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Team Rising Sun en 55 motoren!
Het geluid kan u haast niet ontgaan zijn toen op 13 mei jl. 55 motorrijders (soms met duorijders) tussen 8.00
en 10.00 uur in het Kanster Jeugdhonk kwamen om mee te doen aan de motortoertocht. Het inschrijfgeld
was voor “Opgeven is geen optie/KWF/Alp d'huZes”, waar Team Rising Sun zich alweer bijna een jaar voor
inzet.
Samen met de motorbroeders Gert
Hammenga, Erik Spriensma, Menno en David Bol is deze toertocht tot
stand gekomen. Na een aantal avonden overleg, een routeplanning door
Gert, een zondagmiddag om proef
te rijden, heel veel posters, facebookberichten én zelfs een eigen
artikel in het Buurcontact met bedrijven die Team Rising Sun sponsorden, kwam deze activiteit tot
stand.
En het állerspannendste - en waar
we het minste grip op hadden, maar
wel een hele belangrijke factor bij
motorrijden - was het weer!

en onweer, maar om 7.00 uur werd
het wat droger. Om 8.00 uur stond
de koffie klaar in het Jeugdhonk en
om 8.30 uur kwamen de eerste
rijders zich melden. Tot 9.30 uur
druppelde het honk vol en het pleintje er voor ook!! Ruim 60 mensen
deden mee, jong en oud, op allerlei
type motoren. Geweldig!! Wat een
opkomst en wat een gezelligheid.
Rond 10.30 uur vertrok de laatste
motorrijder en werd het stil in het
Jeugdhonk… Tijd om zelf even een
kopje koffie te drinken en alles te
laten bezinken: 55 motoren!! Dat
hadden we nooit durven dromen!

uien moesten gesneden worden.
Slagerij Zuidhof had het Team Rising Sun van hamburgers voorzien
die zij konden verkopen voor de
broodjes hamburgers; dus de BBQ
opgestookt. Buiten werden de tafels en stoelen neergezet en een
parasol, want wat hadden we een
schitterend weertje!
Totdat rond 13.00 uur de lucht betrok en we een beste plensbui kregen; arme motorrijders dachten we
nog. Waar zouden ze zijn? Hopelijk
hadden ze op tijd een droog plekje
kunnen vinden…

De zaterdag begon niet best, regen

Maar goed: de afwas wachtte en de

Lees verder op pagina 2

De uitgave van dit blad wordt
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Noord-Groningen
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Iets na 14.00 uur kwamen de eerste
rijders er weer aan, een foutje in het
navigatiesysteem maakte dat de
route een verrassing werd. Maar
een echte motorrijder geniet van
het rijden en zijn omgeving waar
hij/zij rijdt. Zo ook deze twee, kijkend waar de donkere wolken heen
gingen reden zij net tegengesteld
en ondertussen weer richting Kantens. En ná hen kwamen ook de
anderen terug, tot de laatsten om
16.30 uur binnen waren.
Onder het genot van wat drinken en
dé broodjes hamburgers, kwamen
de enthousiaste verhalen ook op
tafel. Iedereen had genoten van de
route, niemand had een regenbui
op zijn helm of motor gehad en
iedereen was weer veilig teruggekomen in Kantens; ook iets om heel
dankbaar voor te zijn.
De organisatie kan terugkijken op
een zeer geslaagde motortoertochtdag en om heel eerlijk te zijn, zijn er
alweer kleine plannetjes in ontwikkeling om deze een dag een vervolg
te geven… die wie weet… in 2018
een 2e editie…?
Maar zover is het nog lang niet. Met
deze activiteit stopt Team Rising
Sun met acties om geld in te zamelen. Het doel waar het team vorig
jaar mee begon is ruimschoots
gehaald! Het doel was € 7.500 te
gaan inzamelen en daar waren we
ondertussen al over heen gegaan.
Reden tot blijheid en trots op alle
mensen die ons geholpen hebben
dit mogelijk te maken. Na het stor-

2

ten van de opbrengst van de motortoertocht gaan we over de grens
van € 10.000 heen!! Ongelooflijk
toch? En daar heeft de middenstand
van Dokkum eo., collega's, vrienden van onze Friese teamleden ook
hard aan bijgedragen.
Want alleen kunnen we het niet, zijn
we echt een team, omringd door
vele lieve, meedenkende, mee-organiserende, sponsorende, collecterende, creatieve mensen.
En met hen in onze gedachten en
alle verhalen en belevenissen, gaan
we op 1 juni de Alp van Huez beklimmen, het geld overdragen aan
de artsen en onderzoekers die al
zoveel hebben ontdekt van al het
geld van al die beklimmingen van
de afgelopen 12 jaren. En wij weten
zeker: we doen het niet voor niets,
we doen het voor hen die nu kanker
hebben, aan het herstellen zijn of
aan het behandelen, waar bij de één
de toekomst duidelijk is en bij de
ander één groot vraagteken. Voor
de nabestaanden hopen we ook
een troost te mogen zijn, voor hen
die allemaal te maken hebben met
kanker. Voor hen allemaal steken
wij een kaars aan op 1 juni 2017, de
dag van DE beklimming van de Alp
van Huez, door alle sporters voor
Opgeven is geen Optie, onderdeel
van KWF.
Dank jullie wel allemaal,
dikke knuffel voor iedereen: Foppo,
Afke, Aardina, Albert, Patrick,
Daniëlle, Pol, Misja, Herman,
Miriam, Jannes en Harriët
Team Rising Sun

Motortoertocht Alp d'Huzes
Een kort verslagje van een prachtige motorrit. Tegen half tien 's morgens
parkeerden wij bij de Thomas Wierema ijsbaan aan de Pastorieweg in
Kantens. Een grote groep motoren en motorrijders was al present voor
de start van een motortoertocht, georganiseerd door het Team Rising
Sun t.b.v. het KWF. De opbrengst van de rit gaat geheel naar Opgeven
is geen Optie/Alp d'HuZes.
dorpelingen van Paesens en Moddergat om. Ter herdenking van deze
ramp staat op de zeedijk een monument geplaatst.
Voor ons werd het daarna dus freestylen, met behulp van mijn geheugen, want ik had de route vooraf op
de kaart bekeken. Dat geheugen
wordt ook al hard minder, want wij
hebben Dokkum gezien, Munnekezijl of Muntjeziel, sommige dorpjes
twee keer van verschillende kanten en dronken koffie in Ee bij het
IJsboerske, die speciaal voor ons
eerder openging. Waar vind je dat
nog?
Eerst ons maar even inschrijven.
We werden ontvangen door een
heuse gastvrouw (Harriët) en voorzien van een lekker bakkie koffie.
Even kennismaken links en rechts
met de organisatie en een aantal
motorrijders en tegen tien uur op de
motor voor een toerrit door de mooiste provincies van Nederland. De
navigatie ingesteld aan de hand
van de verstrekte route, starten en
rijden maar.
Via Usquert naar Warffum en langs
de raspatatten van Aviko naar het
'kunstenaarsdorpje' Naandel (Den
Andel). Voortgestuwd door de wind
van koren- en pelmolen De Vier
Winden van Pieterburen toerden
wij langs het oefenterrein van Marnewaard naar Lauwersoog. Met
gezwinde spoed
over de Robbengatsluis en even gestopt
op een parkeerplaatsje langs de
H.M. Gerbrandywei
voor een paar foto's
vanaf de dijk.
De Tom-Tom (eigenlijk Go-rider) had het
inmiddels opgegeven; hoe dichter bij
het wad hoe trager
die werd. Bij Paesens was hij de weg
kwijt en Moddergat was de genadeslag. Overigens prachtige dorpjes met een beladen verleden, want
in de nacht van 5 op 6 maart 1883
vergingen, tijdens een zware storm,
17 blazers en aken en kwamen 83

