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We mogen nooit vergeten!
De Tweede Wereldoorlog van 1940-1945 mag nooit worden vergeten. Op vijf mei herdenken wij dat Nederland
vijfenzestig jaar geleden bevrijd werd. Vijf jaar lang oorlog, onderdrukking en verzet. Dit verhaal heb ik
geschreven door te luisteren naar oudere familie en mensen uit het dorp en de omgeving. Ik ben tot de conclusie
gekomen dat er ook mensen zijn die er liever niet meer over willen praten. Het heeft een behoorlijke impact
gehad om te luisteren naar die mensen die de oorlogstijd bewust beleefd hebben. Wij als jongere generatie
kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het in die jaren is geweest om te leven.

Op tien mei 1940 wordt Groningen
bezet door de Duitse soldaten en
die trekken verder de provincie in.
In Middelstum wordt de Asingapoort
ook een hoofdkwartier van de Duit-
sers.
Het eerste oorlogsjaar verandert er
al veel, ook voor onze inwoners.
Kinderen mogen op elf november
voor het eerst sinds vele jaren niet
met hun lampionnen langs de deu-
ren lopen.
Ook het Sinterklaasfeest wordt in
menig huiskamer sober gevierd.

Het Kerstfeest wordt somber in deze
tijd. De Duitsers begonnen de teu-
gels strakker aan te halen met de
ene verordening na de andere.
Een oud inwoner vertelt: “Ik moest
naar Duitsland om daar te werk te
worden gesteld voor de Duitsers.
Maar dat wilde ik niet. Mijn pa werd
altijd geïnformeerd door iemand
van het verzet hier in Kantens als er
weer een huiszoeking kwam. Let
op! Vanavond of vannacht komen
ze weer langs. Ik werd gewaar-
schuwd en ging me verstoppen. In
de schuur zat een houten luik in een
stenen muur net onder de bedstee.
Deze ruimte diende voor winter-
opslag van aardappels. Via deze
ruimte kon ik onder de keukenvloer
komen en zo kroop ik naar de ruimte
onder de woonkamer. Deze ruimte
was wat dieper, en daar lag ik dan
plat op mijn buik of op de rug. Eén
keer schoot mij te binnen dat mijn
jas nog over een stoel hing in de
keuken met mijn papieren erin. Maar
gelukkig had mijn pa de jas aange-
trokken. Het was overal muisstil in
huis, totdat de Duitse landwachten
met een paar soldaten kwamen.
Er werd dan op de deur gebonkt.
Aufmachen! Landwachten waren
Nederlanders die de Duitsers hiel-
pen met bespioneren van personen
en gegevens door te geven aan hen.
Alles werd overhoop gehaald en
alles doorzocht.
Ik hoorde ze schreeuwen en hun
leren laarzen maakten veel lawaai
op de houten vloer. Pa had een
geweer voor de kop en men dreigde
hem dood te schieten omdat hij niet
wilde vertellen waar ik was. Wel
schenen ze met een zaklamp onder
de keukenvloer, maar ze konden de
ruimte onder de woonkamer en mij
niet zien. Ze hebben mij nooit ge-

vonden. Ook ben ik voor een inval
een keer gevlucht door de lande-
rijen. De Duitse soldaten lagen in
de slootwal op wacht. Ik hoorde hen
praten en zag hun gloeiende
sigarettenpeuken.
Na de vlucht hoorde je pas dat ze er
niks van hadden begrepen dat die
paarden, die in het land liepen, zo
wild werden.
Ik heb een hele tijd ondergedoken
gezeten op een boerderij bij
Eppenhuizen. Op veel boerderijen

Sako Huizinga werd op 25
april 1944 ontslagen door de
NSB-Burgemeester wegens
zijn arrestatie door de SD
wegens medewerking aan
een overval op het gemeen-
tehuis van Kantens, het mis-
bruik maken van papier en
stempels van de gemeente
en het illegaal verstrekken
van levensmiddelen aan on-
derduikers. Hij overleed
door de slechte behandeling
in Duitse gevangenschap.

Hendrikus Wittebol werd ook
op 25 april 1944 ontslagen door
de wegens zijn arrestatie door
de SD vanwege medewerking
aan een overval op het ge-
meentehuis van Kantens, het
misbruik maken van papier en
stempels van de gemeente en
het illegaal verstrekken van
levensmiddelen aan onderdui-
kers. Wittebol werd op 16 of 17
mei  1944  gefusilleerd  in  de
duinen bij Bloemendaal en ligt
begraven op de Erebegraaf-
plaats te Overveen.
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Uitvaartverzorging
Boersema

in de buurt zaten onderduikers. De
boer kon dan altijd van ver af zien of
ze onderweg waren voor een huis-
zoeking.”
In de wintertijd moest men om acht
uur verduisteren zodat er geen licht
van binnen naar buiten scheen en
op den duur mocht je ook niet meer
op straat komen. Vaak hoorde je
vliegtuigen die overvlogen naar
Duitsland voor bombardementen
daar. En je hoorde de Amerikaanse
vliegtuigen weer terug komen. Het
gebeurde vaak dat ze boven Noord
Nederland werden onderschept
door Duitse jachtvliegtuigen.
Het  waren  dan  hevige  lucht-
gevechten. In de omgeving van
Zandeweer maakte een Britse
bommenwerper een noodlanding.
Bij deze landing bracht de beman-
ning het er goed vanaf. Het toestel
had deelgenomen aan een bom-
bardement op Berlijn en werd op de
terugweg geraakt door afweerge-
schut. Ze hadden nooit gedacht
Nederland nog te halen op die koude
29 januari 1944.
Een inwoonster vertelt: “Ik groeide
op bij een oom en tante en een
nichtje. Mijn ouders hadden een
kwekerij in Doodstil. Maar de Duit-
sers wilden mijn oom ook naar
Duitsland hebben om daar voor hen
te werken. Op de kwekerij kwamen
altijd veel mensen en ook van het
verzet kwamen ze bij ons langs om
ons te waarschuwen voor de te
houden invallen. Vanavond niet
thuis zijn, want ze komen langs.
Toen was ik nog jong, maar verge-
ten doe je nooit hoe er op de deur en
ramen gebonkt werd. Als ze dan
binnen waren werd het hele huis
overhoop gehaald. Zelfs het bed
werd gevoeld van mijn tante of er
een of twee personen hadden ge-
slapen. Het waren soms angstige
nachten. De dag erna hoorde je dat
soldaten de hele nacht op wacht
hadden gestaan om op te letten of
mijn oom ook thuis kwam.” In de
vreselijke oorlog werd in Kantens
en Middelstum een NSB-er als
burgemeester aangesteld, dhr. J.
de Graaf.
Vanuit het gemeentehuis werden
distributiekaarten verstrekt aan de
inwoners. Deze kaart was voorzien
van naam, beroep en stempel van
de gemeente Kantens. Op deze
kaart werd aangetekend wat je
ophaalde op de bonnen zoals vlees,
boodschappen en schoenen. Op
het gemeentehuis werkte toen ene
Huizinga en die mocht graag rom-
melen met distributiekaarten en
stempels.
Zo kregen onderduikers ook hun
eerste levensbehoeften. Hij was lid
van het verzet en werd ontslagen

