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

Haikeroazie
Hai hai wat'n drokte! Afgelopen 6 maart, kwart voor zeven 's avonds, kwamen de eerste bezoekers uit Kantens
al aan fietsen. Na de entree te hebben betaald en alvast wat munten te hebben gekocht, zochten ze een plaatsje
in het Rottumer dorpshuis de Kloosterstee. Steeds meer mensen kwamen binnen en om exact half acht, de
zaal was vrijwel vol, konden de “Kloosterspeulers” beginnen met de jaarlijkse uitvoering, dit keer het stuk
“Haikeroazie”. Het was een stuk in vier bedrijven en volledig in het Gronings.

Meteen vanaf het begin vlogen de
spetters er af. Deur in, deur uit, trap
op, trap af, en de spil in het geheel
bleek al snel mevrouw Bolt (Attie
Poel-Koeneman) te zijn: de “Story,
Weekend, en Privé in één” van het
trappenhuis. Na het eerste bedrijf
was er voor iedereen nog een kop
koffie en gingen we snel door naar
het tweede bedrijf. Hierin werd
duidelijk dat meneer Prummel
(Henk van Dijk) een konijnenfok-
ker was en dat iedereen naar het
jaarlijkse konijnenbal zou gaan. Om
iedereen daar te krijgen speelden
de bloedmooie Martje (Esther Dob-
Hoekzema) en de neef van meneer
Prummel, Paider Prummel (Mark

Eisinga), een belangrijke rol. In de
tweede pauze zouden de lootjes
verkocht worden. Wat ging dat snel,
in een mum van tijd waren ze alle-
maal verkocht. Het derde bedrijf
speelde zich af in de nacht na het
feest. Al dan niet met een slokje op
ontstonden er wat stelletjes en had
mevrouw Bolt weer een hoop te
roddelen. In het laatste bedrijf kwam
alles weer goed er waren drie stel-
len ontstaan. Paider en Martje,
mevrouw Zeeman (Rienie Meihui-
zen) en meneer Slagter (Hans
Knook), of hadden die nou niet wat
met elkaar, en mevrouw Knook
(Truida Veenstra-v.d. Molen) en
meneer Prummel. Mevrouw Bolt

was uiteindelijk de dupe. Met al
haar roddel en achterklap werd haar
duidelijk gemaakt dat ze daar toch
echt mee op moest houden.
Een warm applaus kwam de spe-
lers ten goede. Ook de regisseur
(Gé Hoekzema-Niewold), grimeur
(Fonny Oosterhof-Scheeringa) en
de soufleur (Ina Prins) deelden in
dit moment van glorie.

De avond werd afgesloten met de
jaarlijkse verloting (verzorgd door
alle spelers), de traditionele ge-
haktbal en een borrel. Het bleef nog
lang onrustig in de Kloosterstee.
Wilt u een fotoreportage zien van de
avond kijk dan op www.rottum.org
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Uitvaartverzorging
Boersema

Drukkerij
Sikkema

Gefeliciteerd!
Langs deze weg wil ik alle lezers van t Lougnijs feliciteren met hun 30e
verjaardag. In maart 1980 zag onze krant het licht en dat is deze maand
dus exact 30 jaar geleden. Is er dan geen taart, zult u denken? En waarom
zie ik daar niets van in deze uitgave? Dit laatste komt echter! De redactie
zal daar in een extra dik zomernummer (vier pagina's meer) aandacht aan
besteden. Leuk voor als u op vakantie bent, om nog eens wat zaken uit
vervlogen jaren terug te lezen en te zien.

Ik wil langs deze weg allen die de afgelopen 30 jaar hun bijdrage hebben
geleverd, op welke manier dan ook, heel hartelijk bedanken voor hun
medewerking.
De huidige redactieleden zullen in ieder geval hun best blijven doen de
krant zo mooi mogelijk te maken, maar kunnen dat niet zonder uw
bijdrages. U kunt uw felicitaties of andere bijdragen altijd mailen naar
tlougnijs@kantens.nl of bij een van de redactieleden afgeven.

Namens de redactie

Wimjan Rietdijk
Eindredacteur
__________________________________________________________________________

MEDEDELING ~ MEDEDELING ~ MEDEDELING ~ MEDEDELING

Beste mensen van
Kantens, Stitswerd en Rottum,
In de week van 26 april tot 1 mei is het weer zover: dan komen wij, of een
paar van onze vrijwilligers, bij u aan de deur met de vraag of u ook iets
wilt geven voor t Lougnijs. Of u iets geeft en de hoogte van het bedrag dat
u geeft is geheel vrijwillig. Wel willen wij u hierbij meegeven dat het
uitgeven van een maandelijks dorpsblad wel de nodige kosten met zich
meebrengt en dat wij afhankelijk zijn van gemeentesubsidie en adverten-
tiebijdragen. Deze bedragen zijn helaas niet toereikend en daarom doen
wij dan ook (jaarlijks) een beroep op uw vrijgevigheid. De kostprijs van
t Lougnijs is plm.  1 per stuk.
Ondanks dat velen van u in deze week druk zullen zijn met de praalwagens
voor 5 mei, hopen wij dat wij weer op u kunnen rekenen!!!

Alvast onze hartelijke dank,

Alette de Vries-Rennen
(penningmeester)

MEDEDELING ~ MEDEDELING ~ MEDEDELING ~ MEDEDELING
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Verkiezingsuitslag stembureau Kantens
Op 3 maart jl. was het dan weer zo ver. In t Schienvat werd om 7.00 uur
het stembureau ingericht voor de gemeenteraadsverkiezingen. 773
mensen uit Kantens, Rottum en Stitswerd konden in dit stembureau hun
stem uitbrengen.

KONINGINNEDAG 2010

Op vrijdag 30 april organiseren wij een Braderie en Priegelmarkt rondom
de N.H. Kerk te Kantens. De markt wordt gehouden van 10.00  13.00 uur.
Verenigingen en bedrijven die een plaatsje willen, kunnen zich opgeven
d.m.v. onderstaande strook. Ook als u uw hobby wilt demonstreren of
eigengemaakte spullen wilt verkopen, kunt u zich opgeven. Deelname is
gratis. U moet wel zelf voor een eigen kraampje zorgen. Kinderen t/m 14
jaar kunnen zich opgeven voor de priegelmarkt.

Opgave Braderie/Priegelmarkt

Naam : .....................................................................

Naam Bedrijf : .....................................................................

Naam Vereniging : .....................................................................

Activiteit : .....................................................................

Inleveren uiterlijk 20 april bij Marten Miske, Langestraat 13, T 552137

Als 6e stembureaulid hoefde ik pas
om half 2 plaats te nemen. Het was
al aardig druk geweest tot die tijd,
maar het zou nog veel drukker
worden. Het geweldige weer en de
dieverdoatsiemarkt werkten hier
waarschijnlijk ook aan mee. Bijna
iedereen was heel vrolijk en had er
plezier in om bij ons te gaan stem-
men. Slechts 17 mensen moesten
we teleurstellen omdat ze geen iden-
titeitsbewijs bij zich hadden. Een
groot aantal van deze mensen
kwam gelukkig op een later tijdstip
weer terug om alsnog te stemmen.
Uiteindelijk hebben 525 mensen uit
onze dorpen hun stem uitgebracht.
Dit is bijna 68% van de stemmen,
een heel goede opkomst!
De stemmen werden als volgt ver-

deeld: PvdA 133 (25.33%), Gemeen-
tebelangen 104 (19.80%), CDA 42
(8%), Christen Unie 123 (23.42%),
Groen Links 80 (15.23%), VVD 42
(8%) stemmen. Er werd 1 blanco
stem uitgebracht (0.19%). De per-
centages zijn op basis van de 525
uitgebrachte stemmen.
Ik denk dat we trots kunnen zijn op
ons zelf, dat we met zovelen weer
hebben mee gedaan. Veel gemeen-
ten in Nederland kunnen een voor-
beeld aan ons nemen. Ik kijk terug
op een gezellige, door Rita goed
verzorgde, dag en hoop u allen (en
misschien nog wel meer) op 9 juni
weer te treffen tijdens de volgende
verkiezingen.

