 
meesten kwamen lopend of metdefiets. De fiets was een belangrijkbezit. 
Ze werden niet zoveel gestolen als tegenwoordig, maar je liet hem niet 
onbeheerd achter. De verleiding was echtergroot om voordie ene minuut 
in het stembureau de fiets niet op slot te zetten. Wij, kinderen, speelden 
daarhandigopin. Ikheb geen idee wie dat hadverzonnen, maarwededen 
allemaal mee. Zodra een stemmer op de fiets in zicht kwam renden wij 
naar hem of haartoe om als eerste te kunnen vragen: 'Mag ikeven op uw 
fiets passen?' Na toestemming van deze dienstverlening, stalde de 
stemmer zijn fiets tegen de muur van de school en ik, als ik gewonnen 
had, postte me naast de fiets meteen blik van: wie hier aankomt, is nog 
niet jarig. Nadat de stemmer het hokje van de partij van zijn of haar keuze 
roodgemaakt had keerdedezeterug en gaf als beloning geld. Jazeker, dat 
deden we niet voor niets. Gebruikelijk was 1 cent, tevreden was je met 
5 cent. Een duppie (10 cent) was geweldig en heel af en toe gaf iemand

een kwartje (25 cent). Dat laatste muntstuk liet je dan aan alle anderen 
zien, die afgunstig bedachten dat ze bij de volgende fietser wat harder 
moesten rennen.
En nu komt het. Tegenover de school zat een sigarenwinkel. Behalve de 
rokerij hadden ze een uitgebreid snoepsegment, zal wel iets met de 
aanwezigheid van de schoolte maken gehad hebben. Tussen de middag 
en na vieren keken we onze ogen daar uit. We hadden zelden geld, 
alhoewel eraltijd een enkeling was met altijd geld. Niemand snapte dat. 
De verkiezingen kwamen als geroepen. Na het bijeen sparen van 
tenminste 5 cent konden we wat kopen. En dan s nel weer aan de arbeid 
voorde volgende 5 cent. Kauwgom was populair. Geen idee meerof dat 
lekkers maakte, maarje kreeg er een foto bij. Op een van de verkiezings
dagen kreeg je filmsterren bij 
de kauwgom. En zo gebeurde 
het dat iktijdens de verkiezin
gen drie foto's bemachtigde.
Een vanyKarlheinzBöhm, een 
van Romy Schneider en een 
van hen samen. Zij met een 
kroontje op en hij met allemaal 
medailles. Geen idee wie ze 
waren. Ikbeg reep datzeineen 
film  speelden: Sissi. Ze schenen keizer en keizerin te spelen. De films, 
er waren meerdere, heb iktientallen jaren later eens op televisie gezien. 
Draken van films. Defoto's heb ik lange tijd bewaard. Iedere keerals er 
verkiezingen zijn gaan mijn gedachten naar Karlheinz Böhm en Romy 
Schneider.

Dus als iku vorige week woensdag, per ongeluk, vroeg of ik op uw fiets 
mocht passen in plaats van naar uw stempas, weet u nu waarom.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail. com 
www.tlougnijs.nl

mailto:rimpelsstitswerd@gmail.com
http://www.tlougnijs.nl


Vrijwilligers
Vv KRC is een vereniging die 
drijft op de inzet van vrijw illi
gers, voetballers en niet-voet- 
ballers. Zonderinzet van deze 
vrijwilligers kan er geen voet- 
balplezier zijn voor de vereni
ging. Iedere bijdrage aan het 
vrijwilligerswerk bij vv KRC, 
hoe klein ook, is belangrijk 
voor het voortbestaan van de 
vereniging. Het uitgangspunt 
daarbij is dat we het voetbal
len bij onze vereniging zoveel 
mogelijkvooriedereen bereik
baar maken. Sporten inteam- 
verband is vooral samenwer
ken. Niet alleen op het veld, 
maarookdaarbuiten. Samen
werken, samen de vereniging 
opbouwen en samen succes
vol zijn. Doorde groei, die wij 
als vereniging nog steeds door
maken, en het maatschappe
lijk  gegeven dat mensen 
steeds mindertijd hebben, zijn 
wij binnen onze vereniging 
altijdopzoeknaarnieuwe vrij
willigers. Lijkt hetjouookleuk 
om iets te doen binnen vv KRC 
in welke vorm dan ook? Neem 
gerust contact met ons op of 
spreekeen van de bestuursle
den aan. Voorbeelden van vrij- 
willigerstaken binnen vv KRC:

•  Bardienst draaien 
•W edstrijden fluiten
•  Leider zijn van een team 
•T ra iner zijn van een team
•  Deelnemen in het bestuur
•  Deelnemen in commissies 
•Onderhoud verzorgen 
•Schoonmaken

Voorjaarsconcert van het 
Vocaal Ensemble het Hoogeland
Op zaterdag 25 april geeft het Vocaal Ensemble Het Hoogeland een 
voorjaarsconcert. Tijdens dit concert staan de componisten Bach en 
Mendelssohn centraal. Van Bach wordt cantate nr.150 uitgevoerd. 
'Nach dir, Herr, verlanget mich'. Van Mendelssohn de hymne: 'Hör mein 
bitten' Ook enkele kleinere werken van deze componisten worden ten 
gehore gebracht. Het belooft een prachtig concert te worden, waaraan 
vele mensen hun medewerking verlenen.

verlanget mich" BWV 150

jectleden

sopraan

Hippolytuskerfa - Middelstum

Vocaal Ensemble 
Het Hoogeland

•  Dirigente: Mirna Westra
•  Leden en projectleden Vocaal

Ensemble Het Hoogeland
•  Organist: Kees Steketee
•  Sopraan: Gera van der Hoek
•  InstrumentaalensembleAdHoc

Het concert vindt plaats indeH ip- 
polytuskerkte Middelstum en be
gint om 20.00 uur.
De entree bedraagtC 12,50 aan de 
d e u re n d  0,00 in de voorverkoop. 
Informatie en reserveren kan op 
vocaa lensem blehethooge land 
@ gm ail.com ofopT552424.
De kaarten zijn ookte verkrijgen bij 
Drogisterij Marja te Middelstum. 
We hopen heel veel muziekliefheb
bers te mogen begroeten op 25 
april!
Tot dan!

Wij ontwerpen, printen, drukken, beletteren 
en leveren alle materialen voor uw reclamedoeleinden. 
Geboorte-, huwelijk- of gelegenheidskaarten nodig?
Wij hebben diverse collecties en ontwerpen ook voor u!

Langestraat IO 9995 PE Kantens T 06 38 35 95 80 info@bluemule.nl

Aan woorden voorbij. ...
de stille zaterdag
- het was stil die dag, de Sabbath 

de uren van tijd en tijden 
waren ontelbaar in getal

- ik  dwaalde langs de weg 
die Jezus was gegaan: 
hobbelig en ruw

- ik  was op zoek naar Hem 
maar vond Hem niet

- zelfs zijn uitgedroogde traan 
was voor m ij ontroostbaar

- de echo van zijn verlaten stem: 
'mijn God, mijn God waarom. . . 1 
verdween in de duisternis
en stilte zonder antwoord

- rondom 'de steen des aanstoots' 
flitste een verduisterd licht

- ik  schrok en schreed terug 
het benauwde m ij

- zijn stem
die eenmaal tot m ij sprak 
doodde elk gevoel 
en lag gebonden 
in de armen 
van de dood

- Heer mijn God,
wat heb ik  u aangedaan...

- maar een onzichtbare hand 
duwde m ij terug...

- het was Sabbath 
het was stil die dag

Jan Venema

De stille zaterdag is de dag na
Jezus'kruisiging.

Heeft u nog oud ijzer of andere 
metalen zoals oude accu's en 
u w ilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. BultenaT551892,
J.R. WeverT552757 
Wij halen het bij u op en de 
opbrengst gaat naar de ijs- 
baanvereniging van Kantens.

