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Rottum en Stitswerd.

Als laatste redmiddel besluit 
hij om zijn zware lading, een 
houten kist met daarin een 
torpedo/mijn, te droppen om 
zo hoogte en snelheid te kun-
nen winnen. Zijn bemanning 
schuift de kist naar buiten, die 
buitelend naar beneden valt 
en rakelings over het dak van 
boerderij Walsweer scheert. 
Ongeveer 60 meter vanaf de 
noordgevel van de boerderij 
slaat de kist tegen de grond, 
grote houtsplinters vliegen in 
het rond en slaan tegen de 
gevel. 

Het projectiel, ongeveer 2 me-
ter lang met een diameter van 
zo’n 30 cm, boort zich onder 
een hoek in de Groninger klei. 
De geallieerde bommenwerper 
verdwijnt uit het zicht, snel 
hoogte winnend, nog steeds 
achtervolgd door het Duitse 
vliegtuig. Daarna stilte. 

Zo ongeveer moet het zijn 
gegaan in die bewuste nacht in 
september 1942, toen de paar 
weken oude Geert de Vries en 
zijn ouders Egbert de Vries en 
Temke de Vries-Venema, ruw in 

September 1942.
Er heerst een serene rust over de Ommelanden nabij Kantens. Plotseling verstoord door het aan-
zwellend geluid van een geallieerde bommenwerper, die van het zuidwesten laag over de landerij-
en raast in de richting van het wad. De piloot doet verwoede pogingen om een achtervolgend Duits 
jachtvliegtuig te ontwijken, maar slaagt daar niet in. 

Het bomstuk
hun slaap werden gestoord.

Ik ben op de koffi  e bij Geert 
en echtgenote Hanny aan de 
Bredeweg in Kantens en vraag 
naar het Bomstuk, een begrip 
binnen de familie de Vries, 
maar onbekend voor mij. Toe-
vallig had ik het woord horen 
vallen en mijn nieuwsgierigheid 
was gewekt. Na een eerste kop 
koffi  e steekt Geert van wal:

“Het Bomstuk is een perceel 
akkerland van ongeveer 3 hec-
tare, dat ten noorden van onze 
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boerderij Walsweer ligt. Het is 
een begrip in de familie, omdat 
op dit perceel in september 
1942 in de avond/nacht een 
houten kist met daarin een 
projectiel werd afgeworpen 
door een geallieerde bommen-
werper, die op de vlucht was 
voor een Duitse jager.

De kist scheerde rakelings 
over het woongedeelte van 
de boerderij en sloeg zo’n 60 
meter vanaf de noordgevel in 
het land. Ik was slechts enkele 
weken oud en sliep aan die kant 
van het woonhuis. Het projec-
tiel werd gevonden door mijn 
vader Egbert en enkele van zijn 
arbeiders. Mijn vader meldde 
het voorval aan veldwachter 
Mulder aan de Usquerderweg. 
Mulder zette de melding, via het 
gemeentehuis in Kantens, door 
naar het Scholtenhuis in Gro-
ningen, waarin een Aussenstelle 
(hoofdkwartier) van de Duitsers 
gevestigd was, een regionale af-
deling van de Sicherheitsdienst 
en de Sicherheitspolizei. 

Die maakten er echter niet veel 
haast mee. Wel werd direct 
een Duitse soldaat als bewaker 
bij de boerderij geplaatst. Het 
omliggende land mocht wel 
bewerkt worden, maar in de 

avonduren mocht de familie 
niet op de boerderij zijn. Mijn 
vader logeerde bij zijn ouders 
in Uithuizen en mijn moeder en 
ik logeerden bij de ouders van 
mijn moeder in Grijpskerk. 

Een situatie waar mijn vader, 
als landbouwer, niet blij mee 
was, dit in tegenstelling tot de 
Duitse soldaat, een boer uit 
Beieren, die als wachtpost een 
luizenbaantje had en ver-
schoond bleef van andere oor-
logshandelingen. Deze situatie 
duurde bijna twee maanden 
en in die periode moest mijn 
vader meerdere keren vanuit 
Kantens naar het Scholtenhuis 
in Groningen, om hen ervan te 
overtuigen dat het projectiel 
van zijn land moest worden 
gehaald.

Uiteindelijk werd het projectiel 
ongeveer twee maanden na de 
dropping geruimd onder toe-
zicht van de Duitsers. Het pro-
jectiel had zich schuin in de klei 
geboord en moest uitgegraven 
worden. Toen het vrij lag werd 
een driepoot en takel gebruikt 
om het projectiel rechtstandig 
te verwijderen. Mijn oom had 
destijds een fotocamera en 
wist twee foto’s te maken, voor-
dat hij werd weggestuurd. 
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Uitvaartzorg bij u in de buurt!

 aProfessionele, vakbekwame organisatie

 aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

 aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9

 aUitvaarten tegen eerlijke, lage prijzen 

 aOf, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit
 

 Wij staan naast u.

 Uitvaartzorg bij u in de buurt! 
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl

0595 433363

E .  K R E M E R  U I T V A A R T V E R Z O R G E R

Uitvaartzorg van Stad tot Wad
1.	We	chatten	ff	met...			
Daan Jensma, Middelstumer-
weg, Kantens.

2. Wat is je favoriete muziek? 
Ik luister het liefst naar Hiphop 
en Nederlandstalige muziek.

3. In welke tak van sport zou 
jij wel wereldkampioen willen 
worden? 
Voetbal.

4. Waar kunnen we je in het 
weekend (overdag of ‘s avonds) 
tegenkomen? 
Bij vv K.R.C. en bij t Schienvat.

5. Wat is je favoriete vakantie-
bestemming? 
Kroatië.

6. Voor wat voor gerecht 
kunnen we je ‘s nachts wakker 
maken?  

Wanneer de ruiming plaats-
vond is mij niet bekend. Gezien 
de foto’s was er al geoogst en 
waren de gewassen van het 
land. Het zal zo rond november 
zijn geweest. De foto’s zijn al 
die jaren in de familie bewaard 
gebleven. Vanaf die tijd werd 
het perceel het Bomstuk ge-
noemd en werd het een begrip 
in de familie…  Hoe uiteindelijk 
het projectiel is afgevoerd is mij 
niet bekend”.

Destijds werden geruimde 
explosieven overgebracht naar 
de stad Groningen, waar een 
verzamelplaats was ingericht 
van soortgelijke projectielen op 
het spoorwegemplacement bij 
het station. Of ook dit projectiel 
daar naartoe is overgebracht is 
niet bekend (redactie).

Het bomstuk is te vinden op 
Boerderij Walsweer,  
Klinkenborgerweg 7.

Ossenhaaspuntjes.

7. Op welke site ben je vaak te 
vinden? 
Netflix en Youtube.

8. Hoe ziet jouw toekomst-
droom er uit? 
In Kantens blijven wonen en 
spelen bij KRC 1.

9. Aan welke activiteiten in het 
dorp doe je mee? 
Ik voetbal bij de JO17-1.

10. Wat zou jij in het dorp waar 
je woont willen veranderen en 
waarom? 
Een pannakooi of extra veldje 
bij het sportpark, dan kun je 
altijd voetballen als je wilt.

11. Tot slot, met wie chatten 
we de volgende keer? 
Bente Jensma

Naschrift:
Wat bij boerderij Walsweer in de oorlogsjaren voorviel, was in de 
provincie Groningen geen uitzondering. Tijdens de oorlog vlogen 
duizenden geallieerde vliegtuigen over Groningen richting Duits-
land (bijvoorbeeld Emden). Veel vliegtuigen kwamen in problemen 
door de Duitse luchtdoelartillerie en jachtvliegtuigen en werden 
genoodzaakt hun lading te droppen om te kunnen ontkomen.

Beide foto’s werden geanalyseerd door Ties Groenewold van het 
Oorlogsmuseum in Middelstum. Hij herkende een Oberleutnant van 
de Kriegsmarine, vermoedelijk de ‘sprengmeister’ voor de Absch-
nitt Friesland. De andere Duitse militair betreft een officier van de 
Luftwaffe, die mogelijk de nodige kennis had m.b.t. het ruimen. De 
redactie bedankt Ties voor zijn expertise.

Arie Klomp
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voor de algehele  
verzorging van 

BEGRAFENIS  
OF CREMATIE 

Voor de begrafenis- en uitvaart- 
vereniging Kantens, en de voormalige 
verenigingen Usquert en Warffum  
en verder in de gehele regio. 

Ook voor: 

* een ieder die is aangesloten bij een verzekering 

* een ieder die niet is aangesloten bij een 
begrafenisvereniging of verzekering. 

 

Stationsstraat 2 9988 RP USQUERT

Uitvaartverzorging 
BOERSEMA

Telefoon: 
(0595) 42 28 05  /  06 22 28 48 37 

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com 
dag en nacht bereikbaar!

Eten bij Armand
Dinsdag 9 april was het weer eten bij Armand in het dorpshuis.
Wat was het lekker en gezellig! Er heerste een ongedwongen 
sfeer in ons dorpshuis en van jong tot oud hebben wij genoten 
van de heerlijke maaltijd. We konden genieten van pasta met een 
vegetarische supersaus en kaas erover en een mooie salade erbij. 
Daarna een peren plaattaart met slagroom, een drankje erbij en 
de avond kon niet meer stuk.
Zeker weer voor herhaling vatbaar, of misschien voelen andere 
dorpsgenoten er ook wel voor om een keer de schouders eronder 
te zetten?
Wie weet!

Op	de	koffie
De volgende data zit Irma in het dorpshuis en hoopt gezelschap 
te krijgen van een ieder die zin en tijd heeft om tussen 10.00 en 
12.00 uur aan te schuiven:
dinsdag 7 mei en dinsdag 21 mei.

Klaverjassen
Op vrijdag 3 mei houden we alweer de laatste kaartavond van 
dit seizoen. Het wordt spannend, want de race is nog lang niet 
gelopen. Wie gaat er met de eer strijken en wordt op onze trofee 
bijgeschreven? En wie vissen er net naast het net?
Wij zullen het beleven!

Boer’npraise  
 
Op 25 mei 2019 wordt er op de boerderij aan de Usquerderweg 21 
te Rottum (fam. Mosselaar) een Boer’npraise gehouden, waarbij 
lofprijzing aan de Heer centraal zal staan, georganiseerd door 
Stichting Project Oekraïne te Kantens. We willen u van harte uitno-
digen! De toegang is gratis.

Het thema van de avond is: 
Vertrouwen.
Deze keer ligt de muzikale 
leiding van zowel de Kidspraise 
als de Boer’npraise in handen 
van Huisband Ten Boer. Als 
spreker hebben we Klaas Plas 
uitgenodigd. Hij zal een aantal 
korte meditaties houden, 
vertellen over ervaringen van 
mensen uit Oost-Europa en 
over de armenkeuken in Tiva-
dar, Oekraïne.
Vanaf 18.00 uur zijn er diverse 
kraampjes met diverse koop-
waar, broodjes hamburger, 
koffie en thee en Oekraïense 
lekkernijen verkrijgbaar en 

kan de boerderij bezichtigd 
worden. 
Om 18.30 uur begint de 
Kidspraise. Opwekking voor 
kinderen wordt geprojecteerd 
met teksten om mee te kunnen 
zingen.
Om 20.00 uur begint de Boer’n-
praise. Op het programma 
staan o.a.: opwekkingsliederen, 
meditaties en een collecte voor 
de armenkeuken in Oekraïne.
Rond 22.00 uur is de afsluiting 
en is er gelegenheid om na te 
praten.
Parkeren kan aan de overkant 
van de weg; volg de aanwijzin-
gen.
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Bericht vanuit Kinderspeelweek! 
Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor Kinder-
speelweek 2019. De sinterklaasactie en paasactie zijn geweest, dus 
is het nu weer tijd voor andere zaken; donateurs.

Helaas zijn we de afgelopen 
jaren niet voldoende bezig ge-
weest met het donateurschap; 
daar willen we dit jaar verande-
ring in brengen! 
Daarom krijgt u deze maand 
van ons een briefje in de 
bus met daarin de vraag om 
donateur te worden. Met de 
bestaande donateurs zullen we 
contact opnemen. 

Alvast bedankt voor het  
steunen van Kinderspeelweek! 

WANDELVIERDAAGSE
De wandelvierdaagse zal dit jaar plaatsvinden in week 20:  
van maandag 13 tot en met donderdag 16 mei.

Startplaats: t Schienvat
Vertrek: 18.00 uur
Kosten: € 5,- (of € 2,- per dag)
 Inschrijven op maandag 13 mei vanaf 17.30 uur.

Doe je ook (weer) mee?
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Koningsdag in Kantens
Zaterdag 27 april as. viert Koning Willem-Alexander zijn 52e ver-
jaardag. Om deze Koningsdag te vieren is het volgende program-
ma voor Kantens georganiseerd:

De Vlinthippers openen deze 
Koningsdag met het zingen 
van vaderlandse liederen in de 
Antoniuskerk om 13.30 uur.
Tussen 13.30 en 13.45 uur be-
gint de vrijmarkt bij t Schienvat 
en deze duurt tot plm. 16.30 
uur. Hier zal ook een spring-
kussen voor de kinderen zijn. 
Tijdens de vrijmarkt is het 
mogelijk om Oudhollandse 
spelletjes te doen, zoals spij-
kerbroekhangen, eierenrace,  

koekhappen ect. Na de markt 
is het tijd voor een gezellige 
BBQ-snack en vanaf ongeveer 
18.00 uur zal er live-muziek zijn 
van de band ‘2Gift’, zodat de 
voetjes van de vloer kunnen. 
We hopen op een geslaagde 
middag en avond!
 