Vandaar toerend door een prachtig
gebied, met allerlei mooie, doch
vreemde namen, genietend van
vergezichten en pittoreske dorpjes. Plotseling een bekende naam
Saaksum, die onze neus weer richting de route leidde en na een lunch
in Garnwerd reden we zowaar in
Winsum om daarna via het Winsumertrekpad naar Onderdendam te
rijden. Jawel, de laatste kilometers
reden wij netjes via de geplande
route. Bij het gemaal richting Stitswerd en op de splitsing van de
voormalige Koffie- en Theebus
rechtsaf via de Bredeweg naar
Kantens en terug naar de ijsbaan.
Waar wij opnieuw hartelijk werden
ontvangen met koffie en/of een
broodje hamburger, met 60 km te
weinig op de teller.
Logisch dat wij de
eersten waren, die
een prachtig vaantje als herinnering
in ontvangst mochten nemen.
Al met al een mooie
rit, zeker voor herhaling vatbaar. Met
dank aan de organisatie voor de opvang, de koffie en
nadien de aanwezige versnaperingen.

En het Kanster Jeugdhonk
gaat door!
Dat wij - de jeugd van het Kanster Jeugdhonk - niet voor één gat te vangen
zijn hebben we het afgelopen jaar wel bewezen! Met hulp van Stichting
Stroka en Leefbaarheidsloket hebben we de binnenkant kunnen verven,
hebben we lambrisering gemaakt en heeft BHV-store.nl uit Bedum ons
voorzien van twee nieuwe brandblussers. Binnenkort wordt de bar nog
aangepast, maar… we hebben haast geen bezoekers. En dus ook bijna
geen inkomsten. Daarmee dreigde het Jeugdhonk dicht te gaan, want we
kunnen onze vaste lasten (gas, water, licht, etc.) niet betalen.
Samen met de ijsbaanvereniging
en de jongerenwerkers zijn we het
gesprek aan gegaan met de gemeente. Zij hadden alle begrip voor
onze situatie en zagen ook wel dat
we ondanks die donkere wolk van
geen geld - niet bij de pakken neer
gingen zitten en alle vertrouwen
hadden op een toekomst voor het
Jeugdhonk.
De afgelopen week kregen we een
super-telefoontje! De gemeente
heeft toegezegd dat zij onze vaste
lasten gaan betalen en daarmee
hebben wij toegezegd dat we regelmatig een activiteit gaan organiseren in Kantens. Waarbij alle jeugd
welkom is, en hun vrienden ook! En
als je geen vriend bent van de
bestuursleden, dat maakt niet uit:
iedereen is gewoon welkom!
l En dat we weer WIFI kunnen
aanschaffen, yeah, internet-pret
terug!
l En dat we elke maand proberen
een game-avond te organiseren!
l En op 9 juni organiseren we een
kinderdisco, zie elders in t Lougnijs!

Kortom, alle activiteiten plaatsen
we ook op Facebook: Kanster
Jeugdhonk. Dus voor alle laatste
informatie en activiteiten is dit het
adres!
Maar heb je zelf een idee of wens
voor een bepaalde activiteit, dan
horen we dat ook graag. Wij maken
het de jeugd van Kantens graag
naar de zin!!
Tot ziens aan de Pastorieweg
in Het Kanster Jeugdhonk!
NOTEER IN JE AGENDA:
Vrijdag 9 Juni:
Kinderdisco in Het Kanster
Jeugdhonk. Kun jij al dansen?
Dans je dan met ons mee?
Van 18.30 tot 20.00 uur voor de
peuters, kleuters en ouders
Van 20.15 tot 22.00 uur voor
alle basisschoolkinderen!
Zaterdag 24 juni en 29 juli
Gamen in Het Kanster Jeugdhonk vanaf 19.30 uur.
Game on or Game over?

Poele en Hiker
(Arie Klomp en Antoinette Jager)
Jan Marten van Dijk
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Theaterstuk over IJe Wijkstra: viervoudig moordenaar of slachtoffer?
Werkgroep Vertellen uit Kantens haalt de indrukwerkkende theatervoorstelling over IJe Wijkstra naar Zandeweer! Deze is reeds vele malen
uitgevoerd in onder andere het Barontheater in Opende en telkens weer uitverkocht.
Wij zijn bijzonder verheugd dat wij
de Vertelgroep “Kom op Verhoal”
bereid hebben gevonden om deze
voorstelling nogmaals uit te voeren, maar dan nu op het Hoogeland.
Velen zullen van deze geschiedenis gehoord hebben en herinneren
zich ongetwijfeld de verhalen.
Was IJe Wijkstra een brute, koelbloedige moordenaar of was hij zelf
het slachtoffer van omstandigheden? Zeven verhalenvertellers geven hun eigen versie van de gebeurtenissen, die op 18 januari 1929
Nederland in shock brachten. Dat
gebeurt in de voorstelling 'IJe aans
verteld', die wordt opgevoerd in en
om de boerderij van de familie Lambers in Zandeweer (Knijpsterweg
8).
GETROUWDE MINNARES
Wijkstra schoot bij zijn woning bij

VERSCHILLENDE
PERSPECTIEVEN
'IJe aans verteld' is een initiatief
van taal- en cultuurstichting Mien
Westerkwartier. De zeven verhalenvertellers brengen de gebeurtenissen allemaal vanuit een ander
perspectief. De één praat als buurman, een ander als muzikant en
een derde als veldwachter. De verhalen werpen mogelijk een ander
licht op de gebeurtenissen in 1929.
De voorstelling is op vrijdag 23 juni
om 19.30 uur.
Kaarten zijn te reserveren via
www.vertelfestival.kantens.nl
Kornhorn vier veldwachters dood.
De politiemannen kwamen zijn
getrouwde minnares Aaltje Wobbes arresteren. Zij was bij Wijkstra
ingetrokken en had haar zes kinde-

ren achtergelaten in haar echtelijke
woning. De echtgenoot van Wobbes zat op dat moment in de gevangenis wegens diefstal.

Stratenvoetbal v.v. KRC
1. We chatten ff met…?
Wildrik Mars, Pastorieweg in Kantens.

7. Op welke site ben je vaak te
vinden?
Instagram.

2. Wat is je favoriete muziek?
Hardstyle en rap.

8. Hoe ziet je toekomstdroom eruit?
Een leuke baan en leuke reizen.

3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Freerunning, omdat ik het leuk vind
om salto's te maken.

9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Speelweek.

4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen?
Aan de waterkant.

10. Wat zou jij in het dorp willen
veranderen en waarom?
Een skatebaan, omdat er in de zomer (gras)zaad op het voetbalveld
ligt en dus kan je niet voetballen.

5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Center Parcs.

