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Team Rising Sun bedankt iedereen die
net als zij 'Opgeven geen Optie' vinden
Nog een paar weken maar, dan vertrekken we al weer naar Huez en de grote berg daaronder. Dan is een jaar
van voorbereiden, geld inzamelen, activiteiten bedenken en uitvoeren weer voorbij. Maar ook een jaar waarin
we allemaal weer geconfronteerd werden met kanker, verdriet, zorgen, ups en downs, positieve vooruitzich-
ten, maar ook nog veel te veel momenten van afscheid nemen.

Dé reden voor ons om nog één keer
heel hard ons best te doen om geld
in te zamelen voor het KWF en mee
te doen aan 'Opgeven is geen Op-
tie'. Het gevoel van onmacht en
verdriet omzetten in strijd, vechten
tegen deze ziekte, met onze gezon-
de lichamen de berg beklimmen.
Een dag afzien, het klimmen is
zwaar, maar we zijn daar niet al-
leen. Die dag draag je elkaar, help
je elkaar, geef je zetjes omhoog,
word je omhoog gejuicht door on-
bekenden. Staan er vrijwilligers
aan de kant van de weg die je
voorzien van eten en drinken om op
krachten te blijven. Maar ook om-
ringd door kaarsjes, heel veel kaars-
jes, duizenden kaarsjes: en ieder
kaarsje staat voor één of meerdere

personen. Want we zijn niet alleen
en doen dit niet alleen. Ruim 4.000
mensen hebben zich aangemeld
en zij zijn met hetzelfde doel het

afgelopen jaar bezig geweest met
geld inzamelen.
Maar buiten die 4.000 mensen om,
zijn er nog veel meer mensen die
niet meegaan naar de Alp van Huez,
dat zijn al die mensen om die 4.000
heen die het mogelijk maken dat er
weer zoveel geld ingezameld wordt.
Daarom, deze maand een podium-
plaatsje voor iedereen die ons steunt
in ons doel door eieren en aardap-
pelen bij ons te kopen, die jam en
appelmoes doneert en koopt, voor
iedereen die ons tijd en ruimte
biedt om naar ons te luisteren, ons
verhaal te delen, door af te druk-
ken waarmee wij bezig zijn, te
verspreiden, te doneren, deel te
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nemen, die hun logo op de bus laten
drukken, een advertentie plaatsen,
muziek komen maken, de catering
doen, hun snor laten afscheren of
een hele avond in wielerkleding
rondlopen, de kinderen/ouders/leer-
krachten die hun best hebben ge-
daan op de kerstmarkt, een motor-
toertocht regelen, die het mogelijk
maken dat we ons konden presen-
teren, maar ook aan ons denken en
ons geld schenken uit hun activitei-
ten.
Voor ál die mensen maken wij een
diepe buiging en danken wij heel

hartelijk voor hun bijdrage die het
mogelijk maakt dat wij het geld
naar de Alp van Huez kunnen bren-
gen en op de top daarvan kunnen
overhandigen aan de artsen en
onderzoekers die zich op hun beurt
weer inzetten omdat 'Opgeven geen
optie' is.

Dank je wel iedereen,
namens ons allemaal:
Pol, Foppo, Afke, Aardine,
Albert, Patrick, Daniëlle, Herman,
Miriam, Jannes en Harriët
(Team Rising Sun)

Stimuleringsprijs 2017
Jan Westerlaken ontving woensdag 19 april uit handen van voorzitter John
van der Rijdt, tijdens de jaarvergadering van VDK in t Schienvat, de
stimuleringsprijs voor 2017. Fred Reiffers
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1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd):
Trees Hofman, 't Lage Eind 11 Rot-
tum.

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Lezen en in de tuin bezig zijn.

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Afwisselend brood, havermout of
fruit.

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Spijkerbroek.

5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Lente en dan vooral in de tuin bezig
zijn.

6.Naar welke radiozender(s) luis-
ter je het liefst en waarom?
Sublime.

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Niet specifiek een nummer, maar
muziek van Anouk en Nora Jones.

8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Doe ik het liefst met familie.

Beste lezers van t Lougnijs,
Hierbij een herhaalde oproep aan jullie gericht:
Wij zijn nog steeds op zoek naar één á twee aanvullende leden voor in de
redactie van t Lougnijs. Onze voorkeur gaat uit naar een man uit Rottum,
om zó via deze persoon dicht bij de gebeurtenissen en de bewoners in het
dorp te kunnen zijn. Maar ook dames en mensen uit Kantens of Stitswerd
zijn natuurlijk welkom!

Dus:
als je de behoefte hebt om voor je dorp(en) actief te zijn;
als je uitdaging vindt in het af en toe schrijven van een verslag of een
interview;
als je ongeveer 5 uur per maand beschikbaar hebt (voor vergaderen en
eventueel schrijven);
bel of mail ons dan!
Je kunt eerst vrijblijvend een keer aanschuiven tijdens een redactiever-
gadering.

Alette de Vries
info@tlougnijs.nl of  4342069. Wat zou je doen met  € 1 mil-

joen?
Een goed doel, op reis en familie.

10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Heteluchtballon!

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Een keer de route 66 met de motor
rijden.

12. Aan wie geef je de Pen door?
Margreet Plas

Mijn naam is Arie Klomp en vanaf 2010 woonachtig aan de Middelst-
umerweg in Kantens. Ik ben geboren in Zuidwolde (Drenthe) en vanaf
mijn 17e tot aan mijn 57e levensjaar was ik beroepsmilitair bij de
Koninklijke Marechaussee. In die ruim 39 jaar als militair/politieman en
tussen de vele (ver)plaatsingen door, ben ik een aantal keren uitgezon-
den geweest naar het buitenland o.a. naar Libanon en Bosnië. Vanaf 1
juli 2014 geniet ik van het zgn. Functioneel Leeftijdsontslag (FLO).

Na mijn scheiding in 2005 ont-
moette ik in 2006 mijn partner An-
toinette en sinds 2010 wonen wij
samen. Antoinette werkt bij de
Dienst Justitiële Inrichtingen in
Veenhuizen. We hebben samen vijf
dochters en drie kleindochters. Ik
nader mijn 60e jaar met rasse
schreden en breng mijn dagen door
met klussen, modelbouw, motor-
rijden, zo nu en dan vissen, wat
huishouden en wandelen. Dat wan-
delen doe ik sinds kort met een
Friese stabij/boerenfox/terriër-ach-
tige pup, genaamd Diesel.

Ik zit geregeld achter een computer
en verdiep mij een beetje in stam-
boomonderzoek. Verder heeft de
geschiedenis en historie van Kan-
tens en omgeving mijn interesse.

Ik hoop in de directe toekomst een
bijdrage te kunnen leveren aan t
Lougnijs.

Arie

Bedankt!
De collecte voor de ZOA heeft in de dorpen Kantens, Stitswerd en
Rottum €  329,18  opgebracht.
Gevers hartelijk dank !

Greet Doornbos
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Van 't Waarkhoes en de Posthoorn
naar een woonboerderij
(deel 1)

Het zal de oplettende voorbijganger niet zijn ontgaan, dat er naarstig wordt gebouwd aan een prachtige
woonboerderij, die zal verrijzen aan de Middelstumerweg 14 in Kantens. Nieuwbouw op een toch wel een
historisch stukje grond aan het Oude Kantstermaar, met een knipoog naar het verleden en opgaand in de weidse
omgeving.

Het wordt gebouwd op de plaats,
waar eens twee Nederduitse Her-
vormde armhuizen stonden en
waarvan het voorste huis 't Waark-
hoes (in de volksmond Viertoren-
borg) werd genoemd. De huizen
zijn altijd wel bewoond geweest. In
het register van de Vierde Tienjari-
ge Volkstelling in het Koninkrijk der
Nederlanden van 31 december 1859
stond b.v., dat er 3 mannelijke en 9
vrouwelijke bestedelingen en ver-
pleegden waren ondergebracht.
Later, in de Eerste Wereldoorlog,
werd aan o.a. Belgische vluchtelin-
gen onderdak verschaft.

Op het terrein bij deze huizen wer-
den in de jaren dertig door werklo-
zen grote brokken hardsteen met
zware hamers tot puin geslagen.
Het puin werd gebruikt voor verhar-
ding van de gemeentelijke wegen,
die 'macadam-wegen' werden ge-
noemd. Het waren wegen met een
zeer open wegverharding, een
methode, die in 1834 was ontwik-
keld door de Schot John McAdam.
Deze werkzaamheden leidden tot
de bijnaam Vlinthippers voor de
inwoners van Kantens. Een naam
die nog steeds met trots wordt ge-
dragen.

't Waarkhoes en de andere woning
moesten afgebroken worden. Des-
tijds woonden nog vier gezinnen
daar. De panden waren gekocht
door de beheerder van het postkan-
toor, Otto Pakes, en werden in 1967
door Pakes en Jan Knot afgebro-
ken. Daarna werd op de kale vlakte
een houten 'patattent' gebouwd. In
1970 werd het vervangen door de
bouw van een café/snackbar, ge-
naamd De Posthoorn. De naam
was afkomstig van het toenmalige
logo van de PTT, waarvoor Pakes
jarenlang had gewerkt. Later werd
er een aangebouwd. In de loop van
de jaren waren er verschillende
uitbaters van De Posthoorn, waar-
onder de heren Wiersma, Balk,
Knop en van de Bijl.

Het verhaal gaat dat Otto Pakes, die
dus nog steeds eigenaar was, zijn
café/snackbar op een Oudejaars-
avond heeft verkocht aan Reinder
Wypkema.
Pakes had andere plannen en Rein-
der had destijds een timmerbedrijf
en wilde zijn jongensdroom (hore-
ca) verwezenlijken. Ervaring had
hij inmiddels opgedaan in het dorps-
huis Ubbegaheem in Sauwerd.

Op 1 december 2000 was er een
feestelijke en druk bezochte hero-
pening van de verbouwde bar/ca-
fetaria de Posthoorn, geschilderd
in frisse kleuren en met aan de
voorzijde een gezellig terras. De
opening werd destijds verricht door
wethouder Eisinga en de voormali-
ge baas Otto Pakes.
Jarenlang werden door diverse
verenigingen gebruik gemaakt van
de gastvrijheid van de Posthoorn,
o.a. de biljartvereniging De Kleine
Tafel en de sjoelclub Kaanster Wich-
ter maakten dankbaar gebruik van
de zaal.
Ook druk bezocht was de snack-
bar, waar naast de frietjes ook
'stamppot mous' (stamppot boe-
renkool) en hutspot op het menu
stonden.

Maar aan alles komt een einde, in
2004 was het einde aangebroken
voor de bestemming van café-bar
de Posthoorn. De vergunningen
waren inmiddels verlopen en een
oud-inwoner van Kantens stond
met zijn gezin klaar om intrek te
nemen in het roemrijke pand.

Volgende keer hun levensverhaal.

Arie Klomp

Heeft u aanvullingen of verbeterin-
gen op het bovenstaande verhaal,
dan hoor ik dat graag.
Hiker1957@gmail.com

Fred Reiffers
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Donderdag 6 april was er een Groninger Weidevogeldag in het bezoe-
kerscentrum Reitdiep. Dit centrum is van de stichting Het Groninger
Landschap. Ik had als Statenlid een uitnodiging gekregen van deze
stichting. Het Groninger Landschap zet zich al meer dan zestig jaar in
voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap. Een
Weidevogeldag? Wat hebben Provinciale Staten en weidevogels met
elkaar te maken?

De Provincie heeft veel taken. Zo is
de Provincie verantwoordelijk voor
het landschap. Het is niet alleen
belangrijk dat er goede provinciale
wegen zijn, maar er moet ook ge-
noeg ruimte overblijven voor de
natuur. Zo is er niet alleen natuur in
berm en weiland, maar zijn er ook
natuurgebieden. De provincie Gro-
ningen heeft het natuurgebied Lau-
wersmeer en het Waddengebied.
Het Rijk wil dat de Nederlandse
natuur behouden blijft, want helaas
neemt  het aantal soorten dieren en
planten af.
Sinds 1 januari 2017 is er de wet

Natuurbescherming en is het de verantwoordelijkheid van de provincie
om te bepalen wat er in hun gebied wel of niet mag. Ook zorgt zij voor
vergunningen en ontheffingen.
Stichting Het Groninger Landschap maakt zich grote zorgen over het
aantal weidevogels zoals de kievit, veldleeuwerik, tureluur en grutto.
Weidevogels horen bij het open landschap en horen daarom ook bij
Groningen. Maar wat de grutto betreft, is het aantal broedparen in
Groningen in dertig jaar gedaald van 6.000 naar 1.000. Nog even en er zou
geen grutto meer te horen zijn! Wat zou het mooi zijn als het aantal grutto's
zou toenemen naar 2.000 broedparen... Het Groninger Landschap kan het
niet alleen.
Deze donderdag is er een Weidevogelmanifest ondertekend om samen
met organisaties van boeren, jagers en natuur- en vogelbeschermers een
actieplan te maken. Elke organisatie heeft zijn handtekening gezet op een
prachtige aquarel met twaalf grutto's.
Op de weidevogelmiddag is het manifest overhandigd aan de heer
Staghouwer die gedeputeerde is van de Provincie Groningen. Want deze

Provincie is immers verantwoor-
delijk voor de Groningse natuur en
ook voor de grutto. Alle organisa-
ties gaan nu aan de slag om vóór 1
december 2017 een goed plan te
bedenken. Dat plan komt bij ons in
een Statenvergadering op de agen-
da. Als Provinciale Statenleden
zullen wij ons aan het eind van het
jaar erover buigen om er uitvoering
aan te kunnen geven en de grutto te
redden!

Hilma Oudman-Dam

Aanpassingen Bredewegstraat
en Bredeweg te Kantens in 2016
Beste mede-inwoners van Kantens,
Wij willen u als dorpsgenoot graag uitleg geven over de situatie in de
Bredewegstraat en de Bredeweg.

Jaren geleden zijn wij begonnen
met het kenbaar maken van onze
zorgen over de verkeersdrukte en
verkeerssnelheid bij ons in de straat,
de Bredewegstraat / Bredeweg naar
de gemeente. Dit is in overleg met
alle aanwonenden gebeurd.

Ooit is de breedte van de straat
vastgesteld als 'geschikt' voor paard
en wagen, maar die tijd -  hoe mooi
en nostalgisch ook - komt nooit
meer terug. Sterker nog, het ver-
keer wordt alleen maar breder,
zwaarder en hoger. Spelende en
fietsende kinderen moeten vaak
een veilig heenkomen zoeken om
te ontkomen aan het zware en soms
ook snelle verkeer. Juist omdat
deze doorgangsweg intensief ge-
bruikt wordt door vracht- en land-
bouwverkeer, is het eigenlijk een
wonder te noemen dat er nog nooit
ongelukken gebeurd zijn.
Door de snelheid waarmee er soms
wordt gereden en door de grootte
van de voertuigen, vormt het ver-
keer voor ons een blijvend groot
gevaar. Zeker voor de kinderen die
bij ons in de straat spelen en voor
degenen die niet meer zo goed ter
been zijn. Immers, voetgangers
moeten in de Bredewegstraat over
de weg lopen doordat er een voet-
pad ontbreekt. En dan komt bij deze
problematiek ook nog de geluids-
en trillingenoverlast die wij hier

hebben van met name het vracht-
en landbouwverkeer. Heus, de kop-
jes staan bij ons soms letterlijk op
tafel te trillen. Dag en nacht wordt er
regelmatig door grote buitenlandse
vrachtwagens gedraaid omdat deze
eigenlijk in Middelstum moeten
zijn. Vandaar dat wij om aanpas-
singen gevraagd hebben om ver-
andering in deze situatie aan te
brengen.

Er zijn verkeerstellingen uitgevoerd.
Vervolgens zijn we tijdens een ver-
gadering met Dorpsbelangen en de
gemeente ingegaan op het voorstel
van de gemeente om de bochten in
de weg aan te passen. Zo zou in
ieder geval de snelheid geremd
worden en zou het voor hele grote
combinaties een extra reden zijn
om om te rijden. Deze aanpassing
is doorgevoerd, waarna er weer
verkeerstellingen geweest zijn. Er
was een lichte verbetering zicht-
baar, maar voor ons was het ge-
wenste resultaat nog niet bereikt.
Of dat ooit zal lukken, is de vraag.
Wij denken en hopen dat onze inten-
tie duidelijk is en dat er uiteindelijk
een positief effect zal zijn op de
woonkwaliteit aan de Bredeweg-
straat en Bredeweg.

Vriendelijke groet,
Rob von Hebel

Fred Reiffers
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Beste lezers,
Wat leuk dat ik nu mijn verhaal mag schrijven in de rubriek 'Uitgevlogen'
in t Lougnijs. Ik las altijd met plezier de verhalen van uitgevlogen mede-
Kaansters in dit dorpsblad, die bij ons aan de Langestraat en later bij
mijzelf aan de Bredeweg op de mat viel. Nu is het mijn beurt om te
vertellen over mijn herinneringen aan Kantens, het Hoogeland en hoe het
nu met mij gaat.

In 1984 werd ik geboren in het
Diaconessenhuis in Groningen.
Samen met mijn ouders Cor en
Ineke Groeneweg heb ik eerst in de
Kooistraat gewoond. In 1985 zijn
we verhuisd naar de Langestraat,
waar mijn ouders de bakkerij van
mijn opa en oma voortzetten. Mijn
vader werd bakker en mijn moeder
deed de winkel. Ik ben dus, net als
mijn moeder, opgegroeid als bak-
kersdochter. En hoewel de bakkerij
al lang niet meer bestaat, voel ik mij
stiekem nog steeds een beetje zo.
In 1986 werd mijn broer Laurens
geboren. Samen met hem en mijn
ouders heb ik van alles beleefd aan
de Langestraat en in het dorp.
Waar ik met veel plezier aan terug-
denk is het buitenspelen, de op-
tocht met versierde wagens op 5
mei, schaatsen op de ijsbaan, de
Noorderrondrit op het ijs (Boter-
diep) waarvoor ik vrij mocht van
school, Koninginnedag met prie-
gelmarkt en spelletjes, Sint Maar-
tenlopen, meedoen aan theaterpro-
ducties en workshops geven in de
Theaterwerkplaats, toneelspelen
bij Advendo, vrijwilliger en later
bestuurslid zijn bij de Kinderspeel-
week, Sinterklaas verwelkomen bij
de molen, en noem zo maar op.

Van 1988 tot 1996 zat ik op obs

Klinkenborg. Ik kijk met enorm veel
plezier terug op die tijd. Heel bijzon-
der eigenlijk dat onze gecombi-
neerde groep 6, 7 en 8 maar 16
kinderen telde. Na de basisschool
ging ik naar het H.N. Werkmancol-
lege in Groningen. Iedere dag ging
ik met de bus vanuit Kantens naar
Groningen. Het was een hele over-
gang, van klein dorp naar (in mijn
beleving) zo'n grote stad. Ik heb in
het begin best heimwee gehad naar
die vertrouwde basisschool. Na
mijn MAVO-diploma heb ik ook
mijn HAVO-diploma op het Werk-
mancollege gehaald. Daarna ging
ik naar de PABO aan de Hanzeho-
geschool, waar ik in 2006 afstu-
deerde.
Na mijn afstuderen ben ik gaan
werken als invalkracht binnen
schoolbestuur Lauwers en Eems,
hieronder vallen alle openbare
scholen in de gemeenten Eems-
mond, De Marne en Winsum. Na
een aantal jaren invallen kreeg ik
een vaste aanstelling op obs Us-
quert. Daar werk ik nu met heel veel
plezier in groep 7 en 8. Met het team
doen we hard ons best om het
onderwijs in Noord-Groningen op
de kaart te zetten. Zo werken we
met I-Pads, gepersonaliseerd le-
ren en zijn we constant bezig met
vernieuwingen en het zo goed mo-

gelijk afstemmen van het onder-
wijs op onze leerlingen. Daar gaat
mijn hart sneller van kloppen!
In 2006 ben ik vanuit mijn ouderlijk
huis verhuisd naar de Bredeweg in
Kantens. Ik was enorm trots op
mijn eigen huisje. Ik vond het fijn
om in het vertrouwde Kantens te
blijven en regelmatig bij mijn ouders
langs te gaan of er te eten. Na een
jaar kwam Hessel bij mij wonen en
in 2010 zijn wij samen verhuisd
naar Uithuizen. Vanuit ons huis daar
op wierde Almersma konden we de
toren van Kantens zien staan.

In 2014 zijn wij samen met onze
oudste dochter Eveline (geboren in
2011) verhuisd naar Zuidhorn. Vo-
rig jaar is onze jongste dochter Julie

geboren. En met Eveline, Julie,
Hessel, onze hond Pip en mezelf is
ons gezin compleet.
Vanuit Zuidhorn is het lastig de
toren van Kantens te kunnen zien
staan. Maar, drie dagen in de week
rijd ik door Kantens op weg naar
mijn werk in Usquert.
Ik geniet van de prachtige natuur,
de vergezichten en de weidsheid
van het Hoogeland. Mijn moeder en
mijn broer met zijn gezin wonen in
Kantens. Ik blijf met plezier een
nachtje bij mijn moeder logeren als
zij, eens in de twee weken, op Julie
past. Al woon ik al een tijdje niet
meer in Kantens, ik voel mij nog
steeds Kaanster.

Lizanne Groeneweg
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Bevrijdingsvuurestafette langs alle dorpen in Eemsmond
Bijzonder initiatief van Eemsmond Runners
Om bewoners eraan te herinneren dat Nederland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in vrede en vrijheid leeft, gaan op 5 mei hardlopers
van Eemsmond Runners alle dorpen in de gemeente Eemsmond door, terwijl ze het bevrijdingsvuur bij zich dragen. Kinderen en andere
belangstellenden kunnen stukken meerennen. Tijdens korte stops worden op bijna twintig plaatsen vredesduiven opgelaten.

De tocht is de voortzetting van een
gevestigde traditie. Al vijfmaal eer-
der rende de loopgroep uit Uithui-
zermeeden een bevrijdingsvuures-
tafette, twee maal vanuit Wagenin-
gen en drie maal vanuit Groningen.
Dat de estafette nu volledig binnen
de gemeente Eemsmond blijft, is
nieuw.
'In eerdere jaren zijn we wel in
verschillende dorpen gefinisht maar
we kwamen nooit overal', vertelt
Bert Holsteijn, een van de organi-
satoren. 'Dat willen we dit jaar wel
doen. Het kan nu ook nog. In 2019
zijn we "Het Hogeland" en ziet de
gemeente er heel anders uit.'
Start en finish zijn dit jaar in de
thuishaven van de loopgroep, Uit-
huizermeeden. Maar het bevrij-
dingsvuur komt niet daar vandaan.
'Welnee, dat zou nep zijn', vindt
Holsteijn. 'Wij nemen dat vuur se-
rieus. Voordat we starten halen we
het op. We onderscheppen het bij
collega-lopers uit Oldambt, die het
in de nacht van 4 op 5 mei uit
Wageningen halen. Dan nemen we
het in de auto mee naar onze eigen
start.'
Die start is om acht uur 's morgens
bij het oorlogsmonument aan de
Vlasakker in Uithuizermeeden.
Gemeentebestuur en waarschijn-
lijk ook de provincie verlenen me-
dewerking. Van beide overheden
verwacht de loopgroep een bijdra-
ge in de kosten.
De lopers gaan vanuit Uithuizer-
meeden eerst naar het Wellington-
monument bij de Noordkaap, dat
pas in augustus 2015 is onthuld. 18
Kilometer en vijf dorpen verder is er
de Stolperstein in Oldenzijl, die ook

dateert uit 2015. In alle dorpen, en
meestal bij een oorlogsmonument,
is er een korte pauze waarin een
vredesduif wordt opgelaten. Leden
van de loopgroep die zelf duiven
houden zorgen er voor dat steeds
een duif aanwezig is als de estafet-
telopers arriveren.
Zeven dorpen in de gemeente Eem-
smond hebben één of meer basis-
scholen. De loopgroep heeft in elk
van die dorpen een 'opstaplocatie'
aangewezen voor kinderen en an-
deren die vanaf dat punt willen
meerennen naar de plek in het dorp
waar weer de duif  het luchtruim
kiest. Het is voor Eemsmond Run-
ners een traditie geworden kinde-
ren actief te betrekken bij bevrij-
dingsvuurestafettes. Holsteijn: 'We
zien dat als een aanvulling op hoe
ze op school met oorlog en vrede
bezig zijn. Veel volwassenen be-
reiken we ook juist via de kinderen.
En natuurlijk wordt de estafette gro-
ter en kleurrijker als er her en der
mensen meelopen die onze gast
zijn.' Hoeveel leden van de loop-
groep precies mee zullen lopen kan
Holsteijn niet zeggen. 'Dit jaar is 5
mei een gewone werkdag voor de
meeste mensen, dat heeft veel in-
vloed. We onderzoeken nog hoe het
precies ligt. Maar we gaan er van
uit dat er op elk moment toch wel
een klein groepje op de been is, met
minstens een begeleidende fietser
en volgauto.'

De volledige route is zeventig kilo-
meter lang. Route, opstaplocaties
en tijdstippen van de doorkomsten
door de dorpen zijn te bekijken op of
via de website van de loopgroep,

Overzicht van opstaplocaties, met tijdstip:
ROODESCHOOL:
Goudgewas (Hooilandseweg 72), 10.15 uur
ZANDEWEER:
noordelijke rand bos Molenhorn naast Rondweg/N999 (einde bospad),
12.25 uur
KANTENS:
 fietspad bij Usquerderweg 11, 13.25 uur
WARFFUM:
hoek Stationsweg/Havenstraat (beeld Gronings Paard), 14.40 uur
USQUERT:
brandweerkazerne, Wadwerderweg 85, 15.35 uur
UITHUIZEN:
Jacobuskerk, Hoofdstraat-West 85, 16.15 uur
UITHUIZERMEEDEN:
De Mieden, Hoofdstraat 61a, 16.45 uur

http://www.afstandmeten.nl/
index.php?id=1943410 en http://
www.eemsmondrunners.nl/node/
458.

Kort na vijf uur in de middag bereikt
het bevrijdingsvuur het eindpunt
van de route, het Johan van Veen-
plein in Uithuizermeeden. De ver-

wachting is dat er rond die tijd een
flinke groep estafettelopers zal zijn,
aangevuld met kinderen en vol-
wassenen van buiten de loopgroep.
De groep draagt het vuur over aan
het bestuur van de gemeente Eem-
smond, dat de laatste duif van de
dag oplaat.
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voorstellen:
Hallo allemaal. Wij zijn Bradley Venema en Lydia Scholtens en wij wonen
al weer enige tijd samen aan de Kooistraat 41 in Kantens. Bij ons wonen
ook de twee katers Guappa en Chino. Wij wilden graag samenwonen in
Kantens en hadden het geluk dat wij van een particulier een woning
konden huren aan de Kooistraat en het is echt ons plekje geworden.

Het Kanster Jeugdhonk op volle kracht vooruit
We hebben al verteld dat we geld gekregen hadden van Stichting Stroka en Leefbaarheidsloket. Dat zijn we aan het besteden en daarmee heeft
het honk een flinke verandering ondergaan.

Oorspronkelijk kom ik, Bradley, uit
de stad Groningen, maar ik woon al
jaren in Kantens. Lydia is geboren in
Middelstum en wij zijn dan ook zo-
wel in Middelstum als Kantens te
vinden. Na de diverse scholen ging
ik in opleiding voor zelfstandig wer-
kend kok. Na stageperiodes bij Four
Roses in Groningen, café Moeke
Vaatstra in Zuidwolde, Pappa Joe in
Groningen, werk ik nu als leerling-
kok bij De Oosterpoort in Groningen.
Ik zit nu in mijn laatste jaar en zal in
mei dit jaar examen doen.

Wij hebben elkaar leren kennen in
jeugdsoos The Rising Sun in Mid-
delstum en vanaf 2008 hebben wij
een serieuze relatie.

Lydia heeft met succes een kap-
ster-opleiding gevolgd en volgt nu
de studie verkoopspecialist detail-
handel aan het Noorderpoort Colle-
ge, Hora Siccamasingel in Gronin-
gen. Zij zal in juli dit jaar met deze

studie klaar zijn. Tussen het stude-
ren door werkt zij als caissière in de
PLUS supermarkt in Middelstum.

We zijn niet echt actief in het dorps-
leven en zijn ook niet lokaal actief
in verenigingen. Werken en stude-
ren is nu nog ons motto en in onze
vrije tijd wordt er zo nu en dan gevist
(vooral op karper) en de wedstrij-
den van FC Groningen bezocht. Ook
zijn wij jaarlijks op Sunsation aan-
wezig.

Bradley is een fervent liefhebber
van ijshockey en speelt in Gijs
Bears 5 in Groningen. Hij is dus
regelmatig te vinden op het kunstijs
van de diverse stadions, met als
uitvalsbasis de ijsbaan in Kardin-
ge. Lydia voetbalde bij KRC Kan-
tens, maar de sport is op een laag
pitje komen te staan.

Onze toekomstplannen zijn geluk-
kig en gezond te blijven, na de

examens een vaste baan te vinden
én we denken aan gezinsuitbrei-
ding. Dat gaat ons wel lukken, den-
ken we. Wat gezinsuitbreiding be-
treft is de stap al gezet; Lydia is in

verwachting en in november hopen
wij de trotse ouders te zijn van een
prachtige baby.

Bradley en Lydia

De muren zijn niet meer donker-
blauw en donkerrood, maar licht-
grijs en bekleed met steigerhouten
panelen. Het deejay-hok en de bar
krijgen ook deze panelen. De ka-
potte barkrukzittingen hebben een
nieuw hoesje gekregen en zo ko-
men we bij onze volgende punt(en).
Het is allemaal veel werk, erg leuk
om met elkaar te doen, maar er
moet nog veel gebeuren. Tijdens
het klussen (verven, timmeren,
aankleden) zijn dus alle klushan-
den welkom. En de barkrukken
moeten een nieuw verflaagje heb-
ben. Is er iemand in onze omgeving
die dit kan? Ze moeten schoonge-
maakt en gespoten worden.
Maar ook willen we straks, als
alles klaar is, meer activiteiten gaan
houden voor de jeugd en daar kun-

nen we ook best nog wel wat hulp
bij gebruiken. Met onze nieuwe
jongerenwerker Jasper is er een
frisse, positieve en energieke wind
door het jeugdhonk gaan waaien.

Maar Jasper en de overige be-
stuursleden Caroline, Jan, Jurjen,
en Wout kunnen het niet alleen, dus:
l Ben jij 13 jaar of ouder?
l Vind je het leuk om activiteiten

te bedenken en te organiseren?
l Vind je het leuk om muziek te

draaien en achter de bar drank-
jes in te schenken?

l Vind je het leuk om je eigen plek
zonder volwassenen met je
eigen vrienden te hebben?
Een plek waar je lol hebt, maar
ook verantwoordelijk voor bent?

Kom dan een keer langs op een
zaterdagavond en kijk, vraag en
informeer. We heten je van harte
welkom.
Wil je gewoon een gezellig avondje
uit, dan ben je natuurlijk ook altijd
welkom.

Op 27 april houden we samen met
de ijsbaanvereniging en Kaanster
Kermis een gezellige spelletjes-
middag op de ijsbaan. Jongeren-
werk heeft allerlei springkussens,
een hindernisbaan en pannakooi-
attributen geregeld, genoeg om te
beleven en te bekijken dus. We
hopen dat er veel mensen langsko-
men, ons 'nieuwe' honk komen
bekijken en de gezelligheid mee-
nemen.

Tot ziens in het Kanster Jeugdhonk:
Caroline, Jan, Jurjen, Wout, Trees,
Astrid (onze vrijwillige assistent op
de achtergrond) en Harriët
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Gezellig drukke opening expositie “Geraakte Groningers”
Het was op zaterdag 1 april jl. een bijzondere opening, met bijdragen uit de drie dorpen waar t Lougnijs in de bus valt. De zon scheen en de temperatuur
was aangenaam, dus wachtte het duo Ephraim uit Kantens de gasten buiten op met hun vrolijke muziek. Binnen werd Annet Eveleens uit Rottum
geïnterviewd door Wiebe Klijnstra van RTV Noord over de prachtige foto's die zij maakte van de door de aardbevingsproblematiek geraakte
Groningers. Hierdoor werd de opening met een kwartiertje uitgesteld.

Brenda Harsveld heette iedereen
welkom. Zij vertelde over het tot
stand komen van het project Breien
voor Groningen en de expositie die
daar uit voortvloeide. Daarna ver-
telde Annet Eveleens over het foto-
project. De verhalen over de leuke

ontmoetingen die zij had met de
mensen en de onverwachte ge-
beurtenissen tijdens het maken,
gaven de foto's een extra dimensie.

Na een muzikaal intermezzo van
Helga en Rudi Ephraim, vertelde

Ton Brandsen uit Stitswerd over
Buurkracht in samenwerking met
obs Klinkenborg (Kantens). Hij
maakte de kinderen bewust van de
noodzaak tot overstappen naar groe-
ne energie. Dit deed hij door bijv.
het aantal zonnepanelen in Kantens
met de kinderen te tellen en het
aantal groene woningen op een
maquette aan te geven. De kinde-

ren zullen de resultaten laten zien;
wanneer en waar horen wij nog.
Daarna was er muziek, heerlijke
Surinaamse hapjes van Trees Hof-
man en een drankje.
Het was een gezellige, interessan-
te middag, waar we met veel ple-
zier op terugkijken.

Anneke Moreel

 Fred Reiffers

 Annet Eveleens
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Het waren drukke tijden op de Klinkenborg de afgelopen weken; groep
1 en 2 én groep 3, 4 en 5 zijn naar een toneelvoorstelling geweest. Groep
6, 7 en 8 is naar het bezoekerscentrum van Het Groninger Landschap
in Pieterburen gegaan om daar van alles over zoogdieren te weten te
komen.

De schoolschrijver Gonneke Hui-
zing heeft weer veel creatieve
schrijfopdrachten met de kinderen
uit groep 2 t/m 8 gedaan en ook het
project Duurzaam Kantens (voor
groep 6, 7 en 8) loopt nog steeds
door.
Met de hele school hebben we de
afgelopen weken (in het kader van
T-world) gewerkt rond het thema
Gezondheid. Op 13 april was er, na
de heerlijke paasbrunch en andere
paasactiviteiten, een inloop voor
ouders om de resultaten te bekij-
ken. En daarnaast werd er natuur-
lijk ook gewoon gerekend, gespeld,
geschreven  en gelezen.

Maar het meest bijzondere was
toch wel de Pannenkoekendag op 5
april. Maar liefst 21 ouderen uit

Kantens en omgeving hadden de
uitnodiging aangenomen om op
school pannenkoeken te komen
eten. De leerlingen hadden de mid-
denruimte mooi ingericht als res-
taurant en begeleidden de gasten
naar hun plek. Daarna verzorgden
ze de bediening. Ook het bakken
van de pannenkoeken was (deels)
door de leerlingen gedaan. Het re-
sultaat mocht er wezen: grote sta-
pels pannenkoeken zodat naast de
ouderen ook alle leerlingen mee
hebben kunnen smullen.
We vonden het erg leuk om de
ouderen in school te ontvangen en
begrepen van onze gasten dat zij
het ook erg gezellig hebben gevon-
den. Wellicht de start van een mooie
traditie?

Fred Reiffers

Voorstellingen in het Bernleftheater
In het voorjaar van 2017 brengt het Bernleftheater weer een eigen
productie en wel een hele bijzondere! Na 17 jaar hebben acteurs Nina
Werkman en Dré Oudman samen met regisseur Albert van Ham het
toneelstuk - ROLBRUG -  van Bouke Oldenhof weer opgepakt.

Van 1997 tot 2000 hebben boven-
genoemde acteurs en regisseur
veel succes gehad met Rolbrug.
Een tournee langs allerlei theaters
in Nederland gemaakt, in de finale
gestaan van het Landelijk Festival
Amateurtheater in Amsterdam en
mooie recensies gekregen.
Nu, onder de naam toneelgroep
Helwerd, spelen zij deze voorstel-
ling opnieuw en wel zes keer op een
zondagmiddag:
30 april en 14 mei, de aanvangstijd
is steeds 15.00 uur.

Korte inhoud:
Maartje en Fonger proberen de
balans van hun leven op te maken
in een onwezenlijke sfeer van me-

lancholie en humor. Zij kennen el-
kaar van kindsbeen af en hebben
veel tijd samen doorgebracht in en
om de plek waar ze nu weer samen
zijn. Het is het ouderlijk huis van
Maartje, vroeger een boerderij met
café en de bewoners bedienden
ook de brug over de vaart.
Nu wonen er nieuwe mensen, maar
de gedachte aan hoe het was en
nooit meer zal worden bepaalt het
gesprek. In hun volstrekt eigen taal
en variërend van verdriet, liefde,
boosheid naar schijnbaar geluk,
geven Maartje en Fonger de toe-
schouwer, misschien wel onbe-
doeld, inzicht in hun angst en hun-
kering, droom en rauw geworden
werkelijkheid.

Brocante & Lifestylefair en
Streekproductenmarkt op Ewsum
Wegens groot succes organiseren Stichting Streekproductenmarkt
Ewsum en All  Seasons  Bloemen weer een Brocante/ Lifestylefair en
Streekproductenmarkt  op het Borgterrein van Ewsum aan de Oosterbu-
ren 1 in Middelstum.

Het geheel omvat maar liefst 50
kramen met o.a. heerlijke-, duurza-
me streekproducten, brocante, sie-
raden, kleding, cadeauartikelen etc.
en dit alles op een prachtige locatie.
De hele dag is er live muziek ver-
zorgd door de heer Kopaal  met zijn
minidraaiorgel.
De kinderactiviteit zal worden ver-
zorgd door medewerkers van het
“Merelhuis”.
Verder kunt u in het koetshuis van
Ewsum genieten van mooie kunst
onder het genot van o.a. een kopje

koffie met gebak. En u kunt een
wandeling maken door de prachti-
ge tuinen van het Borgterrein Ew-
sum.
27 mei op het Borgterrein van Ew-
sum 10.00 -16.00 uur! De toegang
is gratis!

In 2017 is er nog Streekproducten-
markt op 24 juni; 22 juli; 26 augus-
tus; 23 september. Kijk voor meer
informatie op:
www.streekproductenmarktewsum.nl
en www.allseasonsmiddelstum.nl
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We zijn weer open!
Na een lange periode van gedwongen stilstand door de aardbevingsscha-
de aan het gebouw Oosterweg 4 te Kantens, gaan binnenkort de eerste
culturele activiteiten weer plaatsvinden in de Theaterwerkplaats te
Kantens.

Voor kinderen was er een open les
afgelopen zaterdag (red. 15 april
jl.), om kinderen van 8 tot 12 jaar
enthousiast te maken voor een
workshop van 6 keer die op maan-
dagmiddag 24 april gaat starten. De
kinderen uit Bedum, Kantens en
Middelstum vonden het superleuk
onder leiding van Thirza Wierenga.
Opgave voor de workshop is nog
mogelijk!!

Voor volwassenen is er op 2 mei
een DANSWORKSHOP eigentijd-
se dans, (zie bijgevoegde foto) waar
iedereen met of zonder ervaring,
die zin heeft om creatief bezig
te zijn en in beweging te
komen, aan kan

meedoen. Er wordt na een geza-
menlijke introductie met o.a. dans,
opdrachten en improvisaties, mu-
ziek en ritme bij de dans, toege-
werkt naar een presentatiemoment
aan het eind van de middag.
De workshop wordt gegeven door
Pierik L. Istelle, dansdocent en
choreograaf en Macebo Mavuso,
acteur en artistiek leider van La-
way Arts uit Zuid Afrika.

Opgeven voor deelname via
info@lawayarts.com

www.lawayarts.com
www.facebook.com/

lawayarts

Als je echt niets goed meer ziet
in je medemens,
moet je op zoek gaan
en blijven zoeken.
Vroeg of laat vind je wel iets,
iets goeds, iets moois.
Vertel het dan voort.

Wilt u in t Lougnijs adverteren,dat kan!
Neem contact op met onze redactie: info@tlougnijs.nl

Je zult verrast zijn.
Het leven wordt zonniger
en er groeien weer vriendschappen
over alle heggen en muren.

Phil Bosmans
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Gert Hammenga, Erik Spriensma, David Bol en Menno Bol, de organisa-
toren van de motortoertocht

Motortoertocht Alp d'HuZes
Wanneer: 13 mei 2017
Hoe: Inschrijving tussen 8.00 en 10.00 uur
Waar: IJsbaan Kantens, Pastorieweg 35A, Kantens

Opgeven bij: harrietwassink@hotmail.com
 06 37402090

In juni gaat Team Rising Sun de Alp d'HuZes beklimmen in strijd tegen
kanker. De opbrengst van deze toertocht gaat naar:
Opgeven is geen optie/KWF/Alp d'HuZes.
l Inschrijfkosten € 10,00;
l De duo-rijder mag gratis meedoen, een bijdrage in de pot is welkom;
l Afstand toertocht ca. 190 km;
l Bij terugkomst is er tijd en ruimte voor een gezellige nazit onder genot

van hapje en drankje;
l Bij voorkeur van te voren aanmelden;
l De route voor Garmin of TomTom is via de mail opvraagbaar;
l Bij terugkomst ligt er een herinnering voor iedere motorrijder klaar.

GEZOCHT VOETBALLERS!
Voetbalvereniging KRC is op zoek naar nieuwe leden!
Dus ben jij op zoek naar een nieuwe vereniging, of ben je nieuw in Kantens
e.o. en ben je op zoek naar een leuke voetbalvereniging?
Kom dan de teams van KRC 1 of KRC 2 versterken.
Kom gerust eens langs tijdens een training op de woensdagavond, of
tijdens een wedstrijd op de zaterdagmiddag!

Aanmelden kan bij de secretaris
Anneke Oosting

  552857
Ook nieuwe leden voor onze jeugd
en damesteams zijn natuurlijk van
harte welkom!

Tot ziens bij v.v. KRC
Sportpark de Kooi
Bredeweg 30
Kantens
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ROMMELMARKT, BRADERIE &
KAANSTER KERMIS 2017
Dit jaar is de rommelmarkt & braderie op zaterdag 27 mei van 12.00 tot
18.00 uur. Locatie is, zoals gebruikelijk, de Kooistraat. De standplaatsen
zijn zo als gewoonlijk gratis! Dus heeft u iets te verkopen, kom dan ook
staan op deze altijd gezellige markt! Ook bedoeld voor verenigingen!
Meer informatie of reservering van een standplaats kan bij:
Reinder Blaauwwiekel,  06  23441712 - reinder.miranda@home.nl

Programma
Woensdag 24 t/m
zaterdag 27 mei:
Gezellige kermis met verschillen-
de leuke attracties!

Woensdag 24 mei:
Kinderbingo
Aanvang 14:00 uur in de feesttent
Gratis deelname!

Grote Bingo
Aanvang 20.00 uur in de feesttent
Met geweldige prijzen!

Donderdag 25 mei:
"Zuver Scheerwol"
Vanaf 20.30 uur in de feesttent
De band van Sijtse Scheeringa met
Gronings en Engelstalige muziek!
Gratis entree!

Vrijdag 26 mei:
Voetbalwedstrijd
vv KRC - vv ZEC
Aanvang 19.00 uur

Feestband “Solidair “
Vanaf 21.00 uur in de feesttent
Gratis entree!

Zaterdag 27 mei:
Rommelmarkt & Braderie
12.00  18.00 uur
Locatie Kooistraat

"Eltje Doddema en Harm Tabak"
Vanaf 14.00 uur in de feesttent
Gratis entree!

Disco-N-Action
met DJ Peter Zuidhof
Vanaf 21.00 uur in de feesttent
Gratis entree!

Te koop aangeboden:
l Een douche-stoomcabine-de-Luxe met diverse mogelijkheden
l Vouwwagen, inclusief spullen voor rommelmarkt
l Houten 2-persoons bed met lattenbodem
l Diverse maten houten kistjes (met en zonder zeefbodem),

voor aardappelen, bollen, decoratie of andere mogelijkheden
Voor meer informatie:

 06  23253332

Wilt u in t Lougnijs adverteren,dat kan!
Neem contact op met onze redactie: info@tlougnijs.nl

Collecte Longfonds,
8 tot en met 13 mei
Ademen, voor de meeste mensen is dat heel gewoon. Maar voor ruim
één miljoen andere longpatiënten is ademen een voortdurende strijd. Een
strijd die ze niet alleen kunnen winnen. Van 8 t/m 13 mei is de collecte
van het Longfonds. Dan gaan bijna 40.000 vrijwilligers op pad om geld
in te zamelen voor longonderzoek. Geef aan de collectant en steun onze
strijd voor gezonde lucht en gezonde longen.

Longfonds
In Nederland hebben meer dan 1 miljoen mensen een ongeneeslijke
longziekte, zoals astma of COPD. Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht
en gezonde longen. Meer informatie over het werk van het Longfonds vindt
u op longfonds.nl

Collecte
De Reuma-collecte heeft € 577,00 opgebracht.
Allen hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Jannie Knot
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Schoonheid
Schoonheid bestaat bij de gratie van lelijkheid. Als alles er hetzelfde uitziet
is alles schoon …..of lelijk als u wilt.
Behalve dat schoonheid subjectief is, is het schoonheidsideaal aan
verandering onderhevig. De vrouwen uit Rubens' tijd voldeden niet aan
het ideaal van de graatmagere mannequins. Gelukkig is dat weer een
beetje achterhaald. Twiggy is wat aangekomen, zeg maar.
Rembrandt vond men te donker, Van Gogh te kliederig. Terwijl ze beiden
gelden als de beste schilders van de schilderkunst ooit.
Jaren-vijftig huisinterieurs vond ik, en ik niet alleen, in de jaren zestig en
zeventig uitermate truttig. En kijk: veel aspecten komen terug en gelden
als modern. Zelfs ik heb van die oude troep in huis.
Natuur is ook onderhevig aan discussie. Sommigen vinden het Groninger
land te plat en te open, anderen houden niet van het donkere bos  en voelen
zich opgesloten.
Bij ons thuis hing vroeger ieder jaar een Zwitserse kalender. Allemaal
bergen met sneeuw en edelweiss, iedere maand weer. Dat gold in de
eerdergenoemde truttige interieurs als de volmaakte schoonheid. Zijn ze
dan niet mooi. Jawel, maar niet jaar in jaar uit, twaalf maanden lang.
Kennelijk is teveel schoonheid niet schoon meer. Zwitserland heeft teveel
berg, denk ik. In Nederland raken we in ontroering van het uitzicht vanaf
de Holterberg (nog geen 60 meter) of helemaal vanaf de Vaalserberg, onze
hoogste, meer dan 300 meter! We noemen ze berg, maar het zijn heuvels.
Prachtig omdat de rest van ons land zo vlak is. Kom je net uit het
buitenland, België is al voldoende, zijn ze toch wat aan de lage kant.
Begrijp me niet verkeerd, ze blijven mooi, maar je rijdt er niet voor om
als vlak naast zo'n Belgisch uitzicht de Posbank (90 meter) ligt, die valt
dan een beetje in het niet. Maar misschien moet je er dan juist heen. Als
de horden een berg links laten liggen kan jij in stilte genieten.

Vergelijk toeristische attracties. Als ik in het torentje van de Stitswerder
kerk (haalt ie de 20 meter?) klim, geniet ik van de stilte met de regelmatige
tik van de klok en verder windgeruis. Bovenop de Eiffeltoren (317 meter)
geniet ik van de enorme hoogte, veel wind, maar met het idee dat ik dit
deel met miljoenen anderen. Is de een mooier dan de ander? Nee hoor.
Juist dat exclusieve, niet dat massale werkt mee aan de schoonheidsbe-
leving.
De aanleiding van deze inleiding is het volgende:
Twee weken geleden zaten mijn eega en ik op La Palma, een Canarisch
eiland. Als voorbereiding las ik een gidsje over het eiland. Aldaar huurden
we een auto en bezochten we de meest 'mooie' bezienswaardigheden. Het
ene uitzicht was nog mooier dan het andere. De hoogste berg aldaar 2.426
meter, dan kan je dus ver zien! Toch heb je als je van uitzichtpunt naar
uitzichtpunt rijdt op een gegeven moment de neiging niet meer uit te
stappen en zelfs gewoon door te rijden. We kozen een secondair weggetje
vlak langs de kust wat niet in het gidsje vermeld stond. We draaiden een
bochtje om en hadden ineens volledig uitzicht op zee. We stopten op het
weggetje, er kwam niemand aan, en genoten in alle eenzaamheid van het
uitzicht dat het gidsje niet gehaald had. De zee was nogal woest en er stond

ook nog een vuurtoren. Na alles wat we al gezien hadden was dit niet het
meest weidse uitzicht, en ondanks de brullende zee wel het meest stille.
Ik stelde me daar voor dat ik vanuit Stitswerd en stukje ging fietsen en
dan een bocht omging en dan ineens dit uitzicht had. Kan natuurlijk niet,
maar stel je voor. In alle gidsen van Nederland zou dit geweldige punt
vermeld staan. Duizenden zouden erop afkomen. Grote parkeerplekken,
souvenirwinkels, betaalde toegang, rondleidingen, 's nachts feeëriek
verlicht, restaurants, enzovoort, enzovoort.
En daar helemaal niets.
Gelukkig ligt het niet bij Stitswerd.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl
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Hemelvaartsdag dauwtrappen met ontbijt
Op Hemelvaartsdag 25 mei is er een dauwtrapmorgen. Lijkt het je wat om 's morgens voor zonsopkomst een wandeling te maken in de mooie
natuur rond Kantens? Vogels spotten en plantjes ontdekken en de zon zien opkomen? Marjolein Kromhout zal erbij zijn en uitleg geven; dus
een morgen om naar uit te zien.

Wie een verrekijker heeft: hang
hem om en een fototoestel mee
kan ook geen kwaad en wie een
vogel/plantenboekje heeft neem
het maar mee!
Aan het eind van deze prachtige

natuurwandeling staat er voor ie-
dereen een ontbijt klaar.

Start: 05.25 uur bij de Theaterwerk-
plaats aan de Oosterweg 4 te Kan-
tens

Ontbijt na de wandeltocht
Kosten luxe ontbijt volwassenen:
€ 7,00 en voor kinderen t/m 12 jaar:
€ 5,00. Elk 4 e kind is gratis.

Graag opgave vóór 22 mei as. en
vooraf betalen door middel van
enveloppe in de brievenbus bij
Marten Miske,
Langestraat 13 Kantens
m.miske@hetnet.nl

Wandelvierdaagse
De wandelvierdaagse in Kantens wordt gehouden op 29 mei tot en met
1 juni. De afstand is 5 kilometer. De start is op maandag 29 mei vanaf
t Schienvat in Kantens. Inschrijven voor de 5 km vanaf 17.45 uur, maar

kan ook vooraf via mail door naam en de hoeveelste keer te mailen
naar m.miske@hetnet.nl - Dit kan tot 27 mei 18.00 uur.

Vertrek van de 5 km is dagelijks om 18.00 uur.
Inschrijfgeld is € 5.00, te voldoen bij de start.

M. Miske - Langestraat 13 - 9995 PD Kantens
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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.

WC
Wat n roar onderwaarp zellen ie
wel denken. Doar hemmen ie ge-
liek aan, mor as ie nait meer zo
smui ien bainen binnen as vrouger,
is t mooi dat ze nait aal te wied vot
binnen as ie der verlet om hem-
men. k Kin der wel n column over
volschrieven wat k op dit punt mit-
moak.
As wie n moal noar Stad goan, wait
k woar n invaliden-wc is, bie V&D
en Hema. Mor ja, V&D is der nait
meer en of ie ien dij nije winkel doar
nog gebruuk van moaken mag-
gen???
Boetendes hemmen ze twij ien-
gaangen dichttimmerd. Even ach-
terdeur binnenstoeven is der nait
meer bie.
Bie V&D was t aans leste tied super
nijmouds. Eerst zat e op n aander
verdaipen en vroug k wc-juffraauw
of k der ien mog, want haalftied
stonden der aalpmoal dingeraai-
zen van heur zulf. Heur tas, jas,
kaam, nuim mor op.
Dat kommen ie op meer steeën
tegen dat ze t as romtommelderij-
hokje bruken.
Bie t Potterwollermeer stond der n
spreekgestoulte (katheder) en n
schaarm ien en der hongen klaaier
van ober.
Bie n aander kovviehoes mout ie
eerst vroagen of ze deur even lös
moaken willen. Dij wc zit sikkom
ien boeten en din binnen ze baang
dat elkenain van stroat der hìn gaait
en niks verteert. k Bin aaltied baang
dat k der nait weer oetkommen kin,
want je mouten touglieks op twij
knoppen drukken van n swoare
deur.
Bie oogartsen ien t Martinie-zai-
kenhoes was t hail min veurme-
koar. n Gaang vol mìnsen, old en
jong en ain leutje wc-ke veur man-
nen en vraauwen. Mor leste moal
dat wie doar wazzen, was der om
houk ien n aander gaang n haile
grode wc komen. Dat mout toch ien
n zaikenhoes ook. Ien t UMCG is t
prima, net as ien Van der Valkho-
tels.
Zo kinnen ie van alles beleven, ook

Winnoars2017: van links naar rechts Frans Laning, Appingedam met de
2e prijs, Aukje Busser, Warffum met de 3e prijs en Fré Schreiber met de
1e prijs in de categorie 'promintenten' en Petra Durenkamp uit Wehe-Den
Hoorn met de 1e prijs.

Dien levent is dienent!
Aan distied tou haar we n veuroetgang van volksgezondhaid en haar we
verzekern van n schiere verzörgen. Dij t grode veurrecht het om aal mor
oller/older te worden mout hom woaren veur ale oorzoaken dij zien leven
ontiedeg bekörten kinnen. Hier volgen tien geboden dijstoe, mit n
knipoog, onnaaiern kins.

Eerste gebod: Leef tiedloos.Elke
dag dij die geven wordt is n oaven-
tuur as tied hom nait versplintert en
gaauweghaid hom nait verinne-
waaiert.

Twijde gebod: Heb wat ommaans,
goa bevubbeld braaien, kwastjen
of toendjen en goa nait omschon-
tjen. Stoens stilzitten is stoareg aan
doodgoan, verainzoamen begunt
mit onneudege prakkezoatsies.

Daarde gebod: Wor nait franterg
over dien meleuren zo as zeubran-
den of veujoarsmuidhaid. Jeuzeln
en jammern, sjantern en stìnnen is
n langzoame vörm van staarven.
Leef der overhìn.

Vaaierde gebod: Kiek nait ien t
vleden.  Doe moakstie/moaks die
bespottelk en onmeugelk  astoe
denks dat jongern t nait beder doun
zellen as doe. Wie gruien mitnkan-
der/mit nkander noar toukomst tou.

Viefde gebod: Vaal jonkhaid nait
haard as ze die opzied schoft en die
schuld geft van n sjène dingen. Zai

worden stoareg ook oller/older en
t leven moakt heur wel wiezer.

Zesde gebod: Goa nait allinneg om
mit evenòlders. Blief nait ien n
kaauw zitten mor pebaaier midden
maank mìnsen te blieven.

Zeuvende gebod: Blief smui, blief
veldjen, diezulf oppeerdjen en
swaarven, ook boeten dien aigen
lutje krinkje . Elke strunentocht is n
ontdekkenstocht.

Achtste gebod: Zuik zun op, ook t
aledoagse leven kin vol zunschien
weden. Din hols dokter van t lief.
Laggen, schoedeln en gruilen hol-
den die vris.

Negende gebod: Smörns nait op
klender kieken, doe bis zo old astoe
die vuils. Gain mìns mout dien
woare leeftied roamen kinnen.

Tiende gebod:  Leef zo dat mìnsen
denken: “Kiek ais, hai is der ook
nog, dij het gain last van slietoazie!”
Dat is t schierste kompelmìnt dij ze
die touswaaien kinnen.

Alle aanwezigen
zingen het Grunnegs Laid,
kippenvel...

op t Hogeland. Der binnen genog
wc's, mor alpmoal hail leeg bie
grond. Woarom nait aín hoge wc?
Lest las k ien Ommelander dat n
drokke zoak (k zel gain noam nui-
men) eetzoal verbaauwd haar mit
staaigerholt en nije stoulen. Mor
gain invaliden-wc. Ien n gewone
wc n poar beugels aan muur net
veur joen knijen en kloar is Kees!
Ien ons aigen dörpshoes is t goud
veurmekoar. Mor nou zat Lili Mar-
leen doar lest ien. t Was heur klaaid-
koamer.
Gelukkeg huf k dij oavend nait!

Anje van der Hoek-Linstra

As t oavend is
As t oavend is,
Twijlichteg is,
Bist doe bie mie.

Dien haartslag is
Gedachtenis
Weer dicht aan mie.

En zaachte is
Dien haand, dei is
In dei van mie.

As t stilte is,
Gehaimenis,
Den flustert mie

Dien lichte oam
Weer zaacht mien noam:
Ik bin van die.

Mien haart vragt stom:
Kom doe weerom
Bie mie, bie mie

Ain ogenruk.-
Is den t geluk,
Veur mie vebie?

D.S. Hovinga
Oet: Bloaren aan de levensboom.
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Zondag 30 april
09.30 uur - ds. G. Bruinsma
14.30 uur - ds. P. Drost

Zondag 7 mei
09.30 uur - ds. H.G. Gunnink
14.30 uur - ds. P.A. Slager

Zondag 14 mei
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. P. Drost

Zondag 21 mei
11.00 uur - ds. A.G. Bruijn
14.30 uur - ds. P.A. Slager

Donderdag 25 mei (Hemelvaart)
09.30 uur - ds. T. Groenveld

Zondag 28 mei
09.30 uur - ds. W. Jagersma
14.30 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn
__________________________________

CHR. GEREF. KERK KANTENS

Zondag 7 mei
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. R. Jansen

Zondag 14 mei
09.30 uur  ds. D.J. Steensma
14.30 uur - Leesdienst Joh. Spriens-
ma

Zondag 21 mei
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds.J.J. Lof

Donderdag 25  mei (Hemelvaart)
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
gezamenlijke dienst met PKN in de
Antoniuskerk

Zondag 28 mei
09.30 uur  ds. R. Jansen
14.30 uur  ds. G. Huisman
__________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM

Protestantse Gemeente Kantens-
Stitswerd-Rottum

Zondag 30 april
09.30 uur  dienst door kerkenraad
Gezamenlijk koffie/thee in CGK

Zondag 7 mei
10.00 uur  drs. J.W. Bassie, Gronin-
gen

Zondag 14 mei
10.00 uur  ds. E.J. Struif, Oosterwol-
de

Zondag 21 mei
11.00 uur  ds. G.W. van Wingerden,
Stedum

Donderdag 25 mei (Hemelvaart)
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek, Ruin-
derwold
gezamenlijke dienst met Chr. Ge-
reformeerde Kerk in Antoniuskerk

Zondag 28 mei
10.00 uur  kw. J.C. Prins-Pestoor,
Winsum
Georgiuskerk te Stitswerd
Na afloop koffie/thee in Dorpshuis

___________________________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 30 april
19.00 uur  ds. J. den Admirant

Zondag 14 mei
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje

Zondag 28 mei
19.00 uur  br. Th. Huisman
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Agenda
Rottum
Zaterdag 1 april
Kerkje
13.30 uur
Opening expositie:
Rottum Gas(t)vrij

Zondag 30 april en 14 mei
Bernleftheater
15.00 uur
Theaterstuk Rolbrug
__________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
__________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur

Zaterdag 13 mei
Kanster Jeugdhonk
Vanaf 08.00 uur
Motortoertocht voor Team Rising
Sun

Donderdag 25 mei
Theaterwerkplaats Laway
05.25 uur
Dauwtrappen
t Schienvat
07.30 uur
Ontbijt na dauwtrappen

Woensdag 24 t/m zaterdag 27 mei
Feesttent/Kooistraat
Kaanster Kermis
(programma: zie elders in t Lougnijs)

Maandag 29 mei
t Schienvat
17.45 uur
Inschrijven wandelