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Waar kleine dorpen groot in zijn!
Op woensdagmiddag 5 mei vond in Kantens, Rottum en Stitswerd de vijfjaarlijkse bevrijdingsoptocht plaats.
Maar liefst zestien deelnemers reden deze keer mee in een fantastische optocht. De weergoden waren ons
gunstig gezind, waardoor het geheel er nog feestelijker uitzag. Als vanouds deden ook Rottum en Stitswerd
weer mee aan de optocht, wat door het organiserend comité erg werd gewaardeerd. Verder is het ook prachtig
en de moeite waard om van het ene dorp naar het andere te rijden. De kinderen en volwassenen op de wagens
genoten zichtbaar en deden zich onderweg tegoed aan allerlei lekkernijen. Leuk was het ook om te zien hoeveel
belangstelling er tijdens de route was. De mensen van het Jeugdhonk en van de voetbalvereniging KRC zorgden
voor de benodigde muzikale klanken en ook vanaf andere wagens klonk muziek. Natuurlijk had iedereen zijn/
haar uiterste best gedaan om de mooiste wagen te maken, toch moest de aanwezige jury een keuze maken.
De uitslag was dan ook als volgt:
Eerste prijs: Oosterweg/Langestraat
Tweede prijs: Middelstummerweg
Derde prijs: Stitswerd
Eervolle vermeldingen waren er
voor: Langestraat/Klinkenborgerweg/Oosterweg en Kerkhofsweg/
Poelestraat/Bredewegstraat/Molenweg.

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

OOK DE BOGEN
WERDEN GEJUREERD:
1.
Langestraat/Oosterweg
2.
Pastorieweg
3.
Rottum.
Als comité zijn we zeer verrast dat

we er toch met elkaar in geslaagd
zijn zo'n grote optocht voor elkaar
te krijgen, dankzij uw medewerking!
Ook het avondfeest werd goed bezocht, de zaal zat gezellig vol. De

Vlinthippers openden de avond
met het Wilhelmus, waarna ze nog
een aantal andere liederen ten
gehore brachten. Attie Poel (Kloosterspeulers Rottum) droeg een
gedicht voor, Advendo speelde een
eenakter en er werd een tafelquiz
gehouden met vragen over alles
rondom de oorlogstijd. D.J. Peter
Zuidhof zorgde aansluitend voor
gezellige dansmuziek!
Iedereen die meegeholpen heeft
aan het slagen van deze Bevrijdingsdag willen we nogmaals hartelijk danken!
CSCW/Feestcomité Kantens.
1

1. Even voorstellen.
Mijn naam is Akke Leijenaar. Ik ben 29 jaar en juf op obs Ruitenvelder in
Froombosch. Daar sta ik voor een hele leuke groep 5/6.

Uitvaartverzorging
Boersema

2. Waar kom je vandaan?
Ik ben in Veenwouden (Friesland) geboren. Op mijn 12e zijn we naar
Kantens verhuisd. Toen ik 17 jaar was, kreeg ik verkering met Erik
Spriensma. We hebben samen in Uithuizen gewoond, zijn daarna in
Middelstum terechtgekomen en hebben tenslotte een huis gekocht in
Bedum.
3. Hoe ben je WEER in Kantens/Rottum/Stitswerd terecht gekomen?
Vier jaar geleden hebben mijn ouders een boerderij in Duitsland gekocht.
Ze hebben toen aan hun kinderen gevraagd of één van ons het ook zou zien
zitten om op de boerderij in Kantens te gaan wonen. Dat leek Erik en mij
wel wat, dus zodoende zijn we weer in (nou ja, eigenlijk net buiten)
Kantens terecht gekomen.
4. Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
Eigenlijk doe ik nergens aan mee. Wel hebben we vorig jaar aan de
kerstwandeling deelgenomen. Dat was echt heel erg gezellig en leuk om
te doen! Overal even kijken en letters zoeken. Gaan we zeker weer aan
mee doen!
5. Omschrijf jezelf in 5 woorden.
Sociaal, muziekliefhebber, leergierig, leesfreak, dierenvriend.
6. Met wie zou je een dagje willen ruilen? Waarom?
Misschien een beetje raar, maar ik zou wel eens een dag met onze kat
willen ruilen. Lekker een beetje op bed liggen in het zonnetje, af en toe wat
eten, beetje wassen en lekker geaaid worden… Ja, dat lijkt me wel wat!
7.Wat is je favoriete gerecht?
Zuurkoolstamppot uit de oven met kaas en ananas.
8. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen worden?
Waarom?
Ik ben niet zo competitief, dus wereldkampioen worden trekt me niet zo.
Het zou me wel leuk lijken als ik heel goed zou kunnen kunstschaatsen.
Dat ziet er altijd zo mooi en sierlijk uit.
9. Aan wie zou jij graag een rondleiding door je dorp willen geven?
Waarom?
Aan iedereen tijdens de kerstwandeling. Dat vind ik toch echt wel een
aanrader. Zo sfeervol en gezellig!
10. Wat vind je het leukst om te lezen in t Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
Ik lees altijd het hele Lougnijs, van voor naar achter. Ik vind het een hele
leuke krant en zou er niks aan willen veranderen. Altijd leuk om te lezen
wat de mensen hier doen of hebben meegemaakt.
11. Tot slot, aan wie geef je de pen door?
De volgende keer mag Yolanda Beenes deze vragen gaan beantwoorden.
Zij is al jaren mijn kapper en ik ben benieuwd wat ze gaat invullen.
________________________________________________________________

LET OP LET OP
Stemmen doen we weer op woensdag 9 juni in t Schienvat. Omdat het een
succes was de vorige keer, is er ook nu weer een Dieverdoatsiemarkt
van 13.00 - 20.00 uur
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Drukkerij
Sikkema
Presentatie Boerderijenboek
Middelstum-Kantens
Vrijdagmiddag 14 mei jl., vanaf een uur of twee, druppelen steeds meer
mensen t Schienvat te Kantens binnen. De tafels staan in lange rijen en
een ieder zoekt een plaatsje. Door Rita en haar personeel wordt iedereen
dan van koffie en een gebakje voorzien: het is een beetje feest. Even na
half drie is de zaal bijna vol en neemt Geert de Vries, voorzitter van de
commissie van het Tweede Boerderijenboek Middelstum-Kantens het
woord. Deze dag is voor de commissie een dag waar al heel lang, bijna
drie jaar, naar uitgekeken is: de presentatie van het eerste exemplaar
van het Tweede Boerderijenboek Middelstum-Kantens.
Geert vertelt in zijn introductie over
de redenen om het boek, 27 jaar na
het verschijnen van het Eerste Boerderijenboek Middelstum-Kantens,
voor een tweede keer uit te brengen, wie er aan heeft meegewerkt
en hij geeft een korte uitleg over de
verkrijging van de (nieuwe) informatie en de verwerking hiervan in
het boek.
Hierna zingt Henk Scholte onder
begeleiding van Bert Ridderbos,
enkele Groningse liederen. Dan is
het moment aangebroken dat dhr.
Egge Knol, conservator van het
Groninger Museum en tevens
schrijver van één van de hoofdstukken uit het boek, het allereerste
exemplaar uit handen van Geert
overhandigd krijgt. Een applaus
volgt. Ook Egge Knol heeft een
speech voorbereid en vertelt kort,
maar interessant, over de ontstaansgeschiedenis en bijzonder-

heden van dit gebied. Nadat tenslotte Henk Scholte nog enkele liederen ten gehore heeft gebracht,
kan iedereen zijn of haar boek ophalen en er zich heerlijk in gaan
verdiepen.