door burgemeester De Graaf. Hij
werd gearresteerd door de S.D.
(Sicherheitsdienst) omdat hij had
meegeholpen met voorbereidingen
op een overval op het gemeente-
huis. Het gemeentehuis van
Kantens werd op 28 januari 1944
overvallen en de bewakers werden
opgesloten in de grote kluis.
Ook op molen de Grote Geert zijn
vaak Duitse soldaten te vinden op
stelling. Want vanaf deze plek heb-
ben ze een geweldig uitzicht over
het hogeland en richting de stad.
Vanaf deze plek kunnen ze vliegtui-
gen horen en zien aankomen.
Terwijl mulder Geert Nienhuis druk
clandestien meel aan het malen is
voor de bakkers en inwoners. Veel
molens zijn door de Duitsers in
brand gestoken.
Op dertien april 1945 bereiken de
Canadese troepen Groningen en
begint de bevrijding van stad en
provincie. Er wordt overal fel ge-
streden en panden worden door
Duitsers in brand gestoken om
belangrijke informatie te vernieti-
gen. Sommige Duitsers verstoppen
zich in boerderijen en huizen, om op
deze manier uit handen te blijven
van de Canadezen. Steeds meer
klonk op straat de kreet “We zijn
bevrijd”.
Nu, na vijfenzestig jaar vieren wij
nog steeds Bevrijdingsdag en ei-
genlijk mogen wij nooit vergeten
wat er allemaal is gebeurd in die vijf
akelige oorlogsjaren. En natuurlijk,
onze verzetsmensen die het de Duit-
sers op alle fronten moeilijk
probeerden te maken in onze om-
geving. Helaas zijn er vijf uit deze
groep opgepakt en gemarteld in het
Scholtenhuis in Groningen en later
weggevoerd en doodgeschoten. Op
vier mei a.s. staan we stil bij hun
namen, die te lezen zijn op de ge-
denkplaat op onze voormalige
gemeentehuis.

Gerad Werkman
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Koninginnedag, 4 en 5 mei 2010!
Het is bijna zover: de activiteiten rondom Koninginnedag, de herdenking
op 4 mei en de festiviteiten op 5 mei a.s. in Kantens, Rottum en
Stitswerd. Het volledige programma ontvangt u binnenkort in uw
brievenbus. Toch vermelden we hier alvast de tijden waarop de activi-
teiten plaatsvinden.

Vrijdag 30 april van 10.00 - 13.00
uur:
vrijmarkt en priegelmarkt rondom
de Antoniuskerk in Kantens.
U kunt zich nog opgeven bij Mar-
ten Miske, T 552137 of via
m.miske@hetnet.nl (tot uiterlijk
woensdag 28 april!).

Dinsdag 4 mei 19.00 uur:
herdenkingsdienst in de Antonius-
kerk te Kantens, waarna aanslui-
tend de officiële herdenking plaats-
vindt bij de plaquette. Daarna is er
voor iedereen een kopje koffie in t
Schienvat.

Woensdag 5 mei:
optocht van versierde wagens door

Kantens, Rottum en Stitswerd.
Opstellen vanaf 12.30 tot uiterlijk
12.45 uur aan de Pastorieweg in
Kantens, aanrijden vanaf de ijs-
baan en jeugdhonk, richting de open-
bare basisschool. Van 12.30 - 13.15
uur vindt dan de jurering plaats.
Tevens worden de gemaakte bo-
gen gejureerd. Bij slecht weer wordt
de optocht verplaatst naar zater-
dagmiddag 8 mei, de tijden blijven
hetzelfde!
20.00 uur:  feestelijke avond in t
Schienvat.
Denkt u eraan te vlaggen en de
straten te versieren? We hopen u bij
alle activiteiten te zien!

C.S.C.W./Feestcomité Kantens

Eieren zoeken en neuten schaiten
Maandag 2e paasdag was het weer zo ver. Om 2 uur verzamelden weer
veel Rottumers zich bij het dorpshuis voor het jaarlijkse spektakel. We
gingen weer eieren zoeken met de kinderen en daarna neut'n schait'n
voor iedereen.

Het weer was, zoals vaak de afge-
lopen jaren, weer prima. Helaas
was de wind aan de koude kant, dus
de banen waren binnen in het dorps-
huis uitgelegd.
Maar eerst kwamen de kinderen
aan  bod.  Dit  jaar  waren  er  zelfs
neefjes en nichtjes mee gekomen

om in de tuin van de familie Herwe-
ijer zo veel mogelijk eieren te zoe-
ken. Nadat alle eieren waren ge-
vonden (of toch niet?) trokken we
naar binnen om daar traditioneel te
gaan neut'n schait'n. De oeroude
metalen kogels waren weer uit de
kast gehaald en al snel werd er
fanatiek geschoten. Onder het ge-
not van een drankje hadden we
weer een heel gezellige middag.

Wimjan Rietdijk

Drukkerij
Sikkema
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Rubriek voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar

1. We chatte ff met….
Else Veenstra, 10 jaar en ik woon in Rot-
tum. Mijn hobby's zijn dansen, knutselen
en schaatsen

2. Wat is je favoriete muziek?
Streetdance muziek

3.  In  welke  tak  van sport  zou  jij  wel
wereldkampioen willen worden. Waar-
om?
Schaatsen, omdat het een kick is om daar
over de baan te racen.

4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenko-
men?
Thuis, buiten.

5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Frankrijk.

6. Voor welk gerecht kunnen wij jou 's nachts wakker maken?
Spaghetti.

7. Op welke site ben jij vaak te vinden? Waarom?
Hyves, omdat ik daar veel met vrienden chat.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom eruit?
Dat ik een beroemde schaatser wordt, met als hobby danser en als
vakantiebaantje in de horeca werken.

9. Aan welke activiteiten in het dorp doe je mee?
De kerstavond, feestavond in het dorpshuis.

10. Wat zou jij in het dorp waarin je woont willen veranderen? Waarom?
Ik zou graag een speeltuin willen voor de kinderen.

11. Tot slot, met wie chatte we de volgende keer?
Nienke Brontsema uit Kantens.
___________________________________________________________________

Uitnodiging jaarvergadering VDK
Datum: woensdag 12 mei 2010
Tijdstip: 20:00 uur
Plaats: t Schienvat Kantens

Agenda:

Opening
Mededelingen
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Verslag secretaris
Verslag Speeltuincommissie + financieel verslag
Verslag C.S.C.W. + financieel verslag
Verslag dierenparkje
Bestuursverkiezing:
herkiesbaar Henny Homan + eventueel nieuwe bestuursleden
Uitreiking stimuleringsprijs
Rondvraag
Sluiting
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Iets op papier zetten over wat voor mij zo vanzelfsprekend is, is best
lastig. In het jaar 2002 werkte ik op de afdeling orthopedie: p.m.1 dag
in de week. Daar moest ik statussen van de patiënten zoeken, brieven
typen en telefonische afspraken maken. Dit was mijn eerste baantje
binnen het ziekenhuis. Deze baan was prima te combineren met mijn
kleine kinderen. Helaas stopte deze functie na een jaar en was ik
werkloos.

geassisteerd bij ingreepjes, ik ben
bang dat ik dan flauw ga vallen. Ha,
ha, ha.

Op de afdeling waar ik werk, wer-
ken twee oogartsen, twee TOA's,
één orthoptiste en vier assistentes.
Mijn baan is een prachtige baan, ik
werk samen met leuke collega's en
er komen zeker hele leuke, aparte,
bijzondere, lieve en speciale men-
sen langs in onze praktijk. Ik hoop
dat ik jullie hierbij een indruk heb
gegeven hoe mijn werkdagen er
ongeveer uitzien.

Anneke Oosting

Mijn buurvrouw, die ook in het
Delfzicht werkt, hield mij op de
hoogte van de vacatures binnen het
ziekenhuis en zodoende heb in de-
cember 2002 gesolliciteerd op de
functie “doktersassistente bij de
oogartsen”.

Sinds januari 2003 werk ik op de
afdeling Oogheelkunde van het Delf-
zicht Ziekenhuis (officieel
Ommelander Ziekenhuis Groep),
maar veruit de meeste mensen
zeggen nog gewoon Delfzicht.