11. Met wie chatte we de volgende
keer?
Svenn Hamming.

6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Pizza Hawaï.
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Zaterdag 10 Juni 2017 organiseert v.v. KRC het jaarlijkse stratenvoetbaltoernooi voor alle inwoners van Kantens, Rottum en Stitswerd en alle
leden en donateurs van v.v. KRC vanaf 14 jaar.
Maak een team, bedenk een naam
en geef je op vóór vrijdag 9 juni bij
Reinder Blaauwwiekel:
06-23441712
of reinder.miranda@home.nl.
Een team moet bestaan uit mininimaal 7 personen - een keeper en 6
veldspelers - maar een paar reservespelers is niet onverstandig!
Aanvang is om 14:00 uur.
Deelname is gratis!
KRC JEUGDDAG EN
SEIZOENAFSLUITING 2017
De jaarlijkse v.v. KRC Jeugddag én
seizoenafsluiting vindt plaats op
zaterdag 17 Juni.
's Morgens vanaf 09.30 uur zijn er
diverse leuke activiteiten (o.a.
springkussens) voor de jeugd en 's

middags om 14.30 uur spelen alle
senioren een onderlinge wedstrijd.
Aansluitend is er vanaf 17.00 uur
een Barbecuefeest voor jong en
oud!
Prijs:
t/m 6 jaar ............. € 3,50 p.p.
7 t/m 12 jaar ......... € 6,50 p.p.
13 jaar en ouder .... € 9,50 p.p.
Opgave voor de barbecue vóór
woensdag 14 juni as. bij Reinder
Blaauwwiekel
06-23441712
of reinder.miranda@home.nl.
Tot ziens bij v.v. KRC!

Zondagmiddagconcert
in Antoniuskerk
De Orgelcommissie organiseert dit jaar een Orgelconcert in de Antoniuskerk op zondagmiddag 18 juni, aanvang 16.00 uur. Vincent van Laar, o.a.
organist van de Dorpskerk in Eelde, brengt werken op het uit 1665
daterende orgel, die uitermate geschikt zijn om de bijzondere klankkleur
in alle verscheidenheid tot uiting te brengen. Na afloop wordt een kopje
koffie of thee aangeboden, in het koor van de kerk.

De vorige keer schreef ik over de Groninger Weidevogeldag en over de
wet Natuurbescherming, die per 1 januari 2017 onder verantwoordelijkheid van de Provincie valt. In de Statenvergadering van 14 december
2016 hebben we deze wet besproken. De doelstelling van deze wet is
om Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten te beschermen. Maar nu moeten we nog aan het werk! We hebben nu de taak om
te zorgen voor een goed Flora- en Faunaplan. De komende tijd moeten
we als Provincie nadenken welk beleid we gaan opstellen wat betreft
natuurbeheer- en bescherming.
Vrijdag 12 mei had ik een bijeenkomst met Statenleden van andere
provincies om te praten over de
nieuwe Wet Natuurbescherming en
konden we onze ervaringen en plannen uitwisselen. Elke provincie
heeft immers zijn eigen bijzondere
landschappen, met planten en dieren, maar ook zijn eigen kwetsbare
vogelsoorten. Het was interessant
om te horen hoe het toegaat in
andere provincies. Ik heb natuurlijk
verteld van het Groninger Weidevogelmanifest waarbij twaalf groepen aan de slag gaan om een reddingsplan voor de grutto te maken.

In Flevoland zijn ze bezig om het
Agrarisch Natuurbeheer in orde te
maken om te zorgen dat boeren
ruimte houden, de steden zoals
Almere en Lelystad kunnen uitbreiden, maar ook de kiekendief kan
blijven. In Gelderland is er een
Actieplan Akker- en Weidevogels,
een gezamenlijk initiatief van Stichting Landschapsbeheer, Natuur- en
Milieugroep, vogelbescherming en

Nieuwe predikant voor
Protestantse Gemeente
Kerkenraad en gemeente van de Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum mogen zich verheugen in de komst van een nieuwe
predikant, in de persoon van ds. Rudolf P. Oosterdijk.
Ds. Oosterdijk begint na Pinksteren met een inwerkperiode tot aan de
intrede, die is bepaald op zondag 24 september as. in de Antoniuskerk,
aanvang 14.30 uur.
Ds. Oosterdijk blijft nog voor een deel
verbonden aan zijn huidige gemeente: de Nicolaï of Dorpskerk te
Haren. Daarvòòr was hij
verbonden aan de Hervormde Gemeente Schaarsbergen. Ds.
Oosterdijk vervult hiermee de vacature
die vorig jaar juni is ontstaan door het vertrek van mevr. J.C.
Prins-Pestoor naar de
Protestantse Gemeente Uithuizen.
Ds. en mw. Oosterdijk blijven voorlopig wonen in Haren.

boeren. De weidevogelstand van
grutto en tureluur gaat daar hard
achteruit, maar ook akkervogels
zoals patrijs, geelgors en gele kwikstaart hebben bescherming nodig.
In Brabant is een samenwerkingsproject van de vogelbescherming
voor de vijf grote steden (Breda,
Eindhoven, Helmond, Den Bosch
en Tilburg). Zo is de huiszwaluw
benoemd tot ambassadeurssoort
in Helmond. In Utrecht werkt de
provincie samen met natuur- en
milieuorganisaties om Natuurparels aan te wijzen. Natuurparels
zijn plekken waar maatregelen
worden genomen om de grutto en
de veldleeuwerik te behouden.
Op die bijeenkomst bleek maar
weer dat er veel verschillen tussen
de provincies zijn. Elke provincie is
uniek en heeft zijn eigen vogelsoorten die extra zorg verdienen. Als
Statenleden bleken we er allemaal
van overtuigd te zijn dat een goede
natuurbescherming hard nodig is.
Het is belangrijk dat er in overleg
met allerlei groepen zoals boeren,
milieuorganisaties en vogelbescherming maatregelen worden
genomen om kwetsbare vogelsoorten in stand te houden. Als Provincie hebben we een verantwoordelijke taak en het is goed om te
horen dat hiermee ijverig aan de
slag is gegaan!
Hilma Oudman-Dam
5

68 Jaar op één A4-tje; dat zal nog niet meevallen. Maar laat ik beginnen:
ik ben Titia Vos en geboren in Stitswerd. Toen ik twee jaar was zijn mijn
ouders, zusters en ik verhuisd naar onze boerderij "Sijwertsmaheerd"
aan de Bredeweg in Kantens. Een kleuterschool was er toen nog niet, dus
op mijn zesde ging ik meteen naar de lagere school, obs Klinkenborg. Ik
heb altijd alleen maar Gronings geleerd. Ik kwam in de klas met o.a. mijn
(nog steeds) vriendin Mieneke (van der Weg-)Scholte, Harrie Sprenger,
Jannie ten Hove en Grietje Steenhuis. We hebben les gehad van Juf van
der Worp, Juf Hamminga, Meester Kuipers; in de school, maar ook boven
in t Schienvat. Ik heb goede herinneringen aan deze school.
Na de lagere school ben ik naar de
HBS in Warffum gegaan; daar vond
ik het niet leuk, dus ging ik naar de
MMS (red. Middelbare meisjesschool) in Groningen. Ik vond het
daar wel erg leuk met veel talen en
weinig wis-, natuur- en scheikunde. Maar toch zoveel dat er best nog
wel wat is blijven hangen. Zoals
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zoveel boerendochters, ging ik na
de MMS naar de Vormingsklas om
de huishouding te leren. Nou ja, wat
heet! Maar ik heb daar veel mensen
leren kennen en op mijn 20e ben ik
getrouwd met Tammo Jans Schreuder. Mijn ouders hebben de boerde-

rij toen verkocht en een andere
gekocht in de Noordpolder boven
Warffum. Daar zijn wij gaan wonen.
We hebben twee leuke zoons gekregen. Helaas heeft ons huwelijk
geen stand gehouden en na mijn
scheiding ben ik acht jaar boekhandelaar geweest in Warffum. Vervolgens heb ik bijna 20 jaar in de
catering gewerkt in de kazerne in
Assen, Veenhuizen en Coevorden.
Ik woonde destijds in Assen. Mijn
ene zoon Jans heeft zijn dienstplicht nog gedaan en is via de kazerne in Seedorf samen met zijn
vrouw een manege begonnen vlakbij Kiel in Duitsland. Mijn andere
zoon Ron heeft mijn Filippijnse
schoondochter in Groningen leren
kennen en zij wonen op Mindanao
(Filippijnen). Ik ging daar vaak naar
toe en het was de bedoeling om na
mijn pensionering daar ook te gaan
wonen. Ik had alles geregeld, al
veel spullen opgestuurd, een huis
gekocht en druk bezig geweest met
renoveren, toen ik in Nederland een
hele leuke man tegenkwam, waardoor ik nog steeds heen en weer

blijf reizen. Meestal ben ik 3 á 4
maanden hier en dan weer daar. Ik
hoop dit nog een tijd vol te kunnen
houden, want mijn hart ligt nu in
twee verschillende landen.
In 2001 hebben wij een reünie gehad van de hele Klinkenborgschool.
Misschien is dit een kans om te
proberen om in ieder geval met
onze klas van 1954-1960 nog eens
bij elkaar te komen en bij te kletsen.
Volgend jaar zijn we allemaal 70 of
71.
Heb je interesse? Mijn email adres
is: titia.vos48@gmail.com .
Ik heb nog een huisje in Schoonloo.
Dit lijkt mij zo wel voldoende,
vriendelijke groeten,
Titia Vos
Ben nota bene vergeten te vermelden dat ik 5 prachtige kleinkinderen heb. Mijn huizen hebben dezelfde naam en zijn naar
mijn kleinkinderen genoemd.
Denzel (18), Stephanie (10),
Ashley (11), Emma (13) en
David (7)

Op zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 werd weer de 45e Nationale
Molenweekend gehouden met als thema “Welkom in de molen”. Er was
koffie en koek voor de bezoekers en voor de kinderen lag er een gratis
kleur- en knutselboekje klaar om mee te nemen naar huis. Ook een
delegatie van de gemeente Eemsmond met wethouder Bouwman kwam
langs de gemeentelijke molens om de molenaars een bezoekje te
brengen. Als blijk van waardering voor de molenaars voor hun inzet om
de molens draaiende te houden. Al met al een geslaagd molenweekend.
GRONINGER MOLENWEEKEND
Op zaterdag 10 en zondag 11 juni
wordt weer traditioneel het Groninger molenweekend gehouden. Als
thema is gekozen “Beestenboel”,
omdat veel molens naar dieren zijn
vernoemd. Dat weekend is de Grote Geert ook beide dagen geopend
en zijn bezoekers welkom voor een
praatje, een kop koffie en uitleg
over de molen. Op zaterdag is de
molen geopend van 10.00 tot 17.00
uur en zondags van 12.00 tot 16.00
uur.
VERJAARDAG MOLEN DE GROTE GEERT 1818 - 2018
Volgend jaar staat onze dorpsmolen 200 jaar aan de noordkant, aan
het Boterdiep, in het dorp waar hij
toen gebouwd is. Dit heugelijke feit
mogen we niet zomaar voorbij laten gaan. Deze 200e verjaardag
moeten we volgend jaar samen
vieren! Hoe en wanneer is nog niet
bekend, maar het molencomité en
de molenaar staan open voor ideeën om dit een geslaagd feest te
laten worden.
Het molencomité en de molenaar
Fred Reiffers
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Feestelijke
Pleinwachten
gezocht
presentatieavond Duurzaam In een eerdere Lougnijs hebben we
al eens een oproep gedaan voor
Kantens
pleinwachten. Door de invoering
Donderdag 22 juni
19.30 uur in t Schienvat!
De afgelopen maanden hebben de
leerlingen van groep 6, 7 en 8 van
Obs Klinkenborg onderzocht wat
er mogelijk is op het gebied van
duurzame energie. Ze hebben ook
de school en het dorp onder een
duurzaam vergrootglas gelegd.
De verschillende resultaten van
dit project willen de leerlingen,
onder begeleiding van de werkgroep Duurzaam Kantens, op een
bijzondere manier presenteren aan
alle inwoners van het dorp.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN:
… en zelf ontdekken hoe zonne- of
windenergie werkt?
… welke straat in Kantens de meeste zonnepanelen heeft?
… wat een huis in de Kooistraat
met nul op de meter betekent?
… hoe, volgens de leerlingen, Duurzaam Kantens er in de toekomst
uitziet?
… naar een eerste idee/plan om
als dorp zelf energie op te wekken?
Kom dan donderdagavond 22 juni
naar deze leuke en inspirerende
avond in t Schienvat. Kopje koffie/
thee of limonade is gratis en …….
duurzaam!!!
Namens Obs Klinkenborg
en Initiatiefnemers
Duurzaam Kantens
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van het continurooster komt de
pauze van de leerkrachten in de
knel en we hopen met de inzet van
ouders, grootouders of andere
dorpsgenoten daar wat aan te doen.
De respons op onze vraag was
helaas niet groot (zeg maar gerust
heel klein). Van verschillende kanten hoorden we dat mogelijk geïnteresseerden zich niet hebben gemeld omdat ze het een erg grote
verantwoordelijkheid vonden om
toezicht te houden op een grotere
groep kinderen.
Met deze nieuwe oproep, nu met
wat extra informatie, hopen we die
geïnteresseerden alsnog over de
streep te trekken.
Obs Klinkenborg is op zoek naar
mensen die, in een groepje of alleen, op maandag, dinsdag of donderdag (een vaste dag voor een
langere periode) van 11.45 uur tot
12.15 uur willen helpen om toezicht
te houden bij het lunchen van de
kinderen (in de klas) en het spelen
op het plein. Na afloop staat er een
kopje koffie of thee voor u klaar.
U bent nooit alleen met de kinderen
op het plein; er is altijd tenminste
ook één leerkracht aanwezig.
Heeft u belangstelling of vragen?
Wilt u een keertje in levende lijve
meemaken wat de bedoeling is?
Schroom niet en neem contact met
ons op. U kunt ons bereiken op T
551788 (vragen naar Anne Praktiek). Langskomen kan natuurlijk
ook.
Team Obs Klinkenborg
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
De juf is jarig. Een kleine jongen (4 jaar) vraagt haar hoe
oud ze is geworden. De juf
antwoordt: ”Ik ben nu 50”.
“Oh”, zegt het jongetje, ”dan
ga je ook bijna dood”.

Van 't Waarkhoes en de Posthoorn naar een woonboerderij (deel 2)
Het zal de oplettende voorbijganger niet zijn ontgaan, dat er naarstig wordt gebouwd aan een prachtige woonboerderij, die zal verrijzen aan de
Middelstumerweg 14 in Kantens. Nieuwbouw op een toch wel historisch stukje grond aan het Oude Kantstermaar, met een knipoog naar het verleden
en opgaand in de weidse omgeving.
aan Gerben Lenstra, trokken wij in
de toegezegde woning in Rottum.