Pizza afhaaldag
De houtgestookte pizzaoven van De Kookschuur in Kantens gaat aan op
zondag 30 mei 2010! De pizza's graag één dag van tevoren, voor 12 uur,
telefonisch bestellen. T 557272 / 06-47309203
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

Pizza Margherita (mozzarella, basilicum) ................
Pizza Prosciutto (rauwe en/of gekookte ham) ..........
Pizza Salami ........................................................
Pizza Funghi (oesterzwammen en champignon) .......
Pizza Quattro formaggi (4 soorten kaas) ..................
Pizza Tonno (tonijn)...............................................

6,50
7,50
7,50
9,00
10,50
10,50

Extra beleg gewenst? 1,00 (zoals olijven, ui, ansjovis…..)
Afhaal adres: De Kookschuur, Middelstumerweg 6, 9995 PZ Kantens
www.dekookschuur.nl

Het is nog steeds mogelijk een
Boerderijenboek te verkrijgen. U
kunt een bedrag van 65,00 (of een
veelvoud hiervan) overmaken op
bankrekeningnummer 3422.62.394
t.n.v. Stichting Boerderijenboek
Middelstum-Kantens, onder vermelding van uw naam en adres. Na
betaling ontvangt u een betalings-/
afhaalbewijs, waarmee u uw boek
kunt afhalen bij de VVV te Middelstum. Daar is het boek ook tegen
contante betaling verkrijgbaar.
Wenst u het boek te laten toezenden, dan betaalt u 8,50 extra voor
verpakking en verzending.

Agenda Kanster Jeugdhonk
De Dj-workshop is op de volgende data: 2, 9 en 16 juni.
Het begint dan om 19.30 uur. Sorry voor die mensen die eraan mee
doen dat het zo vaak verplaatst is, maar dit zijn de definitieve data.
Kom verder ook gewoon eens langs in het Jeugdhonk en zie wat er
allemaal te beleven is!
Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 19.00 uur!
www.kansterjeugdhonk.nl
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Nieuws van de schrijfclub
Guus Middag is een schrijver die nooit iets meemaakt. Daarover schrijft
hij veel verhalen. Elk verhaal begint met dezelfde zin: 'Ik maak nooit iets
mee. Behalve…' en dan begint hij over vorige week, gistermiddag of
twee minuten geleden. En hij besluit zijn verhalen met een bijpassend
gedicht. Het zijn heel korte vertellingen die herkenbaar zijn voor iedereen. We lazen er twee. De cursisten waren heel enthousiast. Je denkt
dat je over Grote Gebeurtenissen moet schrijven, liefst met ingewikkelde plotwendingen. Maar in het alledaagse kan ook een goed verhaal
zitten. Lees maar wat een cursiste heeft meegemaakt:
Het beest
Ik maak nooit iets mee. Behalve
verleden week zondagmiddag. Lex
en ik zaten in de tram naar het
Centraal Station in Amsterdam, op
de terugweg van een mooi feestje
naar huis. Het was druk in de tram.
In het gangpad stonden veel mensen, waaronder een nette, goedgeklede en geschoren man met gladde schedel en grijs haar aan de
zijkant tot op het oor. Hij droeg een
zwart leren schoudertasje. Vlak
naast dat tasje zat ik. Lex zat aan het
raam. Ik keek naar buiten, naar het
gekrioel op straat: auto's, brommers, scooters, fietsers, voetgangers. Alles en allen in beweging,
tegen de achtergrond van statige
hoge oude huizen met mooie gevels. Hartje Amsterdam.

Mijn blik ging hoger en opeens zat
ik oog en oog met een voor mij
onbekend beest. Het was slank,
had een dikke grijsbruine vacht
met een spitse kop, punttanden en
donkere kraaloogjes die vervaarlijk glinsterend naar mij loerden.
Het beest zat muisstil op de arm
van de man met de gladde schedel,
een handlengte bij mijn hoofd vandaan.
“Het is een fret,” fluisterde Lex me
toe.
“Een fret? Wat moet die man met
een fret in de tram?”
Lex haalde zijn schouders op.
“Weet je zeker dat het een fret is?”
“Ja hoor, ik weet het zeker, mijn opa
had vroeger een fret voor de jacht.
Zo'n beest is dol konijnen, vooral in
holen.”
Snel deed ik mijn mond stijf dicht.
Ik voelde dat het bloed naar mijn
hoofd steeg, ik begon te transpireren. De fret trok met zijn spitse snuit
en schoot naar voren, vlakbij mijn
gezicht.
“Ho, ho,” sprak de man met de
gladde schedel.
Op dat moment stopte de tram. De
man stapte uit met de fret op de arm.

Opeens stootte Lex me aan en zei
zacht:
“Kijk, die man vlak naast je, hij
heeft een beest op zijn arm.” Ik
verstond het niet goed en vroeg:
“Wat zei je?”
“Die man naast je heeft een vreemd
beest op zijn arm, heeft hij net uit
zijn tasje gehaald.”
Ik draaide mijn hoofd opzij, het
tasje was nu open, de klep bungelde nog een beetje heen en weer. Reina
______________________________________________________________
___

Collecte t Lougnijs
In de laatste week van april zijn een aantal vrijwilligers en de leden van de
redactie bij u aan de deur geweest om te collecteren voor de bekostiging
van t Lougnijs. Bij elkaar is er 1.736 binnengehaald; dit is inclusief een
aantal giften welke via de bank zijn binnengekomen. Een heel mooi bedrag,
waarvan wij als redactie weer 11 exemplaren per jaar voor u kunnen
samenstellen. Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk danken voor zijn of
haar bijdragen. Het kan natuurlijk zijn dat u een van de collectanten heeft
gemist, terwijl u t Lougnijs wel een warm hart toedraagt. U kunt uw gift
natuurlijk altijd overmaken op ons bankrekeningnummer 3422.17.933 t.n.v.
t Lougnijs, onder vermelding van 'collecte/gift'.
Vanaf deze plek wil ik ook de vrijwilligers weer heel hartelijk dankzeggen
voor hun inzet en tijd. Zonder jullie hadden we vast niet zo'n mooie
opbrengst gehad!
Alette de Vries-Rennen
(penningmeester)
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Over de projecten
Op 1 mei zijn we met vier personen van de groep naar de Oekraïne
vertrokken om daar de verschillende projecten voor te bereiden. Inmiddels zijn we weer terug en is er dus weer van alles te vertellen!
Project 1:
Het verbouwen van een huis
Het huis dat we op het oog hadden
om te verbouwen, kan door problemen met de koop niet verbouwd
worden, dus hebben we een ander
bouwproject gezocht en gevonden.
We gaan nu verbouwen op het
kampterrein. Men is hier afhankelijk van giften en pakt elk jaar een
gedeelte van het terrein aan. Wat
wij gaan doen is in ieder geval het
dak van het eetgedeelte en de keuken vervangen. Het is de bedoeling
dat hier dakplaten op komen. Verder wil men graag dat er een muur
tegen geluidsoverlast wordt geplaatst, dat er een pad wordt aangelegd, er tegels worden geplakt op
een veranda, een wandje wordt
geplaatst tussen de wc. en douche.
We kunnen dat natuurlijk niet allemaal realiseren, maar we gaan in
ieder geval met het dak aan de slag.

hebben er in mei ook al speelgoed
en kleren heen gebracht en de kinderen zijn hier ontzettend blij mee!

Project 2:
Het organiseren van een kamp
Het ochtendprogramma ligt al vast
voor de kinderen. Wij gaan het middagprogramma aanbieden. Het is
belangrijk dat de kinderen dan persoonlijke aandacht krijgen. We gaan
dat realiseren door sport-, spel- en
creatieve activiteiten aan te bieden. De materialen hiervoor nemen we mee uit Nederland. Ook
betalen we het kamp voor de kinderen: dit is voor eten, drinken, overnachtingen enz. We gaan twee
weken helpen bij het kamp. De
tweede week komen er andere kinderen dan de eerste week.

09 juni:
De kinderen van de Holwerdaschool in Middelstum doen mee
aan de Hippolytusrun. Zij sponsoren het project.

Project 3:
Helpen in een gezin
Het gezin waar we gaan helpen
bestaat uit een vader en een moeder met twee eigen kinderen en zes
pleegkinderen. De kinderen hebben de leeftijd van acht, zeven, vier
van zes, twee jaar en 10 maanden.
Altijd wel iets te doen dus! We

Project 4:
Helpen in het ziekenhuis
In de Oekraïne worden veel kinderen afgestaan, ze komen dan in een
ziekenhuis terecht en worden daar
eigenlijk aan hun lot over gelaten.
Er gaat nu elke week een groep
studenten op de woensdagmiddag
naar het ziekenhuis om met de
kinderen te spelen. In de zomervakantie zijn deze studenten vrij en
dan willen wij dit gaan overnemen.
Acties:
27 mei:
Braderie Kantster Kermis
09 juni:
Dieverdoatsiemarkt in t Schienvat

Wij verkopen:
Honing uit de Oekraïne
Manden, vegers en houten lepels gemaakt door de zigeuners.
Snoepboeketten en theeboeketten.
We staan met deze dingen op de
markten, maar het is ook mogelijk
om langs te komen bij familie Veldman, Oosterweg 7 Kantens, T
552424. Als u een leuk, origineel
cadeautje zoekt…
WE VERKOPEN VOOR 3.95
LEUKE AVONDVIERDAAGSE
SNOEPBOEKETJES!
Wat we verder nodig hebben:
We zijn nog op zoek naar t-shirts,
effen in een lichte kleur, wie heeft

Even voorstellen:
Ik ben Willianne Voogd, ik ben 17 jaar en ik woon in Leens. In het
voorjaar van 2009 vertelde Dorien dat ze naar de Oekraïne zou gaan
met de jeugd van de kerk in Kantens. Ze vroeg Lian en mij of wij ook
mee wilden. Ik was meteen enthousiast. Het lijkt me goed om de
mensen daar te helpen. En tegelijk is het ook een kans om een stukje
van de wereld te zien en de cultuurverschillen te ervaren. Ik hoop dat
het drie onvergetelijke weken worden, maar vooral dat de kinderen
het zo zullen ervaren.
Groetjes Willianne

Aangenaam kennis te maken, mijn naam is Jelte Plas. Ook ik ga met
vele andere jongeren drie weken naar Oekraïne, om de mensen/
kinderen te helpen waartoe we maar in staat zijn. Zelf ga ik mee omdat
het mijn tweede thuis is. Na viereneenhalf jaar er gewoond te hebben,
ken ik er veel mensen die me lief zijn. Daarom kom ik er elk jaar ook
weer met veel plezier terug. Maar de mensen worden er daar niet
beter van als we ze alleen maar bezoeken, dus ga ik graag met de
rest van de groep mee om de mensen/kinderen in Oekraïne een
plezierige tijd te geven. Bij een paar bezoeken in ziekenhuizen valt
het ook op dat de weeskinderen (kinderen die daar achtergelaten zijn)
totaal geen aandacht krijgen buiten verzorging om. Helaas is de
verzorging zelf al slecht. Graag proberen wij de mensen/kinderen in
Oekraïne dus te helpen. Hierbij zouden we graag uw gebed en steun
vragen.
een bedrijf dat ons wil sponsoren??
We sparen Pringle-bussen om
muziekinstrumenten van te maken
tijdens het kamp.
We willen graag lege jampotjes
om te vullen met honing.
Wat kunnen we meenemen:
Kleding en speelgoed.
Graag in overleg omdat we beperkte ruimte hebben. Als u iets anders

aan te bieden hebt kunt u natuurlijk
altijd bellen met fam. Veldman.
Tot slot:
Als u een gift over wilt maken, kan
dat op rekeningnummer 851212387
t.n.v. M.J. Veldman-Kremer o.v.v.
oekraine. En natuurlijk kunt u altijd
een kijkje nemen op onze website
www.projectoekraine.nl
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Hoewel ik 30 jaar geleden uit Kantens ben vertrokken, blijft de binding
met mijn geboortedorp. Bijna alles wat er over in de krant staat lees ik
met interesse en als er een huis te koop staat wekt dat mijn nieuwsgierigheid. Ik kom nog regelmatig in Kantens want mijn ouders en jongste
broer Jacob wonen er nog steeds. Ik, Veronyka Jolante Wever, ben
geboren aan de Bredeweg 11, het 4e kind van in totaal acht van Klaas
en Antje Wever. Toen ik 6 was zijn we verhuisd naar een grotere woning,
naar Meidoornstraat 5 waar mijn ouders nog wonen.

Dit waren, voor die tijd, prachtige
grote woningen en omdat we behoorlijk krap woonden, met z'n tienen aan de Bredeweg, was het voor
ons een hele vooruitgang, al moesten we toen nog wel met 4 meiden
op één kamer slapen. Het was een
straat met veel kinderen en aan
speelkameraadjes had je dan ook
geen gebrek. Ik herinner me dan
ook dat we veel buiten speelden,
computers waren er toen immers
nog niet. We deden blikspuit, land
veroveren, elastieken, slootje springen en vliegeren op het land achter
het huis, waar nu de Kooistraat is.
En iedere zaterdag ging ik naar
Jansje Luursema, spelen op de
boerderij. We hadden dan wel een
groot gezin, maar we mochten altijd een vriendje of vriendinnetje
meenemen naar huis en ze mochten ook regelmatig blijven eten, een
bord erbij aan tafel was geen enkel
probleem. De lagere schooltijd was
een gezellige tijd, les van juf Hamminga en meester Kuipers. In de
pauze spelletjes doen: bokje springen, visnetten, touwtje springen en
als er sneeuw lag een hele lange
glijbaan maken op het schoolplein.
Meester en juf liepen dan steeds op
en neer over het schoolplein. Eerst
zaten we in rijen achter elkaar in de
klas en later mochten we met 3
tafeltjes bij elkaar zitten. Ik zat altijd
bij Klaas Knot en Klara Dekkema.
Godsdienst van dominee Euverman, wat genoot ik hiervan. Die
man kon zo prachtig vertellen, ik
wou dat hij maar nooit ophield,
maar helaas was het maar een
uurtje in de week, een uur waar ik
altijd naar uitkeek. Wat enorm veel
indruk op me heeft gemaakt, was
een trouwerij van een kleuterjuf
(haar naam ben ik vergeten). We
mochten toen mee naar de receptie
in Groningen. Ik was heel erg onder
de indruk van haar mooie trouwjurk
en van alle vrouwen in het lang, met
hoog opgestoken haar en allen droegen ze lange satijnen handschoenen. Ik denk dat ik ogen als schoteltjes had, want ik was helemaal
verbaasd bij het zien van al die
pracht en praal.
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In mijn beleving zat iedereen in die
tijd op gymnastiek, met als hoogtepunt ieder jaar de uitvoering in april.
De onderlinge 'strijd' van de zusjes
Wever om de moeilijkste oefening
op brug of evenwichtsbalk te doen.
Dezelfde 'strijd' was er tijdens de
sportdagen op het voetbalveld. De
Wevertjes hebben in die tijd veel
prijzen mee naar huis genomen.
Later deden we aan voetbal. Toen
het dameselftal werd opgericht
waren wij van de partij, eerst Lieneke, Aleida en ik, later kwamen ook
Gina en Tietia erbij. Wat een leuke
tijd was dat. Veel lol gehad met de
voetbalmeiden tijdens de training,
wedstrijden en daarna. Het was
heel bijzonder om met 5 meiden uit
één gezin in één team te zitten.
Maar we werden ouder, sommige
meiden moesten ook op zaterdag
werken of woonden ergens anders,
dus het werd steeds lastiger om te
blijven. Ik zelf ben gestopt toen ik 22
was. Ik werkte toen in Groningen bij
Wolters- Noordhoff, als administratief medewerkster en had verkering met Jan Broersma en ondertussen een huis gekocht aan de
Prinsenhof in Roodeschool. Een
huis waar toen nog veel aan geklust
moest worden, maar met een grote
tuin waar we duivenhokken neer
konden zetten, zonder dat de buren
er last van hebben. Na de periode
Wolters-Noordhoff heb ik nog op de
Technisch School in Uithuizen gewerkt en bij meubelfabriek AMI in
Uithuizermeeden, totdat mijn
oudste dochter Leonie werd geboren in 1988. Mariska werd 3 jaar
later geboren en ons gezin was
compleet. Ik ben toen al gauw weer
werk gaan zoeken, want ik wilde
meer dan alleen huisvrouw en
moeder zijn. Nu werk ik alweer 11
jaar met plezier bij de Ommelander
Ziekenhuis Groep, locatie Delfzicht,
op de afdeling personeelszaken als
medewerker personeel en organisatie, waar ik me vooral bezighoud
met werving en selectie, ziekteverzuim en waar ik secretaressetaken
vervul.
Mijn dochters zijn beiden al uit
huis. Leonie woont met haar vriend
Tom in Hoorn waar ze werkt in de
horeca en Mariska werkt en woont
in Londen met haar Franse vriend
Fabrice. In mei vertrekken ze weer

naar Zuid-Frankrijk, waar ze dan
weer in het toerisme gaat werken
en na het seizoen willen ze naar een
ander land om te gaan werken en
toeren. Even spontaan een kopje
koffiedrinken zoals ik bij mijn ouders
doe is er dus niet bij, wat ik weleens
mis, maar gelukkig hebben we via
de computer vaak contact.
Jan heeft nog steeds postduiven
(nu fondduiven, duiven die hele
lange afstanden kunnen vliegen,
900 tot 1300 km) en iedere zaterdag
in het vliegseizoen zitten we dan
gezellig in de tuin op de duiven te
wachten.
Ik ben al heel wat jaren lid van
'Vrouwen van Nu', afd. Roodeschool
en omgeving. Eerst gewoon lid,
toen bestuurslid en sinds enkele
jaren ben ik er voorzitter. Met het
bestuur maken we ieder jaar een
leuk programma voor de leden en
organiseren we daarnaast nog vele
leuke uitstapjes. We hebben veel
jonge leden en we proberen ieder
jaar meer jonge mensen als lid te
krijgen, want het is een gezellige
club mensen met oog voor de maatschappij en omgeving, vrouwen
die zich blijven ontplooien door nieuwe dingen te ondernemen. Ik heb
dus nog nooit stil gezeten, als ik
ergens voor werd gevraagd, peuterspeelzaal, school, of sportvereniging, ik heb altijd met plezier mijn
steentje bijgedragen als hulp of
bestuurslid.
Toen ik een jaar of 18 was vond ik
Kantens te klein, te gewoon, iedereen wist alles van je, ik wilde er
weg, de wereld in, op avontuur. Ik
kwam terecht in Roodeschool, net
zo klein als Kantens en ook niet echt
een dorp van de wereld, maar toch
woon ik met plezier aan de Prinsenhof. Op vakantie gaan we meestal
naar Denemarken en Frankrijk. In
maart jl. zijn we met de meiden en
hun vrienden naar Egypte geweest.
De rest van de wereld ontdekken is
nog niet gebeurd. Maar omdat mijn

jongste dochter wel de wereld over
reist en ik haar graag overal wil
gaan bezoeken, gaat mijn jeugdwens om veel van de wereld te zien
via mijn dochter wellicht in vervulling. Het is raar, maar als ik nu met
mijn moeder door Kantens loop,
vind ik de dingen die ik in mijn
pubertijd niet leuk vond nu prachtig,
het kleine dorp, de knusse weggetjes rond de kerk, de gezelligheid,
iedereen kent iedereen. Ja, ik vind
het een mooi dorp, mijn geboortedorp Kantens.
Veronyka Broersma-Wever
Roodeschool
_____________________________________________

Voor alle
inwoners
Zoals u in het vorige Lougnijs
heeft gelezen wordt er op 29
augustus een Huiskamer Vertelfestival in Kantens georganiseerd. Ik vroeg u toen of u ook
mee zou willen doen aan een
verhalenwedstrijd. Dat kan dus
nog steeds: schrijf een grappig,
ontroerend of sterk verhaal; het
mag ook in het Gronings. Iedereen van jong tot oud kan meedoen en er kunnen leuke prijzen
mee gewonnen worden. Ga aan
de slag en laat het resultaat
horen op het Verhalenfestival
op 29 augustus in t Schienvat.
Als u het zelf niet wilt laten
horen, doen anderen dat wel
voor u. Stuur of breng uw verhaal naar mijn adres:
Langestraat 27 - 9995 PD Kantens.
Veel succes,
Anneke van de Graaf

350 jaar Huszorgel in de Antoniuskerk
Er staat een bijzonder orgel in de Antoniuiskerk, 350 jaar oud met
orgelpijpen, gestemd zoals dat klonk in de begintijd van het orgel, de
middentoonstemming. Het maakt de klank buitengewoon zuiver - en het levert beperkingen op voor de muziek die erop kan worden gespeeld.
De muziek uit de tijd dat het orgel werd gebouwd en daarvoor klinkt er
prachtig op.

