
1

Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

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

April
34e  jaargang - 2013

Deze maand o.a.:
PASEN IS VOOR MIJ...

FF-CHATTEN

DORPSONDERZOEK KANTENS

NUMÉRO SIX

PROJECT OEKRAINE

UITGEVLOGEN

GRUNNEGER HOUKJE

VAKWERK

RIMPELS

KANSLOOS VOETVOLK

AGENDA

KUNST OF KITSCH

FOTO VAN DE MAAND

De geheimzinnige ober
Roos Keizer van de obs Klinkenborg in Kantens, winnares van de regionale voorleeswedstrijd. Roos woont
aan de Pastorieweg 8 in Kantens.

Hallo Roos, van harte gefelici-
teerd!
Op school is het al begonnen, denk
ik. Hoe ging dat?
Onze juf had groep 7/8 opgegeven
voor de voorleeswedstrijd. En van
de kinderen uit onze klas heb ik toen
gewonnen.

In welk gebouw in Uithuizen moest
je voorlezen en waar kwamen de
deelnemers vandaan?
Ik moest voorlezen in de Kande-
laar. Van iedere basisschool uit de
gemeente Eemsmond was er één
kind om voor te lezen.

Uit welk boek heb je voorgelezen?
'De geheimzinnige ober', uit de se-
rie Plaza Pattata.

Een leuke titel. Waar gaat het over?
Het gaat over twee meisjes die

Luna en Lotte heten. Hun vader
beheert een restaurant terwijl die
helemaal niet kan koken.
De vader van Luna en Lotte heeft
een ober in de berm gevonden en
die heet Camil. Camil mag nu bij
hen in het restaurant werken, maar
hij gedraagt zich heel vreemd.
En als de vader van Luna en Lotte
vertelt dat het circus dit jaar bij hen
komt, wordt Camil heel boos, want
hij is op een of andere manier fel
tegen het circus.
Als het circus er is, loopt Camil
diep  het  bos  in.  Luna  en  Lotte
volgen hem, samen met wat cir-
cusartiesten omdat ze niet alleen
durven…

Heb je veel geoefend en op welke
manier?
Ik heb een paar keer voor de klas
voorgelezen.

Nu mocht je op 9 maart meedoen
aan de halve finale in Haren.
Ik ben helaas niet door, maar ik
vond het heel leuk om te doen.

Was je ook een beetje zenuwachtig
voor je begon met voorlezen?
In Haren was ik al minder zenuw-
achtig dan in Uithuizen. Omdat ik al
eerder een keer voorgelezen had
voor publiek.

Er is ook nog een landelijke wed-
strijd. Waar wordt die gehouden?
De landelijke wedstrijd is in Utrecht.

De redactie van t Lougnijs bedankt
je heel hartelijk
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Redactioneel
Afgelopen maand heeft Gerad Werkman besloten om met het werk als
redactielid voor t Lougnijs te stoppen. De drukke werkzaamheden in de
kringloopwinkel en op de molen liggen ten grondslag aan zijn besluit.
Gerad is heel lang als redactielid actief geweest voor onze krant. Vele
jaren kon u verslagen, nieuwtjes en interviews van zijn hand lezen. Ook
is hij een tijd eindredacteur geweest.
Wij vinden het als team heel erg jammer, maar respecteren zijn keuze om
te stoppen. We zullen dan ook op gepaste wijze hier uiting aan geven.

Gerad, namens de hele redactie wil ik je heel erg bedanken voor je inzet
en de prettige manier waarop we hebben samengewerkt.

Namens de redactie,
Wimjan Rietdijk
Eindredacteur
_______________________________________________________________________________

Pasen
Met Pasen vieren christenen de wederopstanding
van Christus na zijn kruisiging. Het feest valt jaarlijks
op de eerste zondag na de eerste volle maan van de
lente. Van oudsher is Pasen het feest van vrucht-
baarheid en nieuw leven. Zo vereerden de oude
Germanen Ostara, de godin van het licht en de
liefde, die de wederopstanding van de natuur ver-
tegenwoordigt. Bij dit feest speelden roodgeverfde
eieren en heilige hazen een grote rol. Het waren de
vruchtbaarheidssymbolen van de godin. Weder-
opstanding is een thema dat al eeuwen het
paasfeest symboliseert.

Als redactie hebben we een aantal mensen
gevraagd: 'als ik zeg 'Pasen is voor mij….' hoe
zou je dan reageren'?
Door de hele krant kunt u die reacties lezen.
_______________________________________________________________

Dorpsonderzoek Kantens
Enige tijd geleden zijn de inwoners van Kantens door de Vereniging
Dorpsbelangen Kantens uitgenodigd om deel te nemen aan een onder-
zoek naar de waardering van de woon- en leefomgeving. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd door een groep studenten van de Hanzehogeschool in
Groningen.

Met de gegevens uit dit onderzoek
hopen wij, als bestuur, de dorpsbe-
langen van Kantens nog beter te
kunnen behartigen en horen wij
vooral graag nieuwe ideeën om de
leefbaarheid in het dorp te behou-
den of zelfs te vergroten.

We vinden het fijn dat u met zovelen
hebt bijgedragen aan dit onderzoek.
Op dit moment worden vragenfor-
mulieren door de studenten ver-
werkt en vinden de gesprekken
plaats met de inwoners die aange-
geven hebben hier prijs op te stellen.
De resultaten van het onderzoek
worden op 24 april, tijdens de jaar-

vergadering van de Vereniging
Dorpsbelangen, bekend gemaakt.
Uiteraard bent u allen van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn!
_________________________________

Pasen is voor mij...
Pasen is voor mij: de start van een
begin.
Pasen is voor mij: een lang week-
end met de kindertjes...
Pasen is voor mij: lente...

 Janny Bousema
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1. We chatten ff met?
Jessica Wever.

2. Wat is je favoriete muziek?
Ik hou van Marco Borsato, maar
vind het “Foute Uur” van Qmusic
ook leuk.

3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Ik hoef niet ergens wereldkampi-
oen in te worden, maar kampioen
worden met het dameselftal van
KRC lijkt me ook al leuk.

4. Waar kunnen we je in het week-
end (overdag of 's avonds ) tegen-
komen?
Ik werk veel, maar als ik vrij ben
dan ben ik op het voetbalveld of ben
ik lekker op stap.

5. Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming?
Ik zou graag met ons gezin naar
Kreta willen.

6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Ik lust niet veel eten, maar als het
om Grieks  eten  gaat  dan  prik  ik
graag een vorkje mee.

7. Op welke site ben je vaak te
vinden?

Ik zit veel op twitter (@jesswever)
en facebook.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Ik wil graag een eigen kledingzaak
hebben.

9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe jij mee?
Ze kunnen mij altijd vragen, want ik
wil altijd wel mee helpen als ik kan.

10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont, willen veranderen en waar-
om?
Ik zou graag een tweede veld willen
hebben bij KRC en meer kleedka-
mers omdat KRC een bloeiende
vereniging is met veel jeugdleden
voor een klein dorp.

11 Tot slot, met wie chatten we de
volgende keer?
Rianne Bultena.

aanschaf van noodzakelijke attri-
buten.

Op koningsdag (om vast te wennen
en om van de troonswisseling op tv
niets te missen) organiseren we
een toernooi. Ook hier is spelerva-
ring niet vereist!

Zaterdag 27 april 14.00 - ± 17.00
uur.
Kosten  2,50 p.p. (competitiespe-
lers gratis).
Opgeven uiterlijk 19 april bij:
Eric de Klerk, T 551766 of
dedaeric@hotmail.com

Tot snel op de baan,
De jeu-de-boulescommissie

Jeu-de-boulesclub Numéro Six
te Stitswerd
Binnenkort beginnen we weer met de jeu-de-boulescompetitie. Iedereen
die mee wil doen kan zich opgeven. Spelervaring is niet vereist!

Wij spelen twee tegen twee. Je
speelt met een vaste partner onge-
veer zeven wedstrijden. De wed-
strijden worden in onderling over-
leg afgesproken. Je bent dus niet
gebonden aan bepaalde tijden.
Graag zo snel mogelijk in tweetal-
len opgeven, dan kunnen we op 1
april met de competitie beginnen.
Kosten  7,50 per persoon (inclu-
sief twee toernooien) Het geld wordt
gebruikt voor baanon-
derhoud, prijsjes en
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Project
Oekraïne
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief
van Stichting Project Oekraïne van
dit seizoen. We zijn blij om te kun-
nen vermelden dat dit reeds het
vierde jaar is dat er projecten geor-
ganiseerd kunnen worden in Roe-
menië en Oekraïne. Ook zal er weer
een transport plaatsvinden naar
Roemenië. Er is nog steeds veel
dankbaar werk te verrichten!