In het 1e deel (Lougnijs Mei 2017)
verhaalden wij over 't Waarkhoes
en de Posthoorn. We eindigden bij
de verkoop van het pand aan een
oud-inwoner van Kantens, die met
zijn gezin klaarstond om intrek te
nemen in de voormalige De Posthoorn. Aan het woord zijn Henk en
Kristel Jansen:
Henk:
In 1977 streken de eerste Jansens
van mijn kant neer in Kantens. Ik
was een jaar of tien. Mijn vader
werd directeur van een MAVOschool in de stad Groningen, vandaar de verhuizing vanuit Amersfoort naar Kantens. Wij woonden
destijds in de witte villa aan de
Middelstumerweg 2, gebouwd voor
de burgemeester Jacob Wessels
Dethmers. Ik woonde daar tot 1988.
In 1988 ging ik in militaire dienst en
na mijn diensttijd volgde ik een
opleiding voor scheepstimmerman
(vakopleiding volwassenen) en na
de opleiding werkte ik bij een bedrijf, dat coasters isoleerde. In 1989
startte ik mijn studie aan de PABO
in Zwolle. Kristel en ik waren al
samen sinds de middelbare school;
wij waren echte 'high-school lovers' en wij trouwden in 1989. Wij
woonden toen in Groningen. In het
eerste jaar liftte ik meestal van
Groningen naar Zwolle. Maar dat
was niet vol te houden, dus verhuisden wij naar Kampen, waar wij
van 1990 tot 1993 hebben gewoond.
Vanuit Kampen boemelde ik met
het lokale treintje naar Zwolle.
Na de PABO kreeg ik een baan
aangeboden in Middelstum, die
uiteindelijk aan mijn neus voorbij
ging. In plaats daarvan werd het de
Douwe van Dijkschool in Groningen. Wij verhuisden daarom in 1993
van Kampen naar de Hiddemaheerd
in Beijum, Groningen. Eind 1994
kochten wij de woning met schuur
aan de Bredewegstraat 5 in Kantens. Het huis was van de gepensioneerde Willy van Dam geweest.
Ik kende het boerderijtje wel. Het
was een bouwval, dat 11 jaar niet
bewoond was geweest en 13 jaar
achterstallig onderhoud had. Ik
hoorde van mijn moeder, dat de
familie Engels (eigenaar) de woning misschien wel wilde verkopen. Wij konden het voor een schappelijke prijs kopen. De vraag was

destijds alleen: renoveren of platgooien…..
Het werd renoveren en in de zomer
van 1995 trokken wij er in. Ook
daarna werd er nog verbouwd, wat
in kleine stappen gebeurde en
meerdere jaren duurde. Wij hebben
er met veel plezier gewoond. In
2002 verkochten wij de woning aan
Hans Venema, kort voor het moment dat wij als gezin naar Canada
vertrokken.
Het was een droom van ons om in
het buitenland te wonen en te werken. We hebben eerst een voorbezoek gebracht aan Canada. Daarna
solliciteerde ik op een Christelijke
Immigrantenschool, waar veel leerlingen studeerden met een Nederlandse achtergrond. Ik gaf les in
Dunville (Ontario) en Kristel werkte in een grote bloemenkas. De
kinderen Wikje, Marlies, Ben en
Agnes gingen daar naar de christelijke basisschool, waar ik les gaf.
Al na drie maanden kreeg Kristel
een ernstig ongeval in de bloemenkas. Zij moest geopereerd worden
en verloor haar baan en inkomen.
Wij hebben het nog anderhalf jaar
uitgezongen. Toen bleek, dat Kristel zwanger was, besloten we terug

te keren naar Nederland.
Wij hebben het moeilijk gehad met
het vertrek uit Canada. In korte tijd
hadden wij veel en vooral waardevolle contacten opgebouwd en
vrienden gemaakt. Het was een
hard gelag. We hebben het nu wel
losgelaten en gelukkig hebben wij
nog steeds veel contact met vrienden en kennissen daar. Verder
woont en werkt onze dochter Marlies in Canada, want zij keerde later
terug naar die regio, naar Hamilton
(Ontario).
Kristel:
In 2004 keerden wij terug naar
Nederland en wij wilden allemaal
graag terug naar Kantens. Het was
toen nogal een hectische tijd. De
container met onze spullen was
ruim 6 weken onderweg, terwijl wij
al terug waren. Wij woonden op
diverse adressen voor een korte
tijd, een weekje hier en twee weekjes daar. We zouden eigenlijk in
Rottum gaan wonen, maar de woning was nog niet beschikbaar.
Uiteindelijk belandden wij in de
boerderij, waar nu Gerben Lenstra
woont. Deze boerderij was destijds
eigendom van Gerrit Arkema uit
Winsum. Onze zoon Marten is in
2004 op deze boerderij geboren.
Toen deze boerderij werd verkocht

