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Nationale Molenweekend en Molennieuws van de Grote Geert
Op zaterdag 14 en zondag 15 mei werd weer de landelijke Molen- en Gemalenweekend gehouden. Ook de
koren- en pelmolen de Grote Geert deed mee aan dit evenement. Op de zaterdagochtend kreeg de molen wel
heel speciaal bezoek, namelijk van een delegatie uit Changsha, uit de Volksrepubliek China. Samen met Aad
van de Velde (melkveehouder) brachten zij een bezoek aan de molen. De nogal onstuimige Noordwestenwind
deed de molenaar besluiten om de vlaggenlijn niet tussen de wieken aan te brengen. Verder bleef het op de
zaterdag rustig op de molen. Deze dag bracht ongeveer 15 bezoekers.
Zondagmorgen ging de molen pas
om 11.00 uur open. Op deze eerste
Pinksterdag bleef het eerst rustig.
Maar aan het eind van de middag
werd het toch nog druk. Met bezoek
uit Drachten, Haarlem, Den Ham
en Huizinge kwam het bezoekersaantal op ongeveer 20 personen.

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

Het Groninger molenweekend
wordt weer gehouden op 11 en 12
juni a.s. Maar in dit weekend wordt
ook het driedaagse Quiltfestival
gehouden in de gemeente Eemsmond. Ook in de molen wordt drie
dagen lang geëxposeerd. Dat houdt

in dat de molen dan drie dagen
geopend zal zijn. Ook dan zullen er
weer lekkere pannenkoeken en
diverse soorten meel te koop zijn in
de stookhut bij de molen.
Er staat ook weer een grote reparatieklus op het programma voor de
molen. De “korte spruit” (horizontale balk achter in de kap) wordt
eerdaags vervangen met de korte
schoren van het staartwerk achter
de molen. Deze balk is aan de
uiteinden behoorlijk ingerot en is nu
echt nodig aan vervanging toe. De
oude korte spruit dateert uit 1979 en

stamt nog van de grote restauratie.
Bij de vervanging van deze balk is
er weer een grote mobiele hijskraan nodig, die deze klus in één
dag klaart. Maar de voorbereidingen en afwerking van deze klus zal
een langere tijd in beslag gaan nemen. De nieuwe korte spruit en
korte schoren liggen geverfd en al
klaar bij molenmakersbedrijf Dunning in Adorp, die het werk gaat
uitvoeren.
Het molencomité en de molenaar
van de Grote Geert
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Van de VDK Dit zijn de woorden die verbonden zijn aan de werkzaamheden die de Vereniging voor Dorpsbelangen Kantens de laatste jaren
kenmerken. Er wordt namelijk nogal eens gevraagd: 'Wat doet de VDK
eigenlijk?'. Hierop is dan het antwoord 'de belangen van het dorp
behartigen'. In principe is elk onderwerp dat het dorp aangaat van belang.
Wat dan ter sprake komt op de vergadering en wat daarna tot uitvoering
kan worden gebracht via coördinatie met de verschillende instanties.
Zoals:
l De Gemeente heeft toegezegd dit jaar een begin te maken met de
bouw van de Urnenmuur.
l De herinrichting van de Bredewegstraat zal deze zomer plaats
hebben.
l Subsidieaanvragen voor een nieuwe Audio-Visuele installatie voor
het dorpshuis zijn ingediend en een belangrijke toezegging
daarvoor is al gedaan.
l De renovatie van het dierenparkje is vorig jaar met succes
voltooid.
En dit zijn maar een paar voorbeelden van de verworvenheden die
door de VDK bewerkstelligd zijn.
Het is belangrijk te weten dat een bewoner of bewonersgroep er niet
alléén voor staat, als het gaat om een activiteit, probleem of wens die
het dorp als geheel raakt. De vereniging biedt ondersteuning: 'Mit mekoar en veur mekoar'. Het 'samen sta je sterk' principe.
Echter door diverse omstandigheden zijn er dit voorjaar drie bestuursleden uitgetreden:
Geert Doornbos is, na acht jaar trouwe dienst, als voorzitter afgetreden
omdat zijn huidige werkzaamheden dat niet meer toelaten. Erik Kuiper
heeft zich na drie jaar niet herkiesbaar gesteld. Evert Spriensma heeft zich
na een (proef)periode van een jaar teruggetrokken omdat zijn werk meer
aandacht vereist.
Zo blijven er de penningmeester, die het voorzitterschap waarneemt
zolang er geen vervanging is, en de secretaris over. Dit is een bescheiden
bestuur wat zich daarom uitermate zal (moeten) inzetten om weer
voltallig te worden om zo de belangen van het dorp Kantens nog weer beter
te kunnen behartigen.
Er is dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden!! Voelt u zich aangesproken om de belangen van het dorp te helpen coördineren, word dan
bestuurslid en kom op voor je dorp!
Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich richten tot:
John van de Rijdt
Langestraat 27
551395.

2

Mijn naam is Jantje Bolt, nu Jannie
Dijk, geboren in 1944 en ik woon in
Rottum.
1. Wat was de gezinssamenstelling waarin u geboren bent?
Vader, moeder en 5 dochters, waarvan ik de oudste ben.
2. Wat at u als kind 't liefst?
Niks! Een boterham. Maar dat is
later goed gekomen. Ik ben twee
keer naar Rolde gestuurd en daar
heeft Jantje Bolt leren eten!
3. Wat deed u het liefst in de kinder- en tienerjaren?
Gewoon spelen.
4. Wat is/was uw grootste hobby?
Met bloemen werken en schikken,
bijvoorbeeld voor de kerken.

Annet Eveleens
rijden en die kinderen op de fiets
ziet zitten en dan het liefst met
dopjes in! Levensgevaarlijk!
7. Wat mist u tegenwoordig het
meest uit uw jeugdjaren?
Niets. Iedere tijd heeft zijn voors en
tegens.

5. Welk beroep heeft u uitgeoefend
en heeft u hiervan ooit spijt gehad?
Ik ben verkoopster geweest bij
Herenmode van de Brul aan de
Herestraat in Groningen. Maar als
je trouwde kreeg je ontslag; je
maakte dan promotie en werd huisvrouw. Dat is nu onvoorstelbaar!

8. Waarover maakt u zich tegenwoordig het meeste zorgen?
De toestanden in de wereld en de
korte lontjes van de mensen.

6. Wat is uw grootste ergernis?
Dat iedereen met een mobieltje in
de hand loopt, rijdt en niet uitkijkt.
Als je al die autobestuurders ziet

10. Wie schrijft er de volgende
keer met de Kroontjespen?
Mary de Jong uit Rottum.

9. Wat zou u graag nog eens willen
doen?
Naar Israël reizen.

4 juni 'Stitswerd op z'n kop'
Om 15.00 uur in het dorpshuis van Stitswerd:
Een voorstelling van verhalenverteller Erik van Dort (zie www.vertellus.nl
of filmpjes op youtube). Kindertheater maar zeker ook voor grote
mensen! Ook alle kinderen en volwassenen uit Kantens en Rottum zijn
van harte welkom.
KOMT DAT ZIEN, GEEN ENTREE!
De voorstelling is gebaseerd op het
boek 'Misschien wisten zij alles:
verhalen over de eekhoorn, de olifant en andere dieren' van Toon
Tellegen.
Alle dieren hebben vragen, absurde, vrolijke en bange vragen: Waarom blijft de verte altijd de verte?
Zelfs als je er naar toe loopt… Kun
je een avond bewaren? Krekel weet
dat hij Krekel is omdat hij tjirpt.
Maar hoe weet schildpad dan dat
hij schildpad is? En hoe geef je een
feestje? Zou Olifant wel in de boom
moeten klimmen, is dat een goed
idee?