Dit alles wordt georganiseerd 
door CSCW/Feestcomité en de 
beheerder van t Schienvat, 
Jan Westerlaken.

De Boeken-Lees-Kamer
De Boeken-Lees-Kamer is gestart en de eerste boeken zijn al 
uitgeleend. De leners die vrijdag langskwamen zijn enthousiast en 
vonden snel wat van hun gading. Ze waren verrast door de vele 
boeken die in de kasten staan. 

Die mooie en vele boeken 
kwamen er dankzij de inbreng 
van de volgende mensen: Mar-
jolein, Willemien, Marijke, Diny, 
Anneke, Cato, Ida, Rike, familie 
van der Hoek, familie Lambers 
en natuurlijk Jan die de ruimte 
ter beschikking stelde. Er staan 
vier kasten vol in de Familie-
kamer en ook nog eentje in de 
hal net achter de klapdeuren. 
Daar staan boeken in die zo 
meegenomen mogen worden. 
Dat gaat tot nu toe heel vlot; 
er is al aardig wat uit verdwe-

nen. Maar u mag daar ook zelf 
wat terugplaatsen. Hoe meer 
variatie hoe beter. Wel graag 
boeken die er nog mooi uitzien.
De openingstijden van de Boe-
ken-Lees-Kamer zijn wel wat 
veranderd: voortaan  iedere 
vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 
uur zit ik daar. Mocht in de 
toekomst het beter zijn andere 
tijden te hanteren, dan kan het 
altijd nog aangepast worden. 
U bent allen van harte welkom.

Anneke van de Graaf

YOU BETTER WORK
In november 2018 ben ik gestart met de wekelijkse sportles en 
wat is het een succes! Inmiddels zijn er meer dan 20 fanatiekelin-
gen. Elke woensdagavond om 19.30 uur beleven we een sportieve 
en gezellige avond, met een goede sfeer en veel gelach! Ben je 
nieuwsgierig naar deze beruchte avond? Kom dan een keer langs 
en sport mee! Woensdagavond 19.30 tot 21.00 uur in t Schienvat, 
Kantens.

Ineke Doornbos  
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Mijn naam is Adriaan van Velde, geboren op 6 februari 1991 
in Groningen, getogen in Kantens en ondertussen uitgevlogen 
naar Amsterdam. Tot mijn tiende (2001) levensjaar heb ik op 
de boerderij aan de Oosterweg 6 gewoond. Dit is de boerderij 
aan de overkant van de Langestraat, waar het voelt alsof je 
echt in het dorp woont. Daarna verhuisden we met het gezin 
naar onze ‘nieuwe boerderij’ (zo noemde ik dat altijd) aan de 
Oosterweg 6a, circa 500 meter het dorp uit.

Ik heb op de basisschool OBS 
Klinkenborg in Kantens geze-
ten. Dit was een onbezorgde 
tijd, waar ik leuke klasgenootjes 
en leraren had. Pas later, als 
je met andere mensen uit het 
land hierover praat, besef je 
hoe klein en bijzonder deze 
school was. Wij zaten op de 
OBS Klinkenborg met drie 
groepen bij elkaar in één lokaal 
en de leerlingen kregen veel in-
dividuele aandacht. Zo gingen 
we in groep 8 twee weken voor 
de CITO-toets met meester 
Ebbel (die al met pensioen was) 
in quarantaine om te oefenen, 
waardoor onze groep uitein-
delijk een hele goede toets 
maakten.

Daarna ging ik naar het Ho-
geland College in Warff um. 
Hier fi etste ik zes jaar lang elke 
dag naar toe. School ging me 
gelukkig redelijk makkelijk af, 
want naast school kreeg ik het 
steeds drukker met mijn hobby 
‘schaatsen’. Hier was ik ooit na 
de zwemles mee begonnen op 
Kardinge en omdat de wedstrij-
den goed gingen werd ik steeds 
fanatieker. Dit liep een beetje 
uit de hand en vanaf mijn 
15e/16e trainde ik vrijwel elke 
dag na schooltijd en reed ik in 
het weekend wedstrijden door 
het hele land. Wonder boven 
wonder haalde ik in alle drukte 
ook mijn diploma op het HHC, 
zij het met de hakken over de 
sloot.

Toen ik klaar was op de middel-
bare school ben ik gaan stude-
ren in Groningen en verhuisde 
ik hier op mijn 18e ook naar 
toe om met twee vrienden te 
gaan wonen. Zoals het hoort 
ging het studeren mij vrij slecht 

af in het begin. Ook omdat ik 
het nog veel te druk had met 
schaatsen, wat wél steeds 
beter ging. Uiteindelijk heb ik 
hier nog diverse Nederlands 
Kampioenschappen mogen rij-
den met als beste prestatie een 
13e plek op het NK Allround. 
Ook heb ik nog 4 maanden in 
Harbin, China getraind met de 
Chinese schaatsploeg, wat een 
geweldige ervaring was. Het 
was heel gaaf om in een vol 
Thialf te rijden, maar ik moest 
er ook een hoop voor laten. 

Op den duur bleek echter 
wel dat ik geen echte topper 
kon worden en ben ik op mijn 
20ste gestopt met sporten op 
dat niveau. Het was weer tijd 
om te gaan studeren, namelijk 
Technologie Management aan 
de RUG. Dat beviel wel en ik 
merkte dat ik de vakken met 
meer rekenwerk en cijfers het 
leukste vond. Daarom besloot 
ik er nog een andere studie 
achteraan te plakken en dit 
ging ik doen in Amsterdam. 
Hier ging ik in september 
2016 Finance studeren, wat ik 
een jaar later met succes heb 
afgerond.

Na een stage bij de Rand-
stad Groep ben ik vorig jaar 
begonnen met werken bij het 
Franse energiebedrijf ENGIE. 
Hier doe ik een ‘trainee-ship’, 
wat inhoudt dat ik in twee jaar 
tijd verschillende opdrach-
ten krijg waar ik (fi nanciële) 
vraagstukken op mag lossen 
op het gebied van technische 
dienstverlening, duurzaamheid 
en/of infrastructuur. Dit doe ik 
voornamelijk in de regio Am-
sterdam, waar ik momenteel 
samenwoon met mijn vriendin. 

Ik heb het hier naar mijn zin en 
ben de drukte van de stad gaan 
waarderen. Daarentegen mis 
ik de rust en ruimte ook soms, 
maar gelukkig kan ik daarvoor 
altijd weer naar Kantens.