Ook dit jaar is er weer een enthou-
siaste groep van ongeveer 15 men-
sen bereid projecten uit te voeren in
het Oostblok. In deze nieuwsbrief
meer informatie over de projecten
en meer over de acties die we
organiseren. We willen u ook via
deze weg hartelijk bedanken voor
uw ondersteuning in allerlei vor-
men! Giften zijn altijd welkom op
ons rekeningnummer.
Vanaf 1 november 2012 is ds. Sza-
bo  Sándor  werkzaam  in  de  ge-
meente van Pir. In 2011 en 2012
hebben we in Iriny al projecten
uitgevoerd met ds. Sándor. Pir is de
Roemeense naam van het Hon-
gaars sprekende dorp Szilágypér.

PROJECT 1
Sándor schrijft ons dat er in deze
gemeente ongeveer 150 kinderen
zijn en dat er niet eerder een kinder-
bijbelweek is georganiseerd. Wel
heeft een godsdienstleraar drie jaar
geleden iets dergelijks in de school
georganiseerd. Ook zijn er zigeu-
nerkinderen in de gemeente. Zij
doen mee met de andere kinderen
van de gemeente. Ze komen elke
zaterdag naar de Bijbelklas.
Ze verdelen de kinderen in groe-
pen, maar het kantoor is niet groot
genoeg voor de programma's. Men
wil graag een gebouw renoveren
dat nu gebruikt wordt als opslag.
Het zou goed zijn om daar een

ruimte voor de kinderen te maken,
met een stuk tuin om te kunnen
spelen. Het dak van dit gebouw is
te laag, het is nodig om dit te ver-
vangen. De gemeente heeft finan-
ciële problemen, maar ze hopen
dat ze geld kunnen sparen voor dit
werk. Het is voor hen erg belang-
rijk.
Verder schrijft Sándor ons nog dat
er in deze gemeente erg veel ar-
moede is. Ook bezoek en hulp aan
de armen en zieken zal een onder-
deel van ons programma zijn. Ver-
der willen we net als vorig jaar
weer een transport naar Roemenië
realiseren. De spullen die we bren-
gen worden in Roemenië verkocht.
De opbrengst is voor de kerkelijke
gemeente, men wil graag diacona-
le hulp geven. Een ander gedeelte
van de opbrengst is om een gaar-
keuken te laten draaien.
Wat we bijvoorbeeld mee willen
nemen is: kleding, tafels en stoelen
voor de Bijbelklas, fietsen, compu-
ters, schoenen enz.
Als u iets aan wilt bieden, kunt u
contact opnemen met fam. Veld-
man T 552424.
Kleding, graag gewassen, in een
vuilniszak of doos aanbieden.

PROJECT 2
Vorig zomer zijn we begonnen met
het opknappen van de dokterspost
in Tivadar. De dokterspost verkeer-
de in zeer slechte en onhygiëni-
sche omstandigheden. De dokters-
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post bestaat uit 11 kamers en twee
wc's. Vorige zomer zijn er twee
kamers opgeknapt, de kamers heb-
ben we gestript van top tot teen en
daarna alles opnieuw aangepakt.
Daarnaast hebben ook alle kozij-
nen een grote opknapbeurt gehad.
Schuren, plamuren, gronden en
lakken. Een geweldig resultaat!
Sinds wij terug zijn in Nederland,
zitten de medewerkers van de dok-
terspost niet stil, ze hebben het
verder opgepakt. Van hun salaris
staan ze een bijdrage af en kopen
daarvan cement, tegels, gips e.d.
om verder te kunnen. We hebben
foto's gekregen van hoe het er nu
voor staat, al vele kamers zijn voor-
zien van een nette vloer, nieuwe
wanden en soms zelfs cv! Het voelt
goed om dit te zien.
We willen deze mensen graag a.s.
zomer verder helpen. Tot nu toe zijn
er drie kamers klaar. In de andere
ruimtes moet zeker nog flink ge-
klust worden. Er zijn wat spannin-
gen in de dokterspost omdat er
mogelijk medewerkers ontslagen
worden. Dat houdt hen tegen om
plannen te maken. Binnenkort zul-
len we contact met hen opnemen
om aan te geven dat we willen
komen helpen a.s. zomer en het
verbouwingsbudget doorgeven.
Hopelijk geeft hen dit goede moed
en kunnen ze weer plannen maken.

PROJECT 3
Afgelopen zomer hebben we ook
gewerkt met jongeren. Het pro-
gramma bestond uit: dramastukje,
samen uit de bijbel lezen en hier-

over doorpraten, gevolgd door sport
& spel. Dit jaar willen we weer met
kinderen/jeugd aan de slag, de in-
vulling hiervan staat nog niet vast.

Acties
FLESSENACTIE
Elke laatste zaterdag van de maand
komen wij legen flessen halen in
Kantens en omstreken. Wilt u ook
dat we bij u langskomen? Neem
dan contact met ons op!

POFFERT
U kunt poffert met of zonder rozij-
nen/krenten/appel bestellen, T
552412.

Promotiefilmpje, bruiloft, bedrijfs-
film of belijdenis doen?
Tegen vergoeding kan Jaap Plas
FullHD filmen, met statief en exter-
ne microfoon voor goed geluid. Dit
voor verschillende doeleinden. Voor
meer informatie:
jaap-plas@hotmail.com
of T 06 - 27177670.

AARDBEIENACTIE
In de maand juni zullen we weer
een aardbeienactie houden, waar-
bij u aardbeien kunt bestellen.

MARKTEN
30 april
Koningsmarkt te Kantens
8 juni
Boekenmarkt te Kantens
15 juni
Meerkamp, catering door SPO
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Pasen is voor mij...
Met Pasen was het altijd mooi weer!
Voor dag en dauw, nou ja, in ieder
geval voor het ontbijt was de hele
familie buiten om paaseieren te
zoeken. In Duitsland legt de paas-
haas de eitjes alleen in nestjes van
groengekleurde houtwol, die in de
weken ervoor gewoon in de winkel
ligt. De dag voor Pasen maken de
kinderen in huis en in de tuin, in
daarvoor geschikte hoekjes of b.v.
onder een dikke conifeer, lekkere
comfortabele nestjes zodat de paas-
haas daar heel geriefelijk de eieren
kan deponeren.

Op de paasochtend blijkt dan dat
sommige nestjes door de paas-
haas zijn afgekeurd: ze liggen op-
eens heel ergens anders! Ook
brengt de paashaas in Duitsland
niet alleen (chocolade)eitjes, maar
ook klein speelgoed: springtouw,
stuiterballen, zweefvliegtuigen van
piepschuim en dat soort dingen.
Pasen was dus echt iets om naar uit
te kijken. Dat begon al in de weken
ervoor. Met mijn moeder en broer-
tje naar de grote stad  zeg maar zo
iets als Groningen  om nieuwe
kleren te kopen. Want hoewel het
Duits geen uitdrukking heeft voor
'er op z'n paasbest uit zien', toch
was er de gewoonte om met Pasen
nieuwe mooie kleren te dragen. En
om dat te keuren, kiezen en te
kopen, dat viel niet mee.

De grote warenhuizen werden één
voor één bezocht, denk maar aan C
& A en iets wat op de Bijenkorf leek,
maar er waren er nog veel meer! Ik
bleef in het pashokje en een grote
verscheidenheid aan jurken en blou-
ses werd door mijn moeder naar
binnen gedragen. De meeste vond
ik ronduit stom. 'Geeft niet', zei mijn
moeder, 'maar dan heb je het toch
in je kast hangen'. De logica daar-
van kon ik moeilijk zien.

Op ons paasbest en met (met een
natte kam) gekamde haren staan
wij dus in de tuin. De zon schijnt en
op ieder grassprietje weerspiegelt
de hele wereld. Zo mooi! En dan
dringt de reden tot me door waarom
we met z'n allen in de tuin staan, zo
vroeg: zal de paashaas de nestjes
gevonden hebben, zal hij ze mooi
genoeg gevonden hebben, wat zal
erin liggen.
Gewapend met een mand struinen
we de tuin door. Telkens ontglipt
ons een kreet van verrukking als
we weer zo'n nestje hebben gevon-
den. Opeens roept mijn vader: 'Bir-
git, Birgit, kijk, ….. ach nu is hij

weg.' Ik kijk mijn vader met grote
ogen aan (en dat ieder jaar weer,
dat is natuurlijk een beetje raar,
maar zo was het wel). 'Hij was net
bezig om daar bij die tulpen ook een
mooi nest te maken en toen schrok
hij en liep hij naar achteren.' Mijn
broer en ik raakten natuurlijk direct
in de opperste staat van paraatheid:
er achter aan!