Erik vertelt met zijn stem, zijn gezicht, zijn handen en voeten, de
sounddesigners vertellen met hun
geluiden en muziek. Kinderen worden uitgedaagd mee te zingen of
gekke gezichten te trekken. Of mee
te denken over een oplossing.
Niels Kooistra en Ori Rymarczuk
ondersteunen de feestelijke verhalen met live gespeelde instrumenten zoals basgitaar, viool en percussie. Ook gebruiken ze de meest
gekke en alledaagse voorwerpen
waarmee geluiden zijn te produceren.
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Hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Sylvana Mus en 22 jaar oud
inmiddels. Momenteel ben ik vierdejaars logopedie studente aan de
Hanzehogeschool in Groningen. Hiervoor loop ik nu zo'n twintig weken
stage in het UMCG in het audiologisch centrum bij de KNO-afdeling.
Naast mijn 'main-studie' logopedie, ben ik ook een honoursstudent en
volg ik een aantal vakken op de RUG bij de studie algemene taalwetenschappen.
Zoals iedereen die het voorrecht
heeft om hier een stukje te mogen
schrijven, ben ook ik uitgevlogen,
uit mijn geboortedorp Kantens.
Vanaf het moment dat ik op de
wereld ben gezet tot aan mijn 20e
heb ik in Kantens gewoond en deelgenomen aan vele speelweken en
activiteiten. De basisschool kon ik
rennend doen in vijf minuten en dat
deed ik ook vaak samen met onze
oude kat. Die liep altijd met mij mee
en wachtte dan op het schoolplein
tot ik vrij was en ging dan samen
met mij terug naar de Kolpendestraat 8.
Vanaf de middelbare school had ik
een vriendje en dat ging uit, eind
2013 toen ik in mijn tweede studiejaar zat. Ik besloot op kamers te
gaan en de wereld in te gaan. Ik
wilde mijn wereld vergroten. Al
snel kwam ik mijn huidige kamer
tegen op Facebook en ben ik enthousiast gaan schrijven. Ik mocht
langskomen en een paar dagen
later kreeg ik te horen dat de kamer
in Helpman, met de ramen waar ik
van droomde in mijn kamer te hebben, mocht hebben! Het dorpje was
ik ook wel zat, want veel om te
ondernemen was er voor mij niet
meer. M'n vriendinnen van de studie woonden allemaal al op ka-
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mers en zo miste ik wel veel, want
ja, ik moest altijd ruim een uur met
het OV terug naar Kantens en die
bus ging ook nog maar eens per
uur! Uitgaan op de studentenstapavond op donderdag was er niet bij
en samen eten in de avond ook niet,
want de bus ging maar tot 19.00 uur
naar Kantens. Vanaf 1 februari 2014
woon ik dan ook op kamers, met
veel hulp van mijn beide ouders om
m'n kamer mooi voor elkaar te
hebben met tv, koelkast en een
mooi likje verf! Met mijn vriendinnen van de studie begon ik lekker te
stappen en samen te eten en zo
leerde ik vele nieuwe mensen kennen. In de zomer van 2014 besloot
ik met twee van deze vriendinnen
KEI-mama te worden en een groep
nieuwe studentjes Groningen goed
te laten zien. Een paar van onze
kindjes hadden het idee lid te worden van A.S.V. Dizkartes en bij mij
broedde het idee ook al vanaf mijn
eigen KEI-week waar ik KEI-loper
was. Maar toen woonde ik nog
thuis, dus was het vrij onhandig
toen om lid te zijn van een studentenvereniging. Eind van de KEIweek, op de laatste dag, heb ik me
dan ingeschreven bij Dizkartes en
daar begon een avontuur dat ik
nooit heb willen missen wanneer ik

daar nu op terugkijk.
Velen hebben vooroordelen over
studentenverenigingen en studenten, ontgroeningen en liters bier,
fastfood en vele brakke dagen met
het missen van colleges et cetera.
Ik kan uit ervaring zeggen dat veel
daarvan voor een deel klopt, maar
dat dit een groep is binnen een hele
grote populatie aan studenten en
verscheidene studentenverenigingen. Dizkartes is sowieso geen
traditionele studentenvereniging,
dus een ontgroening was er niet bij.
Het kamp, de intro en verdere periodes van het eerste jaar bestonden uit het leren kennen van je
eerste lichtingsjaar en een jaarclub
vormen van negen tot veertien
meiden of jongens. Aan dit lidmaatschap heb ik ontzettend veel lieve
en gekke meiden overgehouden
die ik op zijn minst elke woensdagavond zie om samen te eten en te
stappen. Deze zomer gaan we op
onze tweede “cheap” vakantie. En
naast deze jaarclub heb ik zulke
leuke mensen leren kennen die
mijn leven mooi maken. Vaak wordt
gezegd dat je in perioden in je leven
vrienden hebt die komen en gaan,
maar zoals ik nu al merk, en van
anderen hoor, is een jaarclub voor
het leven. Dat is waarvoor ik ga.
Nu, april 2016, woon ik ruim twee
jaar op kamers en geniet ik er nog
elke dag van; samen met mijn
Russische dwerghamster Speedy. Zelf weten wanneer je op staat
en wat je eet, geen gejammer wanneer je weer eens te laat uit bed
komt of je afwasje er nog staat. Ook
daar is nog wat over te zeggen: vele
onwetende mensen hebben een
vooroordeel over studenten en hun
smerige huizen. Nou, dat is ook bij
mij niet zo, ik woon met drie leuke
meiden samen en we hebben een
heerlijk knus en schoon huisje.

Ook zo maar op je fiets kunnen
stappen om bij een vriend of vriendin langs te gaan is fijn, of in de
zomer lekker aan de Hoornseplas
liggen met een goed boek en een
biertje, samen met vriendinnen. En
de markt die elke dinsdag, vrijdag
en zaterdag in het centrum staat is
zeer aan te raden. En toch is het fijn
om eens in de zoveel weken af te
reizen naar Kantens om een weekend op het rustige platteland door te
brengen en lekker te wandelen met
mijn vader. Of bij een voetbalwedstrijd te kijken van mijn broertje,
lekker te luieren met mijn moeder
op een voor ons meidenavond op
de bank en slechte programma's
kijken, of langs te gaan bij mijn
lieve oma in Onderdendam. Heerlijk, de plattelandsrust en de frisse
of minder frisse lucht te ruiken van
de natuur. Zolang mijn ouders in
Kantens wonen zal ik er terug komen, maar zelf zou ik er nooit gaan
wonen door het gebrek aan voorzieningen, zoals een supermarkt
en werkmogelijkheden op fietsafstand.
Op deze foto sta ik met drie van mijn
clubgenootjes op een kerstfeest
verkleed als kerstboompjes bij onze
studentenvereniging ASV Dizkartes.
Sylvana Mus

Horloge gevonden
Op de Klinkenborgerweg is een
horloge gevonden.
Wie is deze kwijtgeraakt?
Meer informatie bij Erik en Akke
Klinkenborgerweg 1, Kantens
06-54674849

'Een feestje zonder taart
is gewoon een ontmoeting'
Oftewel: een vergadering
Woensdag 20 april hadden we een Statenvergadering met voorafgaand
een 'speciale' Statenvergadering met na afloop taart! Dit ter ere van de
nieuwe commissaris van de koning, René Paas. Max van den Berg had
per 1 april jl. afscheid genomen vanwege het bereiken van de leeftijd van
zeventig jaar. We hebben er een 'jonge' commissaris voor teruggekregen: René is nog geen vijftig jaar. 's Morgens was er de feestelijke
vergadering met installatie. In deze installatievergadering nam Paas vol
enthousiasme de voorzittershamer aan. Hij heeft er zin in om veel voor
de Groningers te kunnen betekenen.