Wimjan Rietdijk

De ochtendstond heeft goud in de mond
CSCW-Feestcomité organiseert dauwtrap-morgen met ontbijt

Wij nodigen iedereen uit om donderdagmorgen 13 mei, Hemelvaartsdag,
met ons mee te wandelen! Dan is er voor de 3e maal een dauwtrapmorgen.
Lijkt het je wat om 's morgens voor zonsopkomst een wandeling te maken
in de prachtige natuur? Banjeren met je kaplaarzen aan door de weilanden
en over het water, op plekken komen, waar je anders nooit komt. Vogels
spotten en plantjes ontdekken, kortom: een morgen om naar uit te zien!
Aan het eind van deze prachtige natuurwandeling staat er voor iedereen
een ontbijt klaar in de Theaterwerkplaats. Wie een verrekijker heeft: hang
hem om en wie een vogelboekje heeft: stop in je jaszak!
Start: 05.30 uur bij de Theaterwerkplaats aan de Oosterweg 4 te Kantens
Ontbijt na de wandeltocht in de Theaterwerkplaats. Kosten  3,50 p.p.
Opgave voor 10 mei bij Marten Miske, Langestraat 13 Kantens T 552137
of: m.miske@hetnet.nl
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Korte verhalen schrijven
Elf mensen volgen op maandagavond de schrijfcursus van Bianca Boxtart
in t Schienvat. We leren daar korte verhalen te schrijven. Elke les begint
met een kort verhaal van steeds een andere schrijver. Daarna volgt de
schrijfopdracht, waarna iedereen zijn eigen tekst voorleest en deze wordt
besproken. We hebben al veel verschillende onderwerpen behandeld:
perspectief, stijl, beschrijvingen. Klinkt misschien een beetje saai, maar
er wordt veel gelachen! Het is altijd verrassend om te horen hoe iedereen
de opdracht heeft uitgevoerd. Deze keer ging het over beschrijvingen. De
opdracht was: beschrijf een winkelstraat, of een vervallen pand vanuit
jezelf en daarna vanuit een ander. Bijvoorbeeld een kind (tekst van Nane)
of een heel oude vrouw (tekst van Annie). Hetzelfde uitzicht, gezien en
beschreven door verschillende ogen.

Groeten
Bianca Boxtart
_____________________________________________________________

Cursus Korte verhalen leren schrijven
Momenteel volg ik de cursus Korte Verhalen Leren Schrijven, die op
maandagavond in t Schienvat wordt gegeven door Bianca Boxtart.
Onderstaand verhaaltje is een (door mij in het Gronings vertaalde)
schrijfopdracht uit les 5: Beschrijvingen. De opdracht luidde: een slapend
dier, een feestelijk gedekte tafel, een leegstaand pand of een winkelstraat
beschrijven vanuit het perspectief van twee personen. Ik koos, vanuit het
perspectief van een kind, voor het leegstaand pand.

t Verloaten Hoes
Onderwegens van en noar schoul fietsen mien kammeroadjes en ik aaid
bie n vervaalen old hoes laangs. t Gehail zicht ter roepseg en triesterg oet.
Vaarf bloadert van kezienen, geuten en veurdeur. Muren binnen voal-
broen. Paanen binnen hier en doar stokkend. Ain van grote zichten is
sneuveld en der is n swaarte ploat veur spiekerd. Veurgevel zicht ter oet
as kop van n ol piroat mit n lap veur ain van ogen en hier en doar n smartlap
en n dèl ien verweerde oetkiek. Soms is t krek of wie zeeschoemer
kreunen heuren as wie der laangs fietsen.
Zunder dat wie t maarken fietsen wie den wat haarder.
Of en tou vertelt ain van ons onder t veurbie fietsen n griezelg verhoal. Ien
t ol hoes spoukt t staarvenswoar, moaken wie nkander wies.
n Zetje leden onnaaierde ain van kammeroadjes om ais om t hoes hìn te
lopen en te kieken of wie der aargens ien kommen konden om oet te
vigelaaiern of der doodstaarvenwoar spouken zitten.
Elke dag hebben wie t ter over as wie der laangs fietsen mor elke dag blift
t doar bie. Ain het opins n bult hoeswaark; n aander mout voetbaalen en
n daarde mout  noar joardag van zien opoe tou. Zulf zol k der best ais kieken
willen mor aiglieks bin k ook n beetje benaauwd.
Dou pa guster vertellen dee dat t olle hoes over vattien doagen òfbroken
worden zèl, omreden der worden doar  nije appartementen baauwd, vuilde
ik mie blied mor ook n beetje n benaauwde hukker. k Wil der ankommend
week toch nog even kieken goan.

Nane van der Molen
________________________________________________________________

Oproep
Gezocht per direct: tijdelijke woonplek i.v.m. ernstig ziek familielid.
Moeder Wilma en kind Jannes zouden graag in deze regio voor ca. een
jaar verblijven. Eenvoudige woonruimte of plek voor woonwagen is
voldoende (graag stroom en water).  Huur tot 600 euro is mogelijk,
inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie is niet nodig.
Graag contact opT 06 471 434 69.

Dieverdoatsiemarkt groot succes
Woensdag 3 maart jl. was er weer een Dieverdoatsiemarkt in t Schien-
vat. Vanaf 's morgens vroeg was er al een gezellige drukte in de grote
zaal. De kraampjes werden tijdens het inrichten al door veel mensen die
toch naar het stembureau moesten, even bekeken.

Iedereen deed deze dag goede za-
ken. Ons voorstel is om tijdens de
landelijke verkiezingen op 9 juni
a.s. weer een Dieverdoatsiemarkt
te gaan houden.
Iedereen mag zich hier weer voor
opgeven. Kinderen, verenigingen,
clubs, instellingen, enz. Deze markt
is voor iedereen die maar iets wil
verkopen, o.a. kleding, fietsen,

rommelmarktspulletjes, plantjes,
zelfgemaakte dingen enz. enz.
De markt wordt gehouden van 13.00
20.00 uur. Je kunt je opgeven bij
onderstaande personen.

J. Buma T 551105
A. Oosting T 552857
R. Pool T 551280
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Ik ben Gerda Omta-Arkema en woon met Niek al weer 26 jaar in Kantens.
We hebben 3 dochters, Marja, Agnes en Maaike, een hond, 2 poezen,
kippen en 2 paarden. Een hele dierentuin dus. Er is mij gevraagd iets te
vertellen over mijn werk. Aangezien ik meerdere beroepen en werkge-
vers heb gehad, leek het me leuk om daar iets over te vertellen.

Nadat ik in 1981 mijn Vwo-diploma
heb behaald, ben ik naar de Hbo-
opleiding “Ubbo Emmius” gegaan.
Daar heb ik mijn 2e graads be-
voegdheid voor Nederlands en
Huishoudkunde behaald. Daarna
wilde ik natuurlijk graag aan de
slag als docente, bij voorkeur in het
vak verzorging of huishoudkunde,
aangezien ik het fijn vind om ook
praktisch bezig te zijn. Helaas wa-
ren het toen slechte tijden en was er
een grote werkloosheid. Een vaste
baan als docent zat er niet in. Ik ben
toen bij de firma Hooghoudt terecht
gekomen, waar ik 16 jaar als excur-
sieleidster heb gewerkt, samen met
5 andere dames. Dit heb ik altijd
met veel plezier gedaan.

We kregen veel verschillende groe-
pen over de vloer en onze taak was
om de bezoekers, c.q. gasten een
goede indruk van het bedrijf te ge-
ven. Dit deed ik o.a. door de men-
sen door het hele bedrijf te leiden bij
de trekpotten van aardewerk langs,
naar de distilleerderij en vervol-
gens naar de bottellijn. Uiteraard
was ook het (laten) proeven van de
vele verschillende gedistilleerde
dranken, zoals bv. Fladderak of
Sterretje Hagel en Donder, één van
de taken. Ook de verkoop in het

winkeltje was altijd een groot suc-
ces. Het werk was dan ook nooit
saai. Je komt in contact met veel
verschillende mensen en er is al-
tijd wel wat nieuws. Naast mijn
parttime werk bij Hooghoudt werk-
te ik af en toe voor Randstad in de
bedrijfscatering of bij horeca-eve-
nementen. Op een gegeven mo-
ment was er niet zoveel werk meer
bij Hooghoudt en toen heb ik naast
het werk bij Hooghoudt, nog een
jaar kooklessen gegeven aan kin-
deren van asielzoekers en aan
Ama's (asielzoekers die zelfstan-
dig wonen, dus zonder ouders, maar
die nog geen 18 zijn).
Tijden veranderen, bedrijven va-
ren een andere koers en ook zelf wil
je wel eens wat anders. Zo kwam
ik terecht in de wereld van de DSB
bank,  waar  ik  als  servicemede-
werker werd aangenomen. Eerst
kreeg ik een interne opleiding,
waarna ik vervolgens mensen te-
lefonisch te woord stond (soort
callcenterwerk). Na een half jaar
ging het bedrijf van Groningen naar
de Flevopolder verhuizen en dat
was een goed moment om afscheid
te nemen. Ik kwam weer terug bij
Randstad en ben weer in de cate-
ring gegaan. Ook kwam ik in aan-
raking met het bedrijf “Forever Li-
ving”. Dit bedrijf maakt producten
op basis van pure Aloë Vera. Er zijn
veel producten op de markt, die
Aloë Vera bevatten, maar deze be-
vatten bijna altijd de poedervorm of
slechts een klein percentage. Aloë
Vera staat bekend om zijn genees-
krachtige en verzorgende werking.
Omdat de producten van Forever
Living zo puur zijn, hebben ze een
effectieve werking en zijn ze ook
goed te gebruiken bij allerlei hard-
nekkige aandoeningen. Naast de
verzorgende producten worden ook
de dranken wereldwijd verkocht.
Veel mensen hebben baat bij 1 of 2
borrelglaasjes per dag. De Aloë
Vera drank reinigt de darmen, ont-
gift het lichaam en laat het bloed
sneller stromen. Ik zeg altijd maar
zo: een auto heeft brandstof nodig
om te rijden, maar smeerolie om
soepel te blijven draaien en proble-
men te voorkomen. Wat de smeer-
olie voor de auto is, is de Aloë Vera
drank voor de mens.

MAART 2010
Mijn leven in een notendop! Ook nu
sta ik weer op een keerpunt in mijn
leven. Zoals de meeste mensen in
Kantens waarschijnlijk wel heb-
ben gezien, was ik nr. 6 op de lijst
van de PvdA. We hebben 5 zetels
behaald en zijn daarmee de groot-
ste partij. Als Jan Dobma weer
wethouder wordt, kom ik in de raad.
Hier heb ik veel zin in: een nieuwe

periode met nieuwe uitdagingen. In
Kantens was een opkomstpercen-
tage van 68% en de PvdA had de
meeste stemmen met een kleine
meerderheid ten opzichte van de
Christen Unie. Daarvoor wil ik alle
kiezers bedanken. We zullen ons
ook nu weer inzetten om er het
beste van te maken in Kantens en
in onze mooie gemeente Eems-
mond.
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Uitgevlogen
Wij zijn in 1967 in Kantens komen
wonen, mijn ouders, mijn zusje en
ik. Ik was nog geen 3 jaar oud,
geboren in Mensingeweer, gemeen-
te Leens. Wij woonden in de Kooi-
straat, nummer 12, toen een nieuw-
bouwbuurt. Een groot veld voor het
huis en een veld achter het huis,
waar veel gespeeld werd. Er waren
veel kinderen van onze leeftijd, dus
er was altijd wel iemand om mee te
spelen. Ik ging er naar de kleuter-
school en OBS de Klinkenborg, daar
zaten we met 3 klassen in 1 lokaal.
Klas 1, 2 en 3 bij juf Hamminga en
4, 5 en 6 bij meester Kuipers. Hand-
werken hadden we van mevrouw
Hiemstra, ik spreek haar nog wel
eens in het Hippolythushoes in
Middelstum, waar ook mijn
schoonmoeder woont. Als hoogte-
punt hadden we ieder jaar een Flo-
ralia, gehouden in t Schienvat, waar
je vele prijzen kon winnen. Om 12
uur, direct na schooltijd, mochten
we wel eens helpen klokluiden in
de toren van de Hervormde Kerk en
als je het touw goed vast had, vloog
je meters de lucht in! We gingen
regelmatig melk halen bij boer Bles,
van deze melk kookte mijn moeder

dan heerlijke custard-vla. Ook het
Boterdiep was ons speelterrein,
wij hadden een kajuitbootje waar
we vaak mee gingen varen en later
ook een kano. In de winter konden
we er schaatsen en warme choco-
melk bij boer Lammerts halen. Dan
was er nog de ijsbaan, waar je de
lekkerste kwast kon krijgen (war-
me citroenlimonade). Ook waren
we vele middagen aan het knutse-
len bij de familie Roggema, naast
de basisschool. Onze knutselwerk-
jes verkochten we later in Salem,
een gebouwtje van de Hervormde
kerk, de opbrengst ging naar de
actie 'Hoop voor Sahel'. De familie
Roggema verdubbelde onze op-
brengst, weet ik nog. En dan nog de
kindervakantieweken, die dankzij
vele vrijwilligers ieder jaar weer

een succes was. Ik heb in Kantens
gewoond tot begin 1987. Toen mijn
man (toen vriend) een baan kreeg
aangeboden bij DSM Geleen, ben
ik met hem naar het zuiden vertrok-
ken. Van 1987 tot 1990 hebben we
in Geleen gewoond, waar onze
oudste 2 zonen zijn geboren. Daar-
na zijn we verhuisd naar Sittard,
waar de jongste zoon is geboren.
Toen dat goed beviel, hebben we
een huis gekocht aan de rand van
Sittard. Als ik de straat uitloop sta ik
in het weiland, grensgebied tussen
Nederland en Duitsland. Zo woon ik
toch een beetje op het platteland,
met een binnenstad op 5 minuten
fietsen afstand. Hier konden onze
kinderen naar hartenlust buiten
spelen en toch een beetje het
“dorpsgevoel” opdoen. Ondertus-
sen zijn onze kinderen 22, 20 en 15
jaar oud. Mijn man werkt nog steeds
bij DSM en ik vervang op een school
voor kinderen met spraak-, taal- en
gehoorproblemen, als onderwijs-
assistent. Thuis praten we nog
steeds Gronings (onze kinderen
verstaan het goed, kennen Ede Staal
en de jongste is fan van FC Gronin-
gen, kent ook het volkslied). We
hebben een “Groningse” wc: daar
hangt een boekje met Groninger
spreuken, een poster van 'Behoud
het Groninger Landschap' en na-
tuurlijk het Gronings volkslied.
Wisten jullie trouwens dat Ede Staal
hier heel bekend is? Paul van Loo

vertaalde liedjes van Ede Staal in
het Limburgs, Ivo Rosbeek deed
hierbij  de muziek. Met “'t  Is nog
noëts zoë donker geweës” haalde
het duo de eerste plaats in de Limbo
Top 10 van september 2003 en
bovendien de eerste plaats in de
jaarlijst van 2004. Van hun tweede
cd behaalde de Ede Staal-cover
“Help mich durch dees nach” in
oktober 2005 een derde plaats in de
Limbo Top 10 en in januari 2006
bereikte “D'r Zoëmer is vuurbie”
eveneens een derde plaats.
Ondertussen wonen mijn ouders al
weer jaren in Middelstum, waar we
regelmatig te vinden zijn. In Kan-
tens kom ik nog zelden, maar het
zal altijd een warm plekje in mijn
hart houden.

Groeten aan iedereen
die mij nog kent!
Metha Hoeksema-Westra
_______________________________________

Uitvaartvereniging
Kantens
Algemene
ledenvergadering
Dinsdag 20 april om 20.00 uur
in t Schienvat te Kantens.

