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Koninginnemarkt
Zoals elk jaar was het op 30 april weer zover in Kantens: de altijd gezellige Koninginnemarkt stond op het
programma. Rond de Antoniuskerk waren tientallen kraampjes opgezet en kleedjes neergelegd, waar
verenigingen en particulieren hun waren aan de man probeerden te brengen. Het geheel werd om tien uur
ingeleid met een concert van het koor 'De Kaanster Vlinthippers', dat plaatsvond in de kerk. Na afloop van
het concert kon de markt echt beginnen.
Dit jaar hadden wederom vele
mensen de weg naar Kantens gevonden om een kijkje te nemen
tussen alle spulletjes die te koop
werden aangeboden. Overal werd
flink onderhandeld, gekocht en verkocht. De markt was een aangename mix van vertrouwde deelnemers zoals Toneelvereniging Advendo Kantens die, zoals ieder jaar,
hun zelfgebakken oliebollen aan
het verkopen waren voor de ingang
van de obs Klinkenborg en nieuwe
gezichten zoals de weldoeners van
Project Oekraïne, die onder andere
honing en speelgoed verkochten.
De opbrengst wordt door hen vervolgens weer gebruikt om de mensen in arme delen van de Oekraïne
te helpen. Ook de vrouwenraad
was weer van de partij met zelfge-

bakken cakes en koeken. Deze
vonden gretig aftrek onder de hongerige bezoekers van de markt.
Ook was het koor 'De Kaanster
Vlinthippers' weer van de partij en
na hun optreden in de kerk snelden
ze naar hun kraampje om allerlei
spullen voor een prikkie van de
hand te doen. Een andere deelnemer die we in de voorgaande jaren
nog niet op de markt hadden waargenomen, was de foundation 'Roza'.
Deze kersverse liefdadigheidsorganisatie probeert door middel van
het leveren van materiaal en het
motiveren van de mensen in Kosovo, de leefomstandigheden daar
te verbeteren. Net als Project Oekraïne een prachtig initiatief. Verder
vonden we op de markt nog tientallen inwoners van Kantens en de

omliggende dorpen Rottum en Stitswerd die op particuliere basis tweedehands, en in sommige gevallen
zelfs nieuwe spullen probeerden te
verkopen. Het was de organisatoren van de markt, CSCW/Feestcomité, opnieuw gelukt om de markt
te omlijsten met enkele leuke activiteiten voor jong en oud. Ten eerste was er een heuse modeshow
georganiseerd voor de plaatselijke
jeugd. Zo'n 15 kinderen kwamen
prachtig verkleed naar de Kerkstraat, waar een catwalk was opgezet. Hoewel alle kinderen prachtige kleren aan hadden, gingen drie
kinderen er met een geldprijsje
vandoor. Miranda Blaauwwiekel
had de eer om te jureren en koos de
volgende winnaars uit: Op de derde
plaats eindigde Iris Ruitinga die
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zich als een ballerina had verkleed.
Marlon Moorlag bezette de tweede
plaats met zijn originele idee: hij
stelde een Mexicaanse Hollander
voor. Maar uiteindelijk was er maar
één iemand die zich de best verklede van Kantens 2011 mocht noemen en die eer was aan Marnix
Hartlief in zijn duikerskleren. Vervolgens was er om twaalf uur in
dorpshuis t Schienvat een spijkerbroekhangwedstrijd. In de eerste
ronden streden de vele deelnemers
om een plaatsje in de knock-out
ronde, door een goede tijd neer te
zetten. De beste tijd in deze ronde
kwam op naam van Geert Doornbos. Maar in de knock-out ronde
viel hij uiteindelijk af. Na een spannende strijd mocht Rick Reiffers
zich uiteindelijk spijkerbroekhangkampioen noemen. De tweede
plaats was voor Bart Robbe en de
derde plaats was voor Enno Oost
die een verrassend goede prestatie
neerzette. Om één uur was de markt

afgelopen en was het inpakken en
wegwezen geblazen. Het was zoals altijd in Kantens een geslaagde
markt. Ook voor de meeste verkopers. Tot volgend jaar!
Nils Reiffers

Jubileum juf Janny
Maandagmiddag 16 mei jl. werd juf Janny uit de klas gehaald en verrast
met haar 25-jarig jubileum. De leerlingen en leerkrachten wisten tot die
tijd alles geheim te houden, dus het was een totale verrassing.
Juf Janny mocht op een versierde
paardenkar en vervolgens hebben
zowel de leerlingen als leerkrachten een rondje door het dorp gereden. Bij dorpshuis t Schienvat stond
haar familie op haar te wachten.
Vervolgens zijn we samen, onder
grote belangstelling van ouders,
weer naar school gelopen. Hier
hebben we juf Janny nog een keer
goed in het zonnetje gezet en vervolgens mochten de leerlingen allerlei spelletjes doen. De ouders en
genodigden konden toen genieten
van een kopje koffie met wat lekkers erbij. Het was een zeer geslaagde middag en we hopen dat juf
Janny hier nog lang op school blijft
werken!
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1. We chatte ff met….
Marlon Moorlag, 11 jaar,
ik woon in Kantens en ik zit op de
Klinkenborg school.
2. Wat is je favoriete muziek?
Popmuziek.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden
en waarom?
Voetbal, omdat ik daar goed in ben.
4. Waar kunnen we je in het weekend
(overdag of 's avonds) tegenkomen?
Op het sportveld of thuis achter de computer.
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Texel en Zeeland.
6. Voor wat voor gerecht kunnen wij jou 's nachts wakker maken?
Spinazie met een hamburger.
7. Op welke site ben jij vaak te vinden en waarom?
Hyves, omdat mijn vrienden er ook op zitten.
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom eruit?
Generaal in het leger.
9. Aan welke activiteiten in het dorp doe je mee?
Voetbal, kinderdisco en speelweek.
10. Wat zou jij in het dorp waarin je woont, willen veranderen en
waarom?
Niks, het is prima zo!
11. Tot slot, met wie chatte we de volgende keer?
Stephan Siepel.
_______________________________________________________________________________

Beste inwoners van Stitswerd,
Rottum en Kantens
In de week van 3 t/m 9 juli 2011 komen wij weer bij u aan de deur en vragen
wij u een (vrijwillige) bijdrage voor ons maandelijkse dorpeninformatieblad t Lougnijs. Afgelopen jaren konden wij flink op u rekenen en daar zijn
wij reuze blij mee. Niet alleen kunnen we hiermee de kosten dekken, ook
blijkt hieruit dat u t Lougnijs waardeert. Maar, … om te collecteren hebben
wij vrijwilligers nodig om dat samen met ons (redactie) te doen. Naast
het aantal, dat wij jaarlijks vragen, hebben we nog een aantal nodig: met
name voor in Stitswerd en Rottum. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder
groot de 'wijk'. Dus, draagt u t Lougnijs een warm hart toe en heeft u de
tijd om met ons te collecteren, geef u dan op bij Alette de Vries (T 434206).
Alvast bedankt!
____________________________________________________________________________