Alex Wiersma,
Provincie Groningen
Na zijn benoeming kreeg Paas veel
positieve reacties uit het Noorden
en hij was blij om weer terug in
Groningen te zijn! In de jaren negentig was hij raadslid en daarna wethouder tot 2005 in de gemeente
Groningen. In de installatievergadering werd Paas toegesproken
door de gedeputeerde Staghouwer
(die in de tussenperiode loco-commissaris was), door de burgemeester van de stad Groningen en door
minister Plasterk. Hij kreeg lof toegezwaaid en bemoedigende wensen, die hij dankbaar in ontvangst
nam en deze vergadering besloot
met een eindspeech. Er was muziek en na afloop een receptie waarbij

Paas de reusachtige taart aansneed.
's Middags om twee uur zat er een
kersverse commissaris van de
koning op de voorzittersstoel in de
Statenzaal van 1602. Vol elan leidde hij de Statenvergadering. Al stond
er veel op de agenda en kon er pas
om 20.00 uur een klap met de hamer worden gegeven, onvermoeid
en enthousiast begon hij zijn werk.
Hij is niet alleen voorzitter, als gezicht van de Provincie komt hij op
voor de belangen van de Groningers. Er is veel werk te doen, gelukkig is Paas benoemd voor zes jaar.
Hij gaat zijn uiterste best doen en
beseft heus wel dat het niet elke dag
taart eten is!
Hilma Oudman-Dam
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Grand Prix de Catalunya Spanje
Na een lange tijd verheugen op de GP van Spanje was het eindelijk zover. Na een zeer korte nachtrust zijn we donderdagochtend 12 mei om 01.30
uur vertrokken naar het vliegveld Weeze, om van daaruit richting Barcelona te vertrekken. Na 2 uur vliegen zijn we geland op Girona Airport om
hierna de reis voort te zetten per auto. Nadat we onderweg wat hadden gegeten, kwamen we aan op het circuit de Catalunya. Op de donderdag
wordt er niet gereden; de F1-teams gebruiken deze dag voor het opbouwen en het assembleren van de bolides. Na enige tijd wachten gingen de
hekken los om via de baan de pitsstraat te bereiken voor een pitwalk. Dit is de mogelijkheid om voor de vele F1-fans alles eens van dichtbij te
bekijken. Ook wij hebben deze mogelijkheid met beide handen aangegrepen, je kunt immers niet dichterbij de teams komen. Al met al een
interessante eerste dag.
VRIJDAG 13 MEI
Na een redelijke nachtrust eerst
naar Barcelona Airport om de laatste musketier (Gert) op te halen
omdat hij wegens omstandigheden een dag later aankwam. Na de
hereniging zijn we vertrokken voor

de eerste meters bij zijn nieuwe
team. Ook wij waren enthousiast over de verrichtingen van
onze favoriet. Na alles te hebben gezien, hebben we maar
besloten om terug te keren naar
ons hotel in Lloret da Mar.

weer een dag op het circuit. Eindelijk konden we de verrichtingen van
onze enige F1-coureur Max Verstappen gaan aanschouwen. In de
ochtendtraining ging hij al zeer snel,
ondanks dat hij nog nooit in de Red
Bull bolide had gereden. Dit beloofde al wat te worden. De middagtraining verliep nog beter. Volgens de
berichten moest Max Verstappen
nog wel wennen aan de auto en kon
hij de limiet nog niet echt vinden.
Maar hij was verder tevreden over

ZATERDAG 14 MEI
Na een goede nachtrust en een
stevig ontbijt zijn we weer richting
het circuit gegaan. Vandaag was de
dag dat Max zich moest bewijzen.
Na de laatste vrije training waarin
hij goed presteerde was het tijd
voor de kwalificatie. Onze verwachtingen waren hoog gespannen; hij
had immers al laten zien wat hij
waard was. Onderling hadden we
al gezegd dat er misschien wel een
vijfde of zesde plek in zou kunnen
zitten. Om 14.00 uur werd er gestart. Ook Max kwam na een paar
minuten uit de pits. Tot aan de
aanvang van de kwalificatie had
deze jonge coureur nog maar 50
rondjes gereden. Dus de twijfel
sloeg dan ook toe: zou het genoeg
zijn om in zo'n kort tijdsbestek te
kunnen wennen aan de auto? Het
bleek achteraf van wel. In Q1 had hij
een snellere tijd dan zijn teamgenoot Ricciardo. Hij bleef op een
vierde tijd staan en dus behoorde
hij bij de 16 die in Q2 mochten
starten. Na Q2 blijven er nog eens
10 coureurs over die mogen gaan
strijden voor de “pole positionering”. Ook Max doorstond Q2 met
weer een hoge positionering (als
dit wennen aan de auto is?). Aanvang Q3 ging het er om spannen.

Hoe loopt het af? Uiteindelijk na een
zeer spannende laatste sessie werd
hij uiteindelijk vierde wat boven
verwachting was. Tenminste voor
ons. Met een euforisch gevoel en
goede hoop voor de racedag zijn we
teruggekeerd naar het hotel. In de
auto uiteraard nog wat scenario's
doorgenomen, met als conclusie wat zou het toch
mooi zijn als de beide
bolides van Mercedes elkaar van de baan zouden
rijden. Deze auto's staan
het hele seizoen al vooraan en nu ook weer.
Dan maakt Max een
grote kans op een goed
resultaat. Uiteraard
wisten we toen nog niet
dat we heel dicht bij de
waarheid zouden zitten. Na een paar drankjes en wat eten zijn we
weer in bed beland.
ZONDAG 15 MEI
De dag van de Grote Prijs
van Catalunya. Bij het hotel nog even wat gein met
andere Nederlanders over
het Wilhelmus. Wel meezingen he vanmiddag. Werd wel
om gelachen maar ook gelijk
gezegd dat een podiumplek
mooi zou zijn, maar dat dat wel
moeilijk zou worden. Op het
circuit aangekomen was het al
heel druk en zeer sfeervol. Je
kon merken dat iedereen vol
verwachting uit keek naar de
race. Na het voorprogramma
en de rijders-parade was het zo
ver: dé race. Het scenario waar
wij het over hadden gehad werd
waarheid! Mercedes was in de
eerst ronde beide auto's kwijt.
Na een zinderende race voor
ons Nederlanders werd Max

Verstappen de winnaar. Dit werd
uitbundig gevierd door alle mensen op het circuit. Voor de eerste
keer een Nederlandse winnaar
in de F1 en dan ook nog de
jongste met zijn 18 jaar. Het blijft
een memorabel weekend en wij
waren erbij.

Mijn naam is Ronald Werkman, geboren op 10 januari 1984 en nu 32
jaar wonend in het mooie dorp Kantens samen met mijn vrouw Rianne
(25) en onze beide jongens Roan (5) en Jaron (4).
Na mijn niet afgeronde opleiding
als automonteur ging ik in 1999 aan
het werk bij Walter Hoogesteger's
Schilders in Glimmen waar ik een
BBL opleiding deed voor onderhoudsschilder in Assen bij het Noorderpoortcollege. Ik werkte 4 dagen
in de week en ging 1 dag in de week
naar school.
Ik kwam aan het werk bij Hoogesteger voor een vakantiebaantje
waar ik onder aan de ladder kon
beginnen. Eerst voor de woningbouw woningen afwassen en kwam
al snel met een vaste collega in het
particuliere werk waar ik veel in
Groningen, Haren en Glimmen
werkte.
In 2002 ben ik aan het werk gegaan
in Middelstum bij Bonema Schilders. Bij dit bedrijf had ik het werk
dichter in de buurt en heb ik in 2003
mijn opleiding afgemaakt als onderhoudsschilder.
Rond de kerst in
2004, toen het werk
voor de schilders
minder werd,
kwam ik bij
huis en

werd ik gebeld door Wijbo te Uithuizen. Wijbo was een wand- en plafondafwerkingsbedrijf, waar ik aan
het werk kwam als schilder en al
snel leerde ik ook stuccen en spackspuiten.
Bij dit bedrijf werkten wij met een
aantal B.V.'s zoals Koehoorn in Gieten en Stucasso in Uithuizen. Veel
collega's werkten als franchiser of
waren net als ik in loondienst.
Na 2 jaar in loondienst te zijn geweest werd mij ook gevraagd om
als fanchiser verder te gaan en liet
ik me op 22 april 2007 inschrijven
bij de Kamer Van Koophandel.
Ik werkte veel op grote seriebouw
maar had ook mijn particuliere klanten voor mijn schilderwerkzaamheden.
Toen in 2010 de recessie begon en
het werk op een grote bouw minder
werd, werkte de franchiseovereenkomst tussen mij en de opdrachtgever niet goed meer en besloot ik
volledig verder te gaan als