Agenda:
1. Opening;
2. Vaststelling agenda;
3. Ingekomen stukken en

mededelingen;
4. Notulen A.L.V. 17 april 2009;
5. Info uitvaartverzekering

Twenthe nv;
6. Jaarverslag;
7. Financieel verslag;
8. Verslag kascommissie;
9. Vaststelling contributie;

10. Huishoudelijk reglement;
11. Rondvraag;

1 2. Sluiting.
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Geert de Vries
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Landbouwvereniging
Middelstum-Kantens, verscheen in 1983 het Boerderijenboek Mid-
delstum-Kantens. In dit boek, bestaande uit bijna 600 pagina's, werd een
complete beschrijving gegeven van de boerderijen en hun vroegere en
huidige bewoners in het gebied, geïllustreerd met foto's en plattegron-
den. Daarnaast werd een vrijwel volledige beschrijving van de plaatse-
lijke geschiedenis gegeven, met de nadruk op de agrarische ontwikke-
ling. De voorzitter van de toenmalige landbouwvereniging en tevens
voorzitter van het stichtingsbestuur van het boerderijenboek, was Geert
de Vries uit Kantens. Binnenkort, 27 jaar later, verschijnt het tweede
Boerderijenboek Middelstum-Kantens. Over het hoe en waarom van het
uitgeven van een nieuw boerderijenboek, laten we Geert graag aan het
woord:

Wat was(waren) de reden(en) om
het Boerderijenboek opnieuw sa-
men te stellen?
De voornaamste reden was dat er
heel erg veel veranderd is in 27 jaar
door toedoen van de ruilverkave-
lingen en de schaalvergroting. Van
de 180 bedrijven in 1983 zijn nu nog
110 actief als boerenbedrijf. De rest
is woonboerderij of hobbybedrijf.
We laten deze ontwikkeling zien
aan de hand van perceelskaarten
van de oude en de nieuwe situatie.
Waarin verschilt het nieuwe Boer-
derijenboek van de eerste uitgave?
Het eerste boek was in zwart/wit
uitgevoerd met een aantal kleuren-
platen om in te plakken. Het nieuwe
boek is volledig in kleur uitgevoerd.
Bij de geschiedenis per boerderij,
wordt een gedeelte in tabelvorm
gepresenteerd. De nieuwe gege-
vens zijn volledig uitgeschreven.
Wat gebleven is, is een aantal hoofd-
stukken over de historie in ons
gebied, zoals o.a. Wierdenland
Wonderland, De verdwenen dorps-
kerk van Eelswerd en De boerin
door de eeuwen heen.
Het boek wordt uitgegeven door de
Stichting Boerderijenboek Mid-
delstum-Kantens. Wie nemen er
deel in deze stichting en waren zij
ook betrokken bij het eerste boek?
De stichting is in 1978 begonnen
als Commissie Boerderijen-
boek. De bedoeling was om
in 1981 het boek klaar te
hebben ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan van de
Landbouwvereniging Mid-
delstum/Kantens. Het werd
uiteindelijk pas augustus
1983, want er zit toch
meer werk in dan
van te voren was

bedacht. Bij de fusie van de Land-
bouwvereniging Middelstum/Kan-
tens met Nittersum/Stedum, werd
de commissie zelfstandig en om-
gevormd tot een stichting. De leden
bleven dezelfde personen. In de
loop der tijd raakten we twee man
kwijt door verhuizing en te drukke
werkzaamheden. Daarnaast zijn
ondertussen Geert de Boer en Men-
co Holtman overleden.
Een boek uitgeven vraagt veel voor-
bereiding en tijd. Vertel eens over
de werkzaamheden, zoals wie deed
wat.
Momenteel werken we als redac-
tie met drie man: Kees Reinders,
Jacob Klugkist en ik. De laatste
controle wordt nu door Kees Rein-
ders als eindredacteur uitgevoerd.
Tegelijkertijd krijgt de penning-
meester, Doeke Jensma, het erg
druk met het registreren van alle
voorintekeningen. En zo doet ieder
wat, elk naar zijn kunde en moge-
lijkheden. Het verhaal begint met
veel praten: wat willen we in het
boek kwijt en hoe pakken we het
aan. Daarna stellen we vragenlijs-
ten op voor de bewoners van de
boerderijen en verwerken we deze
gegevens. Deze gegevens contro-
leren we op het Kadaster en het
Archief in Groningen. Het fotografe-
ren van de boerderijen hebben we

uitbesteed aan de fotoclub
De Pollen te Warffum, Piet
van der Wal heeft die taak
in hoofdzaak op zich ge-
nomen. Vervolgens zoe-

ken we de meest geschik-
te foto's uit. Daarna moe-

ten de verkregen
gegevens tot
een lees-
baar verhaal

geschreven worden. Dat verhaal
laten we op inhoud controleren door
de bewoners. Dan pas kan de tekst
naar de drukker, Sikkema in Warf-
fum. Er volgen dan drukproeven en
voorstellen voor de lay-out. Iedere
keer wordt de tekst weer zorgvul-
dig gelezen en wordt er met elkaar
overlegd.
We hebben het eigenlijk met elkaar
gedaan. In het beginstadium kun-
nen velen actief bezig zijn, maar
naarmate het boek vordert wordt
het steeds specialistischer. Uitein-
delijk zal er dan weer een boerde-
rijenboek zijn ontstaan. Veel werk?
Ja, maar gelukkig komt niet alles
tegelijk en gelukkig hoef je dat niet
alleen te doen. Met elkaar bereik je
heel veel.
Het boek is een soort geschiede-
nisboek van de plaatselijke boe-
renbevolking. Hoe zijn jullie aan al
deze informatie gekomen?
Naast de informatie van de bewo-
ners kun je voor informatie terecht
bij het Kadaster en de Archieven in
Groningen. Daarnaast is er al veel
in druk verschenen, waaruit je heel
wat wetenswaardigheden kunt ha-
len. Ook beschikken we over kaar-
ten van de ruilverkavelingen waar-
op alle percelen staan vermeld.
Hoe kijk je terug op de afgelopen
voorbereidingstijd en het resultaat
hiervan: het tweede Boerderijen-
boek Middelstum-Kantens?
Terugkijkend op die tijd denk ik aan
al die uren achter de computer, het
overleggen en samen uitzoeken.
Het is een goede tijd geweest. Wat
kennis betreft verrijkt het je enorm.
Het resultaat is naar ons idee een
heel mooi boek!
Wanneer,  door  wie,  aan  wie  en
waar wordt het eerste exemplaar
van het tweede Boek overhandigd?
Op vrijdag 14 mei a.s. wordt het
eerste exemplaar van dit boek over-
handigd aan dr. Egge Knol, conser-
vator van het Groninger museum.
Zijn verre voorouders waren boer
te Startenhuizen en Rottum. Boven-

dien is hij bekend van zijn verhalen
bij  RTV  Noord.  De  bijeenkomst
begint om 14.30 uur in t Schienvat
in Kantens.
Ik wil natuurlijk ook zo'n exemplaar
in mijn bezit hebben. Hoe kan ik
daar aan komen?
Door eenvoudig vóór 15 apri l

 55,00 over te maken op re-
keningnummer 3422.62.394 t.n.v.
Stichting Boerderijenboek Mid-
delstum-Kantens te Middelstum.
Bij de omschrijving moet je wel je
naam en adres duidelijk vermel-
den, want we sturen je een ont-
vangstbevestiging, waarmee je op
vrijdag 14 mei na 16.00 uur je boek
kunt afhalen in t Schienvat. Ook op
zaterdag 15 mei is daarvoor gele-
genheid van 10.00 tot 16.00 uur.
Nadien is het boek te verkrijgen bij
de VVV, Concordiaplein in Mid-
delstum (openingstijden ma. t/m
zat. 10.00 - 12.00 uur en wo. 13.30
- 15.30 uur). Ná15 april kost het
boek  65,00. Als het boek moet
worden toegezonden komt daar nog

 8,50 bij voor verpakking en porto.
Dus het boek kost inclusief verzen-
ding vóór 15 april  63,50 en daarna

 73,50. Natuurlijk heb ik altijd wel
een stapel boeken liggen aan de
Bredeweg 20 te Kantens.
De informatiefolder ligt momenteel
in t Schienvat om mee te nemen.
Ook op internet is hij te vinden op
www.boerderijenboekmiddelstum-
kantens.nl
Komt er (ooit) nog een derde Boer-
derijenboek Middelstum-Kantens?
Het zou leuk zijn als dat zou gebeu-
ren. Maar dan zal er wel een vol-
gende ploeg mensen moeten aan-
treden. Dat eenzelfde groep men-
sen die twee boeken samenstelt
met 27 jaar tussentijd is al uniek
genoeg!!
Bedankt voor dit interview en suc-
ces met de laatste activiteiten hier-
omtrent!

Alette de Vries-Rennen



8

Vereniging Dorpsbelangen Kantens
OPROEP AANMELDING BESTUURSLEDEN
Hierbij doen wij een oproep voor nieuwe bestuursleden. Het huidige
aantal bestuursleden is minimaal dus er is plaats genoeg. Ben jij degene
die goede, leuke ideeën heeft over de dingen die in het belang van ons dorp
zijn, meld je dan aan bij één van de bestuursleden of kom gewoon eens
langs op een vergadering. We vergaderen meestal de tweede maandag
van de maand in t Schienvat.

