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

Nieuwe beheerder t Schienvat
Een nieuw jaar betekent elk jaar opnieuw beginnen. Dit jaar geldt dat ook voor t Schienvat, want er is een nieuwe
beheerder: Jan Westerlaken. Hij woont al enige jaren in Kantens maar toch leek het de redactie dit een
uitgelezen moment om Jan zichzelf, als nieuw gezicht van t Schienvat, eens voor te stellen.

Allereerst met de vraag
waar kom je vandaan?
Dit is best een lang verhaal. Het
eenvoudige antwoord is: Zwijnd-
recht en geboren in 1958. Het inge-
wikkelde antwoord is dat ik eerst
van Zwijndrecht naar Delfzijl ben
verhuisd, daarna van het plaatsje
Zegge (bij Roosendaal) naar Hoe-
ven (West-Brabant) en uiteindelijk
omstreeks 2004 neergestreken in
Kantens.

En de uitleg..?
Dit heeft veel met school en werk
te maken. Eerst naar school: de
baggerschool in Delfzijl. Daarna
de wijde wereld ingetrokken, deels
bij mijn ouders wonen en voor de
rest op baggerschepen, meestal
in Nederland (een enkele keer in
het buitenland).
Zoals vaak, ben ik door een relatie
destijds toch weer aan wal terecht
gekomen. Daar heb ik toen weer

een nieuwe werkomgeving ge-
zocht die me uiteindelijk in West-
Brabant gebracht heeft. Daar heb
ik eerst een lange periode in de
techniek, aandrijvingen op sche-
pen en andere grote productiema-
chines gewerkt. Via een jaartje
automatisering ben ik bij 's lands
grootste keukenfabriek terecht ge-
komen.
In 2001 ben ik als zelfstandig on-
dernemer in agenturen gestart. Dat
alles in West-Brabant. Totdat de
liefde me naar Groningen lokte.
Al in 2004 ontdekte ik hoe fijn het
was om te genieten van de rust,
het karakter van de mensen en de
heerlijke gezelligheid die Kantens
me bood.
Uiteindelijk is in 2008 de liefde
met Ageeth (Hovenkamp) via het
huwelijk bezegeld en samen zijn
we in de Stitswerderlaan gaan
wonen. En echt, ik verzeker je, dit
is de sterk ingekorte versie....

Hoe kwam je op het idee om het
beheer op je te nemen, welke ach-
tergrond en ervaring heb je, als het
gaat om gastheer zijn?
Het was niet zo zeer een idee, maar
meer een vraag, een optie die op het
juiste moment voorbijkwam. En ook
zomaar nog eens toevallig. Natuur-
lijk kende ik de verhalen uit vroeger
tijden. Henk en Klaassien (familie
Hovenkamp) waren de vroegere
beheerders van t Schienvat én zijn
mijn schoonouders. De gezellige,
maar ook hardwerkenden, tijden
die zij hebben meegemaakt. Zeker
Ageeth had destijds (als puber) hier-
aan niet zulke fijne herinneringen:
alles draaide destijds om t Schien-
vat bij hen thuis. En als puber zie je
dat graag anders. Maar even terug
naar de vraag, het idee...  Omdat wij
voor onze vrienden vaak 'ver weg'
wonen, bezoeken zij ons altijd het
hele weekend, of soms nog langer.
In ons huis is altijd plek en ergens
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ontstond toen een keer de kreet 't
lijkt hier wel een Fletcherhotel'.
Eigenlijk vat dat alles samen: onze
vrienden beschouwen Kantens als
een plaats waar je naar op vakantie
zou gaan en ervaren onze gastvrij-
heid alsof ze in een hotel zitten. Wij,
Ageeth en ik, genieten er altijd van
om het onze gasten naar de zin te
maken. Vooral op het gebied van
eten, borrelen, smaak en alle ande-
re lekkere dingen die we maar
kunnen bedenken. En daar zit dan
eigenlijk onze achtergrond: wij zijn
gastvrij, we genieten ervan als we
het mensen naar de zin kunnen
maken. Ik kan haast geen betere
plaats bedenken dan een dorps-
huis om dát vorm te geven.

Zijn er nog studieplannen voor be-
paalde (horeca)papieren?
Grin... ja, eigenlijk is dat wel een-
voudig geworden. De gemeente
schrijft voor hoe en waaraan een
horecagelegenheid moet voldoen.
Vroeger waren er allerlei horeca-
opleidingen in allerlei niveaus. Spe-
cifiek voor dorpshuizen schrijft men
(de gemeente dus) voor dat er in
een dorpshuis 2 geregistreerde
SHV-ers moeten werken. SHV staat
voor 'Sociale Hygiëne Vaardighe-
den'. SHV staat voor omgangsvor-
men, hanteren van normen en waar-
den en gastvrijheid in de horeca.
Omgaan met situaties rond alco-
hol- en drugsgebruik in combinatie
met gastvrijheid.
Enne....  op 10 januari jl. had ik mijn
examen en ben er met vlag en
wimpel voor geslaagd;  Ageeth heeft
het een weekje later gehaald.

Wie gaat jullie helpen?
In belangrijke mate de vrienden-
kring die ik hier heb opgebouwd,
maar ook de vele mensen die er blij
mee zijn dat ik dit ben gaan doen (ik
heb ontzettend veel positieve reac-
ties gehad). Belangrijkste steun zal
Ageeth zijn; ik merk al dat zij er ook

erg veel plezier in heeft. Maar ver-
geet ook Jarik, zoon van Ageeth
niet; ook hij houdt van hard werken
en aanpakken, dat is hij bij drukke
avonden altijd inzetbaar!

Wat gaat blijven of komt weer
terug?
Ik vind dat moeilijk om dat nu al te
zeggen. We hebben hierover een
aantal gedachtes en wensen die
misschien toch onhaalbaar zullen
blijken. Wel willen we e.e.a. aan de
keuken aanpassen qua apparatuur.
Daarmee moet het vrijdag- en za-
terdageten en de afhaalfunctie weer
ingevuld kunnen worden. Daar-
naast klinkt er de wens om toch een
soort dorpscafé in het dorp te heb-
ben. Ook dat is iets wat met inrich-
ting en investering te maken heeft.
Verder hoor ik dat er ook behoefte
is aan een soort 'huiskamer'. Een
inloopgelegenheid, zonder ver-
plichtingen, waarbij ieder in rustige
omgeving zichzelf in alle kan zijn.
Zó zie ik ook de functie van een
dorpshuis: een plaats waar ieder-
een welkom is, voor rust, voor sport,
voor vragen en of activiteiten. Een
platform voor dorpsvragen.

Gaan er dingen veranderen of wor-
den er zaken toegevoegd?
In eerste instantie probeer ik alles
wat nu loopt onder controle te krij-
gen. Alle lopende afspraken opvol-
gen en deze gasten het zo goed
mogelijk naar de zin te maken.
Veranderen… niet zoveel denk ik.
Gastvrijheid staat daarbij voor mij
voorop. Toevoegen...  tja… mu-
ziek. Iedereen kent me als muziek-
liefhebber, als muzikant in meer-
dere bandjes, dus ik zal zeker pro-
beren en kijken waar muziek toe-
gevoegd kan worden. Muziek is
voor mij de universele taal die ie-
dereen spreekt en begrijpt. Met
muziek kun je bij iedereen een
emotie oproepen. Niet iedereen
vindt dezelfde muziek leuk, dus ik
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Redactioneel
Met het wisselen van het jaar 2016
naar 2017, heeft er ook een wisse-
ling binnen de redactie van t Loug-
nijs plaatsgevonden. Wimjan Riet-
dijk heeft bijna 10 jaar zitting geno-
men in de redactie en een groot
deel hiervan was hij eindredac-
teur. Zijn vrouw, Paulien Ros, heeft
tijdens deze periode het redigeer-
werk voor haar rekening genomen.
Elke maand weer een hele klus.

Vorig jaar hebben zij aangegeven
met de taken voor t Lougnijs te
willen stoppen met ingang van
2017. Het vorige Lougnijs was dan
ook 'hun' laatste Lougnijs. Tijdens
een gezellige (borrel)avond heb-
ben we afscheid van hen genomen.
Vanaf deze plek wil ik Wimjan en
Paulien nogmaals heel hartelijk
danken voor hun enthousiasme,
tijd en inzet die aan t Lougnijs ten
goede kwam!

zie het als een opgave om daar voor
iedereen een passende invulling
aan te geven. Voor nu is in elk geval
het eerste evenement al gepland:
een benefietavond voor onze Alpe
d'HuZes-Helden. Vrijdagavond 10
maart komen maar liefst 7 bandjes
op het podium. Daarnaast wil ik
met 2 van mijn bandjes een soort
'test' maken van de recent geïnstal-
leerde apparatuur. We hebben een
fantastische geluidset en verlich-
ting via de VDK gekregen. We gaan
dat met een keer repeteren eens
goed uittesten...