Want hoe zal zo'n mythologisch
beestje er toch uitzien: hoe kan een
haas al die cadeaus transporteren?
Hoe kan de haas de kippen overtui-
gen om hun eieren af te staan? En
hoe krijgen die dieren het dan toch
voor elkaar om eens in het jaar
vuurtje te stoken om de eieren niet
alleen te kleuren, maar ook nog te
koken. Misschien kookte hij ook
elektrisch, net als wij. Dit soort
prangende vragen verdiende een
oplossing. Dus holden mijn broer
en ik  voor deze ene keer gezamen-
lijk  om het huis, maar tevergeefs,
de paashaas had het hazenpad
verkozen. Maar even later riep mijn
moeder:  'oh  nu  heb  ik  hem  ook
gezien' en hup daar renden we weer,
deze keer langs de andere kant van
het huis. Ja, ja Pasen had ook iets
sportiefs.

Later, als alle nestjes leeg waren,
zaten we samen aan het ontbijt met
een onwijs grote schaal met ge-
kleurde hardgekookte eieren.
Mmm, wat waren die lekker!

Birgit Flüg
__________________________________

Pasen is voor mij...
Toen de kinderen nog kleiner wa-
ren en thuis woonden, hadden we
een mooie paastraditie. De zater-
dag voor Pasen blies ik eieren uit
(we aten dan ook vaak soufflé daar-
na) en de tweede paasdag gingen
we die beschilderen, beplakken met
mooie plaatjes of wat dan ook. Die
mooie, versierde eieren werden
dan aan paastakken gehangen. Om
ze te bewaren bespoot ik ze met
nagellak en zo bleven ze jarenlang
goed. Sommigen zijn al 25 jaar oud.
Met Pasen komen die eitjes weer
uit de doos en worden opgehangen.

Anneke van de Graaf
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EUROPA KINDERHULP zoekt
gastouders voor ruim twee weken
in de zomervakantie
U kunt heel veel betekenen voor:
een kind dat alleen nog maar van vakantie heeft kunnen dromen;
een kind dat alleen problemen in zijn leven heeft gekend;
een kind dat altijd te veel is, of in de weg loopt;
een kind dat gewend is te vluchten als er drank in zicht komt;
een kind dat niet meer huilt na een paar klappen;
een kind dat uit een kindertehuis of uit een gebroken gezin komt;
een kind dat ze kwetsbaar noemen door zijn ervaringen;
een kind dat dag in dag uit, na school nog op de kleintjes moet passen,
omdat er geen papa is en mama de hele dag moet werken.

Wat in uw ogen heel ge-
woon is voor een kind,
kan voor een kind van
Europa Kinderhulp heel
bijzonder zijn. Dat zij
mogen ervaren dat er ruimte is om
te spelen en kind zijn, dat er aan-
dacht voor ze is en waar tijd voor ze
wordt vrijgemaakt. Het lijkt zo ge-
woon, maar voor deze kinderen
kan dit heel bijzonder zijn want dit
hebben zij misschien nog nooit
mogen ervaren. Deze kinderen zijn
het meest gebaat bij liefde, aan-
dacht, rust en regelmaat. Een dagje
uit, boodschappen doen, een leuke
wandeling maken, drie maal daags
een maaltijd die voor hen wordt
verzorgd, 's avonds voor het naar
bed gaan nog even gezellig bij el-
kaar zitten, in bad gaan of onder de
douche. Samen naar het zwembad,
al zullen de meeste kinderen niet
kunnen zwemmen. Alleen al het
idee dat ze naar het zwembad gaan
en in het water kunnen spelen, met
of zonder zwembandjes, is voor de
meeste kinderen al een feest.

St. Europa kinderhulp wil deze kin-
deren kennis laten maken met een
'andere' wereld. Het probleem is
echter: er zijn nooit genoeg vakan-
tiegastouders.

Ouders die over vol-
doende begrip, geduld,
maar vooral liefde be-
schikken om een kind
voor  drie  weken  tij-

dens de zomervakantie in huis te
nemen. Bent u een ouder of gezin
die een kinderdroom waar kan
maken, meldt u zich dan aan.
Er staat geen vergoeding tegen-
over, maar het geluk dat u zo'n kind
bezorgt is onbetaalbaar.

DATA KINDERREIZEN 2013:
Frankrijk: 6  26 juli en 20 juli  9
augustus; Nederland: 22 juli  9 au-
gustus; België: 8  26 juli; Duitsland:
8  26 juli, 15 juli  2 augustus.
Vooral voor de Franse kinderen is
het moeilijk om een plekje te vin-
den. Ook voor de andere reizen zijn
er echter altijd meer kinderen dan
vakantieplekken.

Voor aanmelden en inlichtingen kunt
u contact opnemen met familie Van
Den Berghe, T 0598-416369, ook
kunt u kijken op de site
www.europakinderhulp.nl
De kans dat een kind op vakantie
gaat, is net zo groot als de kans dat
u nu belt.

Pasen is voor mij...
- dwalend in de leegte

van het verlaten graf
- hoor ik een stem

die tot mij zegt
- wat zoek je de Levende

bij de doden ….
- Ik Jezus ben opgestaan

voor jou
en voor een ieder
die gelooft
in een leven nà de dood.

 Jan Venema

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.
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Klaas van Dellen
Ik weet nog heel goed dat ik als vierjarige vanuit Rottum naar de
Meidoornstraat in Kantens verhuisde, ik zat onder de keukentafel, achter
in het blauwe bestelbusje van kolenhandelaar Linstra. Samen met mijn
ouders, zes broers en twee zusters heb ik een mooie, redelijk onbezorgde
jeugd gehad.

Ik herinner mij nog dat wij, als klas,
de opening verzorgden van het nieu-
we Kleuterhofje, waar nu de Klin-
kenborgschool staat. Allemaal ver-
kleed moesten wij een hele grote
sleutel dragen vanaf t Schienvat
naar de nieuwe kleuterschool.
Daarna ging ik naar de Klinken-
borgschool, kwam in de klas met
o.a. Roelof Broekhuizen, Eppie Kruit,
Harrie Kuipers, Dickie Prins, Johan
Mekkes, Annemiek Boer, Anja Siet-
sema, Roelfke Smit en Lies Lieu-
wes, waar we de eerste drie jaren
bij juf Hamminga zaten en daarna
drie jaren bij meester Kuipers. Ook
herinner ik me het jaarlijks terug-
keren van de schooltandarts. De
grote tandartsbus werd dan op de
oprit van de school geparkeerd,
kabels voor stroom werden uitge-
rold. Brrrr..
Na de lagere school ging ik naar de
Technische School in Uithuizen,
waarna ik opleidingen ging volgen
in de gezondheidszorg. Ik heb jaren
gewerkt in 'Op Stee' te Uithuizen,
waar nu een klooster is gevestigd.
Later heb ik nog met een groep
oudere gehandicapten geïntegreerd
gewoond in Hunsingoheerd in Uit-
huizen. Tot 2001 heb ik, met een
kleine onderbreking, met heel veel
plezier in Kantens gewoond. De
laatste jaren in de 'Heerenhoeve'
aan de Middelstumerweg, samen
met mijn vriend Jan Willem. Het
was een leuke tijd met alle buren,
zeker de gezamenlijke kerstdiners
op kerstavond.
Nadat ik uit Kantens wegging, ben

Ik hoop dat Kantens nog steeds zo
is, geloof het wel, want ik doe nog
geregeld een bakkie bij mensen in
Kantens.
Naar aanleiding van mijn rappor-
tage in het Dagblad v/h Noorden,
rubriek Wonen en Co, vroeg de

ik in de stad gaan werken. Ik heb dit
werk altijd met hart en ziel gedaan,
kon er alles in kwijt. In Uithuizen
was ik begeleider binnen een woon-
gemeenschap, in de stad ben ik op
een dagverblijf gaan werken en
hadden wij een cateringgroep. We
maakten broodjes, hapjes, buffet-
ten e.d. voor bedrijven in de stad.
Dit werk heb ik 27 jaar gedaan en ik
ging alle dagen met plezier naar het
werk. Vaak was het dikke mik. Ik
heb het werk zien veranderen van
'jongens we maken het gezellig',
naar eisen stellen, er wordt steeds
meer van je gevraagd. Je hebt meer
mogelijkheden als gehandicapte.
Ik kan niet zeggen dat alle verande-
ringen in het voordeel waren, maar
de gehandicapte is in de loop van de
jaren zeker serieuzer genomen.
Helaas ben ik in 2003 ernstig ziek
geworden tijdens een vakantie op
Terschelling. Ik ben met spoed op-
genomen in het ziekenhuis. Ik was
geveld door een kindervirus en ben
daarvan nooit weer volledig her-
steld. Ik heb tal van ziekenhuisopna-
mes achter de rug, tal van operaties,
resulterend in een volledige W.A.O.,
ben zeer slechtziend geworden, loop
met een stok, heb weinig energie,
wel veel pijn etc..
Een klaagzang wil ik er niet van
maken, maar helaas is dit hoe het nu
met me gaat. We kunnen er af en toe
ook nog wel om lachen als ik weer
eens op de grond flikker en niet meer
omhoog kan komen. Ik blijf opge-
wekt, heb een leuk huis, zelf mogen
ontwerpen, aan de rand van de stad,
met koetjes en kalfjes voor de deur,
dus net een beetje Kantens. Hier
woon ik alleen, maar ik heb al weer
tien jaar een latrelatie.