Speeltuinfeest
Zaterdag 25 juni is er weer een
speeltuinfeest! Met diverse attracties en activiteiten hopen we er
weer een leuke middag van te
maken.
Tijdstip: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: In de speeltuin aan het Pastoriepad: ballonnen, springkussen,
slingers, schminken, ranja, cadeautjes, ijs, bellenblaas, grabbelrok, muziek, chips, etc.
Ook de ouders/verzorgers zijn uiteraard van harte welkom! Koffie en
thee staan klaar.
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De Zonnebloem
De Zonnebloem staat voor: aan het bestaan van mensen met een
lichamelijke beperking meer kleur te geven. Dit gaat gepaard met een
intensieve begeleiding en verzorging door vrijwilligers. Zo worden ook
door de Zonnebloemafdeling Eemsmond uitstapjes georganiseerd. Het
laatst op 19 april jl. met een bezoek aan de zeehondencrèche in
Pieterburen en op 26 april een bustocht naar het dierenpark in Emmen.
De tocht naar Pieterburen gaat met
de deelnemers uit Kantens, in totaal vier, met eigen vervoer. We
ontmoeten de collega's uit Uithuizen op de parkeerplaats van de
zeehondencrèche. De deelnemers
worden door het personeel begroet
en uitgenodigd voor een wandeling
door het gebouw en op het onoverdekte terrein. Het is bijzonder mooi
weer, het nodigt uit om naar buiten
te gaan. Daar worden de zeehonden in aparte bassins ondergebracht, criterium is de gezondheidstoestand van de dieren. We zien dat
de zeehonden gevoerd worden door
personeel in speciaal daartoe bestemde kleding om besmetting te
voorkomen. Daarna gaan de dieren
naar een gezamenlijk groot bassin.
Ze liggen allemaal te zonnebaden,
op een enkele uitzondering na.
Wanneer de zeehonden voldoende
zijn aangesterkt worden ze in de
natuur teruggezet. Daarna is het tijd
voor een film. Daarin zien we de
activiteiten van de crèche voor het
voortbestaan van de zeehond. Na
afloop is er nog de mogelijkheid om
een kaart of een souvenir te kopen.
Daarna een wandeling naar restaurant 'Waddengenot'. Hier worden drankjes geserveerd met gebak naar keuze en dit allemaal op
een zonovergoten terras onder
bloeiende bomen. Inderdaad: een
genot.
Op 26 april wordt een bustocht
gemaakt naar het dierenpark in
Emmen. Opstapplaats is bij t
Schienvat. Een grote bus komt voorrijden, met deelnemers die op andere locaties zijn ingestapt. Wij zijn
de laatsten en maken de bus nagenoeg vol. Aan boord zijn ook begeleiders die de mensen met een
rolstoel helpen. Deze mensen voorzien de passagiers onderweg van
de nodige snoepjes. Onderweg
houdt de leider van de groep ons op
de hoogte van de bijzonderheden
die onderweg te zien zijn. Het weer
is uitstekend, de zon schijnt over
het Drentse landschap. De deelnemers die vroeger in Drenthe gewoond hebben kunnen hun hart
ophalen. Bij aankomst in het dierenpark worden we onthaald op
koffie met iets lekkers er bij. Na de
koffie gaat het gezelschap het terrein van het park op. Vanaf de wan4

delpaden zien we de bruine beer,
apen, kanaries, giraffes, kleine
woestijnratten, olifanten, nijlpaarden, flamingo's, hyena's, panters,
kangoeroes en de ons welbekende
zeehonden. In de tropische afdeling
slangen, gekleurde vogels, krokodillen en vissen. Na deze wandeling volgt een lunch met veel keuze.
Hierna nogmaals een wandeling
om dieren te zien, die zich 's morgens verborgen hebben gehouden.
Alleen al de wandeling is de moeite
waard, omdat de zon uitbundig
schijnt en er voldoende bankjes
zijn. Allen zijn tijdig terug bij de bus
voor de terugreis. Velen met een
ijsje in de hand. De reisleider spreekt
zijn waardering uit, dat alles zo
goed verloopt. Op de geplande tijd
is de bus weer terug in Kantens. We
gaan niet naar t Schienvat, maar
naar de Pastorieweg, waar ook de
meeste deelnemers wonen. Onder
het motto 'zo'n grote bus zal opzien
baren aan de rand van het dorp'.
Wenst u meer inlichtingen, alle ups
en downs, ja zelfs het naadje van de
kous, wendt u zich dan tot mw.
Groenhof.
Jan Schuiling
_______________________________________________________

Foundation Roza
Zoals u misschien weet zijn we een
stichting begonnen om te werken
onder de weduwen en wezen in
Kosovo, het jongste en armste land
van Europa. Zonder uw hulp is dit
niet mogelijk en wij vragen daarom
uw steun!
Namens de armsten van Kosovo
'Faleminderit Shum'
Vriendelijk dank
Voor info en verslagen:
Foundation Roza
Contactpersoon René en Marthi
Zuidema
Pastorieweg 14
9995 PN Kantens
M 06 - 51941151
www.foundationroza.nl

Project Roemenië

de verantwoordelijke predikant.

In de meivakantie zijn vier mensen van Stichting Project Oekraïne naar
de Oekraïne en Roemenië gereisd om de verschillende projecten te
bezoeken. Er is weer veel nieuws te melden. Zie voor actuele informatie
ook de website www.projectoekraine.nl
Week één:
31 juli - 5 augustus:
Project 1: Roemenië
In Roemenië hebben we het programma van de kinderweek samen met dominee Sándor besproken. Hij verwacht dat er ongeveer
50 kinderen zullen komen. De zigeunerkinderen uit het dorp komen

waarschijnlijk niet. Het is erg moeilijk om hen er op een goede manier
bij te betrekken, daarom willen we
eerst een keer zonder hen een
kinderweek organiseren. Een volgende keer zouden we dan kunnen
proberen ook hen er bij te betrekken. 's Avonds willen we proberen
contacten te leggen met de oudere
jeugd in het dorp, door met hen te
sporten, te zingen enz.

Ook hebben we het over het bouwproject gehad, rondom de tuin van
de kerk moet een hek komen. Nu
lopen daar steeds koeien en honden, wat veel overlast geeft. We
hebben Sándor alvast geld gegeven om de materialen voor het hek
te gaan kopen zodat we in de zomer,
als wij daar zijn, ook meteen kunnen beginnen.
Verder hebben we de slaapgelegenheid bekeken. Er is een school
in het dorp. Als wij daar zijn hebben
we de school tot onze beschikking
om te slapen. Het eten wordt verzorgd door een aantal vrouwen van
de kerk. Zij willen graag voor ons
koken als wij daar zijn.
We hebben goede gesprekken met
Sándor gehad. Samen bijbel gelezen en gebeden. We hopen op een

goede week samen.
Week twee:
8 augustus - 12 augustus:
Project 2: Szürte
In Szürte staat een zigeunerschooltje met twee klaslokalen. Ook is er
een kinderdagverblijf in hetzelfde
gebouwtje. Jurjen en Ruth Knot
werken hier. Zij hebben echt iets
moois opgebouwd. Wij gaan Jurjen
en Ruth helpen. Twee mensen kunnen elke dag helpen in het kinderdagverblijf met de zigeunerkinderen van drie tot zes jaar. Verder is
er in het schooltje veel achterstallig
onderhoud. Er moet veel opgeknapt
worden, een likje verf, nieuwe kozijnen, kieren en gaten dichten, de
bedrading van de lampen nakijken,
enz. Ook moet er een speeltoestel
geplaatst worden. En dan is er nog
Istvan, het gehandicapte jongetje.
Als de grond voor het nieuwe huis
aangekocht is, dan kunnen we helpen met het bouwen van een huis
voor Istvan en zijn moeder.