Er vallen twee commissies onder
de Vereniging Dorpsbelangen Kan-
tens, namelijk C.S.C.W. (Commis-
sie voor Sociaal en Cultureel Werk)
en de speeltuin 't Spruddernust.
Speeltuin 't Spruddernust
Voor de speeltuin zijn we ook op
zoek naar nieuwe bestuursleden.
Vele handen maken licht werk, dus
proberen we het aantal bestuursle-
den zo hoog mogelijk te houden.
Het onderhoud van de speeltuin is
dan goed te doen en de organisatie
van feestelijke acties wordt ge-
makkelijker. Het is uiteraard ook
gewoon leuk om mee te doen, nieu-
we ideeën in te brengen en de
speeltuin levendig te houden. Kort-
om, meld je dus aan bij één van de
bestuursleden. Wie dat zijn? Kijk
even op www.kantens.nl onder 'ver-
enigingen'. Oproep leden voor re-
dactie website. Het is alweer 2
jaar geleden dat de website van
Kantens, www.kantens.nl, is ver-
nieuwd.
De site wordt momenteel door on-
dergetekende onderhouden. Je zult
begrijpen dat dit veel werk is. Een
aantal verenigingen draagt zelf zorg
voor nieuwe informatie op de web-
site. Ben je een beetje handig met
de computer, dan is het mogelijk
om voor jouw vereniging ook zelf
informatie te plaatsen op de websi-
te. Daarnaast is er een redactie in
oprichting waarvoor nog leden
worden gezocht. De taak van een
redactielid kan divers zijn, van het
signaleren van gebeurtenissen in
het dorp tot het actief schrijven van
nieuwsartikelen. Of zelfs geheel

andere bijdagen aan de website.
De keuze is aan jezelf. Indien je wilt
bijdragen aan de website van Kan-
tens, meld je dan bij de redactie. Dit
kan via redactie@kantens.nl of via
de bestuursleden van Vereniging
Dorpsbelangen Kantens. Uiteraard
kun je naar dit e-mailadres ook
incidentele 'kopij' sturen.

INFORMATIEAVOND
BEGRAAFPLAATS KANTENS
Graag willen we nog even de infor-
matieavond onder de aandacht
brengen. In de vorige t Lougnijs en
op de website vindt u meer infor-
matie.

JAARVERGADERING
De jaarvergadering van VDK staat
gepland op woensdag 12 mei om
20.00 uur in t Schienvat. De verga-
dering is vrij toegankelijk, dus kom
gerust langs om de vergadering bij
te wonen.

Namens VDK,
Geert Doornbos
T 557250

Secretariaat VDK
Langestraat 37
9995 PD Kantens
T 551938
dorpsbelangen@kantens.nl
dorpsbelangen.kantens.nl
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Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T0900 - 9229 (0,10 p.min)

TANDARTSEN:
”Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.”
______________________________________

27/ 28 maart
H. Meursing - Middelstum
T 0595  552292
2 april
P. Brouwer - Uithuizen
T 0595  431642
3 april
M.J. den Engelse-Boelkes - Ezinge
T 0594  622121
4 april
J.F. Perdok - Baflo
T 0595  472723
5/6 april
Tandartsenpraktijk Loppersum -
Loppersum
T 0596  572818
7/8 april
A.M. van Waes  Uithuizermeeden
T0595  413684
10/11 april
Tandartsenpraktijk Loppersum -
Loppersum
T 0596  572818
17/18 april
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies - Winsum
T 0595  441545
24/25 april
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies - Winsum
T 0595  441545

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

PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. Drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. tussen 8.00 - 8.15 uur.
T06 - 51255926
______________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084
______________________________________

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK
EVA:
Voor vragen en het maken van
afspraken: T 0595 - 557131
Voor dringende vragen of voor de
bevalling: T06 - 13731172
______________________________________

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613

Oud papier
Woensdagavond

2 juni

T 551788

5 mei Bevrijdingsdag
Kantens, Rottum en Stitswerd
Op 5 mei a.s. wordt herdacht dat het 65 jaar geleden is dat Nederland
bevrijd werd. Net als 5 jaar geleden is er weer een optocht van versierde
wagens en andere voertuigen met als thema ”toekomst”. Mocht je hier
nog geen bericht over hebben gehad en je wilt toch graag meedoen met
de optocht meld je dan aan bij m.miske@hetnet.nl Het zou mooi zijn als
elk dorp wederom door de inwoners versierd wordt en bijvoorbeeld een
ereboog maakt die door een jury zal worden beoordeeld, dus wie maakt
de mooiste boog (voor iedere boog staat, net als voor het bouwen van een
praalwagen die gebouwd wordt, een bedrag ter beschikking). Geef dit dan
ook door. 's Avonds zal er een feestavond zijn in t Schienvat met zang en
toneel en ander vertier. Het Feestcomité is bezig om een gezellige dag te
organiseren maar om dit allemaal te bekostigen zal er binnenkort een
lijstcollecte huis aan huis worden gehouden. Het volledige programma
van 4 en 5 mei wordt huis aan huis bezorgd. Het Feestcomité hoopt dat
iedereen mee wil werken zodat het weer een onvergetelijke dag wordt.

C.S.C.W./Feestcomité

Begraafplaats Kantens krijgt opknapbeurt
Een aanzienlijk aantal graven op onze begraafplaats verkeert in slechte
staat. Het cementwerk is her en der afgebrokkeld, stukken liggen er los
bij. Sommige hekwerken zijn losgekomen. Grint is vak overwoekerd met
mos en onkruid. En tenslotte zijn de opschriften van de oudere graven
vaak onleesbaar geworden door o.a. overgroei met korstmos.

Tijdens een handtekeningenactie
in september 2009 bleek dat veel
dorpelingen zich hier aan ergeren
en een opknapbeurt toejuichen.
De gemeente Eemsmond heeft ons
dorp middels een buurtbudget geld
ter beschikking gesteld, waarmee
wij  de  graven  in  eerste  instantie
weer leesbaar en schoon kunnen
maken. Herstelwerkzaamheden
van kapotte graven zullen hierna
aan de orde komen.
Om tot actie te komen is er een
informatieavond georganiseerd in t
Schienvat op woensdag 31 maart
om 20.00 uur.

Te gast zullen zijn dhr. Albert-Erik
de Winter, projectleider Land-
schapsbeheer Groningen en dhr.
Reint Wobbes, bestuurslid Stich-
ting Oude Groninger Kerken.
Er zal een diapresentatie gegeven
worden over de Groninger grafcul-

tuur en gesproken worden over de
praktische kant van het herstellen
van de grafmonumenten.

Het doel van de avond is een groep
vrijwilligers te vinden, die bereid is
een cursus te volgen van twee
theorieavonden, een praktijkdag en
een excursiedag. Met deze cursus
kunnen de vrijwilligers de nodige
werkzaamheden dan zelf gaan uit-
voeren, natuurlijk in nauwe samen-
werking met de praktijkbegelei-
ders van SOGK en Landschapsbe-
heer Groningen.

Bent u geïnteresseerd en bereid de
komende zomer aan de slag te
gaan, dan nodigen wij u uit deze
avond bij te wonen.

Namens VDK secretaris
Marjolein Kromhout
T 551938



10

Een bezoekje...ja graag!
Bij de Zonnebloem hebben ze al jarenlang vrijwilligers (vrouwen en
mannen) die eens in de zoveel tijd een bezoekje brengen bij iemand die
daar behoefte aan heeft. Op verzoek van de Zonnebloem wil de Vrouwen-
raad onderzoeken of er in onze dorpen mensen zijn die daar belangstelling
voor hebben. Voor zo'n bezoekregeling zijn twee groeperingen nodig.

Wij zoeken 1:
Vrouwen of mannen die het leuk
vinden om iemand met een be-
zoekje wat gezelligheid te brengen.
Een kopje thee of koffie drinken, een
spelletje, een praatje maken, mis-
schien bij mooi weer een ommetje
maken. Dat hoeft niet wekelijks. U
kunt in onderling overleg afspreken
hoe vaak en wanneer u langs komt.