ZZP'er en hoefde mij niet meer
afhankelijk op te stellen van één
grote opdrachtgever. Veel werk
kreeg ik van mijn oud franchisecollega's waarvan ook de overeenkomst eindigde.
In de tijd dat ik met meerdere bedrijven heb gewerkt heb ik veel
ervaring opgedaan voor schilderen afwerkingswerkzaamheden,
binnen- en buitenshuis o.a. onderhoudsschilderwerk, (klein) stucwerk, spackspuiten, spuitwerk met
de AIRLESS, behangwerkzaamheden (glasweefsel), beglazing, aardbevingsschadeherstel en het leggen van Epoxie gietvloeren. In 2014
hebben wij een nieuwe werkplaats
gebouwd voor opslag van materialen en voor het uitvoeren van schilderwerkzaamheden voor aannemers en/of particuliere klanten.
Ook voor dit schilderseizoen staan
weer mooie klussen in de planning
zoals buitengevelafwerking, schilderwerkzaamheden aan (woon)
boerderijen en particuliere woningen. In het hoogseizoen voor de
schilders huur ik één of twee krachten in via het uitzendbureau om ook
de grote klussen op tijd en netjes te
kunnen uitvoeren. Heeft u een vraag,
advies nodig of wilt u een offerte
voor uw werkzaamheden dan kunt
u altijd bellen 06-42254959 of
mailen naar rjwerkman@home.nl
Langskomen kan ook altijd!
Kooistraat 48,
9995 PW Kantens
Schilderwerken
R.J. Werkman
Ronald-Jan Werkman

Uitverkoop in
de Bibliotheek
Middelstum
Vanaf dinsdag 17 mei houdt de
bibliotheek te Middelstum een grote verkoop van afgeschreven boeken! Er is voor iedereen wel iets bij,
van jong tot oud en alle genres. Ook
de tijdschriften van 2015 of eerder
gaan in de verkoop. Heeft u nog
geen e-reader of tablet, kom dan
naar de bieb en schaf voor een
koopje een serie vakantieboeken
aan.
U kunt bij ons terecht tijdens de
openingsuren:
Dinsdag 14.30 17.30 uur
Vrijdag 14.30 20.00 uur
Coendersweg 22
9991 CD Middelstum
______________________________________

Themadienst
Quiltfestival
Van vrijdag 10 tot en met zondag 12
juni wordt er weer een groots opgezet Quiltfestival georganiseerd. In
de Antoniuskerk hangen Quilts van
de kunstenares Ineke van Unen,
zogenaamde ''Art-quilts''. Kerkelijk
werker Janny Prins is de voorganger tijdens een speciale themadienst rondom de quilts, waarbij
het kerkvolk letterlijk tussen de
quilts kan zitten. 'Kunstig geschapen' is het thema van de dienst.
Er is bijzondere medewerking van
Ymar Prins (fagot), Femke Prins
(dwarsfluit) en Mare Prins (viool).
Ze zijn al eens eerder te horen
geweest in de fraaie akoestische
Antoniuskerk. Iedereen is van harte welkom!

Blikken
Deensdag 19 april haren Vrouwen
van Nu n oavend over blikken. Carin
van der Wal oet Mij vertelde over
heur Blikmuseum. Op t biljart stonden viefteg blikken oetstald. Wie
moggen zulf ook alpmoal blikken
mitnemen. Din begunnen ie te prakkezaaiern woar nog olle blikken
touhollen kinnen ien joen hoes. Der
was vrouger wél wat mitkommen
van schoonollen, wis k.
Ien t holten schuurke
mos nog wat ien kaast
stoan. Mor ais eefkes
kieken. Stìn vol roust
vanzulf. Der stond n groot
segoareblik
woar
schoonpa n sunnermeerten van moakt haar veur
zeun. Mit n spieker werden der aan ale kaanten
figuren ien sloagen. n
Meulen, noam, n hoeske,
n boom. n Droadje aan
bovenkaant woar ie hom
an vaasthollen konden en kloar was
t lichtje.
As ie schiere blikken hemmen,
mout ie ze nait ien schuur hìnzetten.
Ien gerage viend k nog ain mit
pluggen, kit en liem. Honderd staait
ter aan ain kaant op en wat Indische
ploatjes, mor deksel is n roustbult.
Blikken mouten dreug stoan. Ien
keuken is beder. Doar staait n olle
rooie Maggiblik veur aarten en bonen. Twij Van Houten blikken woar
wieder niks opstond heb k vrouger
beplakt mit fleureg plak-

plestic. Dat was schaande, zee
vraauw Van der Wal, den dat wazzen ollen.
Vraauwlu haren biezundere buzzen bie heur. Veur stroop, koekjes,
beschuten en van t keuneklek hoes
as der n potje geboren was. t Was
bedrieven der vanzulf om te doun
om te verkopen en winst te moaken.
t Zellen wel dure blikken weden,
denk ie, mor dat vaalt òf. t Is net wat
mènsken der veur over hemmen.
Bie ons op zoller stond nog n haile
grode blik. Binnenien
zaten aander blikken
woar k niks meer van
wis. Ie waiten sums
zulf nait wat ie ien
hoes hemmen. Mit
Nijjoar haar k verlet
om n deus veur kniepertjes en den koop ie
n nije trom, zo gaait
dat. Was nait neudeg
west.
Segoaren en sigaretten zaten vrouger voak
ien blikken deuskes.
Ons postzegels zitten ien n lutje
deuske woar 20 sigarillos ien zeten
hemmen. As ie blikken hemmeln
willen, wrief ze ien mit widde meubelwas, n week zitten loaten en
oetwrieven mit n waarme wollen
douk. Ie waiten nait wat ie zain, ze
glimmen as ekkels.
t Was n haile leerzoame oavend. Ze
zeggen wel ais: Gain blik weerdeg
keuren, mor ie goan nou mit n hail
aander blik noar joen blikken kieken.
Het Behouden Blik
Hoofdstraat 99
Uithuizermeeden
Het gehele jaar door
op donderdag
geopend van 10.00
tot 17.00 uur.
Gratis entree.
Anje van der Hoek
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GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven ,
zoaans:
riemkes, stukjes, recept, etc.

Veujoarsvekaanzie
Elf uur smörns, vief groaden,
t miggelt wat, roetwizzers mouten mor aan,
op noar Börger, sleurhut achter auto aan
het vekaanziegevuil kin je wel roaden.
Eerste poar doagen waren kôld en nat
mor stoareg aan verbeterde het wat.
t Werd kalm aan dreug, zunnetje brak deur
en t werd waarmer, alles kreeg meer kleur.
Weer om te fietsen laangs schiere poaden
Midden maank bossen met heur jonge, frisse gruin,
laangs haaidevelden, dal en duin
en… t werd boven de twinneg groaden.
Sums eefkes oetpoesten, bie “t Hemelriekje” wat drinken
en zun achter de bomen weg zain zinken.
Het bleef twij weken dreug en ongelieke hait
Mor dit weer haren wie nait docht, wis bie t votgoan nait.
Aldert B. Ritzema
____________________________________________________________________________

Aankondiging:
In de periode van 3 tot en met 10 juli as. wordt er weer gecollecteerd voor
onze dorpeninformatiekrant t Lougnijs. De redactieleden en enkele
vrijwilligers komen bij u langs de deur met het verzoek voor een vrijwillige
bijdrage. Met al uw bijdragen kunnen wij de krant in z'n huidige vorm
blijven uitgeven.
Mocht u onze collectanten hebben gemist, dan kunt u altijd uw bijdrage
overmaken op bankrekeningnummer NL25 RABO 0342 2179 33 t.n.v.
t Lougnijs.
Alvast bedankt!!
Alette de Vries-Rennen
Penningmeester

Wandelvierdaagse

gehouden van 9 tot 12 mei in Kantens
Maandagavond om 18.00 uur verzamelen er 18 personen bij t Schienvat
om zich te laten inschrijven voor de wandelvierdaagse. Bij andere jaren
vergeleken is deze opkomst maar magertjes. Deze eerste avond gingen
we naar Rottum. Bij de schandpaal langs het Boterdiep door de draaiende
molen de Grote Geert het fietspad langs naar Rottum. Onderweg op het
fietspad kregen alle wandelaars een zonnebril van de Rabobank. Voor in
Rottum stonden Marten en Zwanny om te stempelen en kregen we een
glaasje ranja. Na een rondje door dit mooie dorp gingen we weer via het
fietspad terug om vervolgens via Kolpendestraat, Molenweg en Kerkstraat terug te lopen naar het dorpshuis.