Damclub Het Leert Vanzulf
Afgelopen donderdag 22 april werd de onderlinge competitie van het
seizoen 2009-2010 beëindigd, wederom met het uitreiken van de
bekers, gesponsord door Rita Pool van t Schienvat in Kantens.
De eerste prijs ging naar Rene Wijpkema, het jongste lid, de tweede prijs
was voor Kor Broekhuizen, de derde prijs voor Jacob Wieringa. De
poedelprijs was wederom, voor de 3e keer, voor Johan Renee de Winter.
De aanmoedigingsprijs ging naar Freek Ruitenga die, na anderhalf jaar
bij de damclub, al een comfortabele 4e plaats wist te bezetten. Na afloop
van de prijsuitreiking werd er nog een toernooi sneldammen gehouden.
De damclub kijkt terug op een mooi maar vooral een gezellig seizoen
Het Leert Vanzulf

Speeltuinfeest

Het 350-jarig jubileum wordt groots
gevierd van 4 tot 6 juni dit jaar.
Vrijdag 4 juni begint de viering met
een middag voor de jeugd. Daarvoor
komt de organist Sietze de Vries als
Piet Prestant naar de Klinkenborgerschool om, samen met een verteller, de kinderen in te wijden in de
geheimen van het orgel. De prestant
is een van de registers van het orgel;
via het register wordt lucht in een
reeks pijpen met een bepaalde klank
gepompt zodat ze kunnen klinken.
Vroeger werd dat pompen van lucht
voor het orgelspel vaak gedaan door
schoolkinderen, die dan moesten
“orgeltrappen”. Tegenwoordig gaat
het elektrisch. Het belooft met de
vrolijke Piet Prestant een mooie
middag te worden.
Zaterdag wordt de viering groots
aangepakt. Vanaf half zes is men
welkom in Salem, waar de bekende
deskundige van 17e eeuwse orgels,
Cor Edskes, een lezing zal geven

met demonstraties van wat het orgel allemaal kan. Hij wordt daarin
bijgestaan door Wolfgang Zerer, een
bekende organist uit Duitsland. Na
het nuttigen van een broodje en koffie, wordt men naar de kerk gelokt
door herauten die, hoog in de toren,
blaasmuziek uit de 17e eeuw laten
horen. In het orgelconcert zal Wolfgang Zerer de rijkdom aan klank en
de vele mogelijkheden van het orgel
ten volle tot z'n recht laten komen.
De avond wordt afgesloten met een
glaasje wijn en lekkere hapjes.
Zondag om zeven uur 's avonds is er
dan nog een viering in de kerk. Dominee Oosterdijk en organist Sietze
de Vries nemen u mee voor een
samenzang van liederen die door de
eeuwen heen ter kerke werden gezongen. De orgelcommissie nodigt
u van harte uit deze gebeurtenis mee
te komen vieren.
Cato ten Hallers-Tjabbes

Zaterdag 12 juni is er weer een
speeltuinfeest! Met diverse attracties en activiteiten hopen we er
weer een leuke middag van te
maken.
Tijdstip: 14:00 uur tot 16:00 uur.
Plaats: In de speeltuin, Pastoriepad in Kantens.
Ballonnen, springkussen, slingers,
suikerspin, schminken, ranja, cadeautjes, ijs, bellenblaas, grabbelrok, muziek, chips.
Ook de ouders/verzorgers zijn uiteraard van harte welkom! Koffie en
thee staan klaar.
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Wij zijn Elaine Zant (28) en Dinne Bosman (32) en wonen sinds een aantal
maanden aan de Bredewegstraat nr. 4. Sinds begin 2009 waren wij op
zoek naar een koophuis rondom de stad Groningen, waar wij hiervoor
woonden. We zochten een oud, vrijstaand huis met een mooie tuin en dat
hebben we zeker hier in Kantens gevonden.

Hiervoor woonden wij dus in Groningen, waar we elkaar ontmoet
hebben in de tijd dat we daar studeerden; Dinne heeft Informatica
gestudeerd en ik Engelse Taal en
Cultuur. In Groningen woonden we
in een echte volksbuurt, dicht op
elkaar in een flatje met veel lawaai
en troep op straat. We vinden het
heel prettig om weg te zijn uit die
drukte en onze katten Gina en Quinger vinden het heerlijk dat ze nu in
een tuin buiten kunnen spelen. In
het dagelijks leven werken wij allebei zelfstandig. Dinne heeft met
twee andere vrienden een bedrijf,
genaamd eMbed Engineering. Ze
maken de software en elektronica
voor klanten die prototypes nodig
hebben voor hun nieuwe producten. Ikzelf ben starter, momenteel
wordt er hard gewerkt aan de website waarlangs ik kralen en siera-
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denonderdelen ga verkopen onder
de naam The Beadmixer. Onze hobby's zijn eigenlijk ook ons werk.
Dinne speelt graag met elektronica
en software, ikzelf ben een ontzettende verzamelaar; ik ga regelmatig vlooienmarkten en kringloopwinkels af op zoek naar huisraad,
kleding en sieraden, het liefst uit de
jaren '70. Ik mag ook graag tekenen
en schilderen, zo heb ik hier in t
Schienvat al een schildercursus
gedaan, dat was erg leuk, vooral
ook om zo wat meer mensen uit de
buurt te leren kennen. De verhuizing heeft al met al voor veel verandering gezorgd voor ons, het is
vooral wennen dat bijvoorbeeld de
supermarkt en de huisarts niet meer
op de hoek zitten. Opeens doen we
nog maar één keer in de week
boodschappen, maar eigenlijk is
dat alleen maar prettig. We hebben
het naar ons zin hier in Kantens en
we genieten van ons nieuwe huis.
Groeten van Elaine en Dinne

Geslaagd Nationale Molenweekend
Op zaterdag 8 en zondag 9 mei werd weer de jaarlijkse Nationale Molenen Gemalendag gehouden. Vele watergemalen en molens zetten hun
deur open om bezoek te ontvangen. Maar liefst 725 molens lieten hun
wieken draaien dit jaar! En dan te weten dat er in Nederland nog ongeveer
1000 molens over zijn.
Zaterdag was het rustig op de Grote
Geert, maar op de zondagmiddag
kwam het bezoek vroeg op gang.
Om kwart over twee begon de
kindermiddag. Ongeveer zes kinderen gingen mee op ontdekkingsreis door de molen. Na afloop kregen ze allemaal een bouwplaat van
een molen en een kleurplaat. Ook
veel andere kinderen kwamen kijken met hun ouders, dus al met al
werd het een genoeglijke middag
met veel pannenkoeken en een hele
goede meelverkoop.
Op donderdag 27 mei staan we
voor de molen op de braderie met
de 'Kaanster bollen' en diverse soorten meel.
Ook het Groninger Molenweekend
staat weer voor de deur, n.l. op 12
en 13 juni a.s. Molen de Grote Geert
heeft echter drie dagen Groninger
Molenweekend. Waarom? Omdat
in de Grote Geert, drie dagen lang,
een expositie is ingericht vanwege
het Quiltfestival, dat gehouden

wordt in Noord Groningen. Diverse
kerken op het hogeland en twee
molens, in Zandeweer en Kantens
doen mee. Dit weekend is er weer
veel lekkers aan etenswaren te
proeven bij de molen. Iedereen van
harte welkom.
De molenaar.