Groeten, 
Adriaan van Velde
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Als we aan aardappelen denken en wat we daarmee kunnen doen, 
denken we aan koken, bakken, frituren (of in de Air Fryer), chips… 
Maar de toepassingen voor aardappelen zijn veel breder, zoals in 
snoepjes, mayonaise, yoghurt, ijs, (glutenvrij)brood, worst, vleesver-
vangers, pizzakaas, tegellijm, behanglijm, papier en textiel. Je kan 
bijna zeggen dat het in alles gebruikt kan worden. 

Ik (Nathalie Schouten, Brede-
weg, Kantens) werk momenteel 
al acht jaar bij de Innovatieaf-
deling van Avebe, de grootste 
aardappelzetmeel en -eiwit 
producent van de wereld. Mijn 
officiële functietitel is nu Speci-
alist Nutrition and Texturizing. 
Het houdt in dat ik onderzoek 
doe in levensmiddelen. Ik heb 
bijvoorbeeld proeven gedaan 
met roomijs dat langzamer 
smelt, roomijs zonder melk, 
mayonaise die natuurlijkere 
ingrediënten heeft of sport-
dranken waarmee je langer 
vol kan houden met rennen. 
De grote uitdagingen die nu 
gaande zijn hebben vooral 
betrekking op het ontwikkelen 
van lekker veganistisch vlees 
en veganistische zuivel met een 
goede textuur dat vergelijkbaar 
is met de niet-veganistische 
variant. Sensorisch onderzoek 
is ook een onderdeel van mijn 
werk. Meestal is het niet erg 
om nieuwe dingen te proeven. 
In het sensorisch panel, waar 
ik in zit, moeten we ook vaak 
pure eiwitten proeven, en dat 
is niet altijd lekker. Soms moet 
ik naar klanten toe om hen te 
adviseren en te begeleiden met 
de toepassing van aardappel-
zetmeel in hun product. En die 
klanten kom ik dan weer tegen 
tijdens beurzen en trainingen. 
Het bijzondere van mijn werk 
is dat er geen dag hetzelfde is 
en dat ik in een internationale 
werkomgeving zit. De voertaal 
is Engels en dat komt omdat ik 
collega’s van wel zeker 18 nati-

onaliteiten heb en de klanten 
wereldwijd zitten. 
Het kantoor en de laboratoria 
zitten in een nieuw gebouw op 
het Zernike complex in Gronin-
gen, een prachtig gebied mid-
den in het studentenleven. De 
productielocaties, waar ik wel 
eens naar toe ga, zijn Foxhol, 
Ter Apelkanaal en Gasselternij-
veen. In Duitsland en Zweden 
zijn er nog drie productieloca-
ties. Deze zijn geplaatst midden 
in het aardappelzetmeelge-
bied. In Valthermond zit een 
proefboerderij, waar elk jaar 
100.000 nieuwe aardappelras-
sen worden gekruist. De beste 
rassen, met hoge opbrengst, 
hoog zetmeel- en eiwitgehalte, 
hoge ziekteresistentie of ande-
re bijzondere eigenschappen 
worden jaarlijks geselecteerd 
en het jaar erop opnieuw 
gepoot in grotere hoeveelhe-
den. Uiteindelijk duurt het bijna 
tien jaar voor een geselecteerd 
ras in grote hoeveelheid op de 
akkers gepoot kan worden en 
in de fabriek komt. 

Vanaf mei start ik, naast mijn 
werk, als lid in de ledenraad 
van Univé, waarin ik me op 
bestuurlijk gebied wil ontwik-
kelen. Daar mag ik met nog 24 
andere ledenraadsleden de 
ogen en de oren van de coöpe-
ratie zijn. 
Thuis heeft Jan, mijn man, een 
melkveebedrijf waar ik ook 
heel betrokken bij ben. Bij een 
boerderij lopen werk en privé 
door elkaar en daar draaien we 
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Nieuws van koren- en  
pelmolen de Grote Geert
Voor veel molens is in april het molendraaiseizoen weer begonnen. 
Hier op de molen de Grote Geert probeer ik zoveel mogelijk in de 
wintermaanden ook te draaien, maar door mijn werk is het niet 
altijd mogelijk om op zaterdag aanwezig te zijn. Daarom ben ik blij 
dat Egbert Reining af en toe een keer invalt om mij te vervangen. 

Dit jaar zijn er niet heel veel 
grote evenementen. Op Ko-
ningsdag zal de molen weer 
versierd zijn, maar zal niet 
draaien omdat ik dan moet 
werken. In de meivakantie zal 
hij dan iets vaker open zijn, dat 
hangt af van mijn werkrooster 
in de meimaand. 
Wel komen de molendagen 
er weer aan voor dit jaar. Op 
zaterdag 11 mei is het weer 

Nationale Molendag. Dan is de 
molen om 10.00 uur geopend 
en zal dan bij voldoende wind 
ook in gebruik zijn. In het Pink-
sterweekend is het Groninger 
Molenweekend. Dan zal de 
molen op zaterdag om 10.00 
uur en op zondag om 12.00 uur 
open zijn.

Molenaar Gerad Werkman

als gezin in mee. Wij hebben 
drie kinderen, Nick, Lennart 
en Laure. Veel wat er voor de 
boerderij besloten wordt heeft 
grote invloed op het gezin. En 
daarom bespreken wij veel 
over de koers van de boer-
derij. Ook veel kleine dingen 
komen aan bod. Het voorjaar is 
begonnen.  
De koeien en schapen lopen 
weer buiten en binnenkort 

wordt het weer tijd voor de 
eerste en grootste grasoogst 
van het jaar, de eerste snee. 
Het is dan weer tijd om met de 
kinderen en de catering rich-
ting de tractoren te gaan en op 
het versgemaaide gras met de 
zon in het gezicht heerlijk van 
de maaltijd, het gezin en de na-
tuur om ons heen te genieten. 

Nathalie Schouten
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Column
Rembrandt
As k serre ienloop, kiek k recht 
tegen Kaanster kerk aan. As k 
mie omkeer en omhoog kiek, 
zai k boven deur n snijlaand-
schop, n pot mit n Kaaps 
viooltje, n schip op zee en n stil-
leven. Ien Zuudloaren bie deur 
van mien taandes appartement 
hangt net zoon Kaanster kerk 
as n taiken van hier woont ain 
oet Kannes en zo zellen der 
wel meer hoezen weden woar 
zulfde schilderij hangt. Alpmoal 
herinnerns aan dij tied dat veul 
lu noar Edo Kampen gingen om 
schildern te leren.
Edo woonde ien t hoes op houk 
van Pastoriepad. Der was n 
grode schuur bie en doar haar 
Edo n roemte òftimmerd woar 
e zien lezzen gaf. Mènsen kwa-
men oet haile omgeven noar 
hom tou. Ie mozzen vanzulf 
wel wat matrioal aanschavven, 
aans kon je niks worden. Eulie-
vaarf, kwasten, linnen, n ezeltje 
en wat ter wieder bie kieken 
kwam. Edo perbaaierde ons de 
foefkes van t schildern bie te 
brengen. Veur hom was t n vak, 
veur ons tiedverdrief.
Bie t schildern is t handeg as ie 
thoes n stee hemmen woar ie 
der zo eefkes bie valen kinnen. 
Haitied haile boudel over n 
boan hoalen en ien hoeskoa-
mer op toavel zetten woar t 
nait onnuur worden mag, is 
niks weerd. Op n duur haar k 
oardeghaid der òf en heb ale 
spullen aan n neef geven. Toch 
kiek k nou op zundagoavend 
mit veul pelzaaier noar Project 
Rembrandt.
t Is van t joar 350 joar leden dat 
Rembrandt oet tied komen is. 
Der wordt n wedstried hollen 