Wij zoeken 2:
Mensen die graag bezocht willen
worden. Als u altijd alleen zit, kan
een dag lang duren. Als er zo nu en
dan iemand langs komt waar het
mee klikt, kan het een verzetje
worden waar u naar uitkijkt. Voor
beide onderdelen kunt u zich tot 19
april aanmelden bij:
mw. Groenhof, T 551228 of bij
mw. Steendam, T 551633

Breigaren
Ons commissielid Dina Pieterman,
Noorderweg 3 te Zandeweer breit
samen met haar zuster voor een
goed doel. Dekentjes, truitjes en
mutsjes voor kinderen in Bulgarije.
Mocht u resten breigaren hebben
die u wel kwijt wilt, dan is het zeer
welkom bij Dina.
U kunt contact met haar opnemen
via T 06-29143764 en dan haalt ze
het bij u op.

Mobiele telefoon
Half maart hadden zich hiervoor 15
personen aangemeld. U kunt nog
altijd meedoen.
T 551228 enT 551633

Het voetbalseizoen
gaat weer beginnen!
Na een winterstop die op sommige
momenten wel jaren leek te duren,
begint het voetbalseizoen voor de
teams van VV KRC eindelijk weer.
Hoewel de schaatspret voor een
tijdje ook wel leuk is, geniet ik zelf
toch het meest van een lekker potje
voetbal. Iedere zaterdagochtend
weer blauwbekken op een vreemd
veld of op het vertrouwde gras van
sportpark de Kooi aan de Bredeweg
blijft toch kicken. Het team waar ik
in speel, namelijk de D1, speelde
vorig jaar voor het eerst in een elftal
en dat ging verrassend goed. Uit-
eindelijk werd de derde plaats op
de ranglijst behaald en daar was
iedereen zeer tevreden mee. In het
nieuwe seizoen proberen we om
opnieuw te knallen en een goede
klassering te behalen. Ook voor de
E1 was het vorig seizoen een zeer
succesvol gebeuren, het kam-
pioenschap werd ternauwernood
gemist. Hopelijk lukt het dit seizoen
voor de E'ers! KRC start net als voor
de winterstop het seizoen met twee
F-zeventallen. Hoewel er door bei-
de teams niet al teveel sportief
succes was, zag je andere elemen-
ten die het voetbal aantrekkelijk
maken wel degelijk bij de jongsten
onder ons, namelijk vechtlust en
plezier in het spel. Plezier, dat ont-
breekt eigenlijk nooit bij VV KRC!

Nils Reiffers

Dankzij de inkomsten uit de jaar-
lijkse collecte kan het Nationaal
Fonds Kinderhulp elk jaar tiendui-
zenden kinderen helpen. Kinderen
die in hun leven veel ellende heb-
ben meegemaakt en ook "een beet-
je gewoon geluk" verdienen. Din-
gen die soms zo gewoon lijken, zijn
voor een grote groep kinderen in
Nederland niet weggelegd. Van 18
tot en met 24 april gaan er daarom
bijna 25.000 vrijwilligers op pad
met de collectebus van Kinder-
hulp.

In Nederland krijgen jaarlijks onge-
veer 250.000 kinderen (1 op de 20)
te maken met jeugdzorg, meestal
als  gevolg  van  problemen  in  de
thuissituatie. Soms is de hulpvraag
vrijwillig, soms heeft de kinder-
rechter ingegrepen en wordt een
kind onder toezicht geplaatst. De
jeugdzorg helpt kind en gezin met
intensieve thuisbegeleiding en dag-
hulp. Daarnaast kan een deel van
de kinderen niet thuis blijven wo-
nen en wordt in een leefgroep of
pleeggezin geplaatst.

Onderweg in Rottum
Zaterdag 10 april is om 15.00 uur de opening van een nieuwe expositie
in het kerkje van Rottum. Tot juni exposeert Fred Reiffers onder de titel
"Onderweg", foto's van dicht bij en ver van huis.
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Jetlag
Tegenwoordig is het mogelijk om van Groningen rechtstreeks naar
Turkije te vliegen. Stijg je op vanaf Groningen Airport (gewoon vliegveld
Eelde dus) dan kom je ongeveer drieëneenhalf uur later in Alanya. De tijd
is viereneenhalf uur later, want het is daar een uur verschil met onze tijd.
Je horloge moet een uur verder.
Dat tijdsverschil is even wennen, omdat je lichaam nog aan de oude tijd
gewend is. Dat heet een jetlag. Een kleine, maar een echte jetlag. Eigenlijk
heet het alleen zo als je met een straalvliegtuig gaat, want een jet is een
straalvliegtuig. En lag betekent achteraan lopen. Je lichaam loopt nog een
beetje in de oude tijd er achteraan. Kennelijk had je in de tijd dat je met
een Dakota vloog, geen last van jetlags. Toegegeven, zo'n propellervlieg-
tuig ging een stuk langzamer. Maar toch, een proplag.
Lusteloosheid, vermoeidheid, concentratieverlies. Dat zijn de kenmer-
ken. Kortom een vervelend gevoel. Na enkele dagen ben je gewend.

De mensen die niet vliegen kennen dit verschijnsel ook.
Dat is a.s. zaterdagavond 27 maart om twee uur 's nachts. Eigenlijk
zondagmorgen. Plotseling wordt de klok een uur verder gezet. Het is
ineens drie uur. Net als in het vliegtuig naar Turkije krijgen we een uur
te weinig. Nu heet het geen jetlag, maar zomertijd. En jawel hoor, ik heb
gelezen dat mensen vermoeid raken, lusteloos zijn en zich slechter
kunnen concentreren.

Waarom doen we onszelf dat aan?
Vroeger was tijd niet zo heel belangrijk. De zon ging op en de zon ging
onder. Of je stond op of je ging naar bed. Daartussenin gebeurde alles.
De kippen doen het nog steeds zo. En een heleboel andere dieren ook.
Wat later waren mensen in staat om uit te rekenen waar de zon midden
op de dag in het zuiden stond. Dat noemden we twaalf uur. Dat betekende
dat bijna iedere plaats op aarde een andere tijd had. Geen enkel probleem.
Iedereen deed het ermee.
De locomotief werd uitgevonden. Als je dan van A naar B ging had je
ingewikkelde omrekentabellen nodig. Honderd kilometer oostelijker of
westelijker scheelt al gauw tien minuten. Een spoorboekje was niet te
maken. Je kwam een andere tijd aan dan de reistijd opgeteld bij de
vertrektijd. Je zou kunnen zeggen een steamlagje. Nederland kreeg één
tijd. In Amsterdam was het even laat als hier. Maar in Duitsland had je
een andere tijd. De oorlog heeft er voor gezorgd dat we nu gelijk lopen.
Onze oosterburen brachten ook zomer- en wintertijd. Na de oorlog is dat
weer afgeschaft. In 1973 dachten we de energiecrisis te beteugelen met
een herinvoering van de zomertijd. Ik geloof dat het weinig opleverde.

Behalve de al genoemde ongemakken die de omschakeling met zich mee
draagt geeft het verder een enorme verwarring. Al ruim dertig jaar gaan
we jaarlijks een keer voor- en een keer achteruit. We raken er niet aan
gewend. Vraag de eerste beste voorbijganger die je tegenkomt of het nu
eind maart eerder licht is of juist niet en hij zal peinzend nadenken hoe
het ook al weer zat. Wordt elf uur nu twaalf uur of tien uur? Gaat de klok
nu vooruit of achteruit. Vele mensen blijven nog weken volhouden dat het
nu op dat tijdstip eigenlijk een uur vroeger is. Een beetje zoals met de euro,
je blijft omrekenen naar guldens. Dat omrekenen is zinloos. Als je goed
omrekent, zoals vroeger dus, dan is de hoogste stand van de zon op 27
maart om ongeveer 12.39 uur en op 28 maart om 13.39 uur berekend in
Groningen. Wij leven eigenlijk bijna veertig minuten te laat en een dag later
één uur en veertig minuten te laat. Dus als mensen vanaf eind maart
zeggen: eigenlijk is het nu twee uur in plaats van drie uur, zeggen wij: nee,
het is tien voor half twee.

Zijn we eindelijk gewend dan vliegen we eind oktober weer terug van
Alanya naar Eelde.

Eric de Klerk

Waarom eten we met Pasen eieren?
We eten met Pasen eieren omdat het vroeger één van de weinige
voedingsmiddelen was die in de lente beschikbaar waren. Bovendien
dacht men dat eieren het lichaam kracht gaven. Eieren hadden ook een
symbolische functie. Pasen is het feest van het nieuwe leven. Het ei en
het kuikentje zijn daar de symbolen van. Voor anderen was het ei de
symbolische steen die het graf van Christus afsloot en met Pasen
weggerold werd.

Eieren
Toen er nog geen chemische kleur-
stoffen voorhanden waren, kleurde
men de kippeneieren met natuurlij-
ke verfstoffen. De eieren werden
hardgekookt in hun kleurbad. Voor
goede resultaten werden vooral
witte eieren gebruikt. De gekleurde
eieren werden tijdens de paasda-
gen gewoon gegeten.

Om gele eieren te krijgen, gebruik-
te men uienschillen, voor rode of
paarsige rode kool of bieten. Met
lindebloesem verschenen roze ei-
eren en met spinazie kregen de
eieren een groene kleur. Doordat
deze kleurstoffen maar een beperkte
kleurkracht hadden, bleven de eie-
ren een beetje licht van kleur.

______________________________________________________________

Stille Week Vespers in Antoniuskerk
In de week voor Pasen, de Stille- of Goede Week genaamd, worden er in
het koor van de Antoniuskerk Vespers gehouden. Een Stille Week Vesper
is een korte, ingetogen viering van 19.30  20.00 uur waarin de kruisgang
van Jezus Christus wordt gevolgd, op weg naar Goede Vrijdag. Er worden
enkele teksten uit de Bijbel gelezen, er wordt gebeden en gezongen en er
zijn stiltes. Jan Venema en Dieuwke Evenhuis hebben de Vespers
voorbereid. U bent zeer welkom, welke kerkelijke achtergrond u ook
heeft!
________________________________________________________________

Kinderen zingen met Pasen
Het kinderkoor van de Chr. Basisschool uit Bedum o.l.v. Ukelien Reisiger
zal de Paasdienst in de Antoniuskerk op eerste Paasdag extra luister
bijzetten. De dienst begint om 10.00 uur en vooraf wordt er een Paasontbijt
georganiseerd in gebouw Salem. Van harte welkom!
______________________________________________________________

Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Edwin Velvis organiseert:

Voorjaarsconcert in de Andreaskerk te Westeremden
Op zaterdag 10 april 2010 om 20.00 uur
Organist: Peter van Dijk - Solisten: Martin Sprenger en Edwin Velvis

Informatie en reservering:
Marjan Veldman T 552424 /albertmarjan@home.nl
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GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings  te schrieven ,

zoaans:
lougnijs, riemkes, stukjes,
recept, etc.Grunneger resepten

POASKEAAIER
Pak joen grootste snertpaan.
Gooi hom hoast vol wotter.
Bring t wotter aan kook.
Pak aaier en kiek ien bak mit wotter
of ze zinken.
Dou der genog  aaier ien (dij zonken
binnen).
Der mot plm 5 cm wotter boven
aaier stoan.
Kooktied (t wotter nait loaten bor-
reln, mor wel hait):

n zaacht aai: 3 à 4 minuten
n haalfzaacht aai: 5 à 6 minuten
n haard aai: 8 minuten
De kooktied is ook òfhankelk van
de grootte van aaier. Aans tied om
is  aaier loaten schrikken ien kold
wotter.

Poaskebloumen
(Narcissen )

Poaske…In de heldre mörgen,
Deur de veurjoarszun omstroald,
Bluien blanke Poaskebloumen,
Steerns oet de hemel hoald.

Poaskebloum; op t eerste feest van
Veurjoarsriekdom, veurjoarspracht,
Paast gain aander, beter, rieker,
As zo'n mooie Poasbloumdracht.

S. van Hasselt (1900  1941 )
Oet:
Groningse volksgebruiken
door Fré Schreiber

Deze keer een gedicht van de Drent-
se dichteres Anneke Mensen-Sie-
gers, over een geliefde lentebode
die het ook niet altijd even gemak-
kelijk heeft.
In Drenthe schrijven ze ao, in Gro-
ningen oa, let er maar eens op.

Het krokuswichie
Oh, nuver wichie,
in dien paorsgeelwit paoskekleid;
lonkend naor zunlicht.
kiek, kiek, daor staaist:
weer of gien weer.
in volle wind en regen,
't rokkie verlept, verdaon;
verslaofd an
in dien blootie staon,
vannaacht lillijk
deur 'n vorst verkracht.
'k zul dai zo geern
in pronkvolle dracht
't hoes in haolen,
of naor 't zunlicht draogen.
te laot…
deur meertse grillen
leeg bai de grond
vermold, vermoord.

KNUTSELEN
VOOR PASEN
Hallo jongelui. We hebben weer
iets leuks bedacht voor de Paasza-
terdag. Natuurlijk gaan we eerst
weer eieren zoeken. Misschien
komt de Paashaas dan ook weer
langs. Daarna gaan we knutselen.
Voor de kleinsten zijn we van plan
om een placemat te gaan maken
met bijbehorende servetringen. Wat
we voor de groten gaan maken,
blijft nog even een verrassing. Wel
moeten jullie een leuke foto van
jezelf meenemen, of van iets an-
ders dat je erg leuk vindt. Hou de
flyers  in  de  gaten,  dan  weet  je
precies hoe laat het begint. Achter-
op die flyers staat weer een kleur-
plaat. Wie de mooiste maakt wint
een prijsje.

E. Holst

Herdenking 4 mei
Dit jaar gedenken wij weer samen
met de Burgemeester en het Colle-
ge diegenen, die voor ons land ge-
vallen zijn in de diverse oorlogen.
Jammer genoeg kunnen wij de
nabestaanden van diegenen, ver-
meld op de Plaquette aan het voor-
malig Gemeentehuis, niet meer
achterhalen. Als u nog iemand
weet, wilt u ons dat dan melden,
zodat wij ze kunnen uitnodigen. Het
verloop van de viering vindt u in het
volgende t Lougnijs.

E. Holst

Wandelvierdaagse
31 mei, 1, 2 en 3 juni
Startplaats: t Schienvat
Inschrijven: 17.45 uur
Start: 18.00 uur
Afstand: 5 KM
Inschrijfgeld:  3.50
Één avond meewandelen is ook
mogelijk à  1,50 (dagmedaille)
C.S.C.W./sportreaal

M. Miske

Poask
s Soaterdoags veur Poask gingen wie ien tob,
dat was mie n gespaddel en geschrob,
van dij gevolgen aal aan ons glom en blonk,
want sundoags kregen wie onzent poaskepronk.
Hail groots zaten wie aan poasketoavel, mit n knivvel om  snoet,
ien nijmoudse tied zel dat wel n paasbrunch haiten,
mor dat konnen wie toun nog nait waiten,
bakker brocht op meterslaange plaanken wit/zuit- en krintestoet.
Moeke kookte aaier, ien n haile grode paan, wel drij stieg,
op stoet roombotter, n beker sukkeloamelk, baaide vris van boer,
stìnzat waren wie en noa veul gestìn en geboer,
haren wie van aaier enzowathìn loater pien ien t lief.
Tegen poask dink ik weer haalftied
aan dij nuvere genougelke tied.

Aldert B. Ritzema

Padje
elk veegt
zien aigen padje schoon
 in winter snij
bie haarstdag blad
en as tr wieder
niks meer vaalt
din waiten wie zölf
wel wat.

Annie Mekel, Middelsom

Roadsel
Oplössing van nummer  2:
n Eend mit kop ien t wotter

Nije roadsel :
¼lle, òlle griezegraauw,
Staait ale nachten ien de daauw,
Het  gain vlees of bloud,
Dut ale  mìnsken goud.
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Agenda
Kantens
Zaterdag 27 maart
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 20.30 uur
Kinderdisco
21.00 uur
Karaoke

t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Overleg Speelweekcomité

Woensdag 31 maart
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub.
20.00 - 21.30 uur
Vergadering V.D.K.

Zaterdag 3 april
t Schienvat
13.00  - 16.30 uur
Paasmiddag (C.S.C.W.)