József Sipos is de dominee het
dorpje Tiszaujlak. In dat dorp wonen erg veel zigeuners. Als kerk
willen ze graag deze zigeuners steunen. Een diaken van de kerk heeft
de allerarmste gezinnen of de gezinnen waar de nood erg hoog is
voor ons uitgezocht. Deze mensen
hebben we bezocht. Erg triest om te
zien hoe sommigen van hen wonen. We kunnen hen helpen door
samen met mensen van de kerk de
huisjes op te knappen. In ieder
geval betalen wij de materialen.
Want als wij dat niet betalen zijn er
geen financiële mogelijkheden om
deze mensen te helpen.
De middagen van deze week kan
een gedeelte van ons team een
sport- en spelprogramma aanbieden op het kampterrein in Akli. Hier
zijn ongeveer 80 kinderen van verschillende kerken voor een bijbelstudieweek. 's Middags is er tijd
voor ontspanning en daar gaan wij
voor zorgen. Jószef Sipos is ook hier

Acties
l Op 19 mei van 14.00 uur 20.00
uur staan we op de braderie aan de
Kooistraat in Kantens. We hebben
veel nieuwe spulletjes meegenomen uit de Oekraïne.
l Zaterdag 28 mei zamelen we
flessen in en is onze winkel open:
Oosterweg 7 te Kantens van 13.00
- 17.00 uur.
l In juni gaan we aardbeien verkopen, heel geschikt om jam van te
maken.
l Zaterdag 2 juli staan we op de
zeskamp, op het ijsbaanterrein in
Middelstum
Giften
Wilt u ons steunen door een gift over
te maken?
Stichting Project Oekraïne rek.nr.
121477967 te Kantens
Hartelijk dank!!

Week drie:
15 augustus 19 augustus:
Project 3: Het gezin van Tímea en
Pisti
Aan Tímea en Pisti hebben we in
mei ook een bezoek gebracht. Mooi
om te zien dat de kassen, die we
vorig jaar hebben opgeknapt, nu vol
met augurkenplanten staan. Ook
de schuur, waar we aan meegeholpen hebben heeft nu een dak. De
zolder dient als opslag voor voer
voor de beesten. Bij Tímea en Pisti
gaan we in de zomer een speeltoestel plaatsen. Verder zijn er ook
veel klussen te doen zoals isoleren
van het huis en het repareren van
een trap. Daarnaast kunnen we
weer helpen met de acht kinderen
die dit 'pleeg'gezin telt. Altijd druk,
dus altijd wat te doen.
Week drie:
15 augustus 19 augustus:
Project 4: Jószef Sipos
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Slotavond Röpmer Roemjoagers
De eerste vrijdag van de maand mei was het weer zo ver. De Röpmer
Roemjoagers hadden hun traditionele slotavond van het seizoen. Uiteraard moest ik hier bij zijn. Om acht uur naar ons dorpshuis vertrokken
alwaar Wimjan de koffie al klaar had staan. De beker stond op tafel, maar
hij leek toch echt anders dan vorig jaar. Wimjan vertelde dat Partyshop
Leek de beker van een prachtige voet had voorzien en er plaatjes op had
gemaakt, met de namen van de winnaars van de afgelopen zes jaar en
dat alles voor niets.
Al snel kwamen ook de andere
leden binnen en werd het heel gezellig. Attie had dit jaar wederom
slagerij Zuidhof bereid gevonden
een heerlijke rollade te sponseren.
De leden spraken met elkaar af dat
degene met de meeste roem van de
avond deze prijs zou winnen. Er
werd daarom maar snel begonnen.
Al snel vlogen de kaarten over de
tafels. Ik ben maar eens gaan kijken bij de twee koplopers om te
zien hoe het spel eigenlijk gespeeld
moest worden. Na een poosje
kwam er een borrel op tafel en de
hapjes van Mark waren wederom
niet te versmaden. Rond een uur of
tien kwamen er nog meer mensen
binnen. Op mijn vraag wat ze kwamen doen vertelden ze mij dat ze
kwamen nakaarten. Nakaarten?
Wat is dat voor een spel, vroeg ik.
Da's gewoon gezellig kletsen onder het genot van een hapje en een
drankje. Aha, dat spel dat ken ik
ook, mocht ik daar dan aan meedoen? Na de laatste ronde kwamen

de leden van de club ook nakaarten,
slechts de puntenmeester bleef
alleen aan tafel zitten om alle standen uit te rekenen. Rond middernacht was het dan eindelijk zo ver:
de prijsuitreiking. Mark, als puntenmeester, klom op het podium en
begon met de avond uitslag. Op een
gedeelde tiende plaats Henk, Erik,
Wicher en Gert, op de negende
Luciënne, achtste ArieJan, zevende Aljo, zesde Lambert, vijfde Jan,
vierde Attie, derde Wimjan, tweede
Rinie en de winnaar van de avond
bleek Mark zelf te zijn.
Nu de rollade: wie had de meeste
roem van de avond en onder luid
tromgeroffel vertelde Mark dat dit
er twee waren. Wimjan en hijzelf
hadden beiden 690 punten roem
behaald, dus wat nu? Uit de puntenlijsten bleek dat Mark dit aantal in
vier ronden had gehaald en Wimjan
in zes. Met algemene stemmen
werd besloten dat Mark daarom de
rollade had gewonnen. En toen was
het zo ver: de uitslag van het sei-

zoen. Wie, oh wie zou er met de Tot slot de volledige uitslag:
1 Wimjan .................. 24862
beker vandoor gaan? Als eerste
werd de poedelprijs uitgereikt. Een
2 Mark ..................... 24757
dvd met klaverjassen voor op de
3 Rinie ..................... 22051
pc, ging dit jaar naar ArieJan. Hij
4 Henk ..................... 21787
kan nu een zomer lang gaan oefe5 Aljo ....................... 21698
nen en dan volgend seizoen mis6 Erik ....................... 21582
schien wel om de beker mee doen.
7 Luciënne ................ 21579
Tot slot vertelde de puntenmeester
8 Attie ...................... 21551
dat het in de geschiedenis van de
9 Lambert ................. 20467
club nog nooit zo dichtbij elkaar
10 Jan ........................ 20286
was geëindigd. Het verschil tussen
11 Wicher ................... 20019
de nr. één en twee was slechts 105
12 Gert....................... 19829
punten. En ja, wederom mocht
13 ArieJan .................. 19040
Wimjan de beker meenemen naar
huis. We dronken nog gezellig wat Groet
en het bleef nog lang onrustig in het Uw ReRo
dorpshuis.
____________________________________________________________________
JEU-DE-BOULESCLUB NUMÉRO SIX

Eindstand Koninginnedag toernooi 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Derwin ..................... 8 30
Pauline ..................... 6 35
Gerard ..................... 6 32
Alfred ....................... 6 29
Eric .......................... 6 25
Frank ....................... 6 24
Paul ......................... 4 24
Liesbeth B. ............... 4 22
Geert ....................... 4 19
Toshi ....................... 2 25

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Liesbeth H. ............... 2 24
Loeki ....................... 2 23
Ines ......................... 2 22
Merlijne ................... 2 18
Deda ........................ 2 18
Bart ......................... 2 18