welke amateur t beste schil-
dern kin, n lutje Rembrandt zeg 
mor!
t Begon “makkelk” mit n klain 
veurwaarp, n voas mainde k, 
mor der zaten toch hail wat 
hoaken en ogen aan, zoas lich-
tienval om mor wat te nuimen.
Ale moalen worden der twij 
dingen schilderd en t wordt aal 
stoerder.
Goa der mor aanstoan: n 
mèns, eterij, n hoavengezicht, n 
petret, lu ien n voetbalkantine, 
daanspoaren mit swierende 
rokken, n noaktmodel. Main-
sten hemmen ter aal stoer mit 
om n mèns te taiken, loat stoan 
n noaktmodel op n baank.
n Poar leermeesters dij der 
verstand van hemmen goan bie 
t waark laangs, geven oetleg 
en zeggen wel t beste doan 
het. Doarnoa maggen leken 
heur oordail geven en din kin t 
weden dat n hail aander beste 
is. Dij mag blieven en n aander 
vaalt den sums òf. Dat viend k 
hail sneu. Der valen sums troa-
nen, zo geern willen ze der bie 
blieven, mor ain mout vot.
Ja, ie binnen zo mor gain 
Rembrandt, dat is mor veur n 
enkeling weglegd.

Anje van der Hoek-Linstra

Pril
Eersten holt joe
Veur gek.
Lamkes springen
Bie n hek.
Knoppen botten
An de bomen,
Poaske-aaier
Zellen komen;
Den…in ains krieg’j
Hoagel snij;
Ain dag vrust et,
D ‘aander lij,
Jonges loeren
Noar de wichter;
’s Oavends wordt et
Hail wat lichter.
Leste dag goan
Vlagen uut,
Keuninginnedag
Tot besluut!

Toussaint Jacob Knorren  
(1905 – 1984)
Oet: Dörp en Stad

De schilder
ik zoek al dagenlang
het rood
voor deze roos
maar het rood
dat Hij gebruikte
heb ik niet
in mijn doos.

Toon Hermans
Uit: Liggen in het gras

Stratenvoetbal- 
toernooi vv K.R.C. 
 
Zaterdag 8 juni a.s. organi-
seert vv K.R.C. weer het jaar-
lijkse stratenvoetbaltoernooi 
voor alle inwoners van Kan-
tens, Rottum en Stitswerd en 
alle leden en donateurs van 
vv K.R.C. vanaf 13 jaar.

Wil je meedoen? Maak een 
team, bedenk een naam en 
geef je op vóór 6 juni a.s. bij 
Reinder Blaauwwiekel, Mei-
doornstraat 1 te Kantens.
Een team moet bestaan uit 
minimaal 7 personen - een 
keeper en 6 veldspelers - maar 
een paar reservespelers is niet 
onverstandig.
Aanvang 14.00 uur
Deelname is gratis !

Seizoenafsluiting
Zaterdag 15 juni organiseert vv 
K.R.C. de jaarlijkse seizoenaf-
sluiting.

Vanaf 14.00 uur staat er voor 
de jeugd een springkussen op 
het trainingsveld en
om 14.30 uur spelen de senio-
ren een onderlinge wedstrijd.
Aansluitend is er vanaf 17.00 
uur weer een BBQ-feest voor 
jong en oud!!

t/m 6 jaar €   4,00 p.p.
7 t/m 12 jaar €   7,00 p.p.
13 jaar en ouder € 10,00 p.p.

Opgave voor de BBQ vóór 
woensdag 12 juni a.s. bij Rein-
der Blaauwwiekel

Tot ziens bij vv K.R.C.
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Jan Reemeijer en Maria Visser  
in het kerkje van Rottum
Op 28 april as. wordt in het kerkje van Rottum een nieuwe expo-
sitie geopend. Jan Reemeijer en Maria Visser zorgen ervoor dat 
in de kerk weer iets bijzonders te zien is. De kerk wordt opgeluis-
terd met objecten van Jan Reemeijer en  tekeningen van Maria 
Visser. Jan Reemeijer laat zich inspireren door wat hij tegenkomt 
en werkt voornamelijk met gevonden en gerecycled materiaal. 
Oude balken, kozijnen en andere dingen. Alles is bruikbaar als 
je er oog voor hebt en over de creativiteit beschikt om er iets 
nieuws van te maken. 

Opa aan hand; tekeningen van 
Maria.

Jan Reemeijer werd geboren in 
Leeuwarden en studeerde in 
1990 af aan Academie Minerva 
in ruimtelijke vormgeving, spe-
cialiteit hout en keramiek.Jan 
geeft veel cursussen keramiek 
in buurthuizen en zijn kleida-
mes (en heren en kinderen) 
werken met plezier en maken 
mooie dingen. 

Maria Visser is afkomstig uit 
Haarlem en studeerde aan 
de Gerrit Rietveld Academie 
in Amsterdam. Ze reisde veel, 
woonde in Israël en in de 
Verenigde Staten. Ze kwam in 
Groningen terecht en vervolg-
de haar studie aan de avond-
school van Academie Minerva. 

Maria studeerde af in 2007 en 
is lid van kunstenaarscollectief 
Artcetera.
In haar werk spelen herinnerin-
gen en verhalen een belang-
rijke rol. Of het nu mensen, 
dieren of landschappen zijn die 
ze tekent, alles heeft te maken 
met familieverhalen of haar 
eigen ervaringen. 
Met haar werk wil ze soortge-
lijke beelden en herinneringen 
oproepen bij de beschouwer.

De expositie wordt zondag 28 
april om 15.00 uur geopend 
met muziek en een hapje en 
een drankje. Belangstellenden 
zijn hartelijk welkom.

Objecten van Jan.
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Nieuwsbrief 
Stichting  
Project  
Oekraïne 
Voorwoord
Nu de winter langzaam weer 
plaatsmaakt voor de lente, 
wordt ook Stichting Project 
Oekraïne weer actief. We 
hielden de bollenmanden-
verkoop en inzameling van 
lege	flessen.	Allemaal	acties	
die nodig zijn voor ons doel: 
hulp bieden aan de mensen in 
Roemenië en Oekraïne. In deze 
nieuwsbrief meer over de ont-
wikkelingen daar én over de 
Boer’npraise (zet 25 mei alvast 
in je agenda). Ook geeft Team 
Uithuizermeeden, die met ons 
samenwerkt, een beeld van 
hun project in Telek.