SW cojük: a fc ro a irw', tUMtaa_

mailto:info@bluemule.nl


Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK 
VRIJGEMAAKT 
Zondag 29  maart
09.30 ds. P.A. Slager
16.30 ds. H. Wijnalda, Roodeschool 
Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag
19.30-  ds. P.A. Slager 
Zondag 5april, Pasen
09.30 -  ds. P.A. Slager
14.30 - ds. T. Groenveld, Roode
school
Zondag 12 april
09.30- ds. H.G. Gunnink, Ten Boer
14.30-  ds. P.A. Slager 
Zondag 19 april
09.30 -  ds. P.A. Slager
14.30 - ds. G. Meijer, Assen 
Zondag 26 april
09.30 - L.G. Boonstra, Slochteren
14.30-  ds. P.A. Slager

KERKDIENSTEN CHR. GEREF. 
KERK KANTENS
Geen kopij ontvangen

PROTESTANTSE GEMEENTE 
KANTENS-STITSWERD 
Zondag 29  maart
10.00 uur- drs. J.W. Bassie, Gro
ningen
Zondag 5 april
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor 
Zondag 12april
10.00 uur da. N.C. Meihuizen 
Zondag 19april
10.00 uur ds. E.J. Struif, Oosterwol- 
de
Zondag26april
10.00 uur drs. H.J. van der Wal, 
Groningen

DORPSKERK ROTTUM 
Zondag 29  maart
19.00 uur br. R. Schripsema 
Zondag 12april
19.00 uur br. Th. Huisman 
Zondag26april
19.00 uur ds. H.Poot

Jaarvergadering van 
Uitvaartvereniging Kantens e.o.
24 april 2015 om 20.00 uur in t Schienvat te Kantens

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen ledenvergadering 15 april 2014
6. Jaarverslag2014
7. Financieel verslag 2014
8. Verslag kascommissie
9. Bestuursverkiezing: Aftredend is mw. G.S.Omta. en is herkiesbaar. 

Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot 19.30 uur bij het 
bestuur.

10. Rondvraag
11. Sluiting

U bent van harte welkom.

OSKAM
TIMMERWERKEN

BETAALBAAR VAKMANSCHAP

Pastorieweg 31 
9995 PM Kantens 
M 06 18293051 
timmerwerk-oskam@live.nl

V o o r  a l  u w  o n d e r h o u d  e n  v e r b o u w
UWUWIM 'illWLWPJJ.

*  Verkoop van nieuw e  
en g eb ru ik te  auto's

*  O n d erh o u d  en reparaties
*  APK keuringen

Wij zijn gespecialiseerd in auto-electronica. Uitlezen en 
meten aan oudere en nieuwe auto's is bij ons geen probleem 
Ook voor airco-systemen kunt u bij ons terecht.
Kijk op www.autobedrijf-jager.nl voor meer info.

Delleweg 22. 9 9 9 1CG Middelstum 
telefoon 0595 - 5 5 1227 of 5 5 1383

mailto:timmerwerk-oskam@live.nl
http://www.autobedrijf-jager.nl


SaCon ( 1 Leutje fS? LanteeèM
GEOPEND:
Vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur 
(ook voor afhalen)
Zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur 
of op afspraak v.a. 6 personen

Diverse Menu's
Soep v/d Dag.................€ 2,50
Zalmschotel...................€ 7,50
Karbonade.....................€ 6,50
Schnitzel....................... € 7,50
Shoarmaschotel........... € 6,50
Visfilet............................ €5,50
Kippenwings.................€ 5,50
Macaroni....................... € 5,50
Bam i.............................. € 5,50
Gevulde Tortilla's.......... € 5,50
(met gehakt/groente +salade)
Poffert............................ €5,50
Toetje Leutje Lanteern ...€ 3,75
(Poffertmetijs, vruchtenen slagroom)...
Kleine sorbet..................€ 1,75
Grote sorbet...................€ 2,75
Schotels worden geserveerd met 
Gebakken aardappelen of frites 
en salade of groente van de dag 
Vlees geserveerd met 
gebakken ui/champignons/
paprika - extra................€ 0,75
Menu's (ook voor de afhaal)

Buffetten (warm/koud)
evt. met BBQ v.a.. € 12.50 p.p.
Lunch v .a ........... € 7,50 p.p.
Diner 4 gan. v.a .. € 17,50 p.p.