Toen ik jonger was wilde ik nooit in
een ziekenhuis of bejaardentehuis
werken. “Dat is niks voor mij”,
dacht ik toen. Ik weet nu dat dit een
baan is die precies bij mij past. Het
is een administratieve functie en ik
werk heel veel met vooral oudere
mensen.

Ik  werk  2  dagen  per  week.  Mijn
werkdag begint om 8 uur 's mor-
gens. Meestal zijn mijn collega's
en ik al wel iets eerder aanwezig.
Voordat alle computers en alle an-
dere apparatuur zijn opgestart ben
je al wel weer een kwartier verder.
Ik neem dan de ponskaartjes in
ontvangst van de patiënten die bij
ons op het spreekuur verwacht
worden. Ik check of alle gegevens
kloppen van deze patiënten en voer
ze in in de computer. Wij hebben de
meeste statussen van de patiënten
in de computer staan. Wij werken
nooit tot nauwelijks nog met ge-
schreven statussen. Dat scheelt
heel veel werk. Vroeger moesten
van alle patiënten de statussen ge-
zocht, bijgewerkt en weer
opgeruimd worden. Als de patiën-
ten  in  de  computer  staan  ga  ik
beoordelen waarvoor ze bij ons op
het spreekuur moeten verschijnen.
Meestal hebben ze wel een brief bij
zich van hun huisarts of opticien.
De meeste mensen zijn gelukkig
wel in staat om hun klachten mon-
deling toe te lichten. Er komen heel
veel mensen bij ons op het spreek-
uur, van jong tot heel oud. Ze hebben
verschillende klachten, o.a.
suikerziektecontroles, ontstekin-

gen of men heeft iets in het oog
gekregen enz. enz. Op maandag en
dinsdag is er een speciaal spreek-
uur voor jonge kinderen en voor
mensen die last hebben van dubbel
zien. In het algemeen komen er
oudere mensen die slecht zien en
last hebben van staar. Als dat het
geval is dan behandel ik de mensen
voor, dat wil zeggen dat ik de oog-
metingen met de autorefractometer
doe en ik meet de eventuele brillen
door. Deze gegevens worden weer
bij de patiëntengegevens in de com-
puter gezet. Daarna kunnen de
patiënten weer in de wachtkamer
plaatsnemen en worden ze verder
geholpen door een TOA (Technisch
Oogheelkundig Assistent) en
daarna gaan ze naar de oogarts. Als
blijkt dat iemand staar heeft, dan
komt deze patiënt weer bij mij terug
en plan ik de patiënt in voor de
staaroperatie, altijd in overleg met
de patiënt natuurlijk. Er worden dan
meteen 4 data gepland waarop de
operatie zal plaats vinden en de
nacontroles. Alle mensen die geo-
pereerd worden moeten weer
doorverwezen worden naar het la-
boratorium om bloed te prikken en
naar de functiekamer om een hart-
f ilmpje  te  laten  maken.  Die
formulieren krijgen ze van mij mee.
Ook geef ik uitleg over het druppe-
len voor en na de operatie en hoe de
gang van zaken is voor, tijdens en
na de operatie. Wij streven ernaar
alles op één dag te regelen, zodat de
patiënten niet steeds naar het zie-
kenhuis hoeven te reizen.

Met bovenstaande werkzaamhe-
den ben ik een groot gedeelte van
de dag bezig. Verder gaat de tele-
foon de hele dag door, we maken
dan nieuwe afspraken. We krijgen
dan ook wel vragen over bepaalde
druppels waar mensen weer bij-
werkingen van krijgen enz.
Gelukkig werk ik voor twee oogart-
sen waar we altijd terecht kunnen
met lastige vragen. Af en toe moet
ik nog kleine oogtestjes doen be-
treffende de traanproductie, of
mensen alvast oogdruppels toe-
dienen. Gelukkig heb ik nog nooit

4 maai
Aal joar weer
zai ik d'ogen
van Carla de Beer.
Kind van d'aiweghaid
kikt ons aan
en vragt: woarom
heb je niks doan
om de holocaust
tegen te goan.

Emma Marte
Oet: Toal en Taiken

Kaanster, middelpunt in Rottum
Zaterdag 10 april was het dan zo ver. Kaanster Fred Reiffers was het
stralend middelpunt tijdens de feestelijke opening van zijn expositie in
de kerk van Rottum.

De expositie genaamd “Onderweg”
laat een groot aantal schitterende
foto's zien van wat je als fotograaf
onderweg allemaal tegen kunt ko-
men.
De expositie werd door Annet Eve-
leens, fotografe uit Rottum die op dit
moment exposeert in de Salon in
Kantens, feestelijk geopend. Na het
voorlezen van een gedicht was er
een dansopvoering van Anna de
Kuyer en tot slot vertelde Fred zelf

nog het een en ander. Hierna kon-
den de aanwezigen onder het genot
van een hapje en een drankje de
foto's bewonderen en in gesprek
gaan met de maker.
Ik kan u allemaal aanraden eens
een bezoekje te brengen aan de
kerk in Rottum.
De kerk is dagelijks open van 09.00
17.00 uur en gratis toegankelijk.

Wimjan Rietdijk
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In augustus woon ik alweer 18 jaar in het midden van het land. Dat is
precies de helft van mijn leven. Mijn roots liggen in de provincie
Groningen. Ik ben in 1973 geboren op de boerderij aan de Kantsterweg
4 in Eppenhuizen.

Kantster huiskamer vertelfestival
Waar: op vier verschillende locaties in het dorp.
Wanneer: zondag 29 augustus.
Hoe laat: 13.00 - 17.30 uur.
Wie treden op: vier vertellers die schitterende verhalen kunnen vertellen.
Hoe gaat dat in z'n werk: je luistert naar 1 verhaal en na afloop "verhuis"
je naar een andere locatie waar je weer naar een volgende verteller kunt
gaan luisteren.
Hoeveel kost het:  7,50 per persoon voor de hele middag.
Wat gebeurt er verder: de verhalen worden omlijst door muziek en er is
ook nog een verhalen-schrijfwedstrijd.

Nieuws over opgave voor deze bijzondere middag komt in de volgende
t Lougnijs, volg de berichten in de diverse kranten en let op uw brievenbus,
maar zet de datum 29 augustus vast in uw agenda.

LOCATIES GEZOCHT
Beste inwoners van Kantens: zoals u hebt gelezen is er op 29
augustus een bijzonder vertelfestival in ons dorp. Nu is de organisa-
tiecommissie nog op zoek naar mooie locaties waar de vertellers
kunnen optreden.
Hebt u een prettige plek: huiskamer, sfeervolle schuur, tuinhuis etc.
waar ongeveer 15 mensen kunnen luisteren naar een mooi verhaal,
geeft u zich dan op bij:
Corrie Lenstra T 552390 of Swanny Miske T 552137.

VERHALENWEDSTRIJD
Omdat er op 29 augustus het Kantster Huiskamer Vertelfestival plaats-
vindt, leek het ons, de organisatie, een goed idee een verhalenwedstrijd
te houden, alleen niet om te vertellen, maar om te SCHRIJVEN. Iedereen
heeft wel een verhaal te vertellen, op school, op je werk, thuis gebeurt er
iets waarvan je denkt: dat zou ik eens op moeten schrijven. Dan is hier
je kans! Schrijf een mooi verhaal en ga aan de slag met je fantasie.
Iedereen uit de drie dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd mag meedoen,
van jong tot oud. De beste verhalen worden door een jury beoordeeld en
er rollen zeker prijswinnaars uit de bus. De organisatie hoopt op een
heleboel verhalen, ze kunnen worden ingeleverd tot 20 augustus bij
Anneke van de Graaf, Langestraat 27 in Kantens. Zet duidelijk je naam en
leeftijd erbij, want dat is belangrijk i.v.m. de prijzen. VEEL SUCCES.