Stollenga en aardappelland
Bollen en knollen poten
De seizoenen lijken wel wat in de war: de afgelopen Kerst was warmer
dan de laatste Paasdagen. De agrariërs onder ons stonden al een tijdje
te popelen om het land te bewerken, maar ja, zoals al eerder aangegeven:
het was te nat om het land te bewerken en (de grond) te koud om
bijvoorbeeld aardappelen te poten.
Wij hadden zelf onze pootaardappelen voor de moestuin al sinds
Pasen in de kas staan. Ze waren al
weken klaar om gepoot te worden.
Omdat wij op een wierde wonen
kun je al gauw de grond bewerken.
Dus ging Marten met de frees een
paar keer de grond bewerken. Toen
was het wachten op de temperatuurdie watomhoog zou gaan, dachten wij. Totdat die dikke onweersbui het noorden teisterde, en er in
één keer zo'n dikke plons water
naar beneden kwam. Het resultaat
was dat de moestuin opnieuw gefreesd moest worden, want de
grond, die door het frezen mooi
losgewoeld was, bleek compleet
te zijn dichtgeslagen. Opnieuw frezen was de remedie, en nog steeds
wachten op de warmte.
Ineens schoot de temperatuur omhoog. Toch nog even wachten want
de grond is nog koud. Want de
asperges kwamen nog niet boven
de grond. Dus gingen we ons met
de bollen bezighouden: we gingen
heel veel (bloeiende) bollen bekijken. Vrijdag zes mei reden we naar
de Keukenhof. Daar waren wij nog
nooit geweest. Het is een prachtgezicht al die bloeiende (meestal tulpen) bollen. We waanden ons in het
buitenland want we hoorden nauwelijks Nederlands. Tijdens de reis
naar huis kregen we de kriebels: bij
thuiskomst gaan we de aardappels
poten.
Onderweg zagen wij al menig akkerbouwer op het land om het één
en ander te zaaien en poten.
Ook de afgelopen week was het
druk op de landerijen, want ook het

gras begon flink te groeien dus
konden ook de veehouders (hun
eerste snee gras) binnen halen.
Als de aardappels worden gepoot
dan zie je van die “dijkjes” (red.
ruggen) waar de aardappels in zitten. Als de zon er op een bepaalde
manier op schijnt, krijg je door het
zonlicht ook mooie schaduweffecten en dat geeft een mooi lijnenspel.
Dat inspireerde mij om op zaterdag
14 mei eens een rondje te gaan
rijden om enkele foto's te maken.
Toen ik tussen Zandeweer en Eppenhuizen reed, zag ik ineens een
combinatie die aardappels aan het
frezen en tegelijkertijd aan het poten was: de auto aan de kant gezet
en fotograferen maar…
Toen ik een andere plek opzocht
om de trekker met z'n machines
beter in beeld te krijgen, zag ik aan
de aardappelkist die in de berm
stond, waar de pootaardappelen in
zaten, van wie het land was. De
trekkerchauffeur stopte, de heer
Stollenga stapte uit en we hadden
even een praatje.
Eén ding is nu wel duidelijk: het
seizoen is eindelijk begonnen.
Zwanny Hofman

Dinsdagavond waren er weer wat
nieuwe deelnemers bij. Ook daglopers en een pony, dus een totaal
van 30 personen. Deze avond gingen we via de Langestraat richting
Middelstum, over het fietspad langs
het Boterdiep naar de Plus supermarkt. Wandelen door de supermarkt, waar we achter in het magazijn een lekker ijsje van Robert
kregen. Daarna dezelfde route weer
terug.
Woensdagavond, de derde avond,
ging de wandelroute naar Toornwerd. Via het Pastoriepad, Stitswerderlaan, Kooistraat en de Bredeweg op om vervolgens via het
schelpenpad naar Toornwerd te
gaan. Bij aankomst in Toornwerd
stond Zwanny met een verfrissing
en iets lekkers. Een rondje door
Toornwerd via de Ossegang weer
richting Toptil om vervolgens via
het fietspad langs het Boterdiep
weer terug wandelen naar Kantens.
Op
donderdagavond, de laatste avond
alweer, ging de route door het dorp
en het Kaanster bos naar t Schienvat. Daar kregen we een verfrissing om vervolgens de route in
tegenovergestelde richting te lopen. Bij het einde van de tocht
kregen we van Jeanet een bakje
patat aangeboden en iedere deelnemer kreeg een speldje en een
wandeldiploma. Deze wandel-4daagse werd gehouden onder goede weersomstandigheden. De zon
was volop aanwezig en het was
warm. Een mooi wandelevenement
om op terug te kijken. De organisatie was perfect en iedereen bedankt
hiervoor.
Een wandelaar
(trouwste deelnemer)

De wandel 4-daagse van 2016 was
warm en zonnig! Met een kleine
opkomst zijn we op maandag gestart! We hebben drie keer 5 km
gelopen! Roan (5 jaar) heeft alle
kilometers zelf gelopen. Hartstikke
knap met het warme weer en die
korte beentjes maar met flesjes
water en wat lekkers voor onderweg ging het eigenlijk heel goed.
Jaron is als 3 jarige gestart en heeft
de finish gehaald, 1 dag na zijn
verjaardag. De net 4 jarige, met nóg
kortere beentjes, heeft gelopen
maar kon ook lekker uitrusten in de
buggy.
Na 4 dagen lopen waren de kinderen ontzettend blij en trots dat ze een
medaille kregen en het verre lopen
werd beloond met een lekker bakje
patat!
Volgend jaar gaan we zeker weer
lopen En hopen we dat er nog meer
mensen zich zullen opgeven want
het was hartstikke gezellig!
Groetjes Ronald en Rianne,
Roan en Jaron
(jongste deelnemer) Werkman
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Wegmaaien van bermen
en stukjes grasland
Als een van de vele vlindertellers voor De Vlinderstichting loop ik sinds
2015 mijn route door het Kaansterbos. Mijn eerste “Landkaartje” zag
ik in ons kleine bos. Een onvergetelijk mooi rood-bruin vlindertje, die als
pop overwintert en eind april als vlinder tevoorschijn komt. De eitjes
worden op de onderkant van brandnetels afgezet en dat moet dan in
enkele weken gebeuren, want deze vlinder leeft maar enkele weken.

De uitgekomen rupsjes leven van
de brandnetel en zijn in 4 weken
volgroeid en verpoppen zich dan
hangend aan een brandnetel. Na 2
weken komt de volgende generatie
tevoorschijn, maar deze ziet er wel
heel anders uit. Dit landkaartje is
zwart met witte en rode strepen.
Het is dan begin juli. Het hele proces herhaalt zich, behalve, dat de
pop pas in het voorjaar weer uitkomt. Vorig jaar zag ik ook veel
Bruine en Bonte zandoogjes, Kleine
vossen en nog veel meer. Zelfs zag
ik een Distelvlinder, die eind mei
helemaal uit Noord Afrika arriveerde en naast akkerdistels ook graag
gebruik maakt van brandnetels om
eieren op af te zetten. Deze vlinder
vertrekt in het najaar. De meeste
vlinders drinken van bloemen en
leggen eitjes op zg. waardplanten.
Voor de vlinders in ons bos zijn er
de verschillende soorten gras,
braam, akkerdistel en kaasjeskruid
om maar enkelen te noemen, die

het de vlinders mogelijk maken te
overleven en zich voort te planten.
Maar nu kom ik op een dag terug
voor mijn telrondje en is er gemaaid en dat in mei! Bloemen weg
en dus ook de vlinders. Ik bel de
Gemeente Eemsmond afdeling
groen. Zij verzekeren mij, dat de
gemeente slechts een meter naast
de paden maait en verder nergens.
Misschien maait men particulier
om zo aan gratis hooi te komen voor
de pony? Dat is helemaal geen
slecht idee, want maaien houdt het
leefgebied van de vlinders en bijen
in stand, mits er op het juiste tijdstip
gemaaid wordt. Het Kaansterbos
heeft baat bij maaien en weghalen
van het hooi, maar dan wel ná half
juni en niet door alles tegelijkertijd
weg te maaien. Door laat en gefaseerd te maaien kunnen alle insecten zich blijven voortplanten, die
dan weer op het menu blijven voor
onze vogels. Op deze manier blijft
ons bos dan een kleine bron van
waarde voor de lokale wandelaar.
Marjolein Kromhout