Tenslotte, heb je zelf nog iets te
vragen aan de mensen?
Kom met ideeën, suggesties, wat
wil je doen, wat vind je leuk, dan
zorg ik voor de gastvrijheid en de
zaal, en jij vult je hobby in. Zo is er
al een dartclub genoemd. Persoon-
lijk zou ik het een enorm leuk idee
vinden om de Formule1-wedstrij-
den in de grote zaal op groot scherm
en met tof geluid te willen gaan
volgen.  Ik  zie  de  eerste  race  al
helemaal voor me, 10 maart as.,
Australië, zes uur in de ochtend:
met een groepje enthousiastelin-
gen Max Verstappen aanmoedigen.
Lekker ontbijtje erbij (gebakken
eieren met spek) en lekker kijken
hoe Max iedereen inhaalt.

Zo zie je maar weer, wij als inwo-
ners van Kantens, Stitswerd en
Rottum kunnen weer met een ge-
rust hart gebruik maken van t
Schienvat. Aan Jan en zijn team zal
het niet liggen.

Zwanny Hofman
   Fred Reiffers

De overige redactieleden gaan ui-
teraard verder en ik zal (al dan niet
tijdelijk) de functie van eindredac-
teur overnemen. Met het vertrek
van Wimjan (en Paulien) zijn wij nu
dringend op zoek naar uitbreiding
van de redactie:
Ben jij die enthousiaste persoon
(m/v) die met ons wil meedenken
en schrijven, dan kun je contact

opnemen met ondergetekende via
mail (info@tlougnijs.nl) of telefoon
(434206).

Alette de Vries
Eindredacteur

   Fred Reiffers

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond
gaan samen - wat vindt u ervan?
De vier gemeenteraden van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben het herinde-
lingsontwerp BMWE vastgesteld. Met dit ontwerp verklaren de gemeenten formeel samen één nieuwe
gemeente te willen vormen. Het herindelingsontwerp ligt acht weken ter inzage.

In het herindelingsontwerp staan
onder meer de grenzen van de nieu-
we gemeente, de uitgangspunten
van de samenvoeging en de beoog-
de herindelingsdatum (1 januari
2019).
Verder wordt ingegaan op ‘het
waarom’ van de samenvoeging.
Daarbij komen onder meer be-
stuurskracht, evenwichtige be-
stuurlijke verhoudingen, duurzaam-
heid en de financiële consequen-
ties van de samenvoeging aan bod.

Terinzagelegging en zienswijzen
indienen
Het herindelingsontwerp ‘samen-
voeging Bedum, De Marne, Winsum
en Eemsmond’ ligt tot en met maan-
dag 20 maart 2017 ter inzage bij de
gemeentehuizen. Iedereen die wil,
kan in deze periode een zienswijze
indienen op het ontwerp. Digitaal is
het ontwerp beschikbaar via:

www.bedum.nl
www.demarne.nl
www.winsum.nl
www.eemsmond.nl

Er is ook een publieksvriendelijke
versie verkrijgbaar - zowel via in-
ternet als bij de gemeentehuizen.

De ingediende zienswijzen wor-
den beoordeeld en door het college
van B&W verwerkt in een reactie-
nota. In de loop van mei 2017 ont-
staat dan het vervolg op het ont-
werp: het herindelingsadvies. In dit
herindelingsadvies wordt ook de
naam van de nieuwe gemeente
opgenomen. Het advies wordt ver-
volgens door de colleges van B&W
en de raden besproken en na goed-
keuring door de raden doorgestuurd
naar Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen.

EEN NIEUWE GEMEENTENAAM:
INWONERS DENK MEE!
De nieuwe gemeente is op zoek
naar een naam. Iedereen mag daar-
over meedenken inwoners en niet-
inwoners. Een naam indienen kan
tot en met 7 februari.

VOORWAARDEN
Er zijn verschillende voorwaarden
waaraan de naam van de nieuwe
gemeente moet voldoen. Zo moet
de naam Nederlands zijn en be-
staan uit één woord dat makkelijk
uit te spreken is. Verder mag de
naam niet teveel lijken op een an-
dere plaatsnaam of gemeentenaam
in Nederland. Op de websites van

de gemeentes staan alle voorwaar-
den waaraan de naam moet vol-
doen op een rij.

INDIENEN
Iedereen kan een nieuwe naam
indienen via de websites van de
gemeenten of met het formulier dat
in De Ommelander van deze week
staat. Dit ligt ook bij de balies van
de gemeentehuizen en van het
Werkplein in Winsum. De gemeen-
te hoort ook graag waarom de in-
diener  vindt  dat  de  naam  bij  de
nieuwe gemeente past.
Een selectiecommissie kiest uit
alle inzendingen een top drie. In
maart kunnen alle inwoners van 16
jaar en ouder uit de vier gemeenten
op hun favoriet stemmen. De naam
met de meeste stemmen wordt de
naam van de nieuwe gemeente.
Deze definitieve naam wordt in april
bekend gemaakt. Onder de beden-
kers van de winnende naam verlo-
ten de gemeenten een prijs. De
winnaar mag zeehonden weer vrij-
laten in hun natuurlijke habitat: het
wad.
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Wandelaars gaan 300 jaar terug in de tijd TodN

Vooruitblik Wandelfestival
Tocht om de Noord 2017
'DE KRACHT VAN WATER'

Precies driehonderd jaar geleden in de kerstnacht van 1717, brak een
hevige noordwesterstorm los die het kustgebied van Nederland, Duits-
land en Scandinavië teisterde. In dit gebied kwamen naar schatting
14.000 mensen om het leven. Het was de grootste vloed sinds bijna vier
eeuwen en de laatste grote overstroming in Noord-Nederland.

Het  wandelfestival  Tocht  om  de
Noord brengt op 23 en 24 septem-
ber 2017 deze natuurramp op thea-
trale wijze uitgebreid onder de aan-
dacht. De wandelaar maakt een
ontdekkingstocht door Groningen
anno 1717, dwars door en over de
(oude) dijken, tuinen, kerken, boer-
derijen, molens en weilanden.

KERSTVLOED
De grote kerstvloed van Groningen
is voor de komende editie het the-
ma van Tocht om de Noord. Deze
ramp voltrok zich in de kerstnacht
van 24 op 25 december 1717. Op
het noordelijke platteland stond het
water een paar meter hoog en in de
stad Groningen kwam het water
enkele voeten hoog. In de provincie
Groningen werden dorpen die di-
rect achter de zeedijk lagen bijna
volledig weggevaagd. In totaal
maakte de overstroming in Gronin-
gen 2.276 dodelijke slachtoffers. Er
werden 1.455 huizen vernield of
ernstig beschadigd en hele veesta-
pels werden vernietigd.
Als de dijken breken
Tocht om de Noord staat erom be-
kend dat de routes, dorpen en loca-
ties ieder jaar veranderen en dat op
het wisselende thema en de sfeer
sterk wordt ingezoomd. Elk dorp
vertelt een eigen waargebeurd ver-
haal uit 1717.  'Je loopt als wande-
laar door een decor van driehon-
derd jaar geleden, terug in de tijd
met eten, kleding en gebruiken. De
wandelaar krijgt de rol van dijk-
wachter, hij stapt in een levende
documentaire die hem terugbrengt

naar 1717. Hij beleeft op verschil-
lende plekken wat er gebeurt 'als de
dijken breken!''

PRAKTISCHE INFORMATIE
OVER HET WANDELFESTIVAL
TOCHT OM DE NOORD 2017
Data:23 en 24 september 2017
Starttijden: van 06.00 uur tot 11.00
uur
Startplaats: Termunterzijl en Zout-
kamp (ovb)
Route: (deels) over de oude dijk,
die destijds doorbrak
Afstand: 80 kilometer in twee da-
gen. Ook kortere etappes mogelijk
Karakter: wandelfestival waarbij
deelnemers niet langs, maar dwars
door bijzondere locaties gaan
Zintuig 2017: voelen
Thema: de kracht van water
Maximum aantal deelnemers:
5.000
Informatie en inschrijven (vanaf 1
maart): www.tochtomdenoord.nl

1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd)
Mijn naam is Peter van der Ploeg,
Jan Boerweg 3 en ik ben 53 jaar oud.

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
In mijn vrije tijd ben ik het liefst aan
het knutselen en sleutelen in onze
grote schuur aan bijv. auto's of
brommers, of ik zit achter mijn PC.

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Mijn favoriete ontbijt bestaat uit
warme broodjes uit de oven met
een heerlijke beker vers geperste
jus en een lekker hard gekookt
eitje.

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Mijn favoriete kledingstuk is een
spijkerbroek.

5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Ik krijg de meeste energie van een
heerlijk voorjaars- of zomerzonne-
tje!

6. Naar welke radiozender(s)
luister je het liefst en waarom?
Ik luister het liefst naar Radio Noord

of Sky Radio omdat dat leuke mu-
ziekzenders zijn met ook veel
nieuws tussendoor.

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Het nummer a Sky full of Stars van
Coldplay raakt me elke keer weer.

8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Ik zou wel eens willen dineren met
Maxima, onze koningin, omdat ik
dat een leuk mens vind.

9. Wat zou je doen met  € 1 miljoen?
Met een miljoen zou ik de helft aan
goede doelen schenken en van de
andere helft lekker gaan leven en
minder gaan werken.

10.   Wat durf of doe je ECHT niet?
Wat ik niet durf of echt nooit zou
doen is voor mij een moeilijke vraag.
Ik heb hier dan ook niet echt een
antwoord op (misschien van een
berg afspringen met een hanggli-
der?).

11.   Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Wat ik altijd nog eens zou willen
doen is een wereldreis maken.

12.   Aan wie geef je de Pen door?
Ik geef de pen door aan Tyna Mila-
no.

Tijdelijk logo voor Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond
In 2016 kozen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond voor elkaar: in 2019 willen zij samen één gemeente
vormen. De vier gemeenten willen hun 'verloving' richting hun doelgroepen al wel een gezicht geven. Daarom
is er een tijdelijk werklogo ontwikkeld:

"Het logo laat zien dat we nog 'on-
derweg' zijn naar één gemeente,
maar dat we al wel bij elkaar willen
horen. De kleuren van de vier ge-
meenten zitten erin en de letters
'bmwe' tonen aan dat we nu nog
zelfstandig zijn, maar al wel sa-
menwerken en op den duur één

geheel zijn", aldus de vier burge-
meesters.
Het tijdelijke werklogo werd ont-
huld tijdens een gezamenlijk nieuw-
jaarsontbijt dat de vier gemeenten
voor hun medewerkers hielden.
Als de naam van de nieuwe ge-
meente bekend is en de samen-

voeging zich in een verder stadium
bevindt, komt er een nieuw logo
met een nieuwe huisstijl.
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Hilma tijdens haar installatie in april 2015 Alex Wiersma

Het jaar 2017 is al begonnen. Voordat ik het nieuwe jaar inging, maakte
ik de balans op van alle wisseling van Statenleden. Het lijkt wel
stoelendans. Ik ben nog geen twee jaar Statenlid, maar in deze periode
zijn er van de 43 Statenleden al elf weggegaan! Er zijn verschillende
redenen waarom er van stoel is gewisseld.

Na de formatie van de coalitie in
april 2015 werden er drie Statenle-
den gedeputeerde. Dat betekende
dat zij uit de kring van Statenleden
verhuisden naar de plek van het
College voorin de Statenzaal, naast
de Commissaris van de Koning.
Hun stoelen werden ingenomen
door nieuwe Statenleden, waartoe
ook ik behoorde. In de loop van het
jaar 2015 zijn drie personen, die in
de vorige Statenperiode gedepu-
teerde waren en na de verkiezingen
'gewoon' als Statenlid terugkeer-
den, alsnog vertrokken. Vervolgens
zijn er door ziekte, verhuizing of
verandering van baan vijf Statenle-
den weggegaan. De voorzitter van
de Provinciale Staten, de commis-
saris van de Koning, Max van den
Berg, ging vorig jaar in april met
pensioen en werd opgevolgd door
René Paas. Het was een komen en
gaan van politici in de Provinciale
Staten van Groningen...
Maar wat zal het nieuwe jaar bren-
gen? In maart 2017 vinden immers
de Tweede Kamerverkiezingen
plaats. Er zijn twee Statenleden die
zich verkiesbaar hebben gesteld
en op een hoge plaats op de kandi-

datenlijst staan. En als er door de
verkiezingen een Eerste Kamerlid
naar de Tweede Kamer vertrekt, zal
een ander Statenlid, die al op de
Eerste Kamerkieslijst stond, de
leeggekomen zetel innemen. Alle
drie zijn ze ook fractievoorzitter. Als
de verkiezingen gunstig uitvallen,
wordt er direct in Den Haag op hen
gerekend en kunnen ze zich ver-
dienstelijk maken in de landelijke
politiek. Nogmaals veranderingen
in de kring van Statenleden! Dan
moet er weer een invulling worden
gevonden voor de lege plaatsen en
moeten opnieuw de taken binnen
de fracties worden verdeeld. Ze
gaan dan weg, maar het levert ook
wat op. We rekenen er natuurlijk
wel op dat de provincie Groningen
vertegenwoordigd wordt door deze
nieuwe Kamerleden. Den Haag is
dan niet zo ver weg, want de belan-
gen van de Groningers zullen door
hen worden behartigd. De proble-
matiek die door de aardgaswinning
is ontstaan, zal zo goed mogelijk
worden opgelost. Stoelendans is
soms zo slecht nog niet!

Hilma Oudman-Dam
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Bedrijven en winkels
Hoeveel bedrijven en winkels waren er vroeger in Kantens?Het waren
er nogal wat. Oud-plaatsgenoot Heino Cleveringa heeft het uitgezocht.
Opdat u zich beter kunt oriënteren waar ze gevestigd waren, hebben we
de huisnummers en de namen van de huidige bewoners erachter
geplaatst.

Overzicht van neringdoenden in het
dorp Kantens in de direct na-oor-
logse tijd (circa 1946-1950)
In 2009 heb ik uitgezocht hoeveel
middenstanders ons dorp Kantens
telde. Het resultaat hiervan heb ik in
deze bijlage weergegeven. In het
jaar 2011 waren er weinig over!
De neringdoenden zijn per straat
aangegeven, totaal ongeveer 55.

LANGESTRAAT:
Molenaar Nienhuis (nr.16), afge-
broken, nu molenwoningen
Smederij Pluister (nr.14), mw. M.
Both en mw. M. Brenninkmeyer
Bakker Leeuw (nr.10), F.R. Reif-
fers
Smederij H. Bultena (nr.6), B. Bul-
tena

Bakkerij Dijk (nr.4), I. Groeneweg-
Dijk
Café Harms (nr.2), staat leeg
Timmerbedrijf Harms (nr.2), staat
leeg
Manufacturier Bruin (nr.43), A. de
Hoop
Kruidenier Van der Weg (nr.39), H.
Kuipers
Groente-en fruit Tuitman (nr.37),
mw. M. Kromhout
Sigarenwinkel Lijnema (nr.33), K.
Moorlag
Kuiperij Zandt, afgebroken
Aannemer Mars (nr.27), J. van der
Rijdt
Kapper Groenendaal, afgebroken,
2 bejaardenwoningen
Schoenmakerij Fiat (nr.17), fam.
Schollema
Postkantoor (nr.3), R. Swieringa
Manufacturier Kuizinga (nr.1), W.

Pol
Slagerij Knol (nu Bredewegstraat
6), W. Knot

MIDDELSTUMERWEG:
Kruidenier Jilderda (nr.6), M. van
Dijken
Fietsenmakerij Jilderda (nr.6), M.
van Dijken
Beurtschipper/transportbedr.
Gebr. S.Linstra (nr.10), O. de Jong
Brandstoffen en gashandel Gebr.
S.Linstra (nr.10), O. de Jong
Turfhandel schipper De Vries, schip
in het Boterdiep, t.o. nr.10
Brandweer (nr.6), M. van Dijken,
voorheen Kookschuur.

BREDEWEGSTRAAT:
Schilder Van Bergen (nr.3), R. von
Hebel
Kapper Sprenger, gedeelte van Vil-
la Dethmers (nu van de NAM ) later
kapsalon aan de Usquerderweg 1
Kruidenier Tiemens (Poelestraat
11), H. Kooistra

POELESTRAAT:
Zaadhandel Wierema (nr.9), R.
Swart
Fietsenmakerij Kampen (nr.2), R.
Schoonderwoerd
Groente- en fruit Van der Laan (nu
Kerkhofsweg 5), Th. de Jong

KERKHOFSWEG:
Kruidenier Dekkema (nr.4), mw. S.
Poppema
Kruidenier Huizinga (nr.3), Fam.
Paardekoper

KERKSTRAAT:
Melkboer Funke (nr.5), mw. S.Lap
Kruidenier De Boer, afgebroken, nu
mw. K. Hovenkamp
Petroleumhandel Habing, afgebro-
ken, nu bejaardenwoningen

KERKPAD:
Schoenmakerij van der Wijk (nr.5),
D. Bol

MOLENWEG:
Loonbedrijf Gebr. Jager, afgebro-
ken, nu bejaardenwoningen
Manufacturier Geuken (nr.11), be-
woner?

PASTORIEWEG:
Brandstofhandel Visser (nr.38), L.
Baron

Bakkerij van Dijken (nr.43), mw.
Huizinga
Kruidenier Huizinga (nr.41), J. Berg-
huis
Garage/loodgieter Holst (nr.26),
bewoner?
Rijwielen, Verz., Huish. art., Ra-
dio/TV Holst (nr.28), bewoner?
Melkboer Jager (nr.12), H.K. van
Dijk
Aannemer Van der Berg (nr.10), G.
Martini
Timmerfabriek Lanting (nr.17), J.P.
Kooman
Brandstof- en touwhandel Kool
(nr.15), B. Zigterman
Aannemer Veldman (nr.11), G.
Mars

STITSWERDERLAAN:
Transportbedrijf Knot (paard en
wagen) (nr.2), J. Ammeraal
Loonbedrijf M. Jager (nr.4), J. Jager

OOSTERWEG:
Beurtschipper Rop (nr.7), A. Veld-
man

KOLPENDESTRAAT:
Transportbedrijf Mulder (nu Pasto-
rieweg 39), H. Kremer
Schildersbedrijf Van der Horn
(nr.7), Fam. Beenes
Kleermaker Schutter (nr.8), S. Mus
Slagerij Huizing (nr.15), W. Wilde-
boer

USQUERDERWEG:
Politiepost (nr.9), K.Gies
Raiffeisenbank (van Hogendorp)
(nr.3), M. Kooistra/J. Mirck
Café Sipkens (nr.2), D. Stukkien

Met dank aan de heer Cleveringa
voor het beschikbaar stellen van de
gegevens. Toch zijn er de laatste
jaren weer veel nieuwe bedrijven
gekomen. Kijkt u maar naar de spon-
sors van het sinterklaasfeest en de
kermis.

FRIS EN REIN:
WASSEN IN HET BEGIN VAN DE VORIGE EEUW
Wassen in de vorige eeuw was voor een vrouw zwaar werk. Men deed
er minstens een dag over. Als je goed bij kas zat dan had je voor het werk
natuurlijk een dienstmeisje of je liet de was ophalen door de wasserij.
In 't hoeske van Thais Joaptje moest de was zelf gedaan worden. Vanaf
7 januari 2017 kunt u zien hoe Joaptje een eeuw geleden de was moest
doen en wat er allemaal voor nodig was. Kom kijken in haar huisje op
Kloosterweg 17 te Rottum. Elke dag open en toegang gratis.
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Beste lezers,
Ik zal me eerst even voorstellen voordat ik het één en ander over m'n werk
zal vertellen. Mijn naam is Aurelia Welfing, geboren in Ulrum in 1982 en
ik woon al bijna 10 jaar aan de Pastorieweg te Kantens. Hiervoor woonde
ik met mijn ouders, broers en zussen aan de Jacob Tilbusscherweg 21
te Rottum en daarvoor aan de Kooistraat 34 te Kantens. Het dorp
Kantens, maar ook zeker de omgeving, is mij dus reuze bekend.

NU OVER M'N WERK.
Sinds  2006 ben  ik  werkzaam bij
Kids2b in Bedum en Zuidwolde. Nu
zult u denken, pas sinds 2006 werk-
zaam? Nou nee... Na de middelbare
school heb ik de kappersopleiding
gedaan, positief afgerond, en daar
werk in gevonden. Eerst in Gronin-
gen en later in Uithuizen. Helaas
moest ik dit  werk opgeven i.v.m.
lichamelijke klachten. Nee, geen
allergie, maar mijn lichaam (nek,
schouders en rug) hield niet van de
hele dag in dezelfde houdingen staan.
Toen moest ik opnieuw de school-
banken in. Ik koos voor de volwas-
sen-opleiding SPW (red. Sociaal

Pedagogisch Werk). Zo ben ik, na
een paar jaartjes in de gehandicap-
tenzorg gewerkt te hebben, terecht-
gekomen in de kinderopvang.

Zoals eerder genoemd ben ik al
een  mooi  tijdje  werk-
zaam in de kinderop-
vang.
In Bedum werk in
met kinderen in de
leeftijd van 0-4
jaar en in Zuidwol-
de met kinderen in
de leeftijd van 4-12
jaar. We beleven
elke dag weer nieu-
we avonturen en geen dag is gelijk.
Wat mij zo enthousiast maakt in het
werk is dat kinderen oprecht zijn en
de wereldse dingen vaak met heer-
lijke kinderlijke logica bekijken.
Daarnaast vind ik het heel belang-
rijk oog te hebben voor elk indivi-
duele kind, geen kind is gelijk en elk
kind heeft een andere benadering
nodig.
Misschien kent u het verhaal van
Elmer de olifant: hij is een veelkleu-
rige olifant maar wil zo graag het-
zelfde zijn als alle andere olifanten.
Dat blijkt uiteindelijk maar een saaie
boel dus is hij toch liever zichzelf.
Ik realiseer me vaak genoeg dat ik
met een kwetsbare doelgroep werk
en wil daar met veel zorg mee
omgaan. Het verhaal van Elmer is
iets wat ik erg belangrijk vind; Ie-

dereen is uniek en mag zijn zoals hij
of zij is, en dat wil ik de kinderen

ook bijbrengen nu ze aan
het begin van hun le-

ventje in deze gro-
te, soms boze,
maatschapij staan.

Het  is  een  afwis-
selende baan met

veel, onverwacht
leuke uitspraken en

belevenissen: kinde-
ren die je uitnodigen om met hun
mee te gaan op vakantie, want er is
nog wel een plekje over in de auto.

Ik: 'waar mag ik slapen dan?'
Kind: 'ooooh, bij papa en mam in
bed...' Of, ik kom terug van pauze en
een kind roept enthousiast 'kijk,
Aurelia  is  ook  weer  thuis  jom-
mens...!'
Ik geniet met volle teugen van de
kinderen waar ik zorg voor mag
dragen en hoop ze een beetje aan de
hand mee te kunnen nemen om ze
zo voor te bereiden op wat er alle-
maal nog op hen te wachten staat in
de toekomst.

Vrolijke groet,
Aurelia
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Team Rising Sun
DE AGENDA VAN TEAM RISING SUN!

Nog vier maanden en dan vertrekken we alweer naar de Alp d'HuZes in
Frankrijk. We zijn druk bezig met ons voor te bereiden op sportief gebied,
maar ook op allerlei activiteiten die we gepland hebben. Ons doel is niet
alleen boven op de Alp te komen, maar ons hoogste doel blijft geld
inzamelen tegen kanker!

Neemt u uw agenda er maar bij,
want daar gaan we:
10 maart Benefietconcert in t
Schienvat vanaf 19.30 uur.
Verschillende bandjes hebben zich
al aangemeld en spelen in het be-
lang van 'Opgeven is geen Optie!'
Daarom kunnen wij u vertellen dat
de toegang gratis is, maar dat er
een collectebus is waar u uw dona-
tie in kunt doen.
De bands brengen allemaal ver-
schillende muziekstijlen ten geho-
re:
Wadd'nroes zal er zijn en Rauw-
kost. Maar ook PuurNL komt en
Classic Affaire!  In de volgende t
Lougnijs kunnen we u op de hoogte
brengen van het volledige  pro-
gramma! Maar het belooft een ge-
zellige, muzikale, meezing- en dans-
bare avond te worden!!
8 april Loop- & wandelevenement.
Dat bewegen gezond is hoeven we
u niet te vertellen, en dat we dat
graag samen met u doen maakt dat
we weer een afstand van 5 km gaan
wandelen of hardlopen. De hardlo-
per kan ook nog kiezen om 2 keer
de route te rennen. Kantster Jeugd-
honk en de IJsbaanvereniging  heb-
ben hun hulp aangeboden. Inschrij-
ven kan dus in het Kantster Jeugd-
honk/ijsbaankantine en daarom zal
de start en finish aan de Pastorie-
weg zijn. De exacte tijd weten we
nog  niet,  maar  in  ieder  geval  's
middags.
En dan op 13 mei dé motortoer-
tocht!
Menno en David Bol, Erik Spriens-
ma en Gert Hammenga zijn grote
liefhebbers van motoren en toert-
ochten. Zij hebben aangeboden om
een toertocht met ons te organise-

ren, hoe gaaf is dat!! 's Morgens
kunnen de motorrijders zich mel-
den in het Kantster Jeugdhonk/ijs-
baankantine, daar krijgen zij na in-
schrijving een route mee die hen
door het mooie Groningen en Fries-
land voert om vervolgens weer te
eindigen in Kantens aan de Pasto-
rieweg. Waar men nog even gezel-
lig kan bijkletsen onder het genot
van een hapje en een drankje. Voor
niet-motorrijders, maar wel lief-
hebbers, zal er genoeg te zien zijn
die dag tijdens de start en finish. U
bent dan ook van harte welkom om
de rijders toe te zwaaien. Hoe laat
dit allemaal zal zijn, weten we nog
niet precies. Houd daarom t Loug-
nijs goed in de gaten.

En de dagelijkse gang van zaken
gaan ook gewoon door: de verkoop
van de eieren en de aardappelen,
de lege flessenactie bij Plus Tuit-
man (door op de gele knop te druk-
ken doneert u uw statiegeld aan
Team Rising Sun), het benaderen
van bedrijven om te doneren in ruil
voor een sticker met hun logo op de
bus die ons naar de Alp d'HuZes
brengt.
We hopen van harte dat u ons blijft
steunen, met ons meegeniet van de
goede dingen in het leven, elkaar
troost en steunt waar nodig is, de
kop niet laten hangen en blijven
strijden tegen kanker. Artsen en
onderzoekers kunnen en weten al
zoveel, daarom blijft geld nodig en
dat kunnen wij met elkaar laten
slagen. Want samen staan wij sterk
en is 'opgeven geen optie'.
Daarom eindigen we deze keer met
een dikke kus voor iedereen!!

Vrouwen van Nu vieren 85 jarig jubileum
De afd. Middelstum-Kantens e.o. van Vrouwen van Nu viert op 7 februari
as. haar 85- jarig jubileum in t Schienvat te Kantens. De afdeling werd
opgericht op 5 februari 1932 te Middelstum.

Voor deze feestelijke avond is mevr. I. Timmer uit Essen uitgenodigd.
Ze vertelt en belicht het muzikale theaterverhaal van Lily Marleen:
Eeuwfeest van een onschuldig lied. Het lied Lily Marleen werd bijna 100
jaar geleden geschreven en in vele talen vertaald. Een boeiend stukje
geschiedenis met veel liederen van voor en tijdens de tweede wereldoor-
log, gezongen door mevr. Timmer en vergezeld gaande van mooie foto`s.
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Bezorger van het eerste uur
Als de eerste bezorger van t Lougnijs (1e nummer in maart 1980, 36 jaar
geleden alweer), kon ik natuurlijk niet om het verzoek van mevrouw Van
der Hoek heen, om een stukje te schrijven voor Uitgevlogen. Tegelijk een
reden om maar eens op de website van t Lougnijs te kijken. Leuk om te
lezen en ook erg leuk om dit stukje te mogen schrijven. bent nooit te oud om te leren.

In Kantens voetbalde ik natuurlijk
in blauw-wit bij de Kantens de
Robben Combinatie. Ik word nog
vaak herinnerd aan een wedstijd
met de D-tjes in Uithuizermeeden
(keeper bij verlieswedstrijd van
23-0). Mijn teamgenoten waren
met name onder de indruk van de
langs rijdende treinen en de mooie
bloemetjes op het veld.
Tja, dan is er geen houden aan.
Natuurlijk zijn we ook wel eens
kampioen geweest. Op mijn 15e
debuteerde ik in het eerste van
KRC (2e klasse gvb). Meestal
rechtsback. Na onze verhuizingen
speelde ik nog bij Middelstum en
een aantal jaren bij Fit Boys in
Beilen. Bij die laatste vereniging
speel ik, na 20 jaar niet gevoetbald
te hebben, nu in het 45-plus-team.
In Beilen hebben we het erg naar
de zin. Een mooie omgeving, mooie
natuur, alle voorzieningen bij de
hand. En centraal in Noord-Neder-
land. Ondanks een dorp van 15.000
inwoners, nog een echt dorp, in die
zin wel vergelijkbaar met Kan-
tens. Gemoedelijke sfeer, actief
dorps- en verenigingsleven, ons
kent ons.
In al de jaren dat we in Beilen
wonen, ben ik altijd wel actief
geweest in het dorp, de buurt en de

Inmiddels ben ik alweer 24 jaar
geleden uit Kantens vertrokken. Ik
heb altijd met veel plezier in Kan-
tens gewoond. Een gemoedelijk
dorp. Doe maar normaal dan doe
je gek genoeg. Ik ben geboren op
Kooistraat 6. Zoon van Jan en Gina
van der Laan. Zij waren de eerste
bewoners van het huis. Ik heb zelf
22 jaar op dit adres gewoond. On-
langs reed ik nog eens door de
straat en zag dat het rijtje huizen
was gerenoveerd. Vroeger leek
alles ook groter. Voor de rest niet
heel erg veranderd, volgens mij.
De Kooistraat had toen ook wel de
bijnaam “Nije-buurt”.
In die tijd had nog niet iedereen een
eigen telefoon. Er werd bijvoor-
beeld gezamenlijk gebruik ge-
maakt van de telefoon van de fami-
lie Westra op nummer 12.
Wekelijks kwam Fiat langs met
het venten van  aardbeien. Lekker!
Het brood werd er nog rond ge-
bracht (Brandsma/Dijk). Goede
oude tijd! Boodschappen, bij Tie-
mens of bij bakker Dijk, konden
nog gewoon in het schrift worden
opgeschreven. Zaterdagavond
vaste prik: Raspatat van Otto.
We speelden natuurlijk buiten.
Voetballen, vissen, struinen door
't dorp, stoeprandje, spelen op en
bij  De Bulten. Daar was ook de
jaarlijkse speelweek, met over-
nachting in de hutjes en het kamp-
vuur op zaterdagavond. Schaat-
sen op de ijsbaan of op 'Botter-
daip'. Onbezorgd!
De lagere schooltijd bracht ik door
bij juf Smith, meester Bandringa
en meester De Jong op de School
met de Bijbel. Een leuke en dege-
lijke school. Mooi gebouw.
Daarna ging ik vier jaar naar de
Mavo in Middelstum. Dit was toen
een van de eerste scholen, die
leerlingen trakteerde op een bui-
tenlandse trip. In mijn geval een
week met derde klas naar Londen.

Ik ben er onlangs, 32 jaar later, nog
op bezoek bij onze zoon geweest.
Nu kan een school niet meer zon-
der. Na drie jaar de MEAO in Gro-
ningen te hebben gevolgd, heb ik
vier jaar Bedrijfseconomie gestu-
deerd aan de Hanzehogeschool.
Daarna volgde de militaire dienst.
Die mocht ik de eerste maanden in
Middelburg volbrengen. Dus stond
ik op zondagmiddag om half vijf bij
de bushalte van lijn 61 aan de
Langestraat te wachten. 11 uur 's
avonds, zes uur later, kwam ik dan
op de kazerne aan. Week in, week
uit. Uiteindelijk belandde ik op de
kazerne in Lauwersoog.
In mijn studietijd, rond mijn 18e,
sloeg ik Gerdie Dijkema (dochter
van Koos en Jantje), wonende aan
de Pastorieweg, aan de haak. Ide-
aal, lekker dichtbij. Inmiddels zijn
we 23 jaar gelukkig getrouwd.
We hebben drie gezonde, reislus-
tige en studerende kinderen: Kar-
sten (21), Marleen (20) en Jorik
(17).
Na mijn diensttijd ben ik aan de
slag gegaan als interne auditor bij
De Boer Winkelbedrijven in Hooge-
veen. Dat is ook de reden dat we
zijn verhuisd naar Beilen.  Binnen
(Super) De Boer, later Konmar,
heb ik diverse functies gedaan,
onder andere manager Admini-
stratie van alle supermarkten in
Nederland. In 2001 heb ik de over-
stap gemaakt naar PostNL (des-
tijds PTT). Daar ben ik nu manager
Finance Shared Services, zeg maar
de eindverantwoordelijke voor het
administratiekantoor, waar alle ad-
ministraties van de Nederlandse
bedrijven van de PostNL-groep
worden gevoerd. Mijn kantoor staat
in Groningen, achter het station,
en deels werk ik in Den Haag.
Anderhalf jaar geleden ben ik nog
afgestudeerd aan de Rijksuniver-
siteit Groningen, studie Internatio-
nal Business Administration. Je

kerk. Nu ben ik bijvoorbeeld voor-
zitter van bestuur van de kerk (GKV
De Ark) en bestuurslid van de
ChristenUnie. Maar ik doe bijvoor-
beeld   ook  advieswerk  voor  de
Hanzehogeschool. Oftewel, een
betrokken bezige bij. Van wie heb
ik dat toch?
Ik  weet  niet  hoeveel  jaren  ik  t
Lougnijs heb bezorgd, maar de
route kan ik nog zo uittekenen.
Vanuit de Kooistraat, via de Pasto-
rieweg en Langestraat (zijstraat-
jes insteken tot de kerk), Mid-
delstumerweg, via het hertekamp-
je naar de Bredeweg. Op de fiets
richting Stitswerd (gelukkig ston-
den de 4 brievenbussen vooraan
bij Theebus), Knolweg (keren bij
Wijkstra), heen en weer Jacob Til-
busscherweg, rondje Rottum,
Doodstilsterweg (tot Doornbos
Clevering), Klinkenborgerweg (tot
HMdVK), bij Kristellijn doorsteken
naar de Oosterweg (tot aan Van
Til). En weer naar huis. Maand in,
maand uit. Leuke tijd en nooit ge-
beten door een hond.
Misschien niet toevallig dat ik nu
bij een Post- en Pakketbezorger
werk.