In Kantens bezocht ik de Klinken-
borgschool. We hadden toen de
grootste klas van de school, wel 7
leerlingen!
Een leuke herinnering is dat we met
een paar meiden in de klas een
multomap hadden, die we 'de go-
zende gup' noemden. Om de beurt
zetten we daar iets in. Het werd een
heel boekwerk. Ik ging vervolgens
naar de MAVO in Uithuizen en daar-
na naar de RSG Het Hogeland in
Warffum. Ik wist het toen al: als ik
mijn HAVO-diploma op zak heb,
dan sla ik mijn vleugels uit! “Daar
in het westen gebeurt HET”, dacht
ik altijd. Zo vervolgde ik mijn weg
in de provincie Utrecht. Een stap die
voor mij groter was dan ik toen kon

vermoeden. Een leraar van de HAVO
zei tegen mij voordat ik vertrok:
“Utrecht is wel heel wat anders dan
Eppenhuizen hoor...” Eerst woonde
ik bij een hospita in De Meern,
daarna in een studentenhuis in
Utrecht en weer later huurde ik een
flat in Den Dolder. Het was een
leuke studententijd in Utrecht, een
tijd waarin ik veel heb geleerd. Ik
heb de HBO-V (verpleegkunde) af-
gerond en daarna ben ik lang werk-
zaam geweest in de zorg voor ver-
standelijk gehandicapten. Eerst als
woonbegeleider en tot begin vorig
jaar als activiteitenbegeleider. In-
tussen bezocht ik aan het einde van
de jaren negentig in Odijk (bij Zeist)
een “oude kennis” van me, name-
lijk Rio Holtman. Hij komt uit Kan-
tens; eerst woonde hij aan Klinken-
borgerweg en daarna aan de Kooi-
straat. Hij werkte vroeger tijdens
de vakanties op de boerderij van
mijn ouders. Hij vertrok rond zijn
twintigste jaar naar Zeist vanwege
een HEAO-stage. Van het één kwam
het ander en nu zijn we ruim drie
jaar getrouwd, we wonen in Odijk
en we hebben twee kinderen: Heero
is ruim 2,5 jaar en Anno is 7 maan-
den. Een andere belangrijke huis-
genoot  is  Gijs.  Deze  kater  is  al
vijftien jaar in mijn leven. Sinds een
jaar werk ik ongeveer 20 uur per
week in een psychiatrisch zieken-
huis. Ik werk nu op invalbasis zodat
bijna altijd iemand van ons thuis is

om voor de kinderen te zorgen.
Verder doe ik vrijwilligerswerk voor
de kinderboerderij in Odijk; ik voer
o.a. samen met Heero de dieren.
We wonen met plezier in Odijk,
hoewel het jammer is dat we niet
snel even “een bakkie” kunnen
doen bij onze familie.

Andrea Forma
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Deze keer een gesprek met Gerard Mars van Mars Installatietechniek.
Hij is bijna 7 jaar geleden zelfstandig ondernemer geworden. Als één van
de adverteerders in t Lougnijs willen we hem in deze krant aan het woord
laten over zijn bedrijf.

langrijk, netwerken zeggen ze te-
genwoordig. Leveren van vakwerk
is  de  basis  van  kwaliteit  en  op-
drachtgevers merken dit op.

Welke werkzaamheden kun je zoal
bij particulieren en bedrijven ver-
richten?
Bij een aantal bedrijven verricht ik
vaste onderhoudswerkzaamheden.
Particulieren kunnen bij ons terecht
voor alle bovengenoemde installa-
tiewerkzaamheden. Als speciali-
teit heb ik mij toegelegd op het
leveren en installeren van aard-
warmtesystemen. Meer informa-
tie daarover kunt u lezen op:
www.marsinstallatietechniek.nl

Maak je lange dagen?
Als je ondernemer bent, moet je
altijd een stapje harder. Bij bedrij-
ven sta ik om half acht voor de deur,
bij particulieren iets later. Om on-
geveer half zes 's avonds staat de
auto weer bij huis.

Heb je last gehad van de lange
winter of heb je hoofdzakelijk bin-
nenwerk?
Wij hebben veel mensen kunnen
helpen, storingen opgelost, ketels

Hoe lang wonen jullie alweer aan
de Pastorieweg 11 in Kantens?
Tien jaar geleden zijn we hier ko-
men wonen.

Er is een heleboel veranderd bij
jullie woning. Een grote nieuwe
schuur, de moestuin is een ver-
hard terrein geworden. Is er nu
genoeg bedrijfsruimte?
De materialen die nodig zijn, gaan
rechtstreeks van de leverancier
naar de projecten. Wij hebben geen
verkoop aan huis.

Zullen we je eerst een beetje aan
de t Lougnijslezers voorstellen?
Kun je iets vertellen over je ge-
boorteplaats, schooltijd, oplei-
ding?
Ik ben geboren in Uithuizen en groot
geworden in Delfzijl. Daar heb ik
het basisonderwijs gevolgd en ver-
volgens ben ik naar Groningen ge-
gaan voor het vervolgonderwijs.

Mars was vroeger een bekende
naam in Kantens. Op het huis aan

de Langestraat 27 stond vroeger
Bouwlust. Daar woonde timmer-
man Mars. Heeft de familierelatie
er mee te maken dat je hier bent
komen wonen?
Ja, dat was mijn grootvader. Mijn
ouders kwamen ook uit Kantens,
maar dat is niet de reden dat we hier
terechtgekomen zijn. Wij zochten
een huis in deze omgeving. Door
een kennis zijn we er op geatten-
deerd dat hier een vrijstaand huis te
koop was.

Je werkte eerst in loondienst. Heb
je daar het vak geleerd?
Na het vervolgonderwijs ben ik in
loondienst gekomen. Verwarming,
waterleiding, sanitair, zinkwerk
(goten enz.), elektra, dat was mijn
eerste kennismaking met het vak.

Was het altijd al een droom van je
om zelfstandig ondernemer te zijn?
Daar heb ik jaren naar toegewerkt,
ik heb mijn ondernemers- en vak-
bekwaamheidpapieren gehaald.

Ik zie soms meer Mars bedrijfs-
auto's rijden. Heb je personeel in
dienst?
Vorig jaar had ik twee medewer-
kers  in  dienst.  Om  flexibel  in  te
kunnen spelen op de vraag wordt
tegenwoordig vakbekwaam per-
soneel ingehuurd.

Hoe kom je aan opdrachten?
Het leggen van relaties is erg be-

Het "nooit meer" doet zo'n pijn.
Het gemis en het verdriet blijven, maar de vele blijken van
medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van
onze lieve zorgzame moeder en oma

JOHANNA BLAAUWWIEKEL-WIERSMA

hebben ons, in deze voor ons zo moeilijke periode, erg gesteund.
Wij willen u hiervoor hartelijk dankzeggen.

Kantens, april 2010. Roelf en Astrid
Daniëlle, Jurjen en Jan

Reinder en Miranda

vervangen en leidingen ontdooid.

Werkt je vrouw ook mee in het
bedrijf, bijv. om de administratie
op orde te houden?
Op de bovenverdieping van onze
nieuwe schuur zit het kantoor. Zij
doet administratieve taken, belt
klanten en maakt afspraken.