Kantens ken ik als een zeer tolerant
dorp, ik kon er altijd mezelf zijn,
vele gezindten, maar als het er op
aankwam dan was men er voor
elkaar.

redactie waar ik naartoe was uitge-
vlogen… Nait zover, noar Stad.

Hartelijke groet allemaal,
Klaas van Dellen

Onderstaande mail ontving de redactie de afgelopen maand.
Als iemand iets weet te vertellen of materiaal heeft kan dat altijd bij ons
ingeleverd worden of kun je het naar ons mailen op info@tlougnijs.nl

Hallo, ik ben Margreet Prins
Ik ben op zoek naar foto's en verhalen van en over mijn voorouders van
vaders kant. De grootouders van mijn vader woonden in het huisje op de
hoek van de kruising bij de steenfabriek Ceres. Deze grootouders heetten
Heero Toren en Maria de Groot. Heero was brander in de steenfabriek.
Mijn vader herinnert zich ook nog de naam van ene Kuitert, die ook in de
fabriek werkte.

Dit moet eind jaren '20, begin '30
geweest zijn. Mijn vader Heero is
namelijk van 1924. Hij herinnert
zich ook nog dat hij voor opoe (oma)
wel eens jenever moest halen bij
café Annechien. Hij kreeg van An-
nechien dan altijd een glaasje limo-
nade. Ik ben echt heel benieuwd.
Als mensen in de omgeving blijven
wonen, blijven de verhalen vaak
bestaan. We hebben zelf nog vijf
jaar in Usquert gewoond (1983-

1988), onze kinderen zijn er gebo-
ren. Toen waren we nog niet zo met
genealogie bezig. Een zwak voor de
streek blijven we altijd houden. We
hebben er met veel plezier ge-
woond. We komen er nog wel tij-
dens een toertocht op de motor of op
bezoek in Uithuizermeeden bij een
oud-buurvrouw uit Usquert.

Bedankt voor de moeite,
Margreet Prins

Oud papier
woensdag
24 april

T 06-23640616
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Leutje Kloas en Grode Kloas (slöt)
Omtoalen van Deense sprookjesschriever Hans Christian Andersen
'Joa, mor dat is nou krekt zo klouk van mie, 'zee Leutje Kloas. 'Doe hest
wel heurd, dat t zeewiefke zee, dat der wiederop nog n haile kudde vij op
mie staait te wachten. Mor ik wait dat daip grode bochten moakt, dus bin
k hier aan laand goan om dij bochten òf te snieden van dij gevolgen dat
k eerder bie mien zeekoien bin'.
'Nou, doe bofs mor', zee Grode Kloas, 'denks doe, dat k ook zoveul zee-
vij krieg as k op boom van daip kommen kin?'
'Zeker woar', zee Leutje Kloas, 'mor k kin die der nait ien zak hìn droagen,
doar bist doe mie veul te swoar veur; as doe zulf noar daip lopen wilst en
ien zak kropst, din wil ik die der mit hail veul plezaaier ien kwakken'.
'Hail geern', zee Grode Kloas, 'mor as k doar under gain zee-vij krieg, din
zelk die n alleriezelkst pak-op-pìns geven'. Ze laipen as bruiers noar daip.
Toun koien, dij dörst haren, t wodder zagen, begonnen ze veul haarder te
lopen om te drinken.
'Kiek ais wat n hoast zai hemmen,' zee Leutje Kloas, 'zai smakbekken der
noar om weer omdeel te goan'.
'Joa, mor help mie eerst', zee Grode Kloas, 'aans krigst n pak-op-pìns, wat
die nog laank heugen zel.' Hai kroop ien zak, dij over n rug van ain van
baisten legen haar.
'Dou der mor n stain ien, want k bin baang, dat ik aans nait zink', zee Grode
Kloas.
'Dat zel zo ook wel goan,' zee Leutje KLoas, mor hai dee toch mor n joekel
van n stain ien zak, knupte dij goud vaast en gaaf  hom n drukker: Plomp!,
doar laag Grode Kloas ien daip en zonk as n bakstain.
Ík bin baang, dat hai t vij nait vienen zel', zee Leutje Kloas en kuierde mit
aal zien vij op zien elvendattegsten noar hoes tou.

Aldert B.Ritzema

GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings  te schrieven ,

zoaans:
 riemkes, stukjes, recept, etc.

Paus
Wie wazzen der hail nait op verdacht, mor ien ainen kregen wie
soavends om n uur of aacht ien de smiezen dat ter wat biezunders
te doun was. Tilleviezie ston aan en wie zagen mensken op Sint
Pietersplaain 'Pape' roupen. Zol der nou aal n nije paus weden?
Wazzen de kardinoalen der aal kloar mit? Schosstainpiepke mit
widde rook kwam op t schaarm en of ie Rooms binnen of nait,
zukswat mout ie toch eefkes zain, want t is wereldnijs.
Wel zol t worden wezen? Wie keken mor aal noar n leeg balkon.
Verslaggeefster hil ons goud op de hoogte. Nije paus mos eerst even
tot homzulf komen ien t Koamertje van de Troanen en din mos e zuk
omboìen ien nije pausklaaier.
Noa laank wachten kwam der n Fraanze kardinoal vertellen wel t
worden was. Man was min te verstoan en Italioanen dochten aal dat
t ain van heur worden was, mor t was n man oet Argentinië, oet t laand
van prinses Maxima.
Nou wollen wie hom vanzulf geern zain. En noa n haile zet was e doar.
Ien zien prachtege widde gewoad zunder poespas ston e doar en keek
stokstief noar t volk, dat ket oet was. Zol e laggen kinnen? Ien aal zien
ainvoud ston e op t balkon. Zol Paus Franciscus nog wat zeggen
goan?

t Proatiezer kwam der bie en dou zee e:
'Buona sera, Goienoavend' en laagde.
Dat was nog nooit eerder veurkomen.

n Paus dij deur haar dat lu
laank op hom wacht haren,

zee eerst goiedag.
Hai kon nait meer kepot.
Paus was ook n mensk!

En nou kieken wie oet
noar Poask. Zol e n poar

woorden Nederlaands
kinnen?

Zol e ons grouten
ien ons aigen toal?

k Bin der niks nait baang veur.
Prinses Maxima het t ook leerd.

k Wens joe alpmoal
goie Poaskedoagen tou!

Anje van der Hoek

Grote belangstelling vrouwenteams voor Energiewacht Tour
De Energiewacht Tour voor vrouwen mag zich dit jaar in een grote belangstelling verheugen. De internationale etappekoers vindt in 2013 plaats
van 3 tot en met 7 april en is aan de derde editie toe. Deze start in Winschoten en eindigt na vijf dagen in de stad Groningen. Ook zijn er aankomsten
in Veendam, Winsum, Appingedam en Uithuizen voorzien.

Van de tien beste vrouwenformaties ter wereld
staan er acht aan het vertrek in deze Groningse
ronde. Zo is Specialized-Lululemon weer van de
partij, de ploeg van Ina-Yoko Teutenberg, de
winnares van vorig jaar. Maar ook Rabobank-
Liv/Giant is present, de formatie van Olympisch
kampioene Marianne Vos en Nederlands kam-
pioene Annemiek van Vleuten. Net als het Ar-
gos-Shimano van Kirsten Wild. Maar ook Orica-
AIS, Hitec, Boels-Dolmans, Rusvelo, MCipolli-
ni, Lotto-Belisol, Wiggle-Honda, Sengers La-
dies Team, SC Michela Fanini, Team
Futurumshop.nl, Team Bigla en Team CTC be-
horen tot de top van het internationale vrouwen-
fietsen. De landenploegen van België, Canada,

de Verenigde Staten, Zwitserland en Frankrijk
en de clubteams van Bike4Air-NWVG, Jan van
Arckel, Water Land en Dijken, Restore, Ronald
McDonaldhuis Groningen, Parkhotel Valken-
burg en Peoples Trust maken het 27 teams
sterke deelnemersveld compleet. Koersdirec-
teur Thijs Rondhuis is blij dat de teams weer zo
massaal hebben ingeschreven. 'We moeten
regelmatig teams teleurstellen die nog een start-
plek vragen in onze ronde. Maar we zitten vol.
Meer ploegen zou de veiligheid van de rensters
in het geding brengen.' De Energiewacht Tour is
dagelijks te zien op RTL 7 ter promotie van het
internationale vrouwenwielrennen en de pro-
vincie Groningen.
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Vertel eens wat over je werk…. Even over nadenken, waar te beginnen.
O ja…, eerst maar even voorstellen. Jan Westerlaken, sinds een jaar of
negen al aanwezig in Kantens. In 2008 getrouwd met Ageeth Hoven-
kamp.