Leren omgaan met het mobieltje
Daarvoor kwamen op woensdag 19 mei veertien studenten en lerares
mw. Van Oosten van het Alfa College naar t Schienvat in Kantens.
In de grote zaal van 't Schienvat had
Rita tafeltjes met twee stoelen klaargezet, zodat de negentien personen
die zich hadden aangemeld, bijna
één op één uitleg kregen. De studenten hadden zich op school voorbereid door een aantal moeilijkheden op papier te zetten, zoals sms
versturen, mobiel beveiligen, pukcode enz. Sommige deelnemers
hadden een nieuw mobieltje gekocht en lieten zich over de functies
voorlichten. Er werd hard gewerkt

en geoefend en de algemene conclusie was dat een mondelinge
uitleg beter werkt, dan wanneer je
het zelf uit de gebruiksaanwijzing
moet halen. In het kader van een
project moest er 's middags op
school door de studenten een verslag geschreven worden van deze
leerzame morgen.
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Damesvoetbal in Kantens
Sinds kort is VV KRC een elftal rijker, een damesteam wel te verstaan.
Het team telt op dit moment 16 enthousiaste speelsters die elke
dinsdagavond intensief trainen op het voetbalveld van VV KRC in
Kantens.
Deze dames, in de leeftijd van 12 tot
20 jaar, speelden op dinsdag 27
april jl. een oefenwedstrijd tegen
het oudste jeugdteam van de club,
namelijk de D1. Rond half zeven
klonk het fluitsignaal en begonnen
de twee teams te spelen. De dames
deden hard hun best, maar kregen
al snel twee doelpunten tegen. Toch
waren er ook momenten voor de
goal van de D'ers, alleen waren de
dames wat ongelukkig in de afronding. De D'ers maakten voor het
rustsignaal nog drie doelpunten en
de dames hadden op het laatste
moment nog een serieuze kans, die
in de handen van de keeper eindig-

de. In de tweede helft ging het echter hard. De dames waren niet in
staat om een 10-0 achterstand te
voorkomen. Even later maakten de
dames hun eerste goal in een wedstrijd, wat de stand op 10-1 bracht!
De D'ers gingen echter ook verder
met scoren, mede hierdoor kwamen de dames niet verder dan een
eindstand van 14-1. Maar toch, na
vier weken training was het niet
slecht. Wanneer er in de zomer
competitie wordt gespeeld door de
dames kunnen we er nog veel van
verwachten. Veel succes!
Nils Reiffers

Kunst kijken tijdens open ateliers
17 kunstenaars in de Gemeente Eemsmond presenteren zich met een
Open Atelierweekend en een gezamenlijke expositie in de Kunstuitleen
van Uithuizen.
Op initiatief van de Culturele Raad
Eemsmond openen 17 kunstenaars
in de gemeente Eemsmond hun
atelierdeuren voor het publiek en
zal er een overzichtstentoonstelling zijn in de Kunstuitleen (schoolstraat 14 Uithuizen). De feestelijke
opening van het evenement vindt
plaats op vrijdag 4 juni om 19.30 uur
in de Kunstuitleen, waarna zaterdag 5 juni en zondag 6 juni de
ateliers van de deelnemers te bezoeken zijn van 11.00 17.00 uur. De
expositie in de Kunstuitleen zal te
bezichtigen zijn t/m vrijdag 31 augustus 2010.
De deelnemers zijn; Barbara

Hoying, Ron Caspers, Aline van
Urk, Bart de Vogel, Loekie Vorst,
Jacqueline Kasemier, Lex Smit
Duyzentkunst, Harry Meerveld (alleen op zaterdag), W.K. Werkman,
Gerda Onnes, Geurt Busser, Emmie Mulder, Tiny Bouter-Snijders,
Dette van der Molen, Linda Bouter,
Wim Jonkman en Eddy Roos.
Voor meer informatiekunt u kijken
op www.eemsmond.nl
Ook in t Schienvat valt veel te zien.
Naast foto's van Piet v.d. Wal zijn in
de Salon schilderijen van Minne
Onnes te bewonderen en werk van
cursisten van Gerda Onnes.

Onlangs ontving Fred Reiffers uit handen van VDK voorzitter Jan Evenhuis
de stimuleringsprijs 2010 voor de Salon, een initiatief van Gerda Onnes,
Rita Pool, John van de Rijdt en Fred Reiffers.
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Stofzuigen
Het leven bestaat uit grote ongemakken. Neem nou stofzuigen. Allereerst
taalkundig. Met de zin: 'Ik ga stofzuigen', is niets aan de hand. Maar nu
de verleden tijd. 'Ik zoog stof', 'Ik zuigde stof', 'Ik stofzoog' of 'Ik stofzuigde'.
Wat is goed?
Nog ingewikkelder wordt het met de voltooide tijd. 'Ik heb stof gezogen',
'Ik heb stof gezuigd', 'Ik heb gestofzogen', of 'Ik heb gestofzuigd'.
Het verschil zit er eigenlijk in of je de woorden 'stof' en 'zuigen' bij elkaar
houdt of niet. Stofzuigen is niet deelbaar. Zet je ze los van elkaar, zoals
'Ik heb stof gezogen', dan lijkt het meer een verslaving. Je zit op je knieën,
je hoofd vlak bij de grond en in uiterste vervoering zuig je met je lippen
alle losliggende stofdeeltjes naar binnen. Dan richt je je op en kijkt met
een hemelse blik naar een onbestemde verte.
Nu de handeling. Je pakt de stofzuiger, rolt het snoer uit het oprolmechanisme, steekt de stekker in het stopcontact, drukt met je voet op de aanuit-knop en neemt de slang ter hand. Tot zover gaat alles goed.
Maar op de een of andere manier is de stofzuiger geprogrammeerd om
niet te doen wat jij wilt.
De zuigmond springt van borstel op glad als het borstel moet zijn.
De slang weet er altijd een plantje af te zwiepen. Het plantje zelf verdwijnt
gedeeltelijk in de slang bij het zuigen van de vensterbank. En krijg het er
dan maar eens heel uit.
Het snoer kan zich onbegrijpelijk achter deuren of wat voor obstakel dan
ook vastzetten.
Je kunt net niet bij de hoek van de kamer. Je geeft dan een rukje en plots
is het stil. De stekker eruit.
Je zuigt en ziet ineens….. hét onderdeeltje van het een of ander dat je al
een tijd kwijt bent. Net te laat. Het is al verdwenen. Gemeen hoor je het
door de hele slang ratelen. Een smerige zoektocht in de stofzak volgt.
Je hebt altijd te laat in de gaten dat de zak vol is. Pas bij een stevig vuiltje
merk je dat het niet naar binnen floept. En krijg je in de gaten dat al het werk
voor niets geweest is.
De trap is een belevenis op zich. De slang is niet lang genoeg om alle
treden van de trap te behandelen. Dus halverwege balanceert de stofzuiger op een te smalle trede. En jawel hoor, daar stort hij naar beneden en
kan je hem nog redden van een totale neerstorting door de slang strak te
trekken. Er is geen groter genot dan na het stofzuigen: de kamer ziet er
weer onberispelijk uit.
Maar wat een energieverspilling. De hond kan weer beginnen met zijn
nieuwe haarproductie. De katten kunnen de bank weer bedekken met een
extra bankbekleding. Vanuit de tuin kunnen we de kluiten aarde weer naar
binnen lopen. En tijdens een kook- of eetsessie verdwijnt een gedeelte van
het voedsel op plaatsen waar het niet moet zijn.
Kortom, enige minuten na het stofzuigen is alles weer bij het oude.
Toch denk ik dat ik morgen weer ga stofzuigen of misschien stof ga zuigen.
Eric de Klerk