WEEKEND MENU'S€5,50 
Vrijdag 27 en zaterdag 28 maart
Snert en roggebrood 
Vrijdag 3 en zaterdag 4 april
Rijstschotel
Vrijdag 10 en zaterdag 11 april
Stamppot van het huis 
Vrijdag 17 en zaterdag 18 april
Tagliatelle
Vrijdag 24 en zaterdag 25 april
Nasi met een gebakken ei

Ook uw adres voor Frites (Max) 
en snacks v.a. € 1,25 
U kunt bij ons ook terecht op 
afspraak en voor Catering!
Tot ziens bij Jeanet & Rita

t Schienvat
Kerkstraat 7 
9995 PH Kantens 
T 0595 - 551280 
M 06 - 20839053 
schienvat@kantens.nl 
www.schienvatkantens.nl

Weekenddiensten
TANDARTSEN:
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek
uur. Buiten deze spreekuren is de 
verantwoordelijke tandarts tele
fonisch te consulteren.
28 en 29 maart 
H. Meursing
Middelstum T 0595 552292 
3 ,4  en 5 april
Tandartsenpraktijk Loppersum 
LoppersumT0596 572818 
6 en 7 april
Tandartspraktijk Aan de Meeden 
W insumT0595 442244 
8 en 9 april
TandartsenpraktijkUithuizen 
UithuizenT 0595 431716 
11 en 12 april 
TandartspraktijkBooij 
WinsumT0595 441545 
18 en 19 april
Tandartsenpraktijk Loppersum 
LoppersumT0596 572818 
2 4 ,2 5  en 26  april 
TandartspraktijkConradie 
BedumT050 3012337 
27  en 28  april 
J.F. Perdok 
BafloT0595 422723
29 en 30  april 
G.J. Heuvink 
UlmmT0595 402015

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in 
Bedum :T050-3014260

PSYCHOTHERAPIEËN
LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema 
Praktijk: Groensingel 38 in Mid
delstum. M0651255926 
binnenwerk-psychotherapie.nl

NI AA TSCHAPPELIJK WERK NIJD
www.mjd.nl/eemsmond 
Inloopspreekuren in Uithuizen en 
W arffum -T0595 437555

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597-412613

VERVOERSHULPDIENST:
T0595-551084 M 06-14611173

KLEINE KLUSJESDIENST:
T0595-551084 M 06-14611173

Agenda
Rottum
18 a p r i l - 14 juni
KerkRottum
09.00-17.00 uur 
Expositie Mirjam Bouchier 
Gratis entree

Zondag 19april
Bernleftheater
15.00 uur
TheaterstichtingKlaverö speelt 
NET HAMLET (zie elders inde krant)

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd 
koor Pavane

Maandag 27  april
Jeu-de-boulesbaan 
toernooi, info elders in de krant

Kantens
KANSTERJEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00- 01.00 uur 
Zaterdag
19.00- 00.30 uur

AGENDA Kantens

Donderdag 2  april
t Schienvat
20.00 uur
AED herhalingscursus

Dinsdag 7 april
t Schienvat
11.00 12.00uur 
consultatiebureau

Woensdag 8 april
t Schienvat
10.00 uur
bijspijkercursus bridge
19.30 uur
VDK jaarvergadering

Donderdag 9 april
t Schienvat
10.00-16.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda On
nes)

Zaterdag 11 april
Startt Schienvat 
14.00uur
Loop- en wandelevenement 
5 of 10 km

Dinsdag 14 april
t Schienvat
20.00 uur
Vrouwen van Nu (lezing histori
sche kostuums)

Zaterdag 18 april
t Schienvat
12.30- 16.00 uur 
schilderworkshop
20.00 uur
première toneelclub Toke

Maandag 20 april
t Schienvat
10.00 uur 
vervoersdienst
20.00 uur
jaarvergadering Advendo

Dinsdag21 april
t Schienvat
20.00 uur 
fotoclub

Vrijdag 24 april
t Schienvat
20.00 uur
jaarvergadering uitvaartvereniging

Maandag 27  april
Heel Kantens 
Koningsdag

Woensdag 29april
t Schienvat
19.30 uur 
bridgeclub

Vaste activiteiten (Schienvat

Dinsdag
9 .3 0 - 12.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda On
nes)
09.45- 11.00 uur 
volksdansen
13.30- 16.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda On
nes)
20.00-21.30 uur 
tai chi