Henk:
Ik hoorde, dat Reinder Wypkema
het pand van café De Posthoorn
wilde verkopen en belde op een
avond bij hem aan. Wij kwamen in
gesprek en uiteindelijk heb ik het
pand in maart 2005 gekocht. Er zat
op dat moment geen horecabestemming meer op het café en de vergunningen waren inmiddels verlopen.
Vanaf augustus 2005 woonden wij
in De Posthoorn. Tijdens de verbouwing van De Posthoorn troffen
wij nog wat spullen aan, die op de
geschiedenis van de kroeg wezen.
In het zaaltje, 8 x 8 meter, stond nog
een kleine Oranjeboom-biertap, die
was blijven staan. In de kelder stond
een bierkoeler. In het zaaltje stond
ook nog de fundering van het grote
biljart, waar de plaatselijke biljartvereniging De Kleine Tafel jarenlang had gespeeld. Dit zaaltje werd
door ons gesplitst in een kamer en
een keuken.
We zijn zo'n zes jaar aan het verbouwen geweest, zowel van binnen als
van buiten. Ook hebben wij de voorgevel van het pand vervangen. Dit
gebeurde in 2006 en de gevel werd
op de bestaande fundering gezet.
Volgens de aannemer kon de fundering de gevel prima dragen. Ergens in 2006 was de voorgevel
klaar. Toen kregen wij in Kantens
een zwaardere aardbeving op 8
augustus 2006. Een week daarvoor
had ik een scheur ontdekt in de
muur. Ik wilde dit niet op de NAM
afschuiven. Wel meldden wij de
overige schade van die beving aan.
Ik repareerde deze schade zelf. De
schade aan de gevel/muur werd
niet gerepareerd, maar werd groter
en groter. Het pand veranderde langzaam in een gatenkaas. Er was
geen kamer/vertrek waar geen grote scheur of beschadiging in zat.
De genadeklap kwam op donderdag 16 augustus 2012…..
In het volgende Lougnijs het vervolg……
Arie Klomp
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Tijd
'Je moet naar school, jongen'. Mijn moeder maakte zich altijd ongerust
dat ik te laat zou komen. In werkelijkheid kwam ik nooit te laat. De weg
naar school duurde zeven en een halve minuut. Ik wist wanneer ik weg
en hoe hard ik lopen moest. Ik heb altijd wat met tijd gehad.
De klok stond bijna op negen uur. Negen uur moest ik op school zijn. Maar
de klok stond altijd vijf minuten voor. Om de een of andere reden dachten
mijn ouders dat je dan altijd op tijd wegging. Terwijl iedereen wist dat je
op onze klok gewoon vijf minuten later weg kon gaan. Tijd om te gaan. Jas
aan, trap af, voordeur uit (alles ingecalculeerd), nog eenmaal draaien om
de lantarenpaal op de hoek om nog even naar mijn moeder te zwaaien en
dan rechtstreeks naar school. Ik moest op het schoolplein zijn op het
moment dat de bel ging. Iedereen, per klas in de rij, en ordelijk naar je eigen
lokaal. Te vroeg komen vond ik niks en na schooltijd ging ik gelijk naar
huis. 'De gelukkigste tijd van je leven' ging niet op voor mij. Maar daar
gaat het nu even niet over. Het gaat over de klok.
Wij hadden thuis een schoorsteenmantel om onze kolenkachel. Op de
schoorsteenmantel stond de klok, een pendule. Waarschijnlijk in de
dertiger jaren van de vorige eeuw gemaakt. Mijn ouders zullen hem
gekregen hebben op of gekocht hebben na hun trouwdag. Geen dure klok,
maar gewoon eentje waarop je kon zien hoe laat het was. Art Deco, weet
ik nu. Hij sloeg elk uur het aantal, en op het half uur eenmaal. Eenmaal
slaan was bim bam. Om twaalf uur was hij een lekker tijdje bezig. Het
uurwerk kon na opwinden een week vooruit. 's Zondags was de dag dat
mijn vader de klok opwond. Net zo als ik nu met al mijn klokken nog doe.
Eind zeventiger jaren verhuisden mijn ouders naar een aanleunwoning
van een bejaardentehuis. De klok ging mee. Ik heb geen idee waar hij daar
stond, een schoorsteenmantel was er niet, en of hij liep, terwijl mijn
moeder daar nog ruim twintig jaar woonde. Toen mijn vader en mijn
moeder er niet meer waren kwam de klok bij mijn broer terecht. Daar
stond hij in een kast als decoratie. Hij liep niet. Na verloop van tijd
belandde hij in de garage, waarbij het glas voor de wijzerplaat sneuvelde.
Uit het zicht, uit het hart. Vorig jaar vroeg ik mijn broer ernaar. Ik mocht
hem meenemen. Thuis gelijk op een kastje in de kamer, opgewonden en
een tikje tegen de slinger gegeven. Na enkele tiktakken stopte die. Hier
was professionele hulp nodig. Nu wil het geval dat in mijn dorp iemand
woont, die mij al eerder heeft geholpen met weerbarstige klokken.
Schoonmaken was het motto. Omdat ik wilde leren hoe zelf een klok
schoon te maken, vroeg ik of ik mocht toekijken c.q. helpen.
Het uurwerk zat simpel met schroefjes vast. Eitje. Het geheel in een bakje
met terpentine. Even wachten, kwastje erbij, goed drogen met de föhn,
beetje klokkenolie en in mekaar maar weer. Maar lopen, ho maar. Nader
onderzoek vereist. Er misten een paar tanden van een tandwiel! Nu kan
je allerlei tandwielen tweedehands kopen op een klokkenbeurs met de
toepasselijke naam Rikketik, maar je kan het ook zelf (lees hij kan dat
ook zelf) maken. Sterker nog: heb je een hulpstukje, zoals een beiteltje,
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nodig voor de draaibank, dan maak
je dat gewoon zelf. Ik heb met grote
ver- en bewondering zitten kijken.
Maar ook bij professionals gaat het
wel eens mis. En dat betekende een
nieuwe afspraak. Iedere keer nam
ik mijn grote tas mee om de klok
mee terug te nemen. Net als bij een
paraplu: als je hem vergeet gaat het
regenen. De maat van een tandwiel was niet helemaal goed. Gewoon een
paar nieuwe tanden gefabriceerd. Na zes middagen zwoegen (hij zei: dan
gaan wé dit doen en misschien moeten wé eerst dat doen, terwijl ik steeds
deskundig 'oké' zei) moest alles in elkaar passen. Ik nam weer de tas mee,
bleef er na een bak rommel in elkaar zetten een onooglijk klein dingetje
over. Kennelijk wel essentieel, want de klok liep niet. Boeken erbij en
jawel hoor, daar achter dat grote tandwiel moest ie zitten. Het bleek de
slipkoppeling op de minuten-as te zijn. Oh, die! Conclusie: hij moest weer
helemaal uit elkaar.
Een week later was het grote moment daar. Ik had mijn tas achtergelaten
om de goden niet te verzoeken. Uit elkaar in elkaar, het ging steeds sneller.
En hij liep! Alleen het slagwerk luidde geen bim bam, maar bam bim en
dan klopt er iets niet. Toch maar wat hamertjes omgedraaid en bingo. Dat
moest gevierd worden. Een fles namaakchampagne (moet ook niet te
duur worden), de familie erbij en ondertussen liep de klok enthousiast te
tiktakken en te bimbammen.
Hij staat nu thuis in de kamer.

'Je moet naar school jongen', hoor ik mijn moeder zeggen als de klok slaat.
'Nee mam', denk ik, 'ik heb de tijd'.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl

Oskam Timmerwerken
Oskam Timmerwerken in Kantens is al 10 jaar een begrip in Kantens en
wijde omgeving. Jan Willem Oskam begon in februari 2007 als ZZP'er
een eigen timmerbedrijf in Kantens, na jarenlang als timmerman bij
aannemer Van Wijnen te hebben gewerkt. Sinds 2007 wonen Jan Willem
en echtgenote Lianne aan de Pastorieweg 31, voorheen de woning van
de familie Dijk. Zij leerden elkaar kennen via een vriendin van Jan Willem,
de befaamde vonk sprong over en een huwelijk volgde.
Wij kennen Jan Willem natuurlijk
ook van zijn werk voor de speeltuin
en als bestuurslid van de Speelweek Kantens. Lianne is ook geen
onbekende, want zij is al jaren
medewerkster in de Sinterklaascommissie. Inmiddels is het ook
10 jaar geleden, dat t Lougnijs te
gast was bij Jan Willem en Lianne
aan de Pastorieweg 31 in Kantens.
De woning staat op dit moment te
koop. Is er een verandering op
komst? Het is tijd om even bij te
praten….
Om direct maar met de deur in
huis te vallen: jullie huis staat te
koop. Gaan jullie Kantens verlaten?
Jan Willem: Ja, dat klopt. We hebben meer ruimte nodig voor ons
bedrijf en gezin en zochten een
woonboerderij, die ons dat bood.
We zijn op zoek gegaan naar een
geschikte locatie en vonden deze
bij de Blauwe Stad nabij Winschoten. Een mooie plek met veel rust en
uitzicht en voldoende grond om een
nieuwe timmerwerkplaats te bouwen. Daar gaan wij het bedrijf voortzetten.
Lianne: Ik heb een aantal jaren in
Winschoten gewoond en voor mij
is het dus bekend terrein. Mijn
ouders wonen daar nog en wij verheugen ons erop, om dichterbij hen
te wonen. Normaal is het een dagje
plannen voor een bezoek, maar dat
is straks niet meer nodig.
Wanneer staat de verhuizing gepland?
Jan Willem: Dat is afhankelijk van
de verkoop van onze woning aan de
Pastorieweg. Er is interesse voor
onze woning. We hopen in de zomervakantie te kunnen verhuizen.
Op dit moment hebben wij een timmerwerkplaats bij huis en verder
een 2e werkplaats/opslag bij mijn
zus in Zuidwolde. Het is de bedoeling dat t.z.t. alles overgaat naar
Winschoten.

Het bedrijf bestaat dit jaar inmiddels 10 jaar. Hoe kijk je terug op
deze jaren?
Jan Willem: We hebben geen dieptepunten gekend. Er was altijd voldoende werk. Zo nu en dan was er
een hoogtepunt, zoals een prachtige en grote klus bij een fotozaak in
Winsum. Erg mooi om te doen en
vooral een grote uitdaging. De winterperiode is meestal wat rustiger,
maar we komen de dagen wel door.
Het bedrijf gaf mij de financiële
ruimte om enkele panden in Groningen te kopen en deze te verbouwen. Wij verhuren kamers aan studenten en zien de inkomsten als
een vorm van pensioen, omdat ik
als ZZP'er zelf geen pensioen opbouw. We gaan in Winschoten met
ons bedrijf gewoon op dezelfde voet
verder. Als ZZP'er, dus zonder personeel. Ik werk wel veel samen
met andere ZZP'ers. Mijn werkzaamheden verspreiden zich door
de gehele provincie Groningen, dus
wijziging van de locatie is geen
probleem. Ik heb in Kantens mijn
vaste contacten opgebouwd en zo
zal het in Winschoten ook gaan,
verwacht ik.
Naast de expansie van het bedrijf
was er in die tien jaar ook expansie
binnen het gezin?
Lianne: Ja, dat kan je wel zeggen.
We hebben inmiddels twee prachtige zonen. Nick is alweer vijf jaar
oud en Tim is nu bijna twee jaar.
Verder ben ik in verwachting van
ons 3e kind, die wij in oktober
verwachten. Op dit moment werk
ik nog bij de Thuiszorg in Eelde,
maar mijn contract wordt niet verlengd. Vanaf 31 mei ben ik fulltime
huismoeder. Na de bevalling wil ik
verder studeren. Ik heb in het verleden een opleiding Sociaal Agogische Verzorgende gedaan en daarna bij diverse zorginstellingen gewerkt. Het is mijn bedoeling om na
de bevalling een opleiding Sociaal