Feestelijke slotavond klaverjasclub
Op 7 mei 2010 werd in het dorpshuis van Rottum het klaverjasseizoen
feestelijk afgesloten. Iedereen die dit jaar had meegespeeld kreeg
vooraf een persoonlijke uitnodiging om te komen en dat hebben we
geweten! Iedereen was er, zelfs onze gast uit het verre Twente.
12 kaarters begonnen de avond,
waar nog niet vast stond wie er het
seizoen winnend zou afsluiten, met
koffie. De koffie smaakte de meesten goed, alleen sommigen (die
niet meer konden winnen) vonden
de smaak wat te bitter. Na de koffie
begon de harde strijd. Dit jaar waren er een paar mooie prijzen beschikbaar gesteld. Voor de seizoenswinnaar was er een geweldige rollade, geschonken door slagerij Zuidhof uit Middelstum, en
een wisselbeker. Voor de-

gene die als laatste eindigde was er
een cd-rom met een klaverjasspel
voor beginners voor op de PC (oefening baart kunst). De strijd was
hevig maar de stemming bleef uiterst gezellig. Na drie boompjes en
evenzoveel drankjes was het dan
zover. Onze puntenmaestro kon aan
het werk. Het duurde even, maar
daar ging het gordijn van het toneel
dan eindelijk open en werden de
uitslagen opgelezen. De cd-rom
ging naar onze Twentse gast die
hem meteen weer ter beschikking
stelde aan de verliezer van de avond,
Mark Eisinga. De rollade en de
Wisseltrofee mochten door Wimjan
Rietdijk in ontvangst worden genomen. Samen met de vier na-kaarters werd er nog wat gedronken en
was het nog lang gezellig in dorpshuis de Kloosterstee.
We kijken allemaal weer uit naar
het volgende seizoen dat op de
eerste vrijdag van oktober weer
van start gaat.
WR
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Dauwtrappen op een koude Hemelvaartsmorgen

Weekenddiensten

Hemelvaartsdag is voor de meesten het begin van een lang weekend vrij. Maar om deze eerste vrije dag nog
vroeger op te staan dan gewoonlijk? Ja vooruit, wij hebben ons er voor opgegeven om in het vroege
ochtendgloren de zon te zien opkomen. Maar helaas, het weer was de laatste dagen al slecht met op de
woensdag ervoor veel regen en een koude noordenwind.

HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 ( 0,10 p.min)
______________________________________

den van fam. Van Velde terug naar
de Theaterwerkplaats. Het was echt
de moeite waard om eens te dauwtrappen, alleen zagen wij het opkomen van de zon niet. En daarna met
elkaar heerlijk ontbijten in de Theaterwerkplaats. Volgend jaar weer
vroeg opstaan om te dauwtrappen?
Ik denk het wel, maar dan hopen we
toch dat we de zon wel zien opkomen.

TANDARTSEN:
”Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.”

Gerad Werkman

Ongeveer veertig mensen verzamelen zich, groot en klein om half
zes bij de Theaterwerkplaats, met
verrekijkers en fototoestellen om
aan het dauwtrappen te beginnen.
Het weer is nog steeds bewolkt,
maar ook een paar spetters mogen
de pret niet drukken. De wandeling
gaat door het land van fam. Van
Velde, langs het Boterdiep richting
fietspad. Aangekomen bij topstil
gaan we de doodlopende Oldenoordweg op langs de boerderijen van fam. Jensma en Goldhoorn.
Als je daar wandelt, is het een en al
rust en hoor je de vogeltjes al fluiten.
Door een weiland, ingezaaid met
wintergerst, komen we bij een slootje waarover een ladder tussen de

slootwallen ligt en waar we moeten
oversteken. Iedereen haalt droog de
overkant en dan zijn we aangekomen bij het ongeveer twintig jaar
geleden aangelegde vogelnatuurreservaat. Een stiltegebied en broedplaats voor verschillende vogels.
Hier wacht Fred Bosman uit Doodstil ons op, om het een en ander te
vertellen over het aangelegde reservaat en de verschillende vogelsoorten die je hier kunt tegenkomen.
Een gebied met een grote waterplas
en riet, dat je niet zomaar mag bezoeken omdat het verboden terrein
is. Echt een stiltegebied voor vogels. Al wandelend langs de plas
rennen een paar hertjes ons voorbij.
En zo gaan we weer door de weilan-

Nieuws van Jeu-de-boulesclub Numéro 6 te Stitswerd Op Koninginnedag is onze geheel vernieuwde jeu-de-boulesbaan geopend door
onze burgemeester. Door subsidie van de gemeente Eemsmond
konden wij onze wensen eindelijk vervullen. Aansluitend barstte het
openingstoernooi los. 1e Geert; 2e Paul; 3e ex aequo Loekie en Deda.
Inmiddels is de competitie weer begonnen, met maar liefst 9 teams,
oftewel 18 spelers! Hierbij de metamorfose van oud naar nieuw.