Ebele Jan van der Laan
ebelejan@kpnmail.nl
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Het Parool & Peter
's Ochtends vroeg op, leek me niks. Het scheen wel beter te verdienen,
maar om 's morgens om een uur of zes al op pad te zijn woog niet tegen
de baten op, vond ik. Ik meldde mij aan en werd aangenomen. Ik zal een
jaar of veertien geweest zijn. Na schooltijd, de mulo, moest ik om half vijf
ergens in een benedenhuis aanwezig zijn. Het huis was ingericht als
uitgeefpunt. Op de fiets. Ik had zijtassen gekregen waarop aan weerszij-
den vermeld stond: Het Parool léés die krant!. De twee o's van Parool zaten
als een ketting aan elkaar vast. Ik had een krantenwijk. Het leuke was dat
mijn eigen adres in de wijk zat. Ik bezorgde dus bij mijzelf, of eigenlijk bij
mijn ouders de krant. Totaal bestond mijn wijk uit twee huizenblokken.
Ongeveer 200 kranten. Het was bijna een huis-aan-huisblad. Bijna iedere
Amsterdammer las in die tijd Het Parool. Er stond niet voor niets op veel
tramhaltes: Het Parool is de grootste krant in Amsterdam. De grootste van
Nederland was een andere krant, een bekend ochtendblad, die adverteer-
de daar dan weer mee op andere tramhaltes.
Ik verdiende goed. Je kreeg tien cent per krant per week, daarboven nog
eens twee gulden fietsgeld, als compensatie voor de vele lekke banden
die het extra gewicht veroorzaakte met stoepje op en stoepje af. Bij elkaar
al gauw 22 gulden in de week. Soms zat daar wachtgeld bij. Echt
wachtgeld voor als de krant te laat verscheen. Dan zaten alle jochies en
wat oudere mannen te wachten tot de krant kwam. Een uur te laat: zomaar
een gulden erbij!
Kranten bezorgen was niet de enige taak. Dat lukte in drie kwartier
inclusief ophalen.

Al gauw kende je de hele wijk uit je
hoofd. Zaterdags kwam de grote
klus. De meeste mensen betaal-
den niet per giro maar contant. Je
moest bij iedereen iedere week
langs om het abonneegeld op te
halen. Je had een boekje waarin
alle namen en weken stonden in
tabellen en je zette een kruisje als
iemand betaald had. Het geld opha-
len kostte me de hele zaterdagmid-

dag. Naar de mensen die niet thuis waren of die op dat moment geen geld
hadden, moest je op maandag weer heen, daarna op dinsdag, enzovoort.
Je had notoire wanbetalers. Het erge was dat je als bezorger wel alle
inkomsten moest voorschieten. Ik denk dat ik op zaterdag wel vier uur
bezig was. De totale werkzaamheden per week schat ik op tien uur. Dat
komt dus neer op het enorme bedrag van ongeveer 20 cent per uur.
Ik deed het graag en ik kreeg in tegenstelling tot anderen weinig klachten.
Na een jaar sparen had ik een nieuwe fiets. Een Juncker met drie
versnellingen. Daar deed ik het allemaal voor. Ongeveer een maand na
oud en nieuw gaf ik er de brui aan. Dat deed bijna iedereen. In het nieuwe
jaar kreeg je kaartjes met: de bezorger van Het Parool wenst u een

gelukkig Nieuwjaar. Ik belde bij iedereen aan en zei of riep als mensen
driehoog woonden: gelukkig Nieuwjaar van Het Parool! Wacht maar even
zeiden de meesten en dan kreeg je een fooi. Soms een dubbeltje, soms
een kwartje, een enkeling gaf een gulden. Je had ze erbij die gaven niets.
Het nieuwe jaar bracht zomaar een extra weekloon op. Genoeg om te
stoppen. Een jaar duurde lang in die tijd.
Waarom dit verhaal?
Een paar jaar na mijn krantenperiode verscheen er een strip in Het Parool.
Vanaf 1968, bijna 20 jaar lang. De strip heette Vader& Zoon. Geheel in het
teken van de tijd ging het over een rechtse conservatieve vader (in het
pak) en een linkse progressieve zoon (lang haar en slobberkleding).
Uiteraard vereenzelvigde ik mij met de zoon. Er is mij altijd eentje bij
gebleven, die ik bijzonder leuk vond. Op het eerste plaatje zei de vader
tot de zoon, en wees op een figuur met lang haar: is dat nu een man of een
vrouw? De zoon antwoordde op plaatje twee: een vrouw. Lekker stuk, zei
vader op plaatje drie en je zag de zoon zich plaatsvervangend schamen.
Ik heb deze strip nog proberen op te zoeken op internet. Het is me niet
gelukt. Hij heeft er maar liefs 7.000 gemaakt. En die híj is de tekenaar Peter
Van Straaten. Hij overleed op 8 december op 81-jarige leeftijd. Ik ben een
grote bewonderaar.
Memorabel zijn zijn tekeningen van vastgeroeste relaties. Altijd triest,
maar wel om te lachen. Bekend werd hij ook met zijn politieke prenten.
Eentje die heel erg actueel is voeg ik hierbij.
Door hem werd ik herinnerd aan mijn krantenwijk. Je maakt soms rare
kronkels als je Rimpels schrijft. Kronkels? Ja die stonden ook in Het
Parool. Daarover een andere keer.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com / www.tlougnijs.nl
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Nieuwe beheerder Dorpshuis
Per 1 januari 2017 heeft ons dorpshuis in Kantens een nieuwe beheer-
der. Vanaf die datum neemt Jan Westerlaken (Kantens) het stokje over
van Jeanet  Pool. Voor Jan kwam dit als toevalligheid op zijn weg. Zijn
plaats als handelsagent in de meubel- en laminaatwereld werd steeds
minder nodig en eigenlijk was hij al langer op zoek naar iets "dichter bij
huis". Met het beheer van het dorpshuis heeft hij dat gevonden.

Het plan van Jan is eerst de lopende
zaken overnemen en zorgen dat het
dorpshuis blijft functioneren zoals
het is. Gelukkig zit er in zijn familie
de nodige ervaring uit de periode
dat Henk en Klaassien Hovenkamp
het dorpshuis gedraaid hebben, dus
dat gaat vast goed komen.

Net als het stichtingsbestuur heeft
Jan de visie dat het dorpshuis een
open en gezellig ontmoetingspunt
moet zijn voor alle dorpsbewoners
en staat hij open voor alle mogelij-
ke suggesties om dat te bereiken.
Heeft u een idee of suggestie, aar-
zel dan niet dat aan hem door te
geven, hij gaat er vast en zeker iets
mee doen!

Jan is bereikbaar via de mail :
jw@kantens.nl of naar:
Schienvat@kantens.nl  of op zijn
mobiele telefoon op het nummer

 06 - 53 17 85 67 en daar natuurlijk
ook via WhatsApp.

Het stichtingsbestuur van
t Schienvat

Zwanny Hofman
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Slalom
Hemmen ie ook zo roar opkeken
dou ie n week of wat leden noar
Middelsom reden? Situatie gewij-
zigd, stond op n geel bord en din
kwam t. Eerst n naauwe deurgaang
en din, wat was dat? Roetsj, roetsj,
roetsj, van links noar rechts, woar
ging dat veur?