Tocht voor vroege vogels!
CSCW-FEESTCOMITÉ ORGANISEERT
DAUWTRAP-MORGEN MET ONTBIJT
Wie wil luisteren naar het lentegezang van de vogels moet vroeg
opstaan. Bij zonsopkomst barst het vogelkoor los! Het is bijzonder om
dit mee te maken in een stil natuurgebied. Bij Kantens, aan de Oosterweg, ligt zo'n stiltegebied. Het lijkt ons fantastisch om er onder leiding
van een echte vogelkenner door heen te lopen in de vroege morgen. Hans
Gartner, boswachter van Staatsbosbeheer in het Lauwersmeergebied
is een echte natuurkenner en kan ons er van alles over vertellen. Hans
Gartner kun je regelmatig horen en zien bij het radio- en TV programma
'Vroege vogels'. Het is een boswachter met veel humor, die smeuïg
vertellen kan, dus dat belooft een hele leuke morgen te worden!
Wij nodigen iedereen uit om op
Hemelvaartsdag, 2 juni a.s. in de
vroegte met ons mee te wandelen! We mogen door de velden
van de fam. Van Velden en de
fam. Goldhoorn, dus laarzen aan
want de paden zijn niet verhard.
Wie een verrekijker heeft: hang
hem om en wie een vogelboekje
heeft: stop in je jaszak! Na de
tocht staat er voor iedereen een
lekker ontbijt klaar in de Theater-

werkplaats.
Start: 5.15 uur bij de Theaterwerkplaats aan de Oosterweg 4
te Kantens.
Ontbijt na de wandeltocht in de
Theaterwerkplaats.
Kosten 4,00 p.p.
Opgave voor 29 mei bij:
Marten Miske,
Langestraat 13 Kantens
T 552137 of m.miske@hetnet.nl

Paasbuffet
Op 2e paasdag organiseerde proeverij De Wichter een paasbuffet.
Iedereen werd verwelkomd met een heerlijk welkomsthapje en -drankje.
Hierna zijn we met zijn allen gaan neutenschaiten, een jaarlijks terugkerend spel. Na de wedstrijd gingen we met zijn allen aan tafel, waar werd
genoten van een heerlijk buffet. Tijdens dit buffet kon er gezocht worden
naar een gouden ei. De vinder van dit ei mocht deze keer gratis mee-eten.
Alles bij elkaar was het weer een heel geslaagde middag en hebben we
een hoop plezier gehad met elkaar.
Rita Pool
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Nieuws van koren- en pelmolen de Grote Geert
Op zondagmiddag 1 mei jl. vond er een feestje plaats, onder in de molen de Grote Geert. In het geheim vonden voorbereidingen plaats per e-mail
en telefoon, omdat de achttienjarige Martijn Scholtens uit Winsum slaagde voor zijn landelijke molenaarsexamen op woensdag 27 april in het
Drentse Oudemolen. Na een pittig examen mocht Martijn na afloop zijn speldje in ontvangst nemen. Op de jaarvergadering volgend voorjaar mag
hij dan zijn getuigschrift van de Hollandse molen in Amsterdam in ontvangst nemen.
Omdat Martijn veel ervaring opdeed op de Grote Geert en er veel
aanwezig is werd daar ook het feest
voor de jongste molenaar van de
provincie gehouden. Hij was heel
verrast met het feestje want hij had
niks in de gaten. Molenaar Gerad
en Rob Hoving (molenaar in opleiding) dachten stilletjes de spullen
onder in de molen te brengen, maar
helaas… daar ging de wc deur
open en wie kwam eruit? Ja hoor,
Martijn. Toen had hij wel in de gaten
dat er wat ging gebeuren. Met familie en collega molenaars uit de
gemeente en van de opleidingsmolen in Pieterburen hebben we Martijn in het zonnetje gezet. Daar bleef
het niet bij. Ook in de kranten en op
teletekst van RTV Noord stond het
bericht vermeld. Daarom kwam
RTV Noord op dinsdag 3 mei naar
Kantens in de molen opnames
maken van de jongste molenaar

Foto: Robert Swijghuizen
van provincie Groningen. Martin
Drent deed het interview. Nu de rust
is weergekeerd hebben we op 14
en 15 mei het Nationale Molenweekend gevierd. Geen activiteiten bij de Grote Geert omdat we ook
elders uitgenodigd waren. Op za-

Foto: Martijn Scholtens

terdagmorgen zijn we aanwezig
geweest op molen De Liefde in
Uithuizen, waar collega molenaar
Bob Poppen een boekje uitgaf over
de geschiedenis van deze molen.
Het eerste exemplaar werd overhandigd aan wethouder Jan Dobma

van de gemeente Eemsmond. Daarna zijn we de hele middag op de
Grote Geert geweest tot zes uur.
Vervolgens zijn we bij de molenaar
thuis gaan eten, om daarna te vertrekken naar watermolen De Goliath in de Eemshaven. Bij De Goliath werd een 48-uurs draaimarathon gehouden. Martijn en Gerad
hielden de watermolen draaiende
van negen tot twaalf uur 's nachts.
Heel gezellig in de polder…, ook na
die tijd, door de goeie verzorging
van molenaar Ida Wieringa.
De volgende dag waren we om
twaalf uur weer op de Grote Geert,
waar we dit weekend 45 bezoekers
welkom konden heten. Om vijf uur
gingen we moe en voldaan naar
huis na een leuk Nationaal Molenweekend.
Molenaars
Gerad en Martijn

Foto: Martijn Scholtens

Stimuleringsprijs voor Kaanster Kermis
De dag voordat de kermis van start ging overhandigde de secretaris van
het VDK de stimuleringsprijs met een waarde van 150,00 aan de
woordvoerder van de Kaanster Kermis commissie: Sikke van Dellen. De
prijs werd hen toegekend voor de fantastische come-back, die zij wisten
te realiseren.
De Kaanster Kermis was oorspronkelijk een zelfstandig functionerende
vereniging, waar op een gegeven
moment de fut uit liep. Het is dan ook
niet niks, om steeds maar weer een
budget van rond de 5500,00 op te
moeten brengen. Een groepje oudgedienden ( Reinder Blaauwiekel, Sikke van Dellen, Jan de Jong en Theo
de Jonge) lieten het er echter niet bij
zitten en maakten een herstart, maar
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nu onder de paraplu van onze voetbalvereniging. Dit was in 2009. Commissieleden worden nu veelal gerekruteerd uit de jonge voetballers en
er is hieruit een hechte groep ontstaan, die zich elk jaar weer enthousiast inzet voor het organiseren van
de Kaanster Kermis. De commissie
komt 8x per jaar bijeen. Inmiddels
zijn er twee tenten aangeschaft,
gefinancierd door de verkoop van

loten. De kermis zelf wordt o.a. gefinancierd door vele sponsoren
uit Kantens en verkoop van loten. Er
is dus heel veel aan organiseerwerk
te doen, om de kermis te realiseren.

Het dorp mag zich rijk voelen met
dit team mensen, die op zo'n voortvarende wijze plezier verschaft aan
jong en oud.

Flip Rodenburg

Beste lezers,

Flip Rodenburg, geboren in het Friese Franeker, speelt sinds 1984 bij Törf. Hij staat bekend als één van de
beste doedelzakspelers van West-Europa. Het doedelzakgeluid van Flip is kenmerkend voor Törf. Naast
doedelzak bespeelt hij nog diverse andere blaasinstrumenten zoals de pommer, de middeleeuwse klarinet
(de Flippofoon), tin-whistle en koehoorn. Ook is hij een verdienstelijk zanger, hetgeen leidt tot wondermooie
duetten met Henk Scholte. Flip studeerde kunstgeschiedenis aan de universiteit van Groningen en is specialist
op het gebied van de middeleeuwse muziek. In zijn vrije tijd houdt hij zich volop bezig met tuinieren rondom
zijn woning in het Noord-Groningse Kantens. Het bovenstaande maakte mij nieuwsgierig naar de mens Flip
Rodenburg, die alweer 15 jaar in Kantens woont. Ik zocht hem op en maakte het volgende interview.
andere bouwers e.d. bouw ik nu
uitstekende instrumenten.

U woont alweer 15 jaar in Kantens. Mag ik daaruit concluderen
dat u hier graag woont?
Het is hier vrij rustig, daar hou ik
van. Ik kan me ook voorstellen dat
mijn buurman liever niet een doedelzakspeler als buurman heeft. Ik
zou nog liever in een hutje op de hei
willen wonen, maar die zijn er niet
meer of ze zijn veel te duur.

Wat is een?:
pommer: een blaasinstrument
flippofoon: een soort middeleeuwse klarinet/hobo
tin-whistle: een soort blokfluit met
de techniek van een doedelzak
koehoorn: een soort blokfluit gemaakt van een ordinaire koehoorn.
Flip laat me diverse instrumenten
zien die hij zelf heeft gemaakt en
vertelt me welke materialen er zijn
gebruikt. Ik vond vooral de doedelzakken ware kunststukjes en een
sieraad om te zien.

Hebt u nog een slotwoord?
Het leven is eigenlijk wel interessant als je een beetje om je heen
kijkt.

Hebt u een muzikale opleiding?
Nee, maar door jarenlange zelfstudie ben ik op een niveau beland van
iemand die het conservatorium
heeft gehaald.

Middeleeuwse muziek heeft uw
voorkeur? Zoja,waarom?
Het heeft inderdaad mijn voorkeur.
Waarom is moeilijk uit te leggen.
Het is een kwestie van gevoel en
beleven.
Elektronisch gevormde muziekklanken vindt u niet mooi?
Nee, absoluut niet. Bij Törf gebruiken we een elektrische basgitaar,
want een originele contrabas is
door zijn omvang bijna niet te vervoeren.
Waarom bent u begonnen met het
bouwen van muziekinstrumenten?
Ik had indertijd een heel slecht
instrument en geen geld. Door jarenlange ervaring en overleg met

Schrijft u meerdere boeken?
Ik heb net een apothekershandboek van Maria van Besten (1603),
borgvrouwe van de borg Ewsum,
en Lisebet Klants (1652) vertaald
uit het oud Gronings in het Nederlands. Wij zijn nog op zoek naar een
uitgever. Momenteel ben ik volop
bezig met een melodieverzameling voor doedelzakken.
Hoe ziet u de toekomst?
Cultuur, kunst e.d. worden nu door
de huidige regering gesmoord, dus
dat zie ik somber in.

U houdt van tuinieren?
Ja, maar door toenemende rugklachten worden de werkzaamheden te zwaar.

Altijd al muzikant geweest?
Een paar jaar heb ik als technisch
vakman op een school voor slechtziende en blinde kinderen gewerkt.
Ik ben begonnen als straatmuzikant in de Herestraat in Groningen.

bij de muziekstukken. Ik heb van
hem een manuscript gevonden met
dansmelodieën, waarbij hijzelf de
tweede stem had geschreven. Tevens was hij de grote promotor van
het Hogeland. Ik heb een boekje
over zijn werk geschreven.

A.B.Ritzema
Speel je nog in meer groepen dan
Törf?
Ik speel ook in een middeleeuwse
zang- en dansgroep. Wij maken
dan levende geschiedenis op historische markten d.m.v. muziek,
dans en spel. Ik heb bijvoorbeeld
een 13e eeuwse uitmonstering,
maar ook een 15e en een 17e eeuwse versie.

Oud papier
woensdagavond
1 juni
T 551788

Zoals elk jaar willen we in het
zomernummer weer iets
extra's doen. Dit jaar leek het
ons wel aardig om van u te
weten waarom u niet weggaat
in de zomervakantie. Wilt u
daarom de volgende vraag
beantwoorden en naar ons
mailen?
De vraag is: Ik blijf deze zomervakantie thuis omdat…
U kunt uw antwoord mailen
naar tlougnijs@kantens.nl. U
mag het ook gewoon aan één
van de redactieleden vertellen.
Bedankt voor uw medewerking
Namens de redactie
Wimjan Rietdijk
Eindredacteur

Beste dorpsbewoners
Op zaterdag 25 juni is het weer tijd
voor de enige echte dorpsbarbecue, georganiseerd door het Kanster Jeugdhonk! Het begint om
17.00 uur en na de barbecue is er
ook nog een party!
Zoals gewoonlijk worden er ook
weer boekjes verkocht, wij komen
daarvoor langs in week 23 (6 - 10
juni). Wanneer u dan niet thuis bent
kunt u daarna altijd nog naar NielsJan Zark bellen, hij zorgt dan dat u
alsnog een boekje kan kopen. Wij
doen dan uiteraard een briefje bij u
in de deur, met het telefoonnummer. Wij hopen van harte dat u allen
komt, ook kinderen zijn welkom!
www.kansterjeugdhonk.nl

Maak je de middeleeuwse kleren
zelf?
Ja, maar het wordt steeds moeilijker om originele stoffen e.d. te vinden. Ook spelden, naalden, messen, schoenen, emaillen sieraden
etc. maak ik zelf. Hij laat mij weer
enkele van zijn werkstukken zien.
Ik raak steeds meer onder de indruk van de veelzijdigheid van deze
man.
Voor Jacob Pieters Beukema heb
jij grote bewondering?
Inderdaad. Hij was koster te Leens.
Hij componeerde de tweede stem
9

Hendrik Wester
Onderwiezer en Schoolopzainer.
Geboren in Gaarmerwol 23 jan.
1752.