Pedagogische Hulpverlening (SPH)
te volgen.
Heb jij nog andere werkzaamheden, Jan Willem?
Jan Willem: Ik heb interesse in
boten en mag graag varen. Ik ben al
enkele jaren bezig met het ontwerpen van een speedboot met een
catamaran-rompvorm. Ik heb eerst
naar de markt gekeken en ontdekte, dat er interesse was voor een
speedboot/catamaran in een lengte tot ongeveer 6 meter, met een
motor van 80 tot maximaal 150 pk.
Ik heb eerst een houten rompvorm
gemaakt in de werkplaats en deze
getest met een 80 pk motor in het
Boterdiep. Daarna heb ik testen
gedaan in de Eemshaven. De rompvorm was prima en dus wordt er nu
van de houten rompvorm een polyester model gemaakt bij Theuws
Polyester BV in Wieringerwerf. Het
is voor mij één groot avontuur, van
ontwerp tot model en van model tot
afbouw. Het is wel de bedoeling,
dat ik met dit model de markt op ga.
Maar we hebben nog een weg te
gaan…
Is er nog ruimte voor hobby's
naast het bedrijf en het gezin?
Jan Willem: Het is wel druk, maar
ik maak er tijd voor vrij. Ik mag
graag varen met een RIB (Ridget
Infatable Boat) en vaar geregeld
over de Waddenzee en Noordzee.
Vaak naar Borkum en Norderney,
maar ook wel eens naar Helgoland.
Ook is er tijd voor vakanties, met
een caravan op pad en gaan daar
waar de wind waait. Noorwegen is
overigens wel favoriet. Verder ben
ik al enkele jaren werkzaam voor
de Stichting Opkikker, die gezinnen
met een langdurig ziek kind één of
meerdere onvergetelijke dagen
bezorgd. Ik regel dan twee of drie
speedboten, die vanuit de haven
van Center Parcs de Eemhof bij
Zeewolde een rondvaart maken.
Normaal gesproken is er dan ook
een botter, tjalk of andere grote boot
bij, die fungeert als piratenboot.

Lianne: Naast mijn werk en mijn
werkzaamheden als moeder, neem
ik toch wel tijd voor ontspanning en
mijn hobby Diamond Painting. Het
is een soort ministeck, waarbij je
met een pincet kleine diamantjes of
steentjes op een (voor-)gedrukt,
klevend canvas plakt. Zo maak je
prachtige 3D kunstwerken. Mijn
favoriete afbeeldingen zijn de afbeeldingen van Walt Disney.
Disney is wel echt mijn ding. Eén
van mijn grootste wensen was een
romantisch huwelijksaanzoek. Ik
dacht daarbij aan Disney, een waterval of een heteluchtballon. Mijn
wens is uitgekomen, want Jan Willem vroeg mij ten huwelijk in Disney Parijs bij een waterval. Mijn
toekomstige wens is om met de
kinderen Disney Parijs te gaan
bezoeken na de verhuizing.
Zijn de nieuwe bedrijfsgegevens al
bekend?
Jan Willem: Op dit moment zijn wij
nog gewoon bereikbaar op ons
huidig adres aan de Pastorieweg
31 in Kantens. Wij hebben geen
website, maar na vestiging in Winschoten zijn wij wel te vinden op
Facebook. Natuurlijk zijn wij altijd
bereikbaar via het emailadres timmerwerk-oskam@live.nl of mobiel via 06-18293051. Ons nieuwe
adres wordt Oostereinde 43 9675
TA Winschoten.
Afsluitend de vraag, hoe het voelt
om Kantens te verlaten?
Jan Willem: Hoe het voelt om Kantens te verlaten, is een heel dubbel
gevoel. Wij hebben hier met heel
veel plezier gewoond, maar konden ons droomhuis in deze buurt
niet vinden. Wij hebben hier veel
leuke mensen leren kennen en zullen er altijd met plezier op terugkijken.
Jan Willem, Lianne, Nick en Tim
Arie Klomp
Fred Reiffers
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Een verhoal
veur mensen
die geboren
bennen veur of
tiedens tweide
wereldoorlog
(Anneren maggen mitluusteren)
Kiek ais naor de veranderens dei
wie mitmoakt hemmen:
Wie werren geboren veur tilevisie,
peniciliene, polioprikken, computers, copieerapparoaten, plastic,
contactlenzen en de pil. Veur radar,
creditkarts, atoomsplitsing, leserstroalen, panties, ofwasmachines,
dreugtrommels en magnetrons.
Wie trouwden eerst en woonden
den soamen. Wat ollerwets.
Wie werden geboren veur er hoesmannen wazzen, computerspultjes, tweilingboanen, kienderdagverblieven en verpleegtehoezen.
Een ontsteken was lichoamelijk
ongemak. Haar niks te moaken mit
electronica.
Een buggy was een tweiwielig
rietuug veur ain peerd en gain kienderwandelwoagen.
Wie wazzen er veur AOW, WAO,
WW en de Vut. Veur iPads, smartphones, flatscreens en kunstnieren.
"Made in Japan" betaikende rommel. Wie haren nog nooit heurt van
Pizza, Mc Donalds en instandkovvie of -pudding.
Een horloge kostte zo om en bie fl.
2,00. Een ijsco 3,5 of 10 cent. Een
braif verstuurde je veur 2 cent, een
neie auto kostte zo'n fl.2.000,00,
mor dat kost gainain betoalen. Benzine kostte 10 cent kaan.

Weekenddiensten

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.

Wie haren nog nooit heurd van parfumeerd 3-loags toiletpapier. Wie
knipten wc-papier van ôle kranten
en legden dat op n stoapeltje noast
ons op holten plee.
Roken was ien dei tied chic en
interessant.
Een pot was om ien te koken, aids
was het Engelse woord veur helpen, een reloatie haar van doun mit
zoaken en nait met bèr.
Latreloaties kenden wie nait, net zo
min as eten oet de muur. Rose haar
mit potjes van doun en homo betaikende mens.
Wie wizzen dat er onderschaid was
tussen sexen. Mor nait dat je van
sexe konnen verannern. Wie bennen de leste generoatie dei docht
dat je een man hemmen mozzen
om een potje te kriegen.
Gain wonner dat wie sums wat ien
de war bennen, het nait abmoal bie
hollen kennen en er een generoatiekloof is.
Mor wie hemmen ons oareg aanpaast!