Ik ben handelsagent. Een handels-
agent bemiddelt in verkoop.
Een handelsagent werkt (meestal)
voor een aantal leveranciers. Die
leveranciers hebben zelf voor een
bepaalde regio geen eigen verko-
pers of vertegenwoordigers in dienst.
Daar kunnen allerlei redenen voor
zijn. Bijvoorbeeld: het bedrijf is te
klein om zich een vertegenwoordi-
ger te kunnen veroorloven. Of het
bedrijf wil graag werken met verko-
pers die de lokale taal spreken. Of
een handelsagent heeft al veel erva-
ring in een bepaalde branche en kent
de markt goed. Daarnaast werkt een
handelsagent op provisiebasis. Dat
betekent dat hij de leveranciers niets
kost totdat er daadwerkelijk orders
geplaatst worden.

Wat verkoop ik dan?
Hoofdzakelijk producten die uit hout
gemaakt worden en die gebruikt
worden in de meubelindustrie of
verkocht worden in de bouwmark-
ten. Meestal zijn het grondstoffen
die nog verder bewerkt moeten
worden. Zoals spaanplaat of MDF
onderdelen voor keuken of badka-
mermeubelen. Kunststoffolie die
verwerkt wordt op keuken- of bad-
kamerdeuren. Knopjes en greepjes,
verlichting en vloerlaminaat. Maar
ook massief hout of hoogglans afge-
lakte deurpaneeltjes.
Wat ik dan de hele dag aan het doen
ben?
Vooral veel autorijden. De leveran-
ciers zitten in het buitenland, hoofd-
zakelijk Duitsland. De klanten heb-
ben hun bedrijven in heel de Bene-
lux. Het werk bestaat uit het bij el-
kaar brengen van leveranciers en
klanten. Dus ben ik altijd op zoek
naar wat de klant vraagt. Welke
kleuren, welke modellen, welke
trends. Vervolgens wil de klant graag
voorbeelden zien. En dan ga ik weer
op pad, naar de fabriek, monsterpa-
neeltjes ophalen, bij de klant be-
spreken. Eventuele wijzigingen weer
terugkoppelen naar de leveranciers.
Ook als er wel eens iets verkeerd
gaat,  dan  ga  ik  altijd  ter  plaatse
kijken. Een laminaatvloer die niet
goed gelegd is, beschadigingen aan
gelakte keukendeurtjes of een ge-
valletje waterschade. Dan onder-
zoek ik wat de oorzaak kan zijn en
zoek dan een snelle oplossing. Veel

werk verloopt via e-mail tegenwoor-
dig. Orders komen per mail binnen.
Die moeten worden doorgestuurd
aan de fabriek. Vragen of opmerkin-
gen over leveringen of levertijden
worden per mail gesteld. En de mail
laat je niet met rust, overdag, onder-
weg, 's avonds. En de klanten ver-
wachten tegenwoordig snel een
antwoord. Zo kunnen zaken ook snel
opgelost worden. Als er een recla-
matie is, maak ik een foto met de
mobiele telefoon, even een kort ver-
haaltje met de achtergronden erbij
en soms is er enkele minuten later
al overleg met de leverancier over
een oplossing. Wat dat betreft ben ik
altijd blij als het weer weekend is.
Dan kan de telefoon ook even bijko-
men.
Een deel van het werk gebeurt thuis.
Naast het verkoopwerk moet er ook
nog administratie gevoerd worden,
facturen moeten gemaakt worden
en afspraken ingepland. Wel heb-
ben we nog een bedrijfshal waar de
monstermaterialen opgeslagen lig-
gen. In de loop van de jaren verza-
mel je nogal wat. En monsterpa-

neeltje weggooien doe je niet zo
snel, er duikt altijd wel weer een
klant op die vraagt of ik nog ergens
een stukje materiaal in die en die
kleur heb liggen.
Nou, dat was het wel zo'n beetje…
Het is leuk en afwisselend werk, je
ontmoet veel mensen, je werkt sa-
men met allerlei culturen en bedrij-
ven. Het ene moment onderhande-
len met directies van grote bedrij-
ven, het andere moment overleg
met een ZZP interieurbouwer over
de kleur van een individuele keu-
ken. Je zit vooraan bij het ontwikke-
len van kleuren en trends bij de
woninginrichting. Het is leuk om te
zien hoe dat in zijn werkt gaat. Voor
verveling geen tijd!

Jan Westerlaken

Pasen is voor mij...
PASEN 2013
WAAROM VIEREN WE PASEN?

In de lijdenstijd, de tijd voor Pasen,
gedenken we het lijden en sterven
van de Here Jezus. De evangelis-
ten in de Bijbel schrijven er uitvoe-
rig over en in het Oude Testament
wordt op vele plaatsen al voorzegd
dat Jezus zal komen! 'God heeft ons
mensen zó lief, dat Hij zijn enigge-
boren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder die in Hem gelooft, niet
verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe.
We hebben kerstfeest gevierd, Je-
zus is mens geworden en heeft hier
rondgewandeld op aarde, heeft zie-
ken genezen en het blijde evangelie
gebracht. Hij heeft ook veel gele-
den en is gestorven voor onze zon-
den op Goede Vrijdag! Mijn verlos-
ser hangt aan 't kruis. En Hij hangt
er mijnentwege, mij ten zegen!' Zin-
gen we.
Bij het zesde kruiswoord op Golgot-
ha zegt Jezus: 'Het is volbracht!'
Wat is volbracht? 'Het'.
Dat wil zeggen: het eigenlijke. Dat-
gene, waar het in heel de bijbel om
draait. Waar het in heel de wereld-
geschiedenis om draait. Waar het
in jouw en mijn leven om draait. Het
offer van de Mensenzoon. Het
schuldoffer op Golgotha. Dit offer
verzoent hemel en aarde, verzoent
God en mensen. Dit offer schept
ruimte om te leven en te sterven.
Het schept toekomst. Het is vol-
bracht. Het maakt ons blij. We hoe-
ven het niet meer te volbrengen.
Het eigenlijke karwei is geklaard.
Er valt nog veel te doen, gelukkig
maar. We kunnen onze gaven en
talenten volop ontplooien.
Jezus is opgestaan en aan velen
verschenen, voordat Hij naar de
hemel ging.

Wij geloven dit Evangelie en willen
er naar leven. De weg van het on-
geloof, hoe breed ook, is een dood-
lopende weg. De weg van het ge-
loof, hoe smal ook, is een weg naar
het Vaderhuis.

R. Stol- Appelo
Stitswerd

Op mijn vorige Rimpels: 'Abdicatie' reageerde een trouwe lezeres,
mevrouw J. te U. op mijn overpeinzingen over de laatste Koninginnedag.
Zij kende nog een in dit verband historisch vers. Ik geef met dank aan
haar de volledige tekst en vraag mij nu met haar af: 'En wat moet er
worden van het lied...'

EEN HOLLANDSE FEESTDAG
Dertig april, dertig april!
Weet je wel wat ons dit zeggen wil?
Wapp'rende vlaggen het vrolijk verkonden,
Bei'rende klokken weergalmen in 't ronde,
Melden de heuglijke tijding gestaag:
Neerlands Vorstinne verjaart vandaag!
Kom, Hollands jeugd, kom Hollands jeugd,
Vier dan deez' feestdag met grote vreugd,
Want de Vorstin, op wie Holland mag roemen,
Is voor een ieder als voorbeeld te noemen,
Needrig van harte en fier van gemoed,
Als een Vorstinne ook wezen moet.
Dertig april, dertig april,
Wat elk de jarige zeggen wil:
Hartelijk hopen wij, dat u het leven
Vreugde en liefde_en gezondheid mag geven.
Klokken, laat galmen uw hulde aan haar:
Neerlands Vorstinne, nog menig jaar!