Bijzondere afscheidsdienst
voor Rinie Meihuizen
Op zondag 5 juni wordt er een bijzondere kerkdienst gehouden in de
Antoniuskerk. Mevrouw Rinie Meihuizen neemt aan het einde van dit
schooljaar afscheid als docent geestelijke vorming.
Deze taak heeft zij meer dan 28 jaar
achtereen gehad: reden voor de
kerkenraad van de Protestantse
Gemeente om dit niet ongemerkt
voorbij te laten gaan. Als vanouds
werden namelijk deze lessen gegeven vanuit de organisatie van de
Hervormde Kerk. Pas later werd de
verantwoordelijkheid overgenomen door het Rijk en ook zodanig
bekostigd. Vanwege het bereiken
van de pensioengerechtigde leef10

tijd zal Rinie deze taak moeten
beëindigen. Kinderen van de Klinkenborgschool zullen meewerken
aan de dienst, waar het zal gaan
over de profeet Jona, die niet deed
wat God van hem vroeg. De dienst
is toegankelijk voor alle geledingen van het dorp, met name ook hen
die les hebben gehad van Rinie. Na
afloop staat er koffie en thee klaar
in Salem. De aanvang is 10.00 uur.

Chinezen in Kantens
Het is voor ons zo vanzelfsprekend dat de voedingsmiddelen die je in de
winkel koopt in elk geval geen schade toebrengen aan je gezondheid
(behalve als je ergens gevoelig of zelfs allergisch voor bent). Als er toch
wat mis is dan worden deze producten teruggeroepen. Je wordt hier in
Nederland in elk geval gewaarschuwd.
Dat dit niet in elk land vanzelfsprekend is, bewijst het melkpoederschandaal van babyvoeding in China. Het is helaas niet alleen de
babymelkpoeder die men niet vertrouwt maar de gehele zuivellijn is
in opspraak. Blijkbaar geldt het
gezegde: “Wat je van ver haalt is
lekker” (lees in dit geval ook gezonder), want een Chinese importeur
van zuivel uit Changsha, heeft al
enkele jaren contact met Ad van
Velde (Kantens). Deze contacten
zijn ontstaan door de bestuurlijke
werkzaamheden die Ad van Velde
heeft verricht voor de zuivelcoöperatie “NoorderlandMelk”. Changs-

ha is een grote stad in China. Het is
de hoofdstad van de zuidelijke provincie Hunan en telt samen met de
omliggende steden ruim 7 miljoen
inwoners. De Chinezen die wat
meer te besteden hebben kopen
hun zuivel niet in de winkel maar
via het internet. Deze groep Chinezen willen niet alleen voor henzelf
betrouwbare zuivel maar vooral
voor hun kind (de meeste huishoudens met kinderen hebben één kind)
en omdat hun kroost het belangrijkste is, hebben ze er alles voor over
om het kind het beste van het beste
te geven. Deze importeur, waar Ad
van Velde dus contact mee heeft,

was nieuwsgierig geworden over
hoe de productie van zuivel in Nederland gaat. Op het bedrijf van de
familie van Velde konden ze met
hun eigen ogen zien hoe men hier
met de productie van zuivel omgaat. Ze waren verbaasd over het
feit dat de koeien allemaal een
naam hebben en dat veel koeien
familie van elkaar zijn (moeders en
dochters). Hun aandacht ging vooral naar de voedselveiligheid die
hier in Nederland door middel van
meerdere controles tijdens het gehele productieproces, gewaarborgd
wordt.
Deze Chineze delegatie bestond uit
direct betrokkenen bij de import
van zuivel en daarnaast ook zogenaamde “lucky consumers”, dat
waren dus klanten die door middel
van een soort loting, mee mochten
voor een vijfdaagse trip naar Nederland. Dat was dus twee keer
veertien uur vliegen. Ze gingen onder
andere naar Amsterdam, de Keu-

kenhof, Giethoorn en naar Kantens.
Ad van Velde had met deze delegatie op zaterdag 14 mei afgesproken
want dan konden ze ook de molen
“Grote Geert” bezichtigen. Ze waren helemaal lyrisch over NoordNederland: De mooie blauwe luchten, de frisse lucht. Dat is in hun
miljoenenstad wel even anders:
grauwe luchten door de smog. Door
de vele industrie en het autoverkeer is de lucht daar alles behalve
fris.
We ontvangen elk jaar wel buitenlandse gasten in ons dorp vanuit
een culturele invalshoek “Op
Roakeldais”. Maar een groep gasten met een zuivelinvalshoek is
nieuw.
Ik ben benieuwd wat de Chinezen in
het gastenboek van “Grote Geert”
geschreven hebben…..
Zwanny Hofman
www.dronetoepassing.nl

Workshop
Schrijf je quote op steigerhout'

De Kaanster Vlinthippers
Amusementskoor uit Kantens

De werkgroep Vertellen Kantens organiseert voor de jeugd van 10 - 16
jaar de workshop: 'Schrijf je quote op steigerhout'. Onder begeleiding van
een docent creatief schrijven ga je tijdens deze workshop je eigen
levenswijsheid grafisch vormgeven.

Hans van der Lijke is op zaterdag 4 juni a.s. te gast tijdens het slotconcert
bij het Kansterkoor “De Kaanster Vlinthippers” in t Schienvat te Kantens.

Tijdens het eerste uur krijg je inspirerende schrijfopdrachten. Al snel
zal iedereen een mooie quote hebben bedacht. Daarna ga je experimenteren met belettering en evt.
illustreren van je quote. Tenslotte
zet je met verf en inkt je quote op een
stuk steigerhout. Deze
worden tentoongesteld op
het Vertelfestival in Kantens,
op 4 september.
Daarna mag je

werk natuurlijk een ereplaats aan
je eigen muur krijgen!
Wanneer:
Op zondag 12 juni 14.00 17.00 uur
Waar:
De 'Weefkamer' van de fam. Lenstra, Oosterweg 6, 9995 VJ Kantens
Voor opgave of meer informatie:
vertelfestival@kantens.nl of op
www.vertelfestival.kantens.nl
(Aan deze activiteit zijn geen kosten
verbonden; met dank aan onze subsidieverstrekkers)

Hans van der Lijke is Groninger
tekstschrijver, dichter en troubadour in de provincie Groningen.
Enkele zeer bekende liedjes van
hem zijn: Wadwerderweg, Zee is
mien noam en Hou riek is mien
laand.
Enkele jaren geleden trad hij nog
met veel succes op als verteller en
zanger bij het Huiskamer en Vertelfestival in Kantens. Vaak is hij te
horen in Twei deuntjes veur ain
cent van Henk Scholte.
Het eerste deel van het programma
wordt verzorgd door Hans van der
Lijke, het middendeel door “De

Kaanster Vlinthippers” en het laatste deel treedt men gezamenlijk op.
Het koor zingt onder leiding van
Hilda Mulder en accordeonist is
Henk Kooi.
De avond begint om 19.30 uur.
Entree  5,00 (inclusief één kop
koffie of thee en één plak koek of
cake)
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Nieuws van het vertelfestival

Smac
Kruimige aardappels, gaargekookte groente, draadjesvlees en vette jus,
dat is het summum van een eenvoudige doch voedzame maaltijd. In de
zestiger jaren van de vorige eeuw kwamen schoorvoetend exotische
maaltijden als afwisseling van onze Hollandse kost bovendrijven. Het
meest gebruikelijke in die tijd was macaroni. Dat aten we meestal op
zaterdag, waarom weet ik eigenlijk niet. Tegenwoordig eten we macaroni
met gehakt, uien, verse tomaten en andere verse producten. Toen aten
we macaroni met ham en kaas. Van een schijf ham kon je blokjes maken.
Makkelijker en goedkoper was Smac. Smac zat in een blikje en was van
Unox. Dat kon je lang bewaren in een tijd dat een koelkast, of zoals we
toen zeiden ijskast, nog geen gemeengoed was. Op de onderkant van het
blikje zat een sleuteltje. Dat kon je afbreken. Je verboog daarna een lipje
op de zijkant van het blikje. De opening van het sleuteltje paste precies
op het lipje. Je begon te draaien aan het sleuteltje. Als je het sleuteltje
verkeerdom in het
lipje stak, kon je
niet draaien, dan zat
het openen van het
blikje zichzelf in de
weg. Bij het draaien
wond zich een klein
strookje blik om
het sleuteltje en
wanneer je geheel
rond was, was het
blikje als het ware
gespleten in een grote bovenkant en een veel kleinere onderkant. De
Smac kon je er nu als een pudding uit de vorm uithalen. Soms brak het
lipje af. Dan moest een reguliere blikopener soelaas bieden. Bij blikjes
waarop het sleuteltje ontbrak voldeed een stevige uitvoering van het
sleuteltje. In iedere keukenla lag in die tijd een exemplaar. Je moest bij
dit gereedschap wel na afloop het reepje blik verwijderen, wat nog al eens
tot snijwonden leidde. De bevrijde Smac kon je gemakkelijk in blokjes
snijden. Horizontaal een paar keer en verticaal van voor naar achter en
van links naar rechts en het geheel viel dan in blokjes uiteen. Die gingen
door de gekookte macaroni in een schotel, geraspte kaas erover en in de
oven. Als de kaas gesmolten was kwam de schotel op tafel. Dat was
ongeveer het lekkerste wat mij als kind voorgezet kon worden. Vooral die
Smac. Ik heb het later nog wel eens gegeten. Vreselijk!
Smac kwam uit Amerika, alleen daar noemden ze het Spam. Net zo
smerig en in een zelfde soort blikje. Bij het zoeken naar een toepasselijk
plaatje bij dit stukje kwam ik erachter dat Smac en Spam nog bestaan.
Er zijn kennelijk mensen die dit nog eten.
Maar waarom dit verhaal?
Vanochtend 3 mei 2016 hoorde ik op de radio het nieuws: het was vandaag
precies 38 jaar geleden dat de eerste spam werd verzonden.
De nieuwslezer bedoelde niet het blikje vlees, maar de ongewenste mail
die op 3 mei 1978 voor het eerst op de voorloper van internet werd
verzonden. Het heette nog geen spam. Jaren later toen de ongewenste
mail steeds ongewenster werd zorgde Monty Python onbedoeld voor de
naam. In dit programma zat een sketch van een restaurantje. Gevraagd
naar het menu noemde de ober alle gerechten op, steeds geserveerd met
Spam. Het bleek onmogelijk voor de klant iets te eten zonder de door hem
verafschuwde Spam. Iemand herinnerde zich die scène en alle ongewenste mail heette voortaan spam, nu met een kleine letter. Vaak zit er
in spam een sleuteltje (link) om nog iets te openen. Niet doen! Net als de
oude Smac geeft dat een nare nasmaak.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl
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Hoera! We hebben alle vertellers gevonden. Spontaan belde een vertelster ons op en bood zich aan. “Kom langs” hebben we gezegd en zij kwam
in één van onze huiskamers. Met mooie mimiek en gebaren heeft ze een
leuk verhaal verteld en wij zaten aan haar lippen gekluisterd. Jullie vast
ook op 4 september aanstaande.
Een andere vertelster vonden we in
een leuk theaterrestaurant in de
stad Groningen. Zij vulde haar mooie
verhaal aan met bijpassende liedjes.
Op onze speurtocht kwam toen een
Liberiaanse verteller op ons pad.
We mochten bij hem thuis naar
hem luisteren. Hij is een authentieke verteller, die de verhalen uit
zijn cultuur ongekunsteld brengt.
Wij waren erg van hem onder de
indruk. Wellicht zult u dat ook zijn
tijdens ons festival.
Daarmee hadden we de achtste
verteller gevonden.
Mocht één van de vertellers uitvallen: ook een reserveverteller hebben we voorhanden.
Volgende maand komt weer een
nieuwe nieuwsbrief uit, waarin we
u op de hoogte brengen van de
laatste nieuwtjes. Kijk ook op onze
www.vertelfestival.kantens.nl. Of
op facebookpagina: vertelfestival
kantens

VERTELCAFÉ 24 JUNI IN DE
TUIN VAN GERDA ONNES
Op deze zomerse vrijdagavond organiseren wij weer een gezellig
vertelcafé.
Bij een wijntje, een knappend vuurtje en mooie verhalen wegdromen
naar verre oorden. Laat je fantasie
gaan en beleef het mee!
Gerda en Roelf Onnes
Langestraat 5, Kantens
Aanvang 20.00 uur
Entree  5,00 inclusief 2 consumpties. Bij slecht weer wijken wij uit
naar t Schienvat

Henk Wieringa

Damclub en prijswinnaars
Bij damclub t Leert Vanzulf uit Kantens eindigde het seizoen met de
volgende prijsuitreiking:
1 ste prijs B. Honderd
2 de prijs W. Bakker
3 de prijs J. Wieringa
De poedelprijs was voor Peter
Hoogwerf. Ook kregen de beheerders een boeket bloemen als dank
voor hun gastvrijheid. Rita Pool
kreeg een boeket omdat ze als beheerder was gestopt in januari van
dit jaar. In september gaan ze weer van start op donderdagavond.
Ladderlijst t Leert Vanzulf Kantens:
gespeeld gewonnen
remise verloren punten
1 Honderd B.
16
10
5
1
25
2 Bakker W.
16
6
8
2
20
3 Wierenga J.
16
6
6
4
18
4 Wibbens J.
16
3
11
2
17
5 Oomkens K.
16
5
6
5
16
6 Sterenberg A.
16
4
7
5
15
7 Zwerver J.
16
2
10
4
14
8 Broekhuizen K.
16
2
8
6
12
9 Hoogwerf P.
16
1
5
10
7
10 Tillema K.
6
2
2
2
6
11 Winter R.J.
8
0
1
7
1
_____________________________________________________________________

Fotogroep Kantens exposeert
in Middelstum
Fotogroep Kantens bestaat al meer dan 4 jaar. Het is een enthousiaste
groep mensen die meer met hun fotohobby willen doen.
Een belangrijke activiteit waar ze
zich mee bezig houden is het maken en bespreken van foto-opdrachten. Daarnaast zijn er leermomenten om tot betere fotografie
te komen. Onderwerpen die ze de
afgelopen tijd hebben gefotografeerd zijn: de Waterkant, groen,
kunst, 't is Wad, rood wit blauw etc.
Het leuke is dat ze door al die
opdrachten dingen gaan fotograferen waar ze anders nooit aan toe
zouden komen. Uitdaging is er dus
volop!
Lijkt het je leuk om, op fotogebied,
te worden uitgedaagd en sta je open
om te leren dan ben je van harte
welkom om vrijblijvend een avond
te bezoeken. We komen elke 3e
dinsdagavond bij elkaar in t Schienvat, Kerkstraat 7 te Kantens. Meer
informatie kun je krijgen van Jan
Peter Kapteijn 0596 - 591257.
De expositie van de fotogroep is te
bezichtigen tot en met de maand
augustus in de bibliotheek te Middelstum, tijdens de openingsuren:
Dinsdag 14.30 - 17.30 uur
Vrijdag 14.30 - 20.00 uur

Bibliotheek Middelstum
Coendersweg 22
9991 CD Middelstum
552616
middelstum@biblionetgroningen.nl

Dankbetuiging
Het heeft ons goed gedaan
dat er zoveel mensen
door middel van gebed,
bezoekje, bloemen of
kaartje met ons hebben
meegeleefd, tijdens de
ziekte
en na het overlijden
van mijn intens geliefde
man onze lieve pap en opa.