We willen, namens de mensen 
en gemeenschappen die we 
konden helpen, iedereen in 
Nederland bedanken die een 
bijdrage geleverd heeft! We 
zijn God dankbaar dat Hij ons 
geleid heeft afgelopen jaar en 
bidden dat we ons werk kun-
nen voortzetten.

Veel leesplezier!

Bestuur Stichting  
Project Oekraïne
Marjan, Peter, Ellen, Arjan

Projecten 2019
Net als in de voorgaande jaren 
zullen we in het komende 
seizoen verschillende projecten 
doen in zowel Roemenië als in 
Oekraïne. Team Uithuizermee-
den is actief in Telek, Oekraïne, 
we organiseren een transport 
en er is financiële steun voor de 
armenkeuken. Een klein groep-
je mensen is bezig met het 
voorbereiden van een bezoek 
in de zomer aan de diverse 
projecten. Hieronder kunt u 
meer lezen over de verschillen-
de projecten. 

Roemenië
In Roemenië zijn we in 2014 
samen met de lokale bevolking 
van het dorpje Pír begonnen 
met de bouw van een vereni-

Boer’npraise op 25 mei as. zal 
voor dit doel worden bestemd.

Daarnaast hebben we een 
bouwproject in Tysobyken, een 
dorp verderop. Hier hebben 
we al eerder meegeholpen aan 
het renoveren van een roma-
kinderdagverblijf. Dit kinder-
dagverblijf loopt erg goed en 
daarom is er nog een lokaaltje 
aan vast gemaakt. Dit lokaal 
is inmiddels in gebruik. We 
onderhouden het contact met 
het kinderdagverblijf en helpen 
als dit nodig blijkt te zijn.

Telek  
(Team Uithuizermeeden gaat 
hier naar toe)

 Transport
Op zaterdag 11 mei gaan we 
weer een transport klaarma-
ken. Een trailer vol kleding, 
meubels en andere goederen 
gaat weer naar Somkerék, 
Vaida en Pir in Roemenië. De 
spullen die voor Oekraïne zijn 
bestemd worden in Hongarije 
gelost en vanaf daar verder 
vervoerd naar Oekraïne. In 
Roemenië spraken we met de 
dominee over de bestemming 
van de goederen. De meeste 
goederen die in Pír terecht 
komen, worden voor een lage 
prijs verkocht aan de mensen 
in het dorp. De opbrengst van 
deze verkoop gaat naar de 
bouw van het verenigingsge-
bouw van de kerk. 
De goederen zijn bijna allemaal 
verkocht. Alles wat overgeble-
ven is en niet verkocht werd 
is alsnog geschonken aan ver-
schillende mensen in het dorp. 
Alles heeft een bestemming 
gekregen.
Alexander Idema en Alex Vliet 
zijn weer bereid gevonden het 

transport te verzorgen. Giften 
hiervoor zijn van harte welkom!
Een transport kost ongeveer    
€ 2.000,-.
Hebt u iets aan te bieden, dan 
kunt u contact opnemen met 
één van de deelnemers van dit 
jaar of een mail sturen naar 
www.projectoekraine@live.nl. 
We hebben het liefst dat u de 
spullen zelf komt brengen.

Acties 2019

Flessenactie
Het inzamelen van lege flessen 
voor het statiegeld in en rond 
Kantens loopt nog steeds goed. 
Veel mensen blijven ze opspa-
ren tot wij weer langskomen. 
Hartelijk dank daarvoor!
Ook in Leens worden inmiddels 
flessen voor onze stichting 
ingezameld.
Wilt u meedoen met de flessen-
actie? Meld je aan via www.
projectoekraine@live.nl . 

Boer’npraise
Op 25 mei as. is er op de boer-
derij van familie Mosselaar, Us-
querderweg 21 in Rottum, een 
Boer’npraise m.m.v. Huisband 
Ten Boer. We beginnen met 
een Kidspraise van 18.30 tot 
19.00 uur. Om 20.00 uur begint 
de Boer’npraise.
De spreker is Klaas Plas. Hij zal 
een korte overdenking houden 
en vertellen over de armenkeu-
ken in Oekraïne, waar ook de 
collecte voor bestemd is. Er zijn 
kraampjes en catering aanwe-
zig en de boerderij is van 18.00 
uur tot 20.00 uur open voor 
bezichtiging.
De toegang is gratis. De voor-
bereidingen zijn in volle gang 
en het belooft een fantastische 
avond te worden!

Aanmelden om gratis met een 
standje te komen staan is nog 
mogelijk via www.projectoek-
raine@live.nl .

Giften
Giften zijn van harte welkom! 
U kunt een algemene gift 
overmaken, maar ook onder 
vermelding van een van onze 
projecten. Wij hebben de 
ANBI-status. Bij voorbaat heel 
hartelijk dank!

gingsgebouw voor de kerk. 
Het gebouw is na een feestelij-
ke opening in september 2017 
in gebruik genomen. Wij rich-
ten ons in Roemenië vooral op 
de kinderbijbelweek en finan-
ciële steun. Deze kinderbijbel-
week zal vooral door de men-
sen in Pír voorbereid worden. 
Wij hebben aangeboden om te 
helpen als ondersteuning en 
hen van materialen te voorzien. 
Op deze manier hopen we de 
kerk daar te stimuleren om zelf 
actief te zijn.

Somkerék
De Roemeense kerk van Som-
kerék heeft onze stichting om 
ondersteuning van een bouw-
project gevraagd. Wij hebben 
hen vorig jaar een gift gegeven. 
Inmiddels hebben we foto’s 
ontvangen van de verbouw van 
een gebouw dat een vereni-
gingsgebouw gaat worden.

Oekraïne
In Péterfalva (Tivadar), een 
klein dorpje niet ver verwij-
derd van de Hongaarse grens, 
steunen we de armenkeuken. 
Een diaconaal project. In de 
wintermaanden krijgen de 
armen en zieken een paar maal 
per week een warme maaltijd 
uit deze keuken. Een mooi pro-
ject dat we een zeer warm hart 
toedragen. De collecte van de 



13

Alles heeft een begin en aan alles komt ook een eind. Dit is mijn 
laatste bijdrage ‘Uit de Staten’. In de vorige uitgave van t Loug-
nijs schreef ik over mijn laatste Statenvergadering op woensdag 
13 maart. Een week later werden de Provinciale Statenverkie-
zingen gehouden. Ik had me niet verkiesbaar gesteld en sinds de 
afscheidsbijeenkomst in de Statenzaal op 27 maart jongstleden 
ben ik nu geen Statenlid meer. 