Uit jullie huis klinkt soms muziek.
Is er naast je werk nog tijd voor
hobby's?
Ik ben drummer in de band Travel-
ling Light. We treden regelmatig op
in de omgeving. En met de zeilboot
varen op het Lauwersmeer vind ik
ook leuk.

Is je werk het belangrijkste in je
leven of zijn er andere waarden die
je belangrijker vindt?
Het belangrijkste is mijn gezin en ik
ben dankbaar dat ik christen ben.

Heel veel succes met je bedrijf en
namens t Lougnijs hartelijk be-
dankt voor dit interview.

Anje van der Hoek
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Begraafplaats Kantens
Op 31 maart jl. was er een bijeenkomst in t Schienvat over de begraaf-
plaats in Kantens. Ongeveer 20 mensen waren aanwezig om te luisteren
naar twee specialisten op het gebied van het opknappen van kerkhoven
en begraafplaatsen. Het verschil tussen deze twee is dat het kerkhof
rond de kerk ligt en de begraafplaats niet.

Dhr. Wobbes vertelde e.e.a. over
de geschiedenis en plaats van de
mooie oude kerkhoven in onze pro-
vincie, die je gerust uniek mag
noemen in vergelijking met de rest
van Nederland, denk alleen maar
eens aan de teksten die op de gra-
ven staan! Dhr. de Vries legde uit
wat het Groninger Landschap zoal
doet om dit alles te behouden in
Groningen. Met kleine reparatie-
en onderhoudswerkzaamheden
kunnen de graven weer worden
opgeknapt en blijven zo bewaard
voor nu en later. Die werkzaamhe-
den zijn er op gericht het specifieke
karakter te laten voor wat het is en
niet koste wat kost op te knappen:
zo kunnen bijv. bijzondere mossen
op de stenen blijven en staat een
steen een beetje scheef, dan blijft
dat ook zo en kiest men voor het
authentieke karakter van het ge-
heel. Er volgen voor de vrijwilligers
twee cursusdagen (van 10.00 -
15.00 uur), gegeven door het Gro-
ninger Landschap, op 1 en 8 mei.

We komen samen op de begraaf-
plaats, voor koffie wordt gezorgd.
Na de cursusdagen ga je samen
aan de slag; hoe lang het geheel
duurt, hangt van de groep af. Het is
goed om te doen: je bent lekker
buiten samen bezig en je doet ook
nog iets goeds voor het dorp. We
kunnen nog wel vrijwilligers ge-
bruiken, geef je op voor 1 mei bij
Anneke van de Graaf, T 551395 of
bij Marjolein Kromhout,T 551938.
In de toekomst zult u regelmatig in
t Lougnijs kunnen lezen hoe het met
de werkzaamheden vordert.

Anneke van de Graaf

Oud papier
Woensdagavond 2 juni

T 551788



9

Project Oekraine
In de meivakantie gaan 3 of 4 mensen van onze groep naar de Oekraïne
om de verschillende projecten voor te bereiden. Het bouwmateriaal
moet worden besteld en we gaan kennismaken met diverse personen
en bespreken hoe we alles gaan doen. Zo kunnen we, als we in de
zomervakantie aankomen meteen aan de slag.

FINANCIEEL
Op het moment van schrijven heb-
ben we al zo'n 5500,- op de 
rekening staan. FAN-TAS-TISCH!
Daar kunnen we al flink mee aan de 
slag. Vooral met het bouwproject.

ACTIES DIE WE NOG
GAAN ONDERNEMEN:

 Op  30  april  staan  we  op  de  
Koninginnemarkt in Loppersum. 
We verkopen dan: manden, vegers 
en honing uit de Oekraïne en Snoep-
boeketjes.

 Op 9 juni is er in Middelstum de 
Hippolytusrun. De kinderen van de 
Holwerdaschool te Middelstum 
doen daar aan mee en laten zich 
sponsoren. De opbrengst is voor 
het kamp dat we gaan organiseren. 
Voor  20,- kan 1 kind een week 
meedoen aan het kamp (dit is voor 
kost en inwoning). Er is plaats voor 
80 kinderen. De materialen die we 
gebruiken komen hier nog over-
heen, zoals verf, papier etc.

WIE GAAN ER MEE
Uit Zuidhorn:
Lian Driesens
Uit Leens:
Willianne Voogd
Uit Kantens:
Dorien Hofsink, Arnold Doornbos, 
Anja Mars, Albert, Marjan, Ineke, 
Johan en Marc Veldman
Uit Rottum:
Janneke Welfing en Jelte Plas 
Uit Stitswerd:
Menno en Cor Huizinga In totaal 
zijn we nu met 15 personen en dat 
betekent dat wij met 4 auto's gaan 
rijden. In de Oekraïne over-
nachten we in het huis van de fami-
lie Plas. Daar zijn geen onkosten 
aan verbonden. Iedere deelnemer 
heeft startgeld betaald om de on-
kosten te dekken voor de reis, eten 
en drinken. Ook gebruiken we hier 
een klein gedeelte van de opbrengst 
van de acties voor. Maar…, alles 
wat er overblijft, gaat rechtstreeks 
naar de projecten!

KLEDING/SPEELGOED MEENEMEN 
We gaan met 4 auto's en proberen 
zoveel mogelijk mee te nemen, 
maar u begrijpt: de ruimte is be-
perkt. Als u iets aan te bieden heeft, 
neem dan gerust contact op met 
iemand van onze groep.

EVEN VOORSTELLEN

Menno:
Ik ben Menno Huizinga, ik ben 19
jaar en woon in Stitswerd. Volgend
jaar ga ik mee naar Oekraïne omdat
het mij een hele mooie ervaring
lijkt. Ook lijkt het mij mooi om met
de groep aan onze projecten te
werken  en  op  die  manier  iets  te
kunnen betekenen voor de wees-
kinderen in Oekraïne.

Cor:
Ik ben Cor Huizinga (17 jaar) en
woon in Stitswerd. Het lijkt mij
mooi om wat te kunnen betekenen
voor de mensen die het moeilijk
hebben. En ook lijkt het mij een hele
mooie ervaring om volgend jaar
naar Oekraïne te gaan.

TOT SLOT
Als u een gift wilt overmaken, dan
kan dat op rekeningnummer
851212387 t.n.v. M.J. Veldman-
Kremer, o.v.v. Oekraïne. En natuur-
lijk kunt u altijd een kijkje nemen op
onze website:
www.projectoekraine.nl
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Hallo , mijn naam is Rianne Bakker. Ik ben geboren te Uithuizermeeden
op 15 juli 1990. In een samengesteld gezin ben ik opgegroeid met mijn
broertje en zusjes: Mariam (21), Léon (17), Leonie (10) en Lanya (3).

Ik heb 8 jaar op de Christelijke Ba-
sisschool de Plataan gezeten waar-
van ik de laatste 2 jaar het leukst
vond. Daarna heb ik op Het Hoge-
land College in Uithuizen gezeten,
waar ik 4 jaar basisberoepsgerichte
leerweg heb gedaan. Dat zijn 4 hele
leuke jaren geweest. Nadat ik mijn
diploma heb gehaald, ben ik een
opleiding begonnen waar ik het al
over had vanaf het moment dat ik
ongeveer kon praten.
Kappersopleiding!! Tijdens mijn op-
leiding werk ik bij kapsalon Hair-

point in Winsum. Ik vind mijn werk
super leuk en ik denk niet dat ik ooit
iets anders wil gaan doen.
Ik ben terechtgekomen in Kantens
toen ik mijn lieve vriend, Ronald
Werkman, heb leren kennen op een
verjaardag: op 2 augustus 2008. Ik
was meteen verliefd!
Er gaan een aantal maanden voorbij
en in maart van 2009 ben ik dan
officieel een Kaanster, samen met
mijn liefje op Kooistraat 7.
We doen samen veel leuke dingen.
Lekker dagjes uit en op vakantie. En

natuurlijk doen we ook veel leuke
dingen met onze vrienden. Naar de
voetbalkantine of in het jeugdhonk
en niet te vergeten het voetbalweek-
end. Tussen de leuke dingen door
gebeuren er ook wonderlijke din-
gen. In september 2010 verwachten

wij ons 3e gezinslid. Trots en blij
kunnen wij zeggen dat we 5 maand
zwanger zijn. Een kleine mini Kaan-
ster komt erbij, die kan opgroeien in
een leuk en knus dorpje Kantens.