Woensdag
13.30- 16.00 uur 
bridgecursus
18.45- 19.15 uur 
gym nastiek55+ op muziek 
entree€2,00
19.30- 20.30 uur 
bodyshape

mailto:schienvat@kantens.nl
http://www.schienvatkantens.ni
http://www.mjd.nl/eemsmond


Donderdag
19.30-22.00 uur 
toneelclub Toke
20.00- 22.30 uur 
damclub

Vrijdag
17.00- 19.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend

20.00- 23.00 uur 
biljartclub

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

GEBOREN IN  1980

Izebrand Dijkema
Waar ben je  geboren en waar woon je  nu ?
Ikben geboren in Middelstum en woon aan de Oosterweg 15 in Kantens. 
Noem eens drie mooie momenten/belevenissen uitje (35- jarig) leven ? 
Drie mooie momenten zijn mijn trouwdag en de geboorte van onze lieve 
dochters Lena (vier jaar) en Fenna (twee jaar).
Wat vind je  het mooiste plekje uitje dorp ?
Ons eigen plekje aan de Oosterweg, maar ik ben ook graag bij onze 
vrienden in het dorp.
Als je  35 jaar vooruit zou kunnen kijken, waar ben je  dan ?
Flopelijk ben ik dan een gezonde opa die heerlijk geniet van alle mooie 
dingen in het leven.
Wat vind je  van t Lougnijs ?
Om eerlijk te zijn lees ik hem eigenlijk nooit, maar mijn vrouw vertelt 
soms wel wat erin staat.

Kinderhulp-collecte:
Maak samen met ons geluk mogelijk
Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op 
geluk. Ook de (bijna) 400.000 kinderen die in armoede opgroeien. 
Wanneer je opgroeit in een instelling of een gezin met financiële 
problemen, is een onbezorgde jeugd alles behalvevanzelf sprekend. Net 
als de leuke dingen die kleur geven aan een kinderleven. Terwijl je als 
kind niets liever wil dan er gewoon bij horen en meedoen met je vrienden 
en klasgenoten. Om dit mogelijkte kunnen maken, doet Kinderhulp van 
12 tot en met 18 april een beroep op uw vrijgevigheid. Laat alle kinderen 
meedoen en geef aan de collectant!

Bijna400.000 kinderen in ons land 
groeien op in armoede. Voor hen 
zijn 'vanzelfsprekende dingen', zo
als vakantie, sporten of pakjes
avond vaak niet weggelegd. Nog 
los van de problemen waarzethuis 
mee te maken krijgen, voelen ze 
zich ookop school vaak buitenge
sloten. Als klasgenoten vertellen 
overhunverjaardagcadeausofeen 
dagje uit, kunnen zij niet meepra
ten. Zedurvensoms niet eens meer 
te dromen van een leuke opleiding 
of een mooie carrière.

Kinderhulp vindt dat elk kind een 
beetje gewoon geluk verdient en 
zich moet kunnen ontwikkelen. Ook

als je opgroeit in een instelling of 
financieel beperkt (pleeg)gezin. 
Armoede mag geen spelbrekerzijn! 
Daarom ondersteunt Kinderhulp 
kinderen met minder kansen met 
hele praktische zaken, zoals een 
computer om huiswerkte maken, 
een weekje kamperen in de zomer 
ofeenfietsomnaarschooltegaan.

Om al deze kinderen te kunnen 
helpen, is veel geld nodig. Kinder
hulp hoopt daarom op uw gift tij
dens de collecteweek van 12 tot en 
met 18 april. Elk jaar gaan er ruim
20.000 collectanten op pad, dus 
grote kans datzeookbiju langsko
men. Met uw giftsteuntu nietalleen 
Kinderhulp, maar draagt u bij aan 
een mooiere samenleving waarin 
iedereen meetelt en kan meedoen. 
Samen maken we geluk mogelijk!

TrijnieAmmeraal

N A T I O N A A L  /  F O N D S

K iW e - r W M  Lp
M a a k t C f ju k

<Wn uw wnnin̂ ?