1. Hilma slaat voor de laatste keer de deur van het Provinciehuis 
dicht. Bronvermelding Provincie Groningen 

Bijna vier jaar geleden werd ik 
in de Statenvergadering van 
april 2015 als Statenlid beë-
digd. Voor mij, en waarschijnlijk 
ook voor meer mensen, was de 
provinciale politiek vrij onbe-
kend. Met veel plezier heb ik 
in de voorbijgaande jaren jullie 
als lezers van t Lougnijs verteld 
over mijn ervaringen. Ik nam 
jullie mee in alles wat ik leerde 
en waarin ik bijdroeg aan de 
commissie- en Statenverga-
deringen in de prachtige oude 
Statenzaal van het Provincie-
huis. Ik vertelde jullie ook over 
de ontmoetingen met burgers 
in de bijeenkomsten van ‘Pra-
ten met de Staten’, de werk-
bezoeken, de conferenties en 
andere bijeenkomsten van al-
lerlei organisaties en instanties 
in onze mooie provincie. Maar 
we bleven als Groningse Sta-
tenleden niet alleen binnen de 
provinciale grenzen. We gingen 
op reis om in gesprek te gaan 
met Statenleden in andere 
Provincies, we hadden jaarlijks 
het Interprovinciaal Overleg 

(IPO) en brachten eenmalig 
een bezoek aan het Binnenhof 
voor een kijkje in de Eerste 
Kamer. Voor de continuïteit 
van onze grensoverschrijdende 
samenwerking bezochten we 
bovendien meermaals Duits-
land. En tenslotte reisden we 
ook weleens af naar Brussel, 
naar het Europees Parlement. 
Tjonge, ik had niet kunnen den-
ken dat het werkgebied van de 
Provinciale Staten zo ver reikt!
Als Statenlid kun je niet overal 
verstand van hebben en je kunt 
ook niet alles weten over de 
zaken waarvoor de Provincie 
verantwoordelijk is en waar-
over zij goede besluiten moet 
nemen. Nadat een politieke 
partij meerdere zetels bij 
de Statenverkiezingen heeft 
gekregen, worden de onder-
werpen tussen de fractieleden 
verdeeld. Ik kreeg aan het 
begin van deze coalitieperiode 
de verantwoordelijkheid voor 
Zorg, Leefbaarheid, Natuur en 
later ook voor de Landbouw. 
Wat heb ik de afgelopen jaren 

veel moeten lezen om goed 
voorbereid een gedegen 
standpunt in te nemen en te 
verdedigen! En wat heb ik er 
veel van geleerd en wat was 
het fijn om me te kunnen 
inzetten als Statenlid! De vier 
jaren zijn voorbij gevlogen en ik 
heb mijn best gedaan om van 
betekenis te kunnen zijn. Alles 
is politiek, maar politiek is niet 
alles. Er is meer dan de politiek 
en ik heb ervoor gekozen om 

Hilma aandachtig luisterend naar het afscheidswoord van de Com-
missaris  van de Koning. Bronvermelding Provincie Groningen

weer te gaan studeren. In het 
nieuwe jaar pak ik een studie 
Pastoraat op!
Tijdens de afscheidsbijeen-
komst op woensdag 27 maart 
sprak de Commissaris van de 
Koning nog mooie woorden, 
er waren bloemen en voor de 
allerlaatste keer trok ik de deur 
van het Provinciehuis dicht. Ik 
ben nu uit de Staten!

Hilma Oudman-Dam
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AGENDA Rottum
Zondag 28 april
Kerkje Rottum
Opening expositie Jan Ree-
meijer en Maria Visser
Gratis entree

Dinsdag 7 mei 
Dorpshuis Kloosterstee
10.00 – 12.00 uur
Gezellige koffiemorgen

Dinsdag 21 mei 
Dorpshuis Kloosterstee
10.00 – 12.00 uur
Gezellige koffiemorgen 

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis
 

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
19.30 – 21.30 uur 
tot 12 jaar
19.30 – 00.00 uur 
ouder dan 12 jaar

Zaterdag 27 april
t Schienvat
va 13.30 uur
Koningsdag
Diverse activiteiten, afsluiting
Met BBQ en band 2Gift

Woensdag 1 mei
t Schienvat
15.00 – 16.30 uur
Inloopspreekuur Kiona Stel – 
dorpencoördinator Het Hoge-
land

Donderdag 9 mei
t Schienvat
20.00 – 21.30 uur
Bestuursvergadering begrafe-
nisvereniging

Zaterdag 11 mei
De Grote Geert
10.00 uur
Nationale Molendag

Maandag 13 mei t/m 
donderdag 16 mei
t Schienvat
18.00 uur
Vertrek avondvierdaagse 

Woensdag 15 mei
t Schienvat
19.30 – 22.00 uur
Bridge

Vrijdag 17 mei
t Schienvat
17.00 – 18.00 uur
Inloopspreekuur Kiona Stel –
dorpencoördinator Het Hoge-
land

Woensdag 22 t/m 25 mei
Kooistraat en sportpark ‘de Kooi’
Kaanster Kermis
(programma zie elders)

Donderdag 23 mei
t Schienvat
07.30 – 21.00 uur
stembureau Europese verkie-
zingen

Let op: 
Vrijdag en zaterdag 24 en 25 
mei: cafetaria gesloten. 
Patat en snacks verkrijgbaar bij  
‘FF snacken” op kermisterrein 
bij het voetbalveld

VASTE ACTIVITEITEN  
t SCHIENVAT

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
Laatste keer 30 april
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Woensdag
15.00 - 17.00 uur 
Kaanster Vlinthippers 
19.30 - 20.45 uur
You better work 
o.l.v. Ineke Doornbos

Donderdag 
20.00 – 22.30 uur
damclub 
 
Vrijdag
15.00 – 18.00 uur
Boeken-Lees-Kamer
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria
20.00 – 23.00 uur
biljartclub

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.

Zaterdag
16.00 – 20.00 uur 
Jan’s Pub/cafetaria
v.a. 16.00 uur
Jan’s Pub

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

WEEKENDDIENSTEN 
DOKTERSDIENST: 
T 0900-9229

TANDARTSEN: 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale num-
mer in Bedum: 
T 050 - 3014260

Holistische psychotherapie  
en relatietherapie: 
Mw drs. Jos Boelema 
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum.  
M 06 51255926 
www.binnenwerk-psychothe-
rapie.nl

Maatschappelijk werk MJD:
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen 
en Warffum
T 0595 – 437555

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

MAALTIJDSERVICE OOSTER-
LENGTE: 
T 0597 – 412613

KAANSTER KERMIS 

22 t/m 25 mei 2019

Kaanster kermis is een feest 
voor jong en oud. Gezelligheid 
staat voorop. Kaanster Kermis 
is een jaarlijks terugkerend 
festijn welke gehouden wordt 
op en om sportpark “de Kooi”. 
Jaarlijks probeert de commissie 
Kaanster Kermis een leuk en 
gevarieerd programma voor 
jullie op te stellen. Ook dit jaar 
willen wij jullie weer uitnodigen 
om te komen genieten en fees-
ten op Kaanster Kermis 2019!