Groetjes Ronald en Rianne

Oproep Oproep Oproep
EEN COLLEGA VAN MIJ IS DOL OP UITDAGINGEN.
De uitdaging waar hij nu mee aan de slag wil, is wel heel erg groot. Eind
vorig jaar heeft hij een beetje gebluft: hij heeft een aanvraag ingediend
bij het Guinness Book...

Deze zomer mag hij op het werk
weer een groot zomerfeest organi-
seren, elk jaar weer een hoogte-
punt waar we erg naar uit zien. Dit
jaar is het thema: Talent & Afrika.
Iedereen mag op een groot podium
zijn talenten laten zien, daarnaast
zal er veel (in het kader van de WK
voetbal) in het teken van Afrika
staan. En nu komt het: een belang-
rijk onderdeel is ,,Het maken van
de langste Afrikaanse Ketting ooit
van lege wc-rolletjes”. Hij dacht:
dat moet te doen zijn… Met alle
mensen van het werk, een school
erbij, hup..... Hij kreeg bericht van
het Guinness Book. Een gekke
Zwitser heeft dit ook ooit eens ge-
daan en hij heeft een ketting ge-
maakt van, ja schrik niet, 3 kilome-
ter en 250 meter. Dat is een eind, dat
is een heel eind. Dus dacht hij: laat
ik hier maar mee stoppen, maar als
je nou een groot probleem klein
gaat maken, dus stel dat ik zes
groepen vind die een ketting voor
mij van 500 meter willen maken
dan ben ik er al bijna. Kijk en dan
wordt het weer een beetje anders,
dan is het een makkie. Dus hij
wacht vol spanning op mensen die
iets willen doen.
O ja, het is ook nog voor een goed
doel, hij hoopt met die ketting een

hoop sponsoren te vinden die een
bepaald bedrag per meter willen
geven, met de opbrengst proberen
we gezamenlijk met een aantal
andere sponsoren een hele mooie
BELEVINGSTUIN aan te leggen bij
ons op het werk. Dat is een tuin
waarin mensen met een ernstige
verstandelijke beperking kunnen
genieten en ontspannen.
Een uitdaging om buikpijn van te
krijgen. Maar dat is misschien wel
weer goed, want dat kan weer een
nieuw rolletje betekenen.

Wc rolletjes mag je brengen naar;

Linda Hamming
Kooistraat 46
9995 PW Kantens

Alvast iedereen, die helpt om deze
uitdaging te laten slagen, heel erg
bedankt!
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Gapen en scheiten
Vorige week stond er in mijn ochtendkrant een foto van een trots
moederschaap met vier lammetjes. Nu bleek het niet om gewone
lammetjes te gaan. Nee, het waren gapen. Onder de foto stond de
verklaring. De geitenbok van de buurman was ontsnapt en had de
schapenooi gedekt. Gevolg: gapen. Andersom is ook mogelijk. De ram
van de buurman ontsnapt en dekt de niets vermoedende, aanstaande
geitenmoeder. Gevolg, werkelijk waar: scheiten! Terwijl ik dit typ komt
er een rood lijntje van de spellingcontrole onder scheiten. Die wil dit woord
liever schrijven met een lange ij. Maar dat betekent iets anders.

Goed. Gapen en scheiten dus
De raadgever: Google. Ik typte in “gapen en scheiten”. 16.800 hits!
Een groot gedeelte bleek te slaan op versprekingen. Sommigen spreken
per ongeluk of om leuk te zijn verkeerde woorden uit. De eerste letters
worden dan omgedraaid. Het zogenaamde spoonerisme. Zoals: zeeteefje
of halletje gebakt. Genoemd naar een Schotse dominee en wetenschap-
per William Archibald Spooner (1844-1930). Hij scheen er een gewoonte
van te maken letters om te draaien. Gapen en scheiten is ook een
spoonerisme. Kennelijk maken we gebruik van deze taalgrap om allerlei
kruisingen een naam te geven.

Uit andere artikelen haalde ik nog meer gekruiste dieren, hybriden, zoals
ze genoemd worden. Ze blijken niet veel voor te komen en vaak
onvruchtbaar te zijn. Net zo als de muilezel van paardenhengst en
ezelmerrie; en het muildier net andersom van paardenmerrie en ezel-
hengst.

Wat kan je nog meer kruisen?
De wolfshond is bekend.
Verder onderzoek bracht de lijger. Ik geloofde het niet, maar het was een
kruising tussen een leeuw en een tijger. Analoog aan onze gapen en
scheiten zou je verwachten dat hier sprake is van een teeuw en lijger.
Waarachtig het klopt.
Ik noteerde verder:
Cama: kameel (camel) en lama
zorse: paard (horse) en zebra
zonkey of zezel: ezel (donkey) en zebra
zony: zebra en pony
zetland: zebra en Shetland
De zebra doet het goed.
Grolar en pizzly: grizzly beer en ijsbeer (polar bear).
leopon: luipaard (leopard) en leeuw (lion).
Het kan nog gekker. Sommige hybriden laten zich verder kruisen:
Ti-Liger: tijger en lijger
Ti-Tigon: tijger en teeuw
Dit lukt ook met de leeuw
Li-Tigon, Li-Liger

Ik fantaseerde verder:
ruizen en matten
hatten en konden
minken en vussen
zwanzen en ganen
schoeien en kapen
waterkoeten en meerhoentjes
en natuurlijk:
Griezen en Froningers
Maar het meest ben ik benieuwd of binnenkort in de krant een bericht staat
over de geboorte van mensilla's en gorensen.

Eric de Klerk

Dauwtrappen bij zonsopgang
In je eentje sta je niet vroeg op om de zon op te zien gaan, maar doe je
het samen, dan wil je wel vroeg opstaan! En het is schitterend om in de
stille vroege morgen, wanneer de dauw nog op de velden ligt en het buiten
nog nevelt de eerste streepjes van de rode ochtendzon te zien verschij-
nen. Dan stijgt die mooie rooie zonnebol en verandert langzaam in een
prachtige stralende gele bal. Vogels om je heen kwetteren en bloemen
geuren. Zo'n wandeling in de natuur, door de velden van Kantens, dat
maak je maar weinig mee. Trek je wandelschoenen of laarzen aan en ga
mee op avontuur.