Wij ontzorgen u en regelen alles!
Gratis advies!
Neem contact op met onze afdeling bevingsschade

Bouwbedrijf d e  B o e r  l l u
Afdeling service & onderhoud
Kantens & Groningen info@bouwbedrijf-deboer.nl
050-5472100 www.bouwbedrijf-deboer.nl

•  rapportage's
•  kostprijs berekeningen
•  herstel expertise
•  aanmelding en overleg 

met NAM en 
expertisebureaus

•  restauratie monumenten

mailto:info@bouwbedrijf-deboer.nl
http://www.bouwbedrijf-deboer.nl


Maandelijkse 
informatiekrant voor 
de dorpen Kantens, 

Rottum en Stitswerd.

Opa @  punt nl
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35e jaargang-2015

DEZE MAAND O.A.:

35 JAAR TLOUGNIJS

FF-CHATTEN

UITGEVLOGEN

NIEUW BOEK KANTENS

KWFMUZIEKSESSIE

NIEUWS VAN 
TEAMSUNRISE

VAKWERK

UIT DE OUDE DOOS

GRUNNEGERHOUKJE

RIMPELS

AGENDA

Vanavond is het dan zover. Mijn liefste en ik gaan dan eindelijk naar toneel in eigen dorp. Na Stitswerd, Theater FOTO VAN DE MAAND
te Water, Kantens Advendo nu dan eindelijk naar de Kloosterspeulers in Rottum. Om exact half acht betaal 
ik de drie euro entree en zoek vóór in de zaal een plekje. Kijk, daar is de koffie al, super geregeld toch die 
bediening. Ik kijk wat rond en zie wat vreemde mensen om me heen. Ook staat er een tafel met allemaal knopjes 
en weer twee vreemden. Ineens wordt het stil en stapt Wimjan Rietdijk als voorzitter van de VDR naar voren.
Hij heet iedereen welkom en kondigt het toneelgezelschap uit Noorderhogebrug aan.

Wat? Niet de Kloosterspeulers? En 
dat in mijn dorpje Rottum? De voor
stelling begint. Opa zit in een leeg 
huis en zijn kinderen verhuizen hem 
naar Huize Avondrood. Hijzelf ziet 
dit helemaal niet zitten, maar de 
kinderen hun wil is wet. Ikzital snel 
in de sfeer en ook het Gronings, 
waar het stuk in gesproken wordt, 
staat mij wel aan. En dan is er de 
eerste pauze. Ik zoek snel de voor
zitter van de Kloosterspeulers op 
om te vragen waarom zij niet spe
len. Helaas was het dit jaar niet 
mogelijk om voldoende spelers te 
krijgen om een stuk in te studeren. 
Het tweede deel begint en al snel 
komt er de dwaze directrice van

Huize Avondrood in beeld. Degenie- 
pige dame bepaalt wat opa allemaal 
moet en mag en vooral wat er niet 
mag. Zo mag een blootschilderij niet 
in zijn kamer hangen en na veel 
gedoe wordt hetweggehaald. Dan is 
er weereen pauze. De lootjes wor
den verkocht en het doet me toch 
wel goed iets vertrouwds te voelen. 
Dan het laatste deel, uiteraard komt 
alles goed. Opa krijgt zijn schilderij 
terug en ontmoet een oude school
liefde.
Ookverdienthij nog €10.000,00 en 
vertrekt op een wereldreis.
Na het enorme slotapplaus worden 
de spelers bedankt en 'we hopen ze 
vaker te zien', zegt de voorzitter.

Daarna zoals altijd 'De Verloting', 
heerlijk vertrouwd, en krijg ik ook 
een paar prijzen. En dan tot slot, 
voordat mijn liefste en ik naar huis 
gaan, eten we nog een overheerlijke 
gehaktbal, dit jaar gemaakt door 
Aljo. Ondanks een andertoneelge- 
zelschap hebben we toch een ge
weldige avond gehad en komen we 
volgend jaar uiteraard graag weer 
terug. Hopelijk dan wel weer met 
de Kloosterspeulers. En ikdenkdat 
we dan naar Noorderhogebrug 
moeten om dit toneelgezelschap 
nogmaals te kunnen zien.

Groet,
uwReRo

Rabobank

De uitgave van dit blad 
wordt mede mogelijk ge- 
maaktdoor Rabobank 
Noord-Groningen