Programma
Woensdag 22 mei
14.00 – 20.00 uur
Braderie en Rommelmarkt 
20.30 uur
Bingo in de feesttent 

Donderdag 23 mei
20.30 uur
Bandavond met The Music 
Boys en Keep In Touch

Vrijdag 24 mei
19.00 uur
Voetbalwedstrijd  
vv K.R.C. - vv Z.E.C.
20.30 uur
Feestband Solidair 

Zaterdag 25 mei
14.00 uur
Kinderbingo
15.00 uur
Live music: Ginger
20.30 uur
Sieme.nl party

De kermis is dagelijks open 
vanaf 16.00 uur.

Tot ziens op Kaanster Kermis 

Braderie en  
Rommelmarkt 
 
Woensdag 22 mei is er van 
14.00 tot 20.00 uur, tijdens 
Kaanster kermis 2019, weer 
een gezellige braderie en 
rommelmarkt in de Kooistraat. 
Wilt u zich opgeven voor de 
braderie/rommelmarkt dan 
kunt u dat doen bij:  
 
Miranda Blaauwwiekel  
M 06 - 13418101 of  
E reinder.miranda@home.nl
 
Ook verenigingen zijn van harte 
welkom! Standplaatsen zijn 
gratis! 
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Kerkdiensten
Gereformeerde kerk  
vrijgemaakt  
Zondag 28 april
09.30 uur – ds. H. Zijlstra
19.00 uur – ds. A. Krijgsheld 
(Grunneger dainst in Mid-
delstum) 
 
Zondag 5 mei
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. D. Noort  
(in Kantens)

Zondag 12 mei
11.00 uur – ds. M. Beute 
14.30 uur – dhr. F. Pathuis  
(in Middelstum)

Zondag 19 mei
09.30 uur – ds. J.H. Kuiper 
14.30 uur – dhr. P. Zuidema  
(in Kantens)

Zondag 26 mei
09.30 uur – ds. L. van ‘t Foort
14.30 uur – ds. L.G. Boonstra 
(in Middelstum)

Donderdag 30 mei 
Hemelvaartsdag
09.30 uur– leesdienst 
 

Kerkdiensten Chr. Geref. 
Kerk Kantens
Zondag 28 april
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. M. Beute 
 
Zondag 5 mei
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J. Sijtsma

Zondag 12 mei
09.30 uur – ds. R. Jansen
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 19 mei
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. G. Huisman
 
Zondag 26 mei
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds.  A.J. van Zuijle-
kom

Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdienst  
in Antoniuskerk
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 28 april 
09.30 uur - da. N.C. Meihuizen

Zondag 5 mei
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk; 
m.m.v. Edwin Schripsema, 
panfluit
(koffie/thee in Salem
 
Zondag 12 mei
9.30 uur - prof.dr. L.J. van den 
Brom, Haren
 
Zondag 19 mei
9.30 uur - ds. R. Kleijer, Haren

Zondag 26 mei
09.30 uur – dhr. l. Le Pair, 
Roden
 
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
9.30 uur - ds. J. Oosterbroek, 
Ruinerwold
Gezamenlijke Hemelvaarts-
dienst met CGK
 

Dorpskerk Rottum
Zondag 28 april
19.00 uur - ds. J. den Admirant 

Zondag 12 mei
19.00 uur - ds. H. Poot 

Zondag 26 mei
19.00 uur - ds. A. Fraanje 

Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
19.00 uur - br. R. Schripsema 

Collectes 
Collecte ZOA
Er is onlangs gecollecteerd voor 
de ZOA in Kantens, Stitswerd 
en Rottum. Het ZOA (in 1973 
opgericht als Zuidoost-Azië) 
biedt thans hulp aan slachtof-
fers van honger en oorlogen.
Er is bij elkaar € 267,15 opge-
haald. Hartelijk dank.
Greet Doornbos

ReumaNederland
De collecte voor ReumaNeder-
land (voorheen Reumafonds) 
heeft € 620,71 opgebracht.
Alle medewerkers hartelijk 
dank! 
Jannie Knot
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Foto van de maand
Jacob Tilbusscherweg augustus 2017

Annet Eveleens

April was een feestelijke maand op de Klinkenborg. Aan het be-
gin van de maand hebben we op de Pannenkoekendag weer een 
mooie groep (vaste) gasten verwelkomd. Ook dit keer wisten de 
oudere Kaansters de school weer te vinden om aan te schuiven 
in het door de leerlingen gerunde pannenkoekenrestaurant. Heel 
gezellig en ook erg lekker. 

Van onze gasten begrepen 
we dat ze het erg leuk vinden 
om op de hoogte te worden 
gehouden van het wel en wee 
op de Klinkenborg. Met deze 
stukjes in het Lougnijs probe-
ren we mede in die behoefte te 
voorzien.

Een volgende feestelijke ge-
beurtenis was de verjaardag 
van juf Esther. Aan de grote 
Sarah die op het schoolplein 
opgeblazen stond, kon vriend 
en vijand zien dat het hier om 
het bereiken van een bijzonde-
re leeftijd ging. Juf Esther heeft 
dat natuurlijk met haar eigen 
groep 3, 4 en 5 gevierd en 
heeft van alle leerlingen van de 
school een zelfgemaakte bloem 
gekregen. Vervolgens waren daar op 12 

april de Koningsspelen. Die 

vielen vroeg dit jaar omdat 
latere vrijdagen in de meiva-
kantie vallen. Wat hebben we 
geluk gehad met het weer!! 
Het was koud, maar de zon 
scheen en het was droog. In 
en rond school hebben de 
kinderen van de Klinkenborg 
allerlei ‘oud-Hollandse’ spelle-
tjes gedaan, zoals sjoelen en 
spijkerpoepen. De ochtend 
werd afgesloten met een Ko-
ningslunch. 

En als laatste ‘feestje’ wordt 
donderdag 18 april (bij het 
schrijven van dit stukje is het 
nog niet zover) Pasen gevierd. 
Traditiegetrouw wordt er 
‘eitje-tik’ gespeeld, doet de 
bovenbouw aan ‘neut’n schaai-
ten’, organiseert de ouderraad 
een paaslunch en worden 
paasknutsels gemaakt. Dit jaar 
zal groep 8 zich als paasha-
zen verkleed door het dorp 
verspreiden om door groepjes 
andere leerlingen opgespoord 
te worden. We hebben er zin 
in! 

En natuurlijk wordt er door 
de leerkrachten en leerlingen 
hard gewerkt en is het overleg 
gestart over het aardbeving- en 
toekomstbestendig maken van 
de school (waarover hopelijk 
volgende keer meer).