Nu ook in t Schienvat te Kantens
kinderworkshop schilderen
Op 27 april jl. was de eerste schilderworkshop voor kinderen een groot
succes. Net als de workshop voor volwassenen vond deze plaats in de
Salon van t Schienvat te Kantens. Gerda Onnes (beeldend kunstenaar) en
Rita Pool (catering) organiseerden deze workshop omdat Marijke 13 jaar
werd en op die dag vriendinnen had uitgenodigd. Onder het genot van
pannenkoek/patat en drinken gingen ze aan de slag en na afloop gingen
ze met een mooi zelf geschilderd schilderij naar huis. Gerda en Rita zijn
van plan dit vaker te doen voor feestjes en partijen.
Rita Pool

Omreden Hendrik n haalf uur lopen
mos noar school gaf zien voader
hom zulf les, tot e tien joar was en
wel zo wied lopen kon. Dou gong e
noar school in Ten Boer, woar e bie
meester Winkelman leerde.
Dou Hendrik Wester zeuventien
joar was gong e in Stad waarken as
winkelbedainde, boerenwaark op t
bedrief van zien voader lag hom
nait. In zien vrije tied mog e de veule
bouken lezen van zien boas, woar
e ook laank en verstandeg mit pruit,
dat vörmde hom tot n stil, bedoard,
noadenkend en slim waitgiereg
mins.
Dou e in 1772 t waark in Stad deur
liggoamelke klachten nait laanger
doun kon, kwam e veur n zetje weer
noar hoes in Gaarmerwol. Meester
Winkelman van Ten Boer was dou
net oet tied kommen, en vraauw
Winkelman vruig Hendrik of hai n
zetje schoolmeester wezen wol.
Hendrik gong votdoadelk aan t lesgeven, dat dee hai zo goud dat e n
vaste aanstellen kreeg.
Hai haar pelzaaier in zien waark,
mor zag wel dat t lesgeven beter
kon. Kaalmaan begon e veraanderns deur te voeren. Olders van
zien leerlingen wazzen t doar nait
aaltied mit ains, mor Hendrik kon
ze overtugen van zien geliek.
Bie gebrek aan goie leermiddeln
gong e zulf aan t schrieven van
lesboukjes.
Gedenktaiken veur Hendrik Wester.
Sikkom tien joar was Hendrik Wester waarkzoam as onderwiezer in
Ten Boer.
In 1783 wér e noar Ol Pekel berou-

Oranje koe siert
voedersilo
De bekende koeienschilder Theo
Onnes schilderde op Koninginnedag deze oranje koe op een voedersilo in de polder van Schiermonnikoog. Een enorme uitdaging en een
grote klus waarbij hij tientallen keren
van de steiger rondom de silo op en
neer moest klimmen om het resultaat te beoordelen. De inwoners
van Schiermonnikoog zijn erg blij
met deze aanwinst.
Theo Onnes
www.theoonnes.nl
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pen, doar begon e in t veurjoar van
1784.
In 1785 traauwde hai mit Anneke
Doedens, zai kregen gain kinder.
De moatschappij 'Tot Nut van 't
Algemeen' beloonde Wester in 1793
mit n golden erepenning veur zien
'Verhandeling over de gebreken in
de Burgerscholen'. In 1800 kreeg e
dij golden erepenning nogmoals
veur zien 'Schoolboek der Geschiedenissen van ons Vaderland'.
In 1801 wuir Hendrik Wester
schoolopzainer veur de pervìnzie
Grunnen.
Hai kreeg hailwat onderschaidens,
Keunenk Wilm I benuimde Hendrik
Wester tot 'Broeder van de Orde van
de Nederlandse Leeuw'.
Men vruig ais aan Hendrik Wester
woar t hén mos mit zien verbeterns
in t onderwies, dou zee e: 'Der
zellen slootgroavers genogt overblieven'.
Hendrik Wester kwam oet tied op
19 feb. 1821 in Ol Pekel.
Bron: dideldom.com

Dans-duet 'HuidHonger'
In de donjon van Borg Ewsum te Middelstum wordt op 10 en 11 juni een
voorstelling gegeven. Een duet, gedanst door Jenny Chung en Daan
Frumau, waarin zij thema's als verlangen naar aanraking, geraakt
worden en schroom, tot uitdrukking brengen in hun dans.
Per voorstelling is er beperkt plaats,
dus reserveer op tijd!!
Vrijdag 10 juni: 19.30 uur
Zaterdag 11 juni: 16.00 en 17.00 uur
Entree 5.00 p.p.
Reserveren bij: Anna de Kuyer
M 06 - 11083127
E adekuyer@heartbeat-dans.nl
Kaarten tot een kwartier van te
voren afhalen in de theeschenkerij.
Voor en/of na de voorstelling kan
men in de naastgelegen theeschenkerij een consumptie gebruiken. In
de donjon is het koud, dus het is aan
te raden een jas of vest mee te
nemen.

Laway Arts presenteert

'Hondenveld'

'Hondenveld' wordt gespeeld door zes jongeren en gaat over de strijd
tussen mens en dier. Het speelt zich af aan de rand van een Gronings
dorp. Hier ligt het hondenveld waar jongeren komen kletsen en chillen
en ……..meneer van Rossum zijn poedel uitlaat.
Er is hier voor ons niks te doen...
Waar komt die stank vandaan?
Is dat niet dat vreemde meisje met
die rare hond?
Staan we weer in de stront.
Als de toekomst van het hondenveld wordt bedreigd ontstaat er een
strijd tussen meneer van Rossum,
André, Kim, Lieke, Chantal en Linda
over het hondenveld, de dieren en
de natuur.
Onder professionele begeleiding
werken zes jongeren tussen de 18
en 26 jaar aan het theaterstuk 'Hondenveld', een mix van dans, toneelspel en muziek. Speciaal voor de
voorstelling heeft beeldend kunstenaar Pierik L'Istelle maskers
gemaakt waarmee de spelers van
mensen in honden veranderen.
Inspiratiebron voor 'Hondenveld' is
een voorstelling die Laway Arts in
2010 met jongeren in Swaziland
maakte waarbij de acteurs van
mensen in dieren konden veranderen. Deze voorstelling ging over de
dieren en de natuur in Afrika die
worden bedreigd. 'Hondenveld'
maakt deel uit van het theaterproject Swaziland-Groningen van Laway Arts.
Voorstelling
Zaterdag 18 juni, Theaterwerkplaats
Kantens (Oosterweg 4 Kantens)
Aanvang 20.30 uur, entree 5,00

Vrijdag 24 juni, Prinsentheater,
Noorderbuitensingel 11, Groningen.
Aanvang 20.30 uur, entree 7,00
Reserveren
reserverenhondenveld@gmail.com
'Hondenveld' wordt mede mogelijk
gemaakt met financiële steun van
de provincie Groningen
www.lawayarts.com
____________________________________________

Voorjaar
Nu wil ik kijken naar de bomen
horen wat de vogels zingen
ik wil proberen deze lente
tot mij door te laten dringen.
tot ik diep, heel diep van binnen
méér voel dan mijn ogen zien
tot dit lieve, groene wonder
mij van binnen raakt…
misschien…..
Toon Hermans
Uit: Ontbijten met jou.

Anna de Kuyer

Jubileum Toneelvereniging
Advendo 1932 -2012
In 2012 viert toneelvereniging Advendo haar 80-jarig jubileum. We
willen dit natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en daarom is er binnen
Advendo een jubileumcommissie opgericht. Deze bestaat uit: Frouwke
Doornbos, Janny Reiffers, Marten Miske, Robin Wever, Willem Knot en
Henk van Dijk.
We zijn net begonnen met deze
grote klus, maar willen u toch alvast de data van het spektakel doorgeven, zodat u één van die dagen
vrij kunt houden!
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni
2012 zal er 's avonds een openluchtspel opgevoerd worden met
als locatie onze prachtige molen
'Grote Geert '. Het zal een bijzonder
theaterspektakel worden dat u zeker niet wilt missen!
Middels t Lougnijs en de website
van www.advendokantens.nl hou-

Natuurlijk geeft Advendo ook haar
normale jaarlijkse uitvoeringen en
wel op zaterdag 28 januari en 18
februari 2012 in t Schienvat. Een
heel druk seizoen voor de boeg,
maar we hebben er erg veel zin in!
We hopen u te zien op één van de
uitvoeringen en/of bij ons jubileum!
Namens de jubileumcommissie,
Janny Reiffers

Dameselftal KRC zoekt leden
Heb je al eens gevoetbald en wil je graag in competitieverband voetballen? Dan is dit je kans, want we zoeken nog enkele meiden/dames vanaf
16 jaar. We trainen elke dinsdag om 19.00 uur, dus ook als je twijfelt
kom gerust eens kijken of meedoen.
Het team bestaat op dit moment uit
meiden tussen 13 en 22 jaar oud.