Wie haren n stuk of wat manlu aal
n zetje an t waark zain mit n nij padje
noar meulen tou. Mènsken willen
ja alpmoal noar meulen tou. Hem-
men ie wel ais gonnent lopen zain?
Joa, mit Meulendag meschain.
As lu n rondje Ewsum doun, kinnen
ze over t hoogholtje, weg overste-
ken noar meulen tou. Ale moalen
dat wie der laangs kwamen, was t
vaileger worden. n Zebra der bie,
dikke widde betonnen obstoakels
ien baarm. Mor is t  ook vaileger
worden veur auto's? Zollen de har-
monicoabuzzen en de laange
vrachtwoagens der blied mit we-
den?
Overaal woar wie kwamen wer der
over proat, t was proat van de dag.
Ze haren t over slingern, zigzaggen,
zuzaaien, op kop ien daip! k Heurde
ain zeggen dat kiender der flaauw
van werden dat pa en moeke t mor
aal over dij poaltjes haren en of ze
der over ophollen wollen. Joa, zulfs
verslaggeefster van Radio Noord
kwam der op òf. Zai was aan ver-
keerde kaant vonden wie. Bie t
kerkhof is t ook slalommen, mor
nait zo slim as bie meulen. Zai ging
vanzulf noar t gemaintehoes ien
Loppersom om verhoal te hoalen,
mor wetholler was nait van plan om
der wat aan te doun. Toch is ain
poaltje bie meulen wat wieder vot
zet, t slingern gaait eefkes makkel-
ker. Ze stoan nou nog lös, mor ze
kommen ien weg vaast.
En din aal dij dikke drempels veur
de ziedwegen. Middelsom zol hail
schier  worden,  mor  ie  kriegen  t
gevuil dat ze joe doar laiver nait
hemmen willen.
t  Is dommit Krokusvekaanzie en
meschain vaalt der nog wat snij. k
Zol zeggen, pak joen ski's en goa
lekker slalommen en langlaufen
ien Middelsom!

Anje van der Hoek

Van Dou en Nou op t Hogelaand
OET DE GRUNNEGER LESSEN VAN KEES REINDERS

Aan raais mit snik, traain of bus

winter licht
vandoag de kroag
omhoog
met nepnerts
tegen de winterwind

en lopend
onder lege luchten
ligt t landschop
der blanco bij
as n wit altoar
van poeiersnij

dit wonder waait
deur hail mien wezen
met n verstilde
zoaleghaid

mou'k den ook
dij dreum
verlaizen
as t doalkies deuen gaait
noa t vraizen

den geef k mie over
aan mien zinnen
van snijwitte herinneringen
en wordt t winter  licht
van binnen

Anneke Mensen-Siegers
Oet: Toal en Taiken

EERSTE BUS
Dou spoorlien van Stad noar Delfs-
iel kloar was ree der van 1885 ofaan
n peerdeomnibus van Oethoezen
over Zanneweer noar Wietwerder
Halte. Dat ging aan 1893 tou, omre-
den dou kwam t spoor van Ro-
schoul noar Saauwerd ien bedrief.
Ien 1912 is op t Hogelaand eerste
busdainst opricht. Dat was 'Eerste
Groningse Auto-Omnibus-Onder-
neming' ien Onderndaam. Der wer-
ren twij N.A.G.-buzzen koft ien Duut-
slaand; dat mos dou 2.400 gullen
kosten en der werren twij sjefeur/
monteurs en twij kondukteurs aan-
steld.

Riebewiezen wazzen destieds nog
nait neudeg. Sjefeur zat boeten,
veurop bus, as hai van t ìnd ging,
dee hai schootsvel veur. Hai was
ter monteur bie, omreden garage-
bedrieven wazzen der dou nog nait.
Kondukteur zat achterien. Motor
mos aanslingerd worren en licht
kwam van karbidlanteerns. Eerste
rit was op 22 juni van Oskerd over
Kannes, Middelsom, Onderndaam
en Beem noar Stad tou. Buzzen
haren nog gain luchtbannen, dus
dat rabbelde en dee nogal wat,
allerdeegs hoezen begunden te tril-
len as bus veurbie kwam en doar
kwammen klachten over. Ien bus
was behaalven veur sjefeur en
kondukteur stee veur aacht eerste
klas raaizegers en zöstien ien twij-
de klas. Gemainten Beem, Middel-
som, Kannes en Oskerd haren aan-
daailen ien t bedrief en zai besloten
ien prilmoand 1920 dat ter drij nije
buzzen kommen mozzen. Vief joar
loader, ien oktobermoand 1925 is
busdainst opheven.

MEER BUSBEDRIEVEN
Noa eerste wereldoorlog, dou be-
drieveghaid weer wat op glee
kwam, wazzen der meer onnerne-
mers  op  t  Hogelaand,  dij  mit  n
busdainst aan loop gingen.
Kaanster Berend Bisschop begun-
de ien 1925 mit 'Buurtverkeer Kan-
tens-Groningen'. Hai lait vaaier nij-
moudse buzzen op luchtbannen van
Kannes noar Stad voaren. Bisschop
zien bedrief en drij aner busdain-
sten gingen op eersten van prilmo-
and 1931 mit nkanner wieder as
N.V. 'Vereenigde Autobus Dienst
Onderneming' (V.A.D.O.). Zai ha-
ren vieftien buzzen bie weg. Ien
1939 is t bedrief over doan aan N.V.
Marnedainst op Zoltkamp.

PEERDETRAM
Van 1897 tot 1922 het ter n peerde-
tram lopen van Winzem over Hoorn-
Wij en Lains noar Ollerom. Tram
dee der vief ketaaier over. Ien Win-
zem kon t volk overstappen op
traain. Dou t spoor van Winzem
noar Zoltkamp ien bedrief kwam,
was t gebeurd mit peerdetram.

BUSDAINSTEN
Gemainte Kloosterboeren begun-
de ien 1921 mit aigen busdainst van
Hörnhoezen over Kloosterboeren
en Rieg noar Hoorn-Wij en loader
noar Winzem. Ien dij twinneger
joaren wazzen der overaal onner-
nemers dij der op aan duurden om
n busbedrief op te zetten. Veul volk
kon nait mitnomen worren, doartou
wazzen wegen te smaal en be-
noam doar bus deur t loug mos mit
naauwe stroaten, hoakse bochten
en smale bruggen, was t n haile
kripsie om niks te roaken.

Loater meer

Aldert Ritzema

GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van Kannes Rottum en Stitswerd is hier
welkom om n stukje ien t Grunnings  te schrieven ,

zoaans:
 riemkes, stukjes, recept, etc.

Der binnen lu
dij kinnen

n koekoeksklok
sowied kriegen
dat e begunt
te blavven
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IJs en sneeuw maakt
ijsbaanvereniging actief!
Voor de tweede keer organiseerde de ijsbaanvereniging een middagje
schaatsen in Kardinge. Op 24 december 2016 vertrokken ongeveer 60
leden van de vereniging naar Kardinge om daar te schaatsen; dat men
het nog niet verleerd was bleek al snel. Na afloop had Jeanet in t
Schienvat de snert en pannenkoeken klaar, en dat die gretig aftrek
vonden laat zich raden.

Voor Jeanet was het haar laatste
inzet in t Schienvat. Het bestuur van
de ijsbaanvereniging  bedankte haar
voor haar hulp, de snert en pannen-
koeken en wenste haar veel suc-
ces en geluk met haar nieuwe baan.

Voor de mensen die ook óf nog een
keer willen schaatsen in Kardinge,
dan kan dat op zondag 19 februari
as. van 18.30 tot 20.30 uur.
Een mooi en sportief be-
gin van de voorjaars-
vakantie! Opgeven kan
weer via Bert Bultena

 551892 en Herman
Wassink  434644.

Op zaterdag 7 januari
lag er zowaar een laagje
sneeuw in Kantens! Re-
den voor Bert, Jacob en

Geert om de nieuwe sneeuwve-
gers uit te testen. De mensen aan
het begin van de Pastorieweg en
Bredeweg waren verbaasd en blij
verrast toen ze de mannen voorbij
zagen schuiven en hun paadje
schoon achterlieten. 'Van de nood
een deugd, van overlast naar
vreugd' stond op hun facebookpa-
gina te lezen.

De berichten op internet
beloven nog een koude

januarimaand; dus
wat de mannen
van de ijsbaan-
vereniging be-
treft: Zij zijn er

klaar voor, laat
de vorst en de

schaatsliefhebbers maar
komen!
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Agenda
Rottum
van 15 januari tot 29 maart
Kerkje Rottum
dagelijks van 11.00 - 17.00 uur
Expositie Swanny Beukema
toegang is gratis

Huis Thais Joaptje, Kloosterweg 17
dagelijks geopend
Expositie: Fris en Rein
toegang is gratis
__________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
________________________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur

Vrijdag 27 januari
t Schienvat
19.30 uur
Advendo: Blauw bloed op bezoek

Zaterdag 28 januari
t Schienvat
19.30 uur
Advendo: Blauw bloed op bezoek

Dinsdag 7 februari
t Schienvat
20.00 uur
Vrouwen van Nu, 85-jarig jubileum

Zondag 19 februari
18.30-20.30 uur
Schaatsen in Kardinge

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

(in verband met de toneeluitvoe-
ring eind januari en voorbereidin-
gen, kunnen bepaalde activiteiten
in  de  maand  februari  komen  te
vervallen. Vraag dit zorgvuldig na
bij uw docent of trainer om misver-
standen te voorkomen)

Maandag
19.00  22.00 uur
toneelclub Advendo

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
Volksdansen
v.a. 10.00 uur
inloopochtend
18.00 - 19.00 uur
Voetbaltraining meisjes D
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Woensdag
18.00 - 19.00 uur
Voetbaltraining E2

Donderdag
18.00 - 19.00 uur
voetbaltraining
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
20.00 - 22.30 uur
damclub

Vrijdag
20.00 - 23.00 uur
biljartclub

Zaterdag
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat:  55 12 80 b.g.g.
Jan Westerlaken  06 53 17 85 67

Swanny Beukema exposeert
in het kerkje van Rottum
LIEFDE VOOR DIEREN…

Swanny Beukema uit Pieterburen exposeert van 15 januari tot 29 maart
in het kerkje van Rottum (Kloosterweg 17, 9998 XD Rottum). Deze is
dagelijks geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Schilderen, Swanny zegt hierover:
Sinds 2001 houd ik mij bezig met
schilderen. Het schilderen van die-
ren is in Amsterdam gestart, in het
atelier van inmiddels, echtgenoot
Theo Leijdekkers (beeldend kun-
stenaar).