Op Hemelvaartdag, traditiegetrouw de ochtend van het dauwtrappen,
gaan we met z'n allen in de vroegte weer op pad! Verzamelen om half zes
bij de Theaterboerderij, Oosterweg 6 Kantens op donderdag 13 mei. Na
afloop een heerlijk ontbijt. Begeleiding door Fred Bosman uit Zandeweer.
Opgave voor 3 mei bij Marten Miske Langestraat 13 Kantens,
m.miske@hetnet.nl. Prijs:  3,50

Wat is dauwtrappen
Voor dag en dauw opstaan en blootsvoets gaan wandelen, dat is de
eeuwenoude traditie van dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Van dit
ritueel zou een magische en genezende werking uitgaan.
Dauwtrappen…..De paden op!
Iedere streek heeft van oudsher z'n eigen traditie. Zo trokken Amster-
dammers in alle vroegte de stad uit om te picknicken in de velden.
Het was wel de bedoeling om op tijd terug te zijn voor de ochtendmis.
In Salland, Twente en Drenthe gebeurde het dauwtrappen op de fiets.
's Nachts trokken vooral jongeren eropuit voor een avontuurlijke
tocht. Ze staken bosjes bloeiende brem achter hun koplamp, om te
bewijzen dat ze weg waren geweest. In delen van Noord-Brabant
werden de dauwtrappers op weg naar de kerk begeleid door de
fanfare. Nog steeds worden er met Hemelvaart op verschillende
plaatsen in het land natuurexcursies, fietstochten en wandelingen
met dauwtrapontbijt georganiseerd, ook in Kantens.

Anje v.d. Hoek
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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.”

1 mei
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies - Winsum
T 0595  441545
2/3 mei
J.D. Buwalda - Bedum
T 050 - 3013994
4/5 mei
G.J. Heuvink - Ulrum
T 0595 - 402015
6/7 mei
Tandartspraktijk Eenrum - Eenrum
T 0595 - 491949
8/9/10 mei
Tandartsenpraktijk Loppersum -
Loppersum
T 0596  572818
11/12 mei
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom - Winsum
T 0595 - 441740
13 mei
C.H. de Lange - Leens
T 0595 - 571427
15/16 mei
Tandartspraktijk Van der Honing &
Van der Zee - Winsum
T 0595  441740
22/23 mei
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom - Winsum
T 0595 - 441740
24 /25 mei
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies - Winsum
T 0595  441545
26/27 mei
P. Brouwer  Uithuizen
T 0595 - 431642

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.
______________________________________

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
______________________________________

Belangrijk nieuws
van de Kinderspeelweek!
De Kinderspeelweek viert haar verjaardag, de 35e alweer! Het feest is
van 16 t/m 20 augustus. Daarom hebben we weer allerlei activiteiten
van “vroeger” terug gehaald. Omdat het feest is, mag ik dit jaar alvast
een beetje verklappen:

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

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
______________________________________

Kaanter kermis
PROGRAMMA 27 T/M 29 MEI
KOOISTRAAT/SPORTPARK "DE
KOOI"

DONDERDAG 27 MEI
Kermis, braderie/vlooienmarkt:
14.00 - 20.00 uur. Wilt u ook een
plaats op de markt (verenigingen
zijn ook van harte welkom!), neem
dan contact op met Miranda
BlaauwwiekelT 0595 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 Friday Night m.m.v. The Dif-
ferent Showband: vanaf 21.00 uur.

ZATERDAG 29 MEI
Vanaf 13.00 uur o.a.: Ballonnen-
wedstrijd en schminken voor de
kleintjes, kuipsteken voor jong en
oud en "kouw schiet'n".
'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.

In de maand mei komen we bij u
langs (Kantens, Rottum en Stits-
werd) voor de verkoop van loten
voor de grote Kaanster Kermis ver-
loting! Zoals u ziet, weer een vol en
gezellig programma voor jong en
oud.
Graag tot ziens op de Kaanster
Kermis van 27 t/m 29 mei 2010!

 Wat dacht je van de Playback-
show, alle kinderen die mee willen
doen kunnen zich bij het inschrij-
ven al opgeven. Het is op de woens-
dagavond en iedereen mag weer
komen kijken (papa, mama, ver-
zorger, opa, oma, broer, zus, wie
dan ook!)
Ben je 8 jaar of ouder dan mag je
daarna blijven slapen!

 Er komt ook weer “nattigheid”,
hoe precies, weet ik nog niet, maar
dat het super wordt kan ik je wel
verklappen!

 Ook dit jaar heten we vrijwilli-
gers welkom. Ben je 15 jaar of
ouder geef je dan op bij Liesbeth
Mars of Harriët Wassink. Ook als je
niet alle dagen kunt ben je toch
welkom!

 Bij een feest horen vlaggetjes en
ballonnen, ook daar hebben wij over

nagedacht en we hebben iets ver-
zonnen dat ik nog niet helemaal
mag verklappen. Maar kom op
Koninginnedag bij ons langs op de
Braderie/Priegelmarkt en daar mag
ik je weer iets vertellen…

 Wij hebben er weer zo'n zin in en
zijn er bijna klaar voor, de laatste
dingetjes nog even regelen, bood-
schappen doen enz. Dan kunnen
jullie alvast beginnen met oefenen
voor de playbackshow!
We zien elkaar op 30 april en an-
ders op 16 augustus!
Groeten van het Kinderspeelweek
bestuur.

Ps:binnenkort komen we weer langs
om het donateursgeld op te halen
en dan brengen we het programma-
boekje ook mee!

MOBIELE TELEFOON
De voorlichtingsbijeenkomst over Omgaan met de mobiele telefoon is op
woensdag 19 mei 's morgens van 10.00  12.00 uur in de grote zaal van
t Schienvat te Kantens. Noteert u deze datum even in uw agenda?

FIETSCLUB
Op woensdag 12 mei kunt u weer gezellig met elkaar gaan fietsen.
De fietsers worden om half twee bij t Schienvat verwacht voor de start.
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Agenda
Kantens
Vrijdag 30 april
10.00 - 13.00 uur
Vrijmarkt en priegelmarkt rondom
de Antoniuskerk in Kantens.

Maandag 3 mei
 t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Generale repetitie Advendo

Dinsdag 4 mei
Antoniuskerk
19.00 uur
Herdenkingsdienst in de Antonius-
kerk te Kantens, waarna aanslui-
tend de officiële herdenking plaats-
vindt bij de plaquette.
Daarna is er voor iedereen een
kopje koffie in t Schienvat.

Woensdag 5 mei
vanaf 12.30 uur
Optocht van versierde wagens door
Kantens, Rottum en Stitswerd.

t Schienvat
20.00 uur
Feestavond (c.s.c.w.)

Woensdag 12 mei
t Schienvat
20.00 - 22.30 uur
Jaarvergadering V.D.K.

Vrijdag 14 mei
t Schienvat
14.00 - 16.00 uur
Presentatie boerderijenboek

Zaterdag 15 mei
t Schienvat
10.00 - 17.00 uur
Verkoop boerderijenboek

Woensdag 19 mei
t Schienvat
10.00 uur
Omgaan met mobiele telefoon

Woensdag 26 mei
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

Vaste agenda t Schienvat

Maandag
09.30 - 10.30 uur
Body Shape (conditietraining op
muziek)

Dinsdag
19.30 - 21.30 uur
Schildercursus (o.v.b.)
20.00  22.00 uur
Tai Chi (o.l.v. Jan Jansen)

Woensdag
13.30  - 15.45 uur
Climax Jeugdgym (niet tijdens
schoolvakanties)

Donderdag
19.30 -  20.30 uur
Body Shape (conditietraining op
muziek)

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open + dagmenu

Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon exposeert werk
van Minne Onnes (schilderijen)
17.00 -  20.00 uur
Keuken open + dagmenu
18.00  - 20.00 uur
Kaanster zangkoor (de Vlinthippers)

Zondag
14.00  - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon exposeert werk
van Minne Onnes (schilderijen)

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

Rottum
Vanaf 10 april
Kerk Rottum
Dagelijks 09.00  - 17.00 uur
Fotoexpositie van Fred Reiffers
"Onderweg". Toegang gratis
______________________________________

Stitswerd
Maandag
Dorpshuis
20.00 uur
Repetitie Koor “Pavane”

Dinsdag
Dorpshuis
20.00 uur
Danscursus Heartbeat

Zaterdag 29 mei
De hele dag  Stitswerd op z'n kop
In het hele dorp
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Kerkdiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
2 mei
11.00 uur - ds. B.B. Wolters, Baflo.
9 mei
10.00 uur - dhr. H.J. Dijkstra, Gas-
selternijveenschemond.
13 mei - Hemelvaartsdag
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor;
dienst in Stitswerd.
16 mei
10.00 uur - da. N.C. Meihuizen.
23 mei - 1ste Pinksterdag
10.00 uur - ds. E.J. Struif, Ooster-
wolde. Grunneger Dainst m.m.v.
Toalschatten.
30 mei
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk,
Haren. Openbare Belijdenis en Hei-
lig Avondmaal. (na de dienst koffie/
thee in Salem).
_________________________________________

DORPSKERK ROTTUM
9 mei
19.00 uur  ds. H. Poot.
23 mei
19.00 uur  br. R. Schripsema.
30 mei
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje.