Oud papier

den we u op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen.

woensdagavond 1 juni T 551788

Een aantal van deze meiden kan
zaterdags vaak niet voetballen
i.v.m. school of werk waardoor we
'vaste' leden tekort komen. Dus heb
je al eerder gevoetbald en wil je dit
weer oppakken kom dan eens kijken dinsdags!
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Kerkdiensten

15/16 juni
J.F. Perdok
Baflo - T 0595 422723
18 /19 juni
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
25/26 juni
Tandartspraktijk Fledderus &
Commies
Winsum - T 0595 - 441545
__________________________________________________

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE KANTENS
Donderdag 2 juni, hemelvaartsdag
09.30 uur ds. T. Groenveld, Roodeschool
Zondag 5 juni
11.00 uur ds. L.J. Joosse, Groningen
14.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
Zondag 12 juni, 1e pinksterdag,
viering Heilig Avondmaal
11.00 uur ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
14.30 uur ds. S. Schaaij, Eelde
Zondag 19 juni
09.30 uur ds. A. Driest, Groningen
16.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
Zondag 26 juni, gezamenlijk koffiedrinken bij de CGK
09.30 uur ds. T.K. van Eerden,
Zuidhorn
14.30 uur ds. G. Timmermans,
Groningen
_________________________________________
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Donderdag 2 juni Hemelvaartsdag
09.30 uur ds. P.C. de Lange
Zondag 5 juni
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange
Zondag 12 juni 1e pinksterdag
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange
Maandag 13 juni 2e pinksterdag
09.30 uur ds. P.C. de Lange, pinksterzangdienst
Zondag 19 juni
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. M. Bergsma
Zondag 26 juni
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange
_________________________________________
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DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T050 - 3014260
__________________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
Geen kopij ontvangen
_________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 29 mei
19.00 uur ds. A. Lagendijk
Zondag 12 juni
19.00 uur ds. A. Fraanje
Zondag 26 juni
19.00 uur ds. A. Lagendijk
_____________________________________

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
__________________________________________________
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
__________________________________________________

Weekenddiensten

KLEINE KLUSJESDIENST
T0595 - 551084
__________________________________________________

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

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173
__________________________________________________

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.”
28/29 mei
Tandartspraktijk de Vlijt
Bedum - T 050 - 3015462
30/31 mei
J. Buwalda
Bedum - T 050 - 3013994
1 /2 juni
C.J. Conradie
Bedum - T 050 - 3012337
4/5 juni
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
11/12 juni
H. Meursing
Middelstum - T 0595 - 552292
13/14 juni
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818

een hand,
een woord
een kaart,
een laatste groet,
gaven steun,
het deed ons goed
Voor de getoonde belangstelling na het overlijden van
mijn man, onze vader en lieve opa
KLAAS JAKOB WEVER
willen wij u hartelijk bedanken
A.Wever -Zwaagman
kinderen
kleinkinderen
Kantens, mei 2011

Frisse citroenbavaroistaart
voor de mooie zomeravonden
Nodig voor 12 punten:
Drie citroenen, vier verse eieren,
200 gram suiker, 500 ml slagroom,
zeven blaadjes gelatine.
Werkwijze:
Maak een taartbodem van plakjes
cake of lange vingers. Of rol met
een fles of deegrol een rol biscuitjes of bastognekoeken fijn en meng
dit met 50 à 60 gram roomboter. Zet
drie grote kommen klaar. Laat de
gelatine vijf minuten weken in koud
water. Rasp de schil van twee citroenen met een fijne rasp en pers
alle drie de citroenen uit. Doe alvast
twee eetlepels sap in een steelpan.
Splits de eieren. Klop het eiwit stijf
in de eerste kom. Klop vervolgens
de slagroom (zonder suiker) stijf in
kom twee. Klop tenslotte de eidooiers met de suiker romig in de
derde (grootste) kom. Klop er dan
de rest van het citroensap en het
raspsel door. Verhit het eerder genoemde beetje citroensap in de
steelpan, doe de uitgelekte gelatine
erbij en roer op laag vuur met een
metalen lepel net zolang tot alle
gelatine volledig gesmolten is, maar
zonder te laten koken. Roer de opgeloste gelatine grondig door het
ei/suiker/citroenmengsel. Spatel
vervolgens alle slagroom erdoor
en tenslotte het geklopte eiwit.
Schep losjes om de boel luchtig te
houden, maar zorg wel dat alle
witte vlokjes verdwenen zijn. Stort
de massa in een taartvorm en laat
de taart een paar uur in de koelkast
opstijven. Eet smakelijk.
Met dank aan Hanny de Vries.
_______________________________________

Getuigen gezocht
Zaterdag 14 mei in de vroege ochtend, zo tegen half drie/twintig voor
drie,·is er een verkeersbord bij ons
tegen de voordeur gegooid. Het had
niet veel gescheeld of hij was dwars
door het raam gegaan. Er is aangifte
gedaan, wij zoeken mensen die
mogelijk iets gezien hebben. Mocht
iemand dit gezien hebben, meldt u
dit dan even bij ons, zodat de daders
gepakt kunnen worden.
Fam. Eissens
Kooistraat 6