Regelmatig is mijn werk te zien in
allerlei bijzondere ruimtes en zijn
er al een tal van exposities ge-
weest. Als mijn overige werkzaam-
heden het toelaten is er tijd om te
schilderen. Mijn schilderijen zijn
met olieverf op doek of paneel ge-
maakt. Schilderen is mijn passie.
Ik ben autodidact en vind dat ik een
eigen stijl heb. Natuurlijk heb ik (en
nog steeds) veel schilderlessen
van Theo Leijdekkers gevolgd en
leer ik ontzettend veel van onze
bevriende kunstenaars. Ook het
samenwerken met de vele kunste-
naars heeft mij veel geleerd. Mijn
hoofdthema in mijn schilderijen zijn

dieren en de liefde die ik voor hen
voel.

In een werkperiode in Dötlingen
(Duitsland) heb ik een serie ge-
maakt en tentoongesteld met als
thema 'Vergeten kinderen'. Ik ben
erg geïnspireerd door het Noord-
Groningse landschap om me heen
en ook dit is een onderwerp voor
mijn schilderijen.
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Weekenddiensten
TANDARTSEN:
28 en 29 januari
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen  0595  431716
4 en 5 februari
Tandartspraktijk Conradie
Bedum  050  3012337
11 en 12 februari
Tandartsenpraktijk Spijk
Spijk  0595  592334
17, 18 en 19 februari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum  0596  572818
20 februari
Tandartspraktijk Conradie
Bedum  050  3012337
21 februari
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen  0595  431716
22 en 23 februari
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum  0595  442244
25 en 26 februari
G.J. Heuvink
Ulrum  0595  402015

Patiënten van de aangesloten prak-
tijken binnen de Vereniging Tand-
artsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raad-
plegen voor informatie over de
dienstdoende tandarts/praktijk.
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.
__________________________________________

DOKTERSDIENST:
 0900-9229

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum:  050 - 3014260
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
PSYCHOTHERAPIE
EN LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum  06 51255926
W: binnenwerk-psychotherapie.nl
__________________________________________
__________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum  0595  437555
__________________________________________

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:

 050 - 3140211
__________________________________________

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:

 0597 - 412613
__________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
 0595 - 551084
 06 - 14611173

__________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
 0595 - 551084
 06 - 14611173

__________________________________

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
zondag 29 januari
11.00 - ds. A.G. Bruijn
14.30 - ds. P.A. Slager
zondag 5 februari
09.30 - ds. P.A. Slager
14.30 - ds. H.G. Gunnink
zondag 12 februari
09.30 - ds. P.A. Slager (H.A.)
14.30 - ds. G. Meijer
zondag 19 februari
09.30 - ds. L.S.K. Hoogendoorn
14.30 - ds. P.A. Slager
zondag 26 februari
09.30  ds. A.J. Minnema
14.30 -  ds. T. Groenveld

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 29 januari
09.30 uur  ds. J.G. Kortleven
14.30 uur  ds. J.G. Kortleven
Zondag 5 februari
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. R. Jansen
Zondag 12 februari
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J.P. Rozema
Zondag 19 februari
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. J. Sijtsma
Zondag 26 februari
09.30 uur  ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur  ds. H.J.Th. Velema

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 29 januari
Antoniuskerk
10.00 uur  drs. J.W. Bassie, Gronin-
gen

Zondag 5 februari
Antoniuskerk
10.00 uur  dhr. A. Riepma, Oldeho-
ve
Zondag 12 februari
Antoniuskerk
11.00 uur - ds. G.W. van Winger-
den, Stedum
Zondag 19 februari
Antoniuskerk
10.00 uur - drs. J.W. Bassie, Gro-
ningen
(koffie/thee in Salem)
Zondag 26 februari
Antoniuskerk
10.00 uur - ds. E.J. Struif, Ooster-
wolde

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 29 januari
19.00 uur - br. Th. Huisman
Zondag 12 februari
19.00 uur - ds. F. Stalman
Zondag 26 februari
19.00 uur - ds. J. den Admirant

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

Wilt u in t Lougnijs adverteren, dat kan!
Neem contact op met onze redactie: info@tlougnijs.nl
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Eindredactie:
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Maart-nummer
uiterste inleverdatum
10 februari 2017

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

Per mail
 info@tlougnijs.nl

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

Administratie:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE  KANTENS

434206
info@tlougnijs.nl
www.tlougnijs.nl

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).
___________________________________________________

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

 434206
___________________________________

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum
___________________________________

Foto van de maand
Breien voor Groningen. Uit solidariteit met de mensen die schade hebben van de aardbevingen en om aan te
tonen dat de gaskraan dicht kan als we onze woningen beter isoleren, breien we een warme deken om het kleinste
huisje van Groningen mee in te pakken: 't hoeske van Thais Joaptje in Rottum. Overal in het land zijn mensen
lapjes aan het breien voor dit mooie project van milieudefensie. Wil je meebreien? Graag!
Meer informatie: bit.ly/meebreien
De foto's zijn gemaakt op 17 januari jl. tijdens het breicafé bij de fam. Herweijer in Rottum.

   Annet Eveleens

Hallo lezers
Zoals jullie wel zullen weten,
gaat het Kanster Jeugdhonk
elke zaterdag weer open van
19.30 tot 22.00 uur.
In het Jeugdhonk beschikken
wij nu ook over een prachtige
pooltafel en ijshockeytafel.
Dit hebben wij kunnen kopen
dankzij het geld van STROKA
(red. Stichting Stitswerd, Rot-
tum en Kantens, die een fonds
beheert). Als je benieuwd bent
kun je gerust even komen kij-
ken.

Wij hebben de laatste tijd ook
veel acties gedaan om geld te
verdienen voor het Jeugdhonk.
We hebben meegedaan aan
De Grote Clubactie en hebben
van alles gedaan op de kerst-
markt in Kantens. Hiermee
hebben wij gelukkig voor het
Jeugdhonk veel geld kunnen
verdienen.

Graag tot ziens in
het Kanster Jeugdhonk

Eemsmond wordt steeds digisterker
In augustus vorig jaar startte de gemeente, als eerste in de provincie,
met de cursus 'Digisterker'. Dit is een cursus voor mensen die wat
minder sterk zijn in het bijhouden van alle digitale ontwikkelingen.
Doordat steeds meer overheden hun diensten digitaal aanbieden, vindt
Eemsmond het belangrijk dat iedereen toegaan heeft tot deze dienster-
verlening. Daarom biedt Eemsmond, in samenwerking met Biblionet,
alle inwoners de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus Digis-
terker en/of Klik&Tik.

NIEUWE CURSUSSEN IN 2017
Er worden twee cursussen het hele
jaar aangeboden op de bibliotheek
in Uithuizen op de woensdagmor-
gen van 09.00  11.30 uur. Klik & Tik
is voor mensen die kennis willen
maken met de computer en het
internet. Het gaat hier om basisin-
formatie. Digisterker is bedoeld
voor mensen die al een beetje met
internet om kunnen gaan en bij-
voorbeeld met e-mail kunnen om-
gaan. Tijdens deze cursus leert men
gebruik te maken van digitale

(overheids)diensten van onder an-
dere de gemeente.

AANMELDEN
Als inwoners, werknemers of on-
dernemers in hun omgeving men-
sen kennen die baat kunnen heb-
ben bij één van deze cursussen, of
die zelf graag willen meedoen, kun-
nen zich melden bij de bibliotheek
in Uithuizen, bij Hans Versteeg via
T 431912 of via de mail:
h.versteeg@biblionetgroningen.nl.

Oud Papier
zaterdag 11 februari

vanaf 09.00 uur

T 0595 - 439907