Uit: bundel van de Federatie van Oranjeverenigingen, 1964
Tekst en melodie:  Antoinette van Dijk

Eric de Klerk
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Apart Otel: deel 1
Als u de titel leest en denkt: die kan niet meer spellen, dan hebt u het mis.
De titel is een deel van de naam van het hotel waarin wij eind februari,
begin maart een korte vakantie hielden. De titel dekt de lading volkomen.
Ik zal u aangeven waarom.
In deze crisistijd met verminderde inkomsten, telden mijn vrouw en ik
nogmaals wat er financieel restte. Wij hebben de gewoonte ieder jaar in
maart naar het zonniger zuiden te trekken. Een luxe die we ons waarschijn-
lijk volgend jaar niet meer kunnen veroorloven. Internet afgespeurd naar
een goedkope aanbieding. Turkije is verreweg het goedkoopst en via
Duitsland het voordeligst. Onze keus viel op Side Oasis Apart Otel. Logies
met ontbijt. De beschrijving vermeldde dat het hotel de gasten hetzelfde
comfort biedt als thuis. Met de kennis van nu vermoeden wij dat dát
waarschijnlijk meer op hun gasten slaat dan op ons thuis.
Wij hebben een negendaagse reis geboekt vanaf Bremen. In Duitsland
noemen ze een week Urlaub een zevendaagse reis wat in Nederland
eufemistisch een achtdaagse reis heet. Zo is onze negendaagse reis
alhier een tiendaagse. Kennelijk beoordelen ze hier een dag van uren
wachten op vliegvelden en uren hobbelen in de zogenaamde transferbus-
sen van hotel naar hotel (je bent altijd de laatste die afgeleverd wordt) als
'vakantie'.
De datum van vertrek naderde. De weersverwachtingen in Nederland en
Turkije waren slecht. Hoewel daar de temperatuur gemiddeld zo'n vijftien
graden hoger lag. De nacht van vertrek werd sneeuw voorspeld. Bij
winterse omstandigheden zijn in Duitsland winterbanden verplicht. He-
laas, mede door de al genoemde verslechterende economie, vonden wij
winterbanden te duur en besloten op zomerbanden in de wintermaanden
rustig aan te doen. Wat nu? De garageman gebeld. Hij had nog wel een
set  liggen,  die  weliswaar  een  maatje  groter  is,  maar  dat  was  geen
probleem. We mochten ze voor de vakantie kosteloos lenen. Waar vind
je dat nog? En inderdaad, het maatje groter was geen probleem. Alleen
de kilometerteller week een beetje af en als het goed is, was onze
acceleratie wat minder en de topsnelheid iets groter. Beiden hebben we
niet uitgeprobeerd.
Om half vijf in het donker vertrokken. In Nederland geen sneeuw te
bekennen, maar bij de grens dachten we ineens de poolcirkel gepasseerd
te zijn. Af en toe zakte de snelheid onder de vijftig. Anderen reden met grote
snelheid voorbij en ik vroeg mij af hoe zij dingen vooruit wel konden zien,
die ik niet (meer?) kon zien.
Toch op tijd aangekomen bij een parkeerplaats ongeveer een kilometer
vanaf het vliegveld, dat scheelde weer  25,00. Een busje bracht ons
gelijk naar wat in goed Duits heet: City Airport Bremen.
Precies om acht uur aanwezig, precies twee uur voor de aanvang van
onze vlucht. Op het vliegveld waren ze verbeten sneeuw aan het ruimen.
Dat leek aardig te lukken. Met slechts een kwartier vertraging stegen we
op. De Turkse maatschappij Sky Airlines bleek wel de stoelen in onze
Boeing wat dichter bij elkaar gezet te hebben dan we bij andere maat-
schappijen gewend waren. Voor dat geld neem je dat voor lief. We kregen
een belegd stokbroodje aangeboden met een plastic kuipje water. De
uiterst vriendelijke stewardessen vroegen in keurig Duits of we er nog iets
te drinken bij wilden. 'Gerne', zeiden wij. '  4,50', antwoordde ze na de
bestelling geleverd te hebben. We wisten nu dat we de terugweg alleen
op water en brood zouden leven.
De vlucht verliep probleemloos en ook de bus naar het hotel in Side
leverde ons (als laatste) keurig af. Er scheen een zonnetje en het was een
graad of achttien, negentien.
Al schrijvende hier aangekomen merk ik dat ik al een volledige column-
lengte heb verbruikt en nog niets over ons Apart Otel, wat toch de
aanleiding van dit stukje was, heb
verteld. Snel 'deel 1' toegevoegd en
u nog een maandje geduld.

Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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DEEL 6

Anno trok bij zijn ouders in op het
Roderveld en kreeg gedaan dat
Wilmien in maart 1914 ook daar
onderdak kon krijgen om de ge-
boorte van hun kind af te wachten.
Thuis bij de ouders en de zussen
van Wilmien in het huisje aan de
Delthe was voor zo`n bijzondere
gebeurtenis geen plaats. Voor een
bezoek aan het gemeentehuis om
een huwelijk te regelen was er
geen tijd en geen geld. En daarbij:
de twee geliefden leefden mees-
tentijds ver van elkaar. Het geld
voor het reizen kon zo worden uit-
gespaard. Bij navraag had Anno
vernomen dat zij in Roden konden
trouwen indien Wilmien een half
jaar in de gemeente zou zijn inge-
schreven. In januari 1914 werden
Wilhelmina Pieterman en Anno van
Roden ingeschreven in de gemeen-
te Roden, Anno voor de tweede
keer.

Op 15 april 1914 beviel Wilmien
Pieterman van een gezonde jongen
die bij de burgerlijke stand in Roden
werd ingeschreven onder de naam
Hendrik Pieterman. Hij was ver-
noemd naar de vader van Anno.
Twee maanden later op 13 juni
1914 werd in dezelfde gemeente
het huwelijk gesloten tussen de
jonge ouders. Zonder praal en op-
smuk: met een boerenwagen naar
het dorp en een besloten familie-
feestje aan de Poolswijk. Om te
vieren dat ze nu echtelijk waren
verbonden en dat hun kind wettig en
correct was geregistreerd. Bij de
officiële instanties werd namelijk
geboekstaafd dat Anno van Roden
de kleine Hendrik als zoon had
erkend, waardoor de boreling diens
familienaam mocht voeren: Hen-
drik van Roden.

De zomermaanden verbleef het
klein gezinnetje nog in de Drentse
dreven. In augustus 1914 wilden ze
terug naar het Groninger Wilde-
veld. Vooral Wilmien had grote
behoefte aan een eigen stek om
haar leven in te richten naar eigen
inzichten. In Roden werd ze ge-
stuurd en geadviseerd door in we-

zen wildvreemde mensen, al voel-
de ze wel dat ze het goed met haar
meenden. Bij de bevalling en de
verzorging van haar kind liet ze zich
leiden door anderen en ook haar
trouwdag was grotendeels buiten
haar om georganiseerd. Ze kon het
niet meer opbrengen om onder de
vleugels van haar schoonfamilie te
blijven. Zij en Anno moesten zich
aanpassen aan de regels van haar
schoonmoeder en aanhoren hoe
die soms klaagde over extra werk
en weinig huishoudcenten. Anno
en Wilmien waren dankbaar voor
de aangeboden gastvrijheid, maar
voelden dat het niet langer zo kon
blijven. Ze hadden nergens een
eigen plek en nauwelijks een rustig
moment voor elkaar. Terwijl ze
elkaar nog nauwelijks goed ken-
den. Hoeveel tijd hadden ze in el-
kaars nabijheid doorgebracht? Lie-
ver terug naar het noorden waar ze
een eigen onderkomen en waar-
schijnlijk ook werk konden vinden.

Maar opnieuw neemt het lot een
onverwachte loop. Op een kwade
dag in juli 1914 verschijnt er op het
erf aan de Poolswijk een imposant
persoon: de dorpsveldwachter van
Roden. Met een weids gebaar over-
handigt hij de nieuwsgierig toege-
lopen Anno een aangetekend schrij-
ven van het Ministerie van Oorlog.
Anno moet zich met onmiddellijke
ingang melden bij de infanterieka-
zerne in Harskamp. Dreigende oor-
logsomstandigheden noopten tot
het afkondigen van een algehele
mobilisatie waarbij alle met verlof
zijnde militairen terug in de kazer-
nes werden geroepen. Na tien
maanden burger kon Anno opnieuw
zijn soldatenkloffie aantrekken…

In een half jaar tijd werd het leven
van Wilmien Pieterman volkomen
op zijn kop gezet. Een radicale
wending in haar bestaan door een
niet gepland moederschap, een
overhaaste trouwerij en het plotse-
linge vertrek van haar man in mili-
taire dienst wegens algemene
mobilisatie in augustus 1914. En
daar tussendoor kreeg ze nog die
dreun van de narigheid aan de Del-
the. Blijven aan de Poolswijk is het

laatste wat ze wil. Ze verlangt hevig
terug naar de vertrouwde wereld
van familie en vrienden en naar de
weidsheid van het Groningerland.