24 mei
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen 0595 431716
25 mei
Tandartspraktijk Middelstum
Middelstum 0595 55 22 92
27 en 28 mei
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum 0595 442244
2 en 3 juni
G.J. Heuvink
Ulrum 0595 402015
4 juni
C.H. de Lange
Leens 0595 571427
5 juni
J.F. Perdok
Baflo 0595 422723
6 juni
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen 0595 431716
7 juni
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum 0595 441740
8 juni
Tandartspraktijk Conradie
Bedum 050 3012337
10 en 11 juni
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum 0596 572818
17 en 18 juni
A.M. van Waes
Uithuizermeeden 0595 413684
19 t/m 22 juni (avonddiensten)
Tandartspraktijk Booij
Winsum 0595 441545
24 en 25 juni
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen 0595 431716
30 juni en 1 en 2 juli
Tandartspraktijk Loppersum
Loppersum 0596 572818

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
___________________________________

Giften
Wij hebben in de afgelopen periode
de volgende giften mogen ontvangen:
J.d.J. ............................ € 25,00
Fam. S-N ...................... € 20,00
Waarvoor onze hartelijke dank!
___________________________________________

Patiënten van de aangesloten praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raadplegen voor informatie over de
dienstdoende tandarts/praktijk.
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.
____________________________________________________________________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 - 3014260
HOLISTISCHE PSYCHOTHERAPIE EN RELATIETHERAPIE
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Middelstum 06 51255926
W: binnenwerk-psychotherapie.nl
__________________________________________
__________________________________________
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DOKTERSDIENST:
0900-9229
____________________________________________________________________________________________________

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

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Donderdag 25 mei (Hemelvaart)
09.30 uur ds. T. Groenveld
Zondag 28 mei
09.30 uur - ds. W. Jagersma (H.A.)
14.30 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn
Zondag 4 juni (1ste Pinksterdag)
09.30 uur - ds. T. Groenveld
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 11 juni
09.30 uur - ds. P.A. Slager (belijdenisdienst)
14.30 uur - ds. H.G. Gunnink
Zondag 18 juni
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - leesdienst
Zondag 25 juni
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - ds. P.A. Slager
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Donderdag 25 mei (Hemelvaart)
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
Gezamenlijke dienst met PKN in de
Antoniuskerk
Zondag 28 mei
09.30 uur ds. R. Jansen
14.30 uur ds. G. Huisman
Zondag 4 juni (1e Pinksterdag)
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 11 juni
09.30 uur ds. M. Bergsma
14.30 uur ds. J. Oosterbroek

Zondag 25 juni
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. R. Jansen
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Donderdag 25 mei (Hemelvaart)
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
Gezamenlijke dienst met Chr. Geref. Kerk in Antoniuskerk
Zondag 28 mei
10.00 uur kw. J.C. Prins-Pestoor
Georgiuskerk te Stitswerd
Na afloop koffie/thee in Dorpshuis
Zondag 4 juni (1e Pinksterdag)
10.00 uur
dienst verzorgd door de kerkenraad
Zondag 11 juni
9.30 uur - da. N.C. Meihuizen
Zondag 18 juni
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk,
Haren
viering Heilig Avondmaal
(koffie/thee in Salem)
Zondag 25 juni
9.30 uur - ds. H. Pol, Zuidhorn
gezamenlijke zomerdienst met PG
Westeremden
(koffie/thee in Salem)
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 28 mei
19.00 uur br. Th. Huisman
Zondag 11 juni
19.00 uur ds. H. Poot
Zondag 25 juni
19.00 uur ds. A. Lagendijk

Zondag 18 juni
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. W.C. van Slooten
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Agenda
Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
__________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur
Woensdag 24 mei
Sportpark de Kooi Kantens
vanaf 14.00 uur
Kermis
van 14.00 - 16.00 uur
Sportpark de Kooi Kantens
Kinderbingo
vanaf 20.30 uur
Sportpark de Kooi Kantens
Bingo
Donderdag 25 mei
Sportpark de Kooi Kantens
Aanvang 20.30 uur
Zuver Scheerwol
Vrijdag 26 mei
Sportpark de Kooi
Vanaf 16.00 uur
Kermis
Sportpark de Kooi
Aanvang 19.00 uur
Voetbalwedstrijd vvKRC - vvZEC
Sportpark de Kooi
Aanvang 21.00 uur
Feestband Solidair
Zaterdag 27 mei
Kooistraat
Van 12.00 tot 18.00 uur
Braderie en Vlooienmarkt
Sportpark de Kooi Kantens
Vanaf 14.00 uur
Kermis en een optreden van Harm
Tabak & Eltje Doddema.
18.00 uur
Trekking verloting
Sportpark de Kooi Kantens
Aanvang 21.00 uur
Disco-N-Action - Dj van deze avond
is niemand minder dan Peter Zuidhof.
Maandag 29 mei
t Schienvat
17.45 uur
Inschrijven wandelvierdaagse
18.00 uur
Wandelvierdaagse
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Dinsdag 30 mei donderdag 1 juni
t Schienvat
18.00 uur
Wandelvierdaagse
DONDERDAG 1 JUNI
ALP D'HUEZ
“OPGEVEN IS GEEN OPTIE”
(we denken aan jullie)
Vrijdag 9 juni
Het Kanster Jeugdhonk
18.30 - 20.00 uur
Kinderdisco (t/m 6 jaar + ouders)
20.15 - 22.00 uur
Disco voor de jeugd (vanaf 6 jaar)
Zaterdag 10 juni
Sportpark de Kooi
14.00 uur
Stratenvoetbaltoernooi
Zaterdag 10 juni
Molen de Grote Geert
10.00 - 17.00 uur
Groninger Molenweekend
Zondag 11 juni
Molen de Grote Geert
12.00 - 16.00 uur
Groninger Molenweekend
Zaterdag 17 juni
Sportpark de Kooi
09.30 uur
Jeugddag met div. activiteiten
14.30 uur
Onderlinge wedstrijd senioren
17.00 uur
Barbecuefeest
Zondag 18 juni
Antoniuskerk
16.00 uur
Orgelconcert
(na afloop koffie/thee)
Donderdag 22 juni
t Schienvat
19.30 uur
Presentatie Duurzaam Kantens
Vrijdag 23 juni
Fam. Lambers
(Knijpsterweg 8, Zandeweer)
19.30 uur
Theaterstuk IJe Wijkstra
Zaterdag 24 juni
Het Kanster Jeugdhonk
19.30 uur
Gamen
Zaterdag 29 juli
Het Kanster Jeugdhonk
19.30 uur
Gamen

Maandag 28 augustus
t/m vrijdag 1 september
Schoolplein obs Klinkenborg
Kinderspeelweek 2017
(programma volgt)
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Dinsdag
Zomerstop
volksdansen
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Donderdag
Zomerstop
damclub
Vrijdag
16.00 - 20.00 uur
cafetaria geopend
Zomerstop
biljartclub
Zaterdag
16.00 21.00 uur
Jan's Pub
16.00 - 20.00 uur
cafetaria geopend
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
___________________________________

Wandelvierdaagse
De wandelvierdaagse in Kantens
wordt gehouden op 29 mei tot en
met 1 juni. De afstand is 5 kilometer. De start is vanaf t Schienvat.
Inschrijven vanaf 17.45 uur, maar
kan ook vooraf via mail door naam
en de hoeveelste keer te mailen
naar m.miske@hetnet.nl - Dit kan
tot 27 mei 18.00 uur. Vertrek is
dagelijks om 18.00 uur. Inschrijfgeld is € 5.00, te voldoen bij de start.

Foto van de maand
A v o n d z o n
Jan Oudman
17 mei 2017
20.31 uur
Stits
Paul Moonen
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman
Arie Klomp
Hilma Oudman-Dam
Alette de Vries-Rennen
Eindredactie:
Alette de Vries-Rennen
_________________________________________
Juli/Augustus-nummer
uiterste inleverdatum 16 juni,
het daaropvolgende nummer
verschijnt op 31 augustus!
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

Oud Papier
Woensdag 21 juni
vanaf 18.00 uur
T 0595 - 439907
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