CHR. GEREF. KERK KANTENS
2 mei
09.30 uur  ds. H.P. Keuter
19.00 uur  ds. P.C. de Lange, Open-
deurdienst.
9 mei Jeugdzondag
09.30 uur  ds. P.C. de Lange, Kinder-
dienst.
14.30 uur  ds. P.C. de Lange, Jeugd-
dienst.
13 mei - Hemelvaartsdag
09.30 uur  ds. P.C. de Lange.
16 mei
09.30 uur  ds. J. Sijtsma.
14.30 uur  ds. J. Sijtsma.
23 mei - 1ste Pinksterdag
09.30 uur  ds. P.C. de Lange.
14.30 uur  ds. P.C. de Lange.
24 mei - 2de Pinksterdag
09.30 uur  ds. P.C. de Lange, Pink-
sterzangdienst.
30 mei
09.30 uur  ds. P.C. de Lange.
19.00 uur  ds. P.C. de Lange, Open-
deurdienst.
_________________________________________

GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
2 mei
09.30 uur  ds. A. v.d. Sloot, Bedum
14.00 uur  ds. L.G. v.d. Heide, Boer-
akker.

Opbrengst
Reumacollecte
Het Reumafonds bedankt alle col-
lectanten, comitéleden en bewo-
ners in de regio Kantens, Rottum en
Stitswerd voor de grote inzet en
bijdrage aan het prachtige resultaat
van de collecte, die in onze dorpen

 465,47 heeft opgebracht.

Jannie Knot
_____________________________________

Dieverdoatsiemarkt
Op 9 juni zijn er weer verkiezingen.
Ook dan is er weer een Dieverdoat-
siemarkt: een markt voor iedereen
die ook maar iets wil verkopen,
workshops enz. De standplaatsen
zijn gratis.

Opgeven bij:
Rita Pool, t Schienvat T 551280 of
0620839053
Anneke OostingT 552857
Janny BumaT 551105

9 mei
09.30 uur  ds. W. Wierenga, Midla-
ren.
14.00 uur  ds. J.H. Soepenberg,
Assen.
13 mei - Hemelvaartsdag
09.30 uur - leesdienst.
16 mei
09.30 uur  ds. M.O. ten Brink, Roode-
school.
14.30 uur ds. G. Timmermans, Gro-
ningen.
23 mei - 1ste Pinksterdag
09.30 uur  ds. J. Klapwijk, Winsum.
16.00 uur  ds. H.G.A. Gunnink, Zuid-
wolde, Ten Boer.
30 mei
09.30 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden.
14.30 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden.
_________________________________________

Oproep!
Wie o wie heeft er nog lege pringles
bussen? Deze kunt u inleveren bij:
Anja Mars, Pastorieweg 11 te Kan-
tens of bij Ineke Veldman, Ooster-
weg 7 te Kantens, T 552424 / 06-
20034803.
Wij willen ze namelijk gebruiken
om muziekinstrumenten te maken!
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Lezersfoto!
Hier traint Henk Riemersma uit Rottum het hele jaar voor. Het uitlopen van
de Marathon van Rotterdam. Foto: Mirjam Bouchier
_______________________________________________________________________________________________________

ROADSEL
Oplössing van nummer  3 :
De meulen

Nije roadsel :
Vaaier ólle wieven,
Dij kinnen kander nait kriegen,
Hou haarder dat zai lopen,
Hou meer dat ze verkopen.

GRUNNEGER  RESEPTEN
Arretjeskeek
Wat mout der ien :
Twijenhaalf ons meelkoekjes, twin-
teg gram  sukkeloapoeier, twijen-
haalf ons botter, twij hounderaaier,
twij ons widde basterd sukker.

Hou mout je t doun:
Kwengel de aaier.de sukker en de
sulleloapoeier deur n kander hèntot
n smeueg gehail. Breeek alvast de
meelkoekjes ien leutje stukjes va
omenbie n sentimeter.
Loat de botter langzoam smelten
ien n paan,mor t mag nait broen
worden.
Dou de botter en de koekjesbrok-
ken deur de sulleloaboudel hen en
moak der n nuver gehail van.
Dou din de haile brut ien n keek-
vörm en loat dat twij uur opstieven
ien koelkast. Joen arretjeskeek is
kloar veur konsumsie.
Tip:
Eet der nait te veul van, omreden t
is verduufkerd machteg.

CANADEZEN
Canadezen haren eerst Grunneger-
laand bevrijd en dou bevrijden ze
ons wichter.
Engels proaten, dat was eerst nog
stoer, moar verstoan dat deden ze
kanner wel.
“We go to the lake?”, zee ain tegen
zien motorengel.
“Nee,”zee t wicht,”ik goa laiver
noar Potterwol”(Paterswolde).
Onnerwegens kreeg soldaat dörst.
Hai n kroug ien en bestelde n “night-
cap.”
“k Eb nait,” zee kastlain.
Wat nou ? Ze stonnen weer boeten
onner lucht vol steerns.
“It is quite night,” zee jong.
“Ik wait t ook nait,” zee t wicht.

Jan Boer
Oet: Aargeloze Grunneger humor

Nieuws van koren- en pelmolen
de Grote Geert
Op zaterdag 8 en zondag 9 mei a.s. wordt weer de Nationale molen- en
gemalendag gehouden. Ook de Grote Geert zet deze dagen weer de deur
open voor het publiek. Op zondagmiddag is er een speciale rondleiding
voor kinderen van de basisschool. Door het vertellen van een verhaal van
de molenaar gaan de kinderen mee op reis door de molen.

Na afloop kan er een pannenkoek
worden gegeten tegen een kleine
vergoeding. Tevens hebben wij dan
vele meelproducten in de aanbie-
ding. Aanvang van deze ontdek-
kingstocht in de molen is om 14.00
uur. Op zaterdag is de molen open
vanaf 10.00 tot 17.00 uur.
Door molenmaker Dunning uit
Adorp is het nieuwe pelrondsel
geplaatst voor het mee draaien van
een pelsteen. Ook zijn er door hen
veel andere klussen geklaard, o.a.
het vervangen van een stelling deur
drempel, molenas omhoog en iets
vooruit tempelen en de vang (rem)
beter afstellen. De w.c. in de molen

is volgens de arbo-eisen bijna af.
Ook op de andere molens in de
_______________________________________

Open atelier route
Op 5 en 6 juni is er een open atelier
route, t Schienvat en de kerk van
Rottum zijn dan ook geopend.
De Salon exposeert werk van Min-
ne Onnes. Er zullen ook werken van
enkele cursisten van Gerda Onnes
te bezichtigen zijn.
In de Kerk van Rottum kunt u de
fotoexpositie "Onderweg" van Fred
Reiffers belijken.

Oud papier
Woensdagavond

2 juni

T 551788