Ajax
Vanochtend kwam ik met meer dan normale spanning uit bed. Het is
vandaag 15 mei 2011. Oftewel de dag van de waarheid. De wedstrijd
van het jaar. Ajax FC Twente. Vanmiddag ga ik bij mijn zoon kijken.
Die heeft eredivisie live. En een groot scherm.
In 1969 had mijn broer de zoveelste tweedehands auto aangeschaft.
Een Renault Dauphine. De motor bleek niet meer goed te zijn. Niet getreurd, er werd ergens een andere op de kop getikt en op straat in Amsterdam met behulp van buren in de Dauphine getakeld. Starten en hij
liep. Nu nog uitproberen. Waarheen?
Het voetbalseizoen stond op het punt te beginnen. Speelde Ajax uit of
thuis? Het bleek uit in Groningen te zijn. Tegen GVAV. Een mooiere
proefrit was niet te verzinnen. Groningen: het eind van de wereld.
Daar waren we nog nooit geweest.
We schrijven 10 augustus 1969. Welke route we namen weet ik niet.
Via Zwolle of via de Afsluitdijk. Door de polder kon niet. Almere bestond nog niet. In ieder geval kwamen we ruim op tijd in Groningen
aan. Bij het stadion, Oosterpark noemden ze dat daar, kochten we
kaartjes. Die kon je nog gewoon kopen vlak voor de wedstrijd. Niks
geen clubkaart of aparte vakken voor de uitsupporters. Niks geen ME.
Gewoon kaartje kopen en dan tussen de GVAVsupporters op de staantribune.
Het was een mooie wedstrijd. Niet spannend, maar mooi. Ajax won
met 3-1. Wat me het meest is bijgebleven is het derde doelpunt van
Ajax. Een prachtige combinatie van Keizer en Cruijff, afgerond door
Dick van Dijk. Onhoudbaar voor Tonny van Leeuwen. Er werd massaal geapplaudisseerd. Dus niet alleen het handjevol Ajacieden. Nee,
iedereen. Kom daar tegenwoordig nog eens om. Ze werden dat jaar
kampioen, GVAV degradeerde.
Vroeger was ik geen voetbalfan. Pas toen ik een jaar of negen was
bezocht ik het Olympisch stadion. Een lelijke betonnen bak met allemaal trappen aan de buitenkant, die leidden naar vakken met namen
als GG en KK en op die trappen de doordringende stank van urine. Een
thuiswedstrijd van DWS tegen 'weet ik veel wie'. Thuisgekomen hoorde ik via de radio dat de stand nog veranderde. Onbekend met voetbalregels was ik in de rust weggegaan in de veronderstelling dat de
wedstrijd afgelopen was.
In de zestiger jaren hield ik me bezig met muziek en provo-rellen.
Voetbal was voor het klootjesvolk, zoals wij dat noemden. Totdat ik
een aantal keren op de televisie, die mijn ouders net voor het eerst
aangeschaft hadden, acties zag van een spillebeen, die dansend tussen tegenstanders door slalomde. Ik was gelijk verkocht. Wat volgden
waren Europacups en vele landskampioenschappen. De spillebeen
speelt nu weer een hoofdrol. Ik weet eigenlijk niet of ik daar zo tevreden over ben.
Het Ajax-gevoel zit diep. De laatste jaren voel ik me een beetje FC
Groningen. Niet als ze tegen elkaar spelen. Ik hoop dat ze winnen tegen PSV.
De spanning vandaag komt overeen met de spanning vóór de Europacupfinale van 1971. Belachelijk natuurlijk want het gaat hier niet om
het kampioenschap van Europa, maar van Nederland. Zo zie je maar
weer, wat je eens als Amsterdammer een formaliteit vond is nu de
wedstrijd van het jaar.
Nog drie uur te gaan……….
Eric de Klerk
Naschrift zondag 17.00 uur: YES!!!!!!!
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Agenda
Rottum
Tot 31 augustus
In de kerk van Rottum
Dagelijks 09.00 - 17.00 uur
Expositie Eddy Wullink, gratis toegankelijk.
___________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane.
Dinsdagavond
In het dorpshuis
Dans Heartbeat.
__________________________________

Kantens
Donderdag 9 juni
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
21.00 uur
Vergadering t Schienvat bestuur
Zaterdag 25 juni
14.00 - 16.00 uur
Speeltuinfeest
17.00 - 02.00 uur
Dorpsbarbecue daarna Kanster
Jeugdhonk open
VASTE ACTIVITEITEN
KANSTER JEUGDHONK
Donderdag 26 mei
19.00 - 21.30 uur
Vrijdag 27 mei
19.00 - 01.30 uur
Zaterdag 28 mei
19.00 - 02.00 uur
Donderdag 2 juni
19.00 - 21.30 uur
Vrijdag 3 juni
19.00 - 01.30 uur
Zaterdag 4 juni
19.00 - 02.00 uur
Donderdag 9 juni
19.00 - 21.30 uur
Vrijdag 10 juni
19.00 - 01.30 uur
Zaterdag 11 juni
19.00 - 02.00 uur
Donderdag 16 juni
19.00 - 21.30 uur
Vrijdag 17 juni
19.00 - 01.30 uur
Zaterdag 18 juni
19.00 - 02.00 uur
14

Donderdag 23 juni
19.00 - 21.30 uur
Vrijdag 24 juni
19.00 - 01.30 uur
Zaterdag 25 juni
17.00 - 02.00 uur
Dorpsbarbecue

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open + dagmenu
Salon De Leutje Lanteern open
(Walburgis Meijers, foto's)

Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Salon De Leutje Lanteern open
17.00 - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu
18.00 - 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
09.30 - 10.30 uur
Bodyshape
19.30 - 22.30 uur
Toneelclub Advendo
Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 22.30 uur
Damclub
Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Bodyshape

Walburgis Meijers in t Schienvat
FOTOXPOSITIE TOT 23 JULI 2011

Weekendmenu
Rita's Eetsalon

Walburgis Meijers, (Castricum 1955) beeldend kunstenaar te Groningen. Opleiding: kunstacademie Minerva Groningen Techniek: kunstfotografie. Omschrijving werk: Kleurrijk licht, gevangen in kleine werelden.

Vrijdag 3 juni
macaronischotel + rauwkost
Zaterdag 4 juni
geb. aard. + witlofsalade +
vlees*
Vrijdag 10 juni
rijst met groente + kip
Zaterdag 11 juni
geb. aard. + ijsbergsla +
vlees*
Vrijdag 17 juni
bami schotel + geb. ei
Zaterdag 18 juni
aardappelpuree + champignons
Vrijdag 24 juni
geb. aard. + spinazie + vlees*
Zaterdag 25 juni
puree + wokgroente + vlees*

Waar:
t Schienvat te Kantens
T 551280
M 06 - 20839053
E info@schienvatkantens.nl

Dagmenu's e 5,25
* Gehaktbal, kippenpoot of
pangafilet
Soep e 2,00
Bestel tijdig Op = Op
Menu's zijn onder voorbehoud
De menu's zijn ook te zien op
www.schienvatkantens.nl
Keuken ook open voor patat
en snacks.
Bestellen op T 551280
b.g.g.M 06-20839053
(ook voor afhalen)

Openingstijden:
Vrijdag: 14.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 14.00 - 20.00 uur
Andere dagen alleen tijdens activiteiten en op afspraak, zie website:
www.schienvatkantens.nl.
Titel expositie
'Een wereld creëren uit het bijna
niets'. Omschrijving: Het werk van
Walburgis Meijers is niet-alledaagse fotografie. Haar beelden zijn een
combinatie van kleur, vorm, structuur en reflecties. De vaak abstracte beelden nodigen uit tot fantaseren. Het beeld is vaak abstract, ze
werkt vooral vanuit structuur en

kleur. Sinds de eeuwwisseling
werkt ze met verschillende kleuren
glazen en plastic flessen in combinatie met veranderend (dag)licht.
De transparante voorwerpen in
combinatie met de verschillende
vormen zijn het onderwerp waar
Walburgis haar beelden vandaan
haalt. Het experimenteren met de
techniek van fototoestel en computer drong steeds meer door in het
vrije werk en is nu hoofdzaak geworden. De digitale fotografie is
Walburgis' manier van schetsen en
onderzoek geworden. Het onderzoek is vooral spelen met compositie, kleur en structuur. Walburgis
wil door foto- en digitale techniek
tot een beeld komen.
contact: www.walburgis.eu
Foto's ©walburgis meijers
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Foto van de maand
Nakend voorjaar
verse voren, lange geulen, strakke sleuven
Goud in de grond
dat aarde tekent
de zon straalt…
Paul Moonen
___________________________________________________________________________________________________________

Kaanster Kermis 2011
Kermis, braderie en alle andere activiteiten waren een groot succes.
Graag tot de kermis van 2012!

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
e 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.
_____________________________________________
Wij hebben de volgende giften
mogen ontvangen:
Volksdansgroep Kantens...25,-
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