Gelukkig mag ze de kleine Hendrik
onderbrengen in het ouderlijk huis
aan de Delthe, waar zus Hindrikje
voor de kleine vent zal zorgen. Zelf
keert ze terug naar de boerderij van
de Medema`s. Tussen de ver-
trouwde geluiden en geuren van
schuur en stal vindt ze heilzame
rust. Haar verblijf in Drenthe ver-
vaagt langzaam tot een verre
vreemde droom. Ze slaapt niet meer
op de koestal. ̀ s Avonds loopt ze
vermoeid maar verlangend naar
haar ouderhuis, waar ze de nacht
doorbrengt in de oude bedstee dicht-
bij haar kindje. Wilmien denkt bij
haar thuiskomst telkens weer aan
die verschrikkelijke tijding vlak
voor haar bevalling in de maand
april. Na een kort ziekbed en zeer
onverwachts overleed moeder
Frouwkje op 2 april 1914. Wilmien
heeft nog steeds veel verdriet om
dit grote verlies, vooral omdat zij op
geen enkele wijze afscheid van
haar moeder kon nemen. Een week
na de begrafenis beviel Wilmien
van haar zoontje Hendrik. Dood en
nieuw leven is de wet van de na-
tuur, maar wie het zo dichtbij moet
voelen weet van geen blijdschap of
verdriet.

Anno ligt ingekwartierd in het le-
gerkamp 'De Harskamp'. Via an-
sichtkaarten met afbeeldingen van
zijn kazerne houdt hij Wilmien op de
hoogte van zijn reilen en zeilen. Op
de plek voor de postzegels staat in
zijn hoekig handschrift 'Militair'. De
postloper is een geregelde bezoe-
ker bij de Medema`s. Hij laat Wil-
mien glimlachen als hij steeds weer
zegt dat er vaker post is voor de
meid dan voor de boerenfamilie.
Wat Wilmien niet weet is dat hij
soms een keertje overspringt om-
dat hij niet voor één kaart naar het
verre Wildeveld loopt. Anno komt
dat jaar slechts twee keer met ver-
lof.  En dan nog maar voor twee
dagen. Gelukkig hoeft hij in decem-
ber niet meer de lange, moeilijke
tocht over de kleipaden naar de
Delthe te maken. Gerrit Pieterman
betrekt een tweekamerwoning in
het dorpje, waar ook Wilmien en de
kleine Hendrik onderdak krijgen.

Wie Wilmien om een eerlijk ant-
woord zou vragen hoe zij denkt over
de verlofdagen van Anno, zou wel
eens kunnen schrikken. Anno is
geen gezellige man meer als hij
thuis is. De dienst veranderde de
vrolijke, goedlachse jongeman in

een mopperende, chagrijnige ke-
rel. Hij verveelt zich stierlijk en dat
al meer dan een jaar en hij voelt zich
in 'De Harskamp' een voetveeg en
een nummer. Het onderkomen en
het eten is er slecht. Maar waag het
niet te klagen, je meerderen wim-
pelen alle kritiek ijskoud weg en
richten zich daarna op jou om je te
kleineren en te treiteren. In de win-
ter lijd je kou en in regenachtige
periodes loop je soms dagen in
vochtige of natte kleding. En steeds
maar weer dezelfde doodver-
moeiende eentonigheid van wacht-
lopen, exerceren en overbodige
schoonmaak- en herstelklussen.
Alles met de bedoeling om de man-
schappen bezig te houden, maar er
groeit steeds meer ongenoegen en
recalcitrantie. En wanneer Anno
thuis is kan hij van zijn dienst geen
afstand nemen en spuwt hij zijn gal
tegenover ieder die het maar horen
wil. Dat het de komende twee jaar
nog beroerder zal worden is hij zich
gelukkig niet bewust.

Op dinsdag 16 april a.s.
houdt de

Uitvaartvereniging
Kantens
haar algemene
ledenvergadering.

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: t Schienvat te Kantens.

U bent van harte welkom.

Agenda ledenvergadering
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen bestuur
5. Ingekomen stukken
6. Notulen 17 april 2012
7. Jaarverslag 2012
8. Financieel verslag 2012
9. Verslag financiële

commissie
10. Bestuursverkiezing
11. Rondvraag
12. Sluiting

Pasen is voor mij...
Dat het een christelijk feest is van
bezinning en vergeving, maar ook
dat je samenkomt met familie om
gezellig aan tafel te eten en over
bezinning en vergeving te praten.

Met vriendelijke groet,
Trijn Haan



13

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS

Zondag 7 april
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 14 april
09.30 uur  ds. T.K. van Eerden,
Zuidhorn
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 21 april
09.30 uur  ds. P.A. Slager
14.30 uur  ds. A.H. Driest, Gronin-
gen
Zondag 28 april
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
Zondag 5 mei
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur  ds. S.M. Alserda, Hoog-
kerk
____________________________________________

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

Zondag 7 april
09.30 uur  ds. G. Bijkerk
14.30 uur  ds. G. Bijkerk
Zondag 14 april
09.30 uur  ds. J.C.L. Starreveld
14.30 uur  ds. J.C.L. Starreveld

Zondag 21 april
09.30 uur  ds. A. v.d. Weerd
14.30 uur  ds. A. v.d. Weerd
Zondag 28 april
09.30 uur  leesdienst
17.00 uur  ds. J.P. Boiten
____________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 7 april
10.00 uur  drs. H.J. van der Wal,
Groningen (K/O)
Zondag 14 april
10.00 uur  kand. J.W. Bassie, Gro-
ningen (K/O)
Zondag 21 april
11.00 uur  dhr. H.J. Dijkstra, Gas-
selternijveenschemond (K/O)
Zondag 28 april
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk, Ha-
ren
Bediening Heilige Doop (K/O)
(na de dienst koffie/thee in Salem)
(K= kindernevendienst; O= op-
pas)____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 14 april
19.00 uur  ds. A. Lagendijk
Zondag 28 april
19.00 uur  ds. F. Stalman
Genezingsdienst

Uitnodiging Jaarvergadering
Vereniging Dorpsbelangen Kantens
Datum: woensdag 24 april 2013
Tijdstip: 19.30 uur
Plaats: t Schienvat Kantens

Opening
Mededelingen
Notulen jaarvergadering 2012
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie 2012/2013
Benoeming kascommissie 2013/2014
Verslag secretaris VDK
Verslag Speeltuincommissie plus fin. verslag
Verslag CSCW plus fin. verslag
Verslag Dierparkje plus fin. verslag
Pauze
Aftreden/benoeming nieuwe bestuursleden
Herziening huishoudelijk reglement*
Resultaten dorpsonderzoek
Rondvraag
Sluiting

* Het huishoudelijk reglement
ligt vanaf 17 april ter inzage in t Schienvat
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Agenda
Rottum
1 maart - 25 mei
Kerk Rottum
09.00  17.00 uur
Internationale expositie
Gratis entree
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane

Zaterdag 27 april
jeu-de-boules baan naast de kerk
14.00 - ± 17.00 uur.
Jeu-de-boules toernooi
_______________________________

Kantens
Woensdag 3 april
t Schienvat
V.a. 20.00 uur
Vertelcafé - vrije inloop

Donderdag 4 april
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
(o.l.v. Gerda Onnes)
V.a. 19.30 uur
CSCW vergadering
19.45 - 22.00 uur
Schrijfclub

Maandag 8 april
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
VDK vergadering

Woensdag 10 april
t Schienvat
V.a. 20.00 uur
Kunst of Kitsch (in de grote zaal)

Donderdag 11 april
t Schienvat
19.30 - 22.00 uur
Herhaling (en cursus) AED

Maandag 15 april
t Schienvat
10.00 - 11.30 uur
Vervoersdienst (Vrouwenraad)

Dinsdag 16 april
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Jaarvergadering Uitvaartvereni-
ging

Vrijdag 19 april
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop (o.l.v. Gerda
Onnes)

Maandag 22 april
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Jaarvergadering Advendo

Woensdag 24 april
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub
v.a. 19.30 uur
VDK jaarvergadering

Maandag 29 april
t Schienvat
10.00 - 12.00 uur
Borden schilderen met kinderen

Dinsdag 30 april
t Schienvat
09.00 - 02.00 uur
De hele dag activiteiten in en rond-
om t Schienvat
_______________________________________

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK

Donderdag
19.00 - 21.30 uur

Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur
_______________________________

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Volksdansen
Bewegen voor 55+
20.00 - 22.00 uur
Volleybal
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi

Woensdag
13.30 - 15.00 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 20.30 uur
Body Shape

Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Damclub

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub

Geopend:
vrijdag 17.00 - 19.00 uur
zaterdag 17.00 - 20.00 uur

Menu's
Soep v/d Dag ...........  2,00
Keuze uit div. schotels
Spare Rib Schotel ....  7,25
Macaroni .................  5,25
Bami .......................  5,25
Gevulde Tortilla's .....  5,25
(met gehakt & groente +salade)
Pannenkoek  v.a. .....  2,25
Maaltijd pannenkoek  5,25
(gevuld met groente en vlees)

Schotels zijn met:
gebakken aardappels of fri-
tes/salade of groente v/d dag
Vleeskeuze:
gehaktbal/karbonade/visfilet/
kippenpoot/zalm of spare rib

Extra weekend menu's  5,25
5 en 6 april
Rijst met goulash en salade
12 en 13 april
Gebakken aardappelen,
worteltjes en vlees
19 en 20 april
Lasagne en salade
26 en 27 april
Stamppot kapucijners
Dinsdag 30 april
Oranjesoep met broodjes
en zoute haring

Ook voor frites en andere
snacks uw (afhaal) adres.
Bestellen op T 551280
Frites ......................  1,25
Snacks v.a. .............  1,25
alle producten worden uitsluitend
in plantaardige oliën gebakken

Ook voor kinderpartijtjes:
min. 8 pers ........  7,50 p.p.
Cake versieren, patat, snacks,
appelmoes of Pannenkoeken
onbeperkt ranja, incl. koffie voor
2 begeleiders.  10,00 extra voor
gebruik grote zaal (om te spelen)

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

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

29, 30 en 31 maart
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595  441545
1 en 2 april
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595  431642
3 april
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
4 april
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
6 en 7 april
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595  441740
13 en 14 april
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
20 en 21 april
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595  441545
26, 27 en 28 april
Tandartsenpraktijk Loppersum
 Loppersum - T 0596  572818__________________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260__________________________________________________

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

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613__________________________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 te Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. van 08.00 - 08.15 uur.
T 06-51255926
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30 april rond 'De Groote Geert'
Gezellige activiteiten rond de molen op 30 april a.s. De organisatie van
de Kaanster Kermis heeft een middagprogramma gemaakt. Vanaf 13.00
uur kunt u gezellig langs komen op het veld rondom molen 'de Groote
Geert. Vanaf 14.00 uur vindt er een waterspektakel plaats en zal er een
surfplankenrace worden georganiseerd. Iedereen met een zwemdiplo-
ma mag hier aan mee doen!

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers
_________________________________

programma
koningsdag
30 april
09.00 uur
Vlag hijsen
09.00 uur - 10.00 uur
De Vlinthippers zingen het volks-
lied en andere liederen
09.00 uur - 12.30 uur
Markt rond t Schienvat
09.30 uur - 12.30 uur
Groot scherm in de grote zaal om de
inhuldiging te volgen.Groot scherm
in de grote zaal om de inhuldiging
van de koning te volgen.
12.30 uur - 14.00 uur
Hapje in t Schienvat, zoute haring
en oranje paprikasoep
13.00 uur
Kinderen en volwassenen spelen
rond de molen met muziek, hapjes
en drankjes

16.00 uur
Planten van de Koningslinde met
het zingen van het Koningslied door
de kinderen van de basisschool
19.30 uur
Via beamer; het koningslied ge-
zongen op verschillende locaties in
Nederland en daarbuiten
20.00 uur - 01.00 uur
Koningsbal met muziek van de
bands TLFB en mr. Know How uit
Kantens

Op 29 april worden er door de kin-
deren porseleinen bordjes beschil-
derd die op 30 april in t Schienvat
tentoongesteld worden.
Opgeven voor gratis deelname aan
het beschilderen, voor 25 april bij:
Liesbeth Mars, Pastorieweg 11 en
Ester Hovenkamp, Kooistraat 34  of
bij t Schienvat.

Dit is een samenwerking
vanCSCW/Feestcomité en
de Kaanster Kermis

Voor de jongere jeugd zal er een
groot springkussen zijn en zullen er
ook andere spellen op het veld
aanwezig zijn.
Tevens houden wij een ludieke
actie. We gaan de molen versieren!
Wij roepen iedereen op om op een
stuk wit laken of een witte luier, ter
grootte van ongeveer 50 bij 50 cm,
een tekening te maken die met 30
april, de troonswisseling of konin-
ginnedag te maken heeft. Al deze
tekeningen zullen dan tussen de
wieken van de molen worden ge-
plaatst. Degene die het mooiste

spandoek heeft gemaakt wint een
leuke prijs. Alle spandoeken (voor-
zien van naam) moeten voor 27
april worden ingeleverd bij Klazie-
na Werkman, Bredeweg 13 te Kan-
tens. Om deze activiteit tot een
succes te maken hebben we na-
tuurlijk hulp nodig van iedereen uit
het dorp. Namens de organisatie
van de Kaanster kermis hopen wij
dan ook dat iedereen mee doet en
we rekenen op jullie inzet. Iedereen
heel veel succes met het maken
van de spandoeken.
Ook zoeken wij nog witte lakens.
Hebt u nog witte lakens en wilt u
deze beschikbaar stellen voor deze
mooie activiteit, dan kunt u contact
opnemen met Klaziena Werkman,
T 551623.

Dit is een samenwerking
van VV KRC en
de Kaanster kermis

Noteer alvast in uw agenda

KAANSTER KERMIS
van 22 t/m 25 mei 2013
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Foto van de maand
Wat gaan we dit jaar met pasen doen? Blijven we thuis en gaan we met familie eieren zoeken en noten schieten,
of gaan we er toch op uit? Wordt het dan de wintersport of een woonboulevard? Wat het weer van de laatste weken
betreft kan het van alles worden...

Fred Reiffers
_____________________________________________________________________________________

Oud papier
woensdag
24 april

T 06-23640616

Cursus Internet-
bankieren
De Vereniging Dorpsbelangen Kan-
tens organiseert, in samenwerking
met de Rabobank Noord-Gronin-
gen, een cursus 'Internetbankie-
ren'. Deze cursus wordt gegeven
op donderdag 23 mei in t Schienvat
en start om 14.00 uur.
In een paar uurtjes tijd leert u hoe u
eenvoudig al uw bankzaken regelt
via internet. De deelname aan deze
cursus is geheel gratis (de koffie en
thee worden u aangeboden door de
Rabobank). Om aan deze cursus te
kunnen deelnemen is het wel be-
langrijk dat u enige computererva-
ring heeft.
U kunt zich aanmelden voor deze
cursus door een e-mail met uw
naam, adres en telefoonnummer te
sturen naar:
dorpsbelangen@kantens.nl.
U kunt zich ook telefonisch opge-
ven bij één van de volgende perso-
nen:
Marjolein Kromhout (secretaris)
T 551938
Jolanda Stallaert (voorzitter)
T 552303

De aanmeldingsdatum voor deze
cursus sluit op 30 april.

Op woensdag 10 april zal de grote zaal van t Schienvat in het teken staan
van curiosa, kunst en antiek. Aanvang: 20.00 uur.
Iedereen kent de antiekboerderij t.o. het zwembad aan de Dingeweg 11
in Uithuizen. Het is er altijd druk, want er staan altijd auto's. De eigenaar,
Erik Boerma van Boerma's Antiekhoeve komt op deze datum naar ons
dorpshuis. Hij houdt eerst een korte inleiding over zijn werk en zijn
verzameling antiek, waarvan hij ook iets mee neemt. Daarna vertelt hij
over de voorwerpen die de bezoekers hebben meegenomen. We roepen
iedereen op om eens even in huis rond te kijken. Misschien zijn er nog
kunstschatten op zolder. Neem die mee naar t Schienvat, zodat de heer
Boerma iets kan zeggen over de herkomst en de waarde van het voorwerp.
Misschien komt er deze avond een waardevol object te voorschijn!
Iedereen is van harte welkom! De avond is gratis te bezoeken.

Organisatie: Vrouwenraad Kantens/Zandeweer
_______________________________________________________________

Pasen is voor mij...
het grootste feest van de wereldwijde, Christelijke kerk. Door Pasen kan
ik het leven aan, in goede dagen en in slechte dagen, in vreugde en in
verdriet.
Pasen gaat dwars tegen alle zorgen in, tegen alle verwachtingen en tegen
alle voorspellingen in. Met Pasen bezoek ik het kerkhof en zet een paar
Poaskebloumen bij mijn dierbaren, die mij slechts vóór zijn gegaan.
En thuis eten we allerlei Paasbrood en drinken koffie uit de kroantjespot.
Pasen: een ongelofelijk blij feest!

Martin Sprenger