Maandag 12 april
t Schienvat
20.00 -  22.00 uur
V.D.K. vergadering

Maandag 26 april
t Schienvat
10.00  - 11.30 uur
Vervoerdienst (Vrouwenraad)

Dinsdag 27 april
t Schienvat
20.00 uur
C.S.C.W. vergadering

Woensdag 28 april
t Schienvat
19.30  - 22.30 uur
Bridgeclub

Vrijdag 30 april
Koninginnedag. t Schienvat open

Vaste activiteiten t Schienvat

Maandag
09.30  - 10.30 uur
Body Shape (conditietraining op
muziek)
19.30  22.00 uur
Cursus: korte verhalen schrijven

Dinsdag
09.45  - 11.15 uur
Volksdansen (bewegen voor oude-
ren)
19.30  21.30 uur
Schildercursus (o.l.v. Gerda On-
nes)

20.00  - 22.00 uur
Tai Chi (o.l.v. Jan Jansen)
20.30  21.30 uur
Herenvolleybal (Climax)

Woensdag
13.30  - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)

Donderdag
19.30  - 22.30 uur
Damclub (Het leert Vanzulf)
19.30  20.30 uur
Body Shape (conditietraining op
muziek)

Vrijdag
17.00  - 19.00 uur
Keuken open + dagmenu
19.30  22.30 uur
Biljartclub (De Kleine Tafel)

Zaterdag
14.00  - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON
17.00  20.00 uur
Keuken open + dagmenu
18.00  20.00 uur
Kaansterzangkoor (de Vlinthippers)

Zondag
14.00  - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON
Expositie met foto's van Annet Eve-
leens uit Rottum

WEEKEND MENU  4,75
Bestellen op T 551280
b.g.g. 0620839053,
ook voor de afhaal
Let op: op=op!

Vrijdag 2 april
Bamischotel + geb. ei
Zaterdag 3 april
Geb. aard./groente/vlees (gehakt-
bal of kippenpoot)
Vrijdag 9 april
Geb. aard./groente/vlees
Zaterdag 10 april
Geb. aard./groente/vlees
Vrijdag 16 april
Kapucijnerschotel + rauwkost +
spekjes
Zaterdag 17 april
Geb. aard./groente/vlees
Vrijdag 23 april
Nasischotel + geb. ei
Zaterdag 24 april
Geb. aard./groente/vlees
Vrijdag 30 april
Geb. aard./wortels/gehaktbal
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Rottum
Tot 8 april
Kerk Rottum
Dagelijks 09.00  - 17.00 uur
Expositie van Ede Blink
Toegang gratis

Vanaf 10 april
Kerk Rottum
Dagelijks 09.00  - 17.00 uur
Expositie van Fred Reiffers
Toegang gratis
______________________________________

Stitswerd
Elke maandag
Dorpshuis
20.00 uur
Repetitie Koor “Pavane”

Elke dinsdag
Dorpshuis
20.00 uur
Danscursus Heartbeat

Hallo allemaal,
Ook dit jaar organiseren we weer
een kindermiddag. Deze keer met
als thema: De toekomst! We heb-
ben voor dit thema gekozen omdat
dit ook het thema is op 5 mei, als we
de karrenoptocht hebben. We gaan
leuke muziekinstrumentjes maken,
en er wordt een verhaaltje verteld.
Het belooft dus ook deze keer weer
een gezellige middag te worden!

Datum: 4 mei 2010
Tijd: 13.00- 15.30 uur
Locatie: Pastorieweg 21
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

We zouden het leuk vinden als je
komt en je vriendjes en vriendinne-
tjes mogen ook meekomen hoor!
We vinden het wel handig om te
weten of je komt. Daarom willen
we je vragen om je bij een van de
onderstaande mensen op te geven.
Zou je dit wel vóór 1 mei willen
doen?
jalinamars@live.nl
gerard_mars@hotmail.com
Voor vragen, bel gerust naar
T 06 13306231

Tot dan

Groetjes, Evangelisatiecommissie
GKV

CHR. GEREF. KERK KANTENS
Helaas deze maand geen kopij
ontvangen
_________________________________________

DORPSKERK ROTTUM
28 maart
19.00 uur  ds. J. den Admirant
11 april
19.00 uur  ds. H. Poot
25 april
19.00 uur  ds. A. Lagendijk
_________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS - STITSWERD
4 april - Pasen
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor,
m.m.v. kinderkoor Chr. Basis-
school de Regenboog uit Bedum
11 april
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk,
Haren, bev. Ambtsdragers
18 april
10.00 uur  ds. G.A. Schoonheim,
Drachtstercompagnie
25 april
10.00 uur  ds. M.H. Langenburg,
Middelstum

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT) KANTENS
Zondag 28 maart
09.30 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur  ds. J. Oosterhuis, Winsum
Vrijdag 2 april Goede vrijdag
19.30 uur  ds. S.M. Alderda,
Hoogkerk
Zondag 4 april 1e Paasdag
09.30 uur  ds. S. Schaaij, Eelde
14.30 uur  ds. G. Meijer, Assen
Zondag 11 april
11.00 uur  ds. L.J. Josse,
Groningen
16.30 uur  ds. L.G. Boonstra,
Slochteren
Zondag 18 april
09.30 uur  ds. A.G. Bruijn,
Uithuizen
16.30 uur  ds. M.O. ten Brink,
Roodeschool
Zondag 25 april
09.30 uur  ds. S.S. Braaksma,
Roden
14.30 uur  ds. G.O. Sander, Assen
Zondag 2 mei
09.30 uur  ds. A. van der Sloot,
Bedum
14.00 uur  ds. L.G. van der Heide,
Boerakker
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Lezersfoto!
Vorig jaar rond deze tijd begon het broedseizoen al voor de IJsvogels. Half februari waren ze al te vinden rond
de broedplaatsen. Ik zoek ze er nu al weken, maar nog geen spoor van de IJsvogels te vinden. Nog geen
IJsvogelpoepje op een tak is er te zien. Op zich niet vreemd want ze hebben er nog weinig te zoeken. Door de
lage watertemperaturen zijn er nog nauwelijks visjes voor ze te vinden. De roofvissen en later de witvis zullen
later afpaaien dit jaar. Van hun kleine visjes zullen de IJsvogels veel later profiteren dit jaar. Alles is door de
vorstperiode een week of 6 uitgesteld.
Het is een bekend gegeven dat vele IJsvogels een hongerdood sterven gedurende wat langere vorstperiodes.
Hun eenzijdige jachttechniek speelt ze dan parten. IJsvogels zijn niet bepaald trekvogels, hoewel sommigen
richting de kust trekken gedurende strenge vorstperiodes. Het is dus nog even afwachten of ze dit jaar weer
verschijnen.
_______________________________________________________________________________________________________

Voorlopig programma Kaanster Kermis
27, 28 & 29 MEI 2010

Donderdag 27 mei
Kermis, Braderie/Vlooienmarkt
14.00  20.00 uur
Wilt u ook een plaats op de markt,
neem dan contact op met Miranda
Blaauwwiekel T T 552265
Kaanster Kermis Dart Toernooi:
aanvang 20.00 uur

Vrijdag 28 mei
Kermis v.a. 16.00 uur
Kids Disco Party: 18.30  20.30 uur
Crazy Fryday Night m.m.v. The
Different Showband vanaf 21.00 uur

Zaterdag 29 mei
Voor de zaterdag hebben we aller-
lei activiteiten op het programma
staan zoals een motor toertocht,
kuipsteken, "kouw schiet'n" en ook
zijn we bezig met één of twee lucht-
ballonnen die vanaf het sportveld
zullen vertrekken, maar dat kunnen
we nog niet met zekerheid zeggen.
's Middags en 's avonds is natuur-

lijk ook de kermis weer open.
Vanaf 21.00 uur zal de Hit Express
Party Tour de feesttent op z'n kop
zetten met een feest voor jong en
oud.
Net als voorgaande jaren wordt de
kermis weer verzorgd door de fa-
milie Folkerts uit Zwartsluis en ook
zal er weer het gehele weekend een
friet-/snackwagen bij de tent staan.
In de maand mei komen we bij u

langs (Kantens, Rottum en Stits-
werd) voor de verkoop van loten
van de grote Kaanster Kermis ver-
loting! Zoals u ziet is er weer een vol
en gezellig programma voor jong
en oud. Het volledige programma
kunt u lezen in het volgende t Loug-
nijs
Alvast tot ziens
op de Kaanster Kermis!
Kaanster Kermis comité