Dauwtrappen
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, was er door de C.S.C.W. van
Kantens voor de derde keer op rij
dauwtrappen georganiseerd. Door
de regen van de vorige dag was het
nogal nat in de landerijen, dus moest
de route die eerst gepland was
gewijzigd worden. Deze keer was
de vegetatie niet nat van dauw,
maar van regen, maar dit mocht de
pret niet drukken, het was weer een
geslaagde wandeling. Er waren
ruim 40 deelnemers, die om half
zes 's ochtends door een stuk natuurgebied van Staatsbosbeheer
wilden lopen onder leiding van gids
Fred Bosman uit Doodstil. Hij vertelde hoe 20 jaar geleden dit gebied
tot stand is gekomen en welke vogels er zo al nestelen.
Natuurlijk waren er ook vele vogels
te horen en te zien: van vele zwanen
in de meertjes tot rietzangers in het
riet. Na een wandeling van ruim
twee en een half uur kwam de groep
vroege vogels terug bij het startpunt. In de Theaterwerkplaats aan
de Oosterweg stond een heerlijk
ontbijt klaar, met lekkere hete groentesoep die een ieder zich goed liet
smaken.
Om een uur of tien zat deze dauwtrapeditie er op, maar in 2011 volgt
er zeker een vierde editie want de
eerste opgaves zijn alweer binnen.
Marten Miske
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29/30 mei
P. Brouwer Uithuizen
T 0595 - 431642
5/6 juni
Tandartspraktijk De Vlijt - Bedum
T 050 3015462
12/13 juni
Tandartsenpraktijk Loppersum
T 0596 572818
19/20 juni
Tandartspraktijk Fledderus & Commies - Winsum
T 0595 441545
26/27 juni
Tandartsenpraktijk Loppersum
T 0596 572818
______________________________________
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
______________________________________
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: T 06 - 13731172
______________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE
T 050-3140211
______________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613
______________________________________
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Agenda
Kantens
Woensdag 2 juni
Kanster Jeugdhonk
19.30 uur
Dj-workshop
Vrijdag 4 juni
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Vrijwilligersavond speelweek
Zaterdag 5 juni
t Schienvat
Open atelier met werk van Minne
Onnes, Piet v.d. Wal en cursisten
van Gerda Onnes.
Zondag 6 juni
t Schienvat
Open atelier
Woensdag 9 juni
t Schienvat
07.00 - 21.00 uur
Stembureau geopend
13.00 - 20.00 uur
Dieverdoatsiemarkt
20.00 - 22.00 uur
Vergadering t Schienvat bestuur
Kanster Jeugdhonk
19.30 uur
Dj-workshop
Woensdag 16 juni
Kanster Jeugdhonk
19.30 uur
Dj-workshop
Vaste activiteiten t Schienvat
In de hal en in de familiekamer zijn
er werken van Piet v.d. Wal met
foto's uit het Boerderijenboek te
bezichtigen.
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken geopend
Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Salon geopend (Werk van Minne
Onnes)
17.00 - 20.00 uur
Keuken geopend
Zondag
14.00 - 17.00 uur
Salon geopend
WEEKEND MENU 4,75
Vrijdag 5 juni
Bamischotel + geb. ei
Zaterdag 6 juni
Gebakken aardappelen/groente/
14

vlees
Vrijdag 12 juni
Rijst/tjap tjoi
Zaterdag 13 juni
Gebakken aardappelen/sla/vlees
Vrijdag 19 juni
Macaroni/sla/geb. ei
Zaterdag 20 juni
Gebakken aardappelen/boontjes/
vlees
Vrijdag 26 juni
Kapucijners/spekjes/rauwkost
Zaterdag 27 juni
Gebakken aardappelen/witlof/
vlees
Keuken ook open voor patat/snacks.
Bestellen op T 551280 b.g.g. 06
20839053, ook voor de afhaal.
_____________________________________

Rottum
Tot 8 juni
Kerk Rottum
Alle dagen van 09.00 17.00 uur
Expositie van Fred Reiffers 'Onderweg'. Toegang gratis.
11, 12 en 13 juni
Kerk Rottum
Quiltfestival in Groningen
http://www.quiltfestival.nl
Zaterdag 26 juni
14.00 17.00 uur
Grote rommelmarkt in het centrum
van Rottum. Opbrengst geheel voor
de kerk.
____________________________________________

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

Oud papier
Woensdagavond
2 juni

T 551788

Zaterdag 29 mei
Georgiuskerk
Lezingen in het kader van het cultureel festival 'Terug naar het begin'
Informatie:
http://www.terugnaarhetbegin.nl
13.45 14.30 uur:
Lezing verborgen vrouwen en de
liefde Anneke Mulder.
15.30 16.15 uur:
Lezing Mexicaanse mystiek Adrian
Rodriguez van der Spoel.
17.15 18.00 uur:
Lezing waarom was er geen Jacques Tersteeg.
________________________________________

Kerkdiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
6 juni
10.00 uur - ds. A.J. Fraanje, Drachten
19.00 uur ds. R.P. Oosterdijk, Haren
Viering 350 jaar Husz orgel m.m.v.
Sietze de Vries, orgel, en vocaal
ensemble Het Hoogeland. Na de
dienst koffie en thee in Salem.

13 juni
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
Thema: “Fragmenten”; afscheid
kinderen Kindernevendienst. Na de
dienst koffie en thee in Salem.
20 juni
11.00 uur ds. G.J. Roest, Stedum
27 juni
10.00 uur - ds. H.A.H. Maat, Warffum - Breede
___________________________________
DORPSKERK ROTTUM
30 mei
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
13 juni
19.00 uur ds. J. den Admirant
27 juni
19.00 uur ds. A. Lagendijk
_________________________________
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
6 juni
09.30 uur ds. W. Wierenga, Midlaren, viering Heilig Avondmaal
14.30 uur ds. G.Timmermans, Groningen

13 juni
09.30 uur leesdienst
14.30 uur - ds. A. v.d. Sloot, Bedum
20 juni
09.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. J.M.A. Groeneveld,
Bedum
27 juni
11.00 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
16.30 uur ds. M.O. ten Brink, Roodeschool
4 juli
09.30 uur - ds. J.Klapwijk, Winsum
14.30 uur - ds. G.Timmermans,
Groningen
_______________________________________

27 juni
09.30 uur ds. P. C. de Lange
14.30 uur ds. P. C. de Lange
________________________________________

Mien wichtje
Allerlaifst wichtje
dat stroalend gezichtje
dij oogkes zo broen
is mie laiver
as t mooiste blomke
oet mien toen!

CHR. GEREF. KERK KANTENS

Jantje Frik
Oet: Toal en Taiken

6 juni
09.30 uur ds. P. C. de Lange
14.30 uur ds. P. C. de Lange

Wichtje

13 juni
09.30 uur ds. P. C. de Lange
14.30 uur ds. P. C. de Lange
20 juni
09.30 uur Leesdienst
14.30 uur Leesdienst

Doe bist n hail laif wichtje,
mit n wies gezichtje,
mit n kinnechie rond,
Laive toetpot, blief gezond.
Gé Klatter
Oet: Toal en Taiken
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Eindredactie:
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Lezersfoto!
Compilatie 5 mei optocht

Nummer 06
uiterste inleverdatum
11 Juni 2010
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
Per mail
tlougnijs@kantens.nl
De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________
Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E tlougnijs@kantens.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
15,- per jaar.
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________
Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
_____________________________________________

Giften:
Bernleftheater 35,Vrouwenraad Kantens-Zandeweer 25,PKN Kantens-Stitswerd 40,Volksdansgroep Kantens 25,St. Oude Groninger kerken 12,Heel hartelijk bedankt voor uw
gave.
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