JAN POPPEMA
Mede namens mijn kinderen
en kleinkind,
Sandra Poppema-Elzinga.
Kantens, mei 2016
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Agenda

11.00 - 17.00 uur
'NL doet' klusdag

Stitswerd

t Schienvat
19.30 uur
Slotconcert Kaanster Vlinthippers

Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane

Vrijdag 10 tot zondag 12 juni
Antoniuskerk
Quiltfestival

Zaterdag 4 juni
Dorpshuis Stitswerd
15.00 uur
Stitswerd op z'n Kop

Molen Grote Geert
Groninger molenweekend en quiltfestival

________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
___________________________________________
Donderdag 26 mei
Sportpark de Kooi
v.a. 20.00 uur
Open podium
Vrijdag 27 mei
Sportpark de Kooi
19.00 uur
Voetbalwedstrijd v.v. KRC- v.v. ZEC
Zaterdag 28 mei
Sportpark de Kooi
14.00 uur
Playback je gek (jong/oud)
20.30 uur
Swing ien Kannes, m.m.v. Disco
Chic
(gratis entree)
Zaterdag 4 juni
OBS Klinkenborg

Vrijdag 24 juni
Gerda Onnes
20.00 uur
Vertelcafé
(bij slecht weer in t Schienvat)
Vaste activiteiten t Schienvat
Dinsdag
9.30 - 12.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
13.30 - 16.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)
20.00 - 21.30 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Donderdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
20.00 - 22.30 uur
damclub
Vrijdag
17.00 - 20.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend (ook
afhaal) met dagmenu en snacks
20.00 - 23.00 uur
biljartclub
Zaterdag
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat: 0595 - 55 12 80
b.g.g. Jeanet 06 - 24 88 38 07
__________________________________________

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. Wever T 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijsbaanvereniging van Kantens.
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Herinnering
Op zaterdag 4 juni 2016 houden
we van 11.00 tot 17.00 uur een
actie in het kader van “NL-doet”.
Met allemaal enthousiaste vrijwilligers gaan we aan de slag.

Het idee is om een aantal klussen
te doen op OBS Klinkenborg en voor
peuterspeelzaal 'Poppedijn' om het
gebouw nog leuker te maken voor
de kinderen. Na het klussen is er
tijd voor een borrel met hapjes en
om gezellig ná te praten.
Komt allen, en maak er een leuke
en zinvolle dag van!
__________________________________________

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum 0595 437555
__________________________________________

Weekenddiensten

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
0597 - 412613
__________________________________________

TANDARTSEN:
28 en 29 mei
C.H. de Lange
Leens 0595 571427
4 en 5 juni
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen 0595 431716
11 en 12 juni
Tandartspraktijk Booij
Winsum 0595 441545
18 en 19 juni
Tandartspraktijk Conradie
Bedum 050 3012337
25 en 26 juni
G.J. Heuvink
Ulrum 0595 402015
Patiënten van de aangesloten praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raadplegen voor informatie over de
dienstdoende tandarts/praktijk.
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.
__________________________________________
DOKTERSDIENST:
0900-9229
__________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 - 3014260
__________________________________________
__________________________________________
PSYCHOTHERAPIE
EN LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Middelstum 06 51255926
W: binnenwerk-psychotherapie.nl
__________________________________________

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

VERVOERSHULPDIENST:
0595 - 551084
06 - 14611173
__________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
0595 - 551084
06 - 14611173
__________________________________________

Vermist!
In de nacht van 8 en 9 april is Aza
verdwenen. Aza is een kleine kater
(gecastreerd) van bijna 2 jaar. Hij is
3,5 kilo zwaar. Hij is helemaal zwart
met een paar witte haartjes op de
borst en hij heeft grote gele ogen.
Als hij begint met drinken, schudt
hij met zijn voorpootje. Wie weet
waar Aza is of wat er met hem is
gebeurd? Ook als hem iets is overkomen, willen we het graag weten... Alvast bedankt voor het helpen met zoeken en de informatie.
Erik en Akke
Klinkenborgerweg 1, Kantens
06 - 54674849

Nieuws van Eetsalon Leutje Lanteern
Wegens te drukke werkzaamheden hebben we besloten om met
ingang van AUGUSTUS 2016 de Eetsalon Leutje Lanteern en de
afhaal van snacks en maaltijden te sluiten!
Hierbij willen we alle klanten hartelijk bedanken,
Vriendelijke groet van
Jeanet, Melissa en Marijke.

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 29 mei
09.30 uur - ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
14.30 uur - ds. P.A. Slager (openbare geloofsbelijdenis)
Zondag 5 juni
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. M. Beute, Leens
Zondag 12 juni
09.30 uur - ds. T. Groenveld, Roodeschool
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 19 juni
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. G. Meijer, Assen
Zondag 26 juni
11.00 uur - ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 3 juli
09.30 uur - ds. T. Groenveld, Roodeschool
14.30 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 29 mei
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur - ds. J. Oosterbroek
Zondag 5 juni
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur - ds. J. Oosterbroek
Zondag 12 juni
09.30 uur ds. J. Sijtsma
14.30 uur ds. J. Sijtsma
Zondag 19 juni
09.30 uur ds. J.W. Moolhuizen
14.30 uur ds. R. Jansen
Zondag 26 juni
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J.J. Lof
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 29 mei, Antoniuskerk
10.00 uur ds. G.A. Segger, Uithuizen
Zondag 5 juni, Antoniuskerk
10.00 uur - da. N.C. Meihuizen en
kw. J.C. Prins-Pestoor. Gezinsdienst
met kinderen van de Klinkenborgschool (koffie/thee in Salem)

Zondag 12 juni, Antoniuskerk
9.30 uur - kw. J.C. Prins-Pestoor
Themadienst Quiltfestival
m.m.v. Ymar, Femke en Mare Prins
Zondag 19 juni, Antoniuskerk
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk,
Haren
Viering Heilig Avondmaal
Zondag 26 juni, Antoniuskerk
14.30 uur - kw. J.C. Prins-Pestoor;
afscheid
(koffie/thee in Salem)
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 29 mei
19.00 uur ds. F. Stalman
Zondag 12 juni
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
Zondag 26 juni
19.00 uur ds. F. Stalman

Afscheid
Janny Prins
Na bijna 9 jaar verbonden te zijn
geweest als kerkelijk werker aan
de Protestantse Gemeente KantensStitswerd-Rottum, zal Janny Prins
op zondagmiddag 26 juni afscheid
nemen. Dat doet ze in een middagdienst waarin ze zelf voorgaat.
Martin Sprenger bespeelt het orgel.
Na afloop is er gelegenheid om
persoonlijk afscheid van haar te
nemen in gebouw Salem, bij een
kopje koffie of thee.
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Foto van de maand
Het is weer tijd voor fluitekruid, dieren in de wei en de Kaanster Kermis. Tijdens het maken van deze foto werd
er druk aan alle attracties gewerkt en de feesttent bevoorraad. Hopelijk zullen vele mensen het feest weer
bezoeken.
Fred Reiffers
_____________________________________________________________________________________________

De fotografen zijn in aantocht!
De eerste foto's zijn intussen gemaakt. Met het mooie weer op komst gaan de fotografen verder met het maken
van de mooiste portretten van u als Kaanster. Hiervoor nemen zij contact met u op. Maar eerst gaan ze uw
woning vanaf de weg op de foto zetten. Daarom verzoeken zij u om in de komende weekenden geen auto's
etc voor uw huis te plaatsen.
Gelukkig kunt u uw stukje nog inleveren om zo het boek zo compleet
mogelijk te maken. Ook als u zich
nog niet heeft opgegeven, kan dit
alsnog!

De tijd begint nu te dringen, het zou
fijn zijn als u uw bijdrage vóór 1 juni
inlevert. Dit kan digitaal op het volgende email adres:
boekcommissie@kantens.nl.
Ondernemers uit Kantens: Grijp
uw kans om met uw bedrijf in dit
boek te komen! U vertelt in 50
woorden waar uw bedrijf voor

staat en u komt met een mooie foto
in het boek. Dit geldt ook voor de
verenigingen en stichtingen die
Kantens rijk zijn. We hopen dat ook
deze uitgave zo compleet mogelijk
wordt en dat we met elkaar trots
kunnen zijn op het eindresultaat.
Laat deze laatste kans
geen gemiste kans worden!

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
551924
info@tlougnijs.nl
www.tlougnijs.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
22,50 per jaar (per 1-1-2014).
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros - Rottum.
Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum
______________________________________

Oud papier
Woensdag 22 juni
vanaf 18.00 uur

T 0595 - 439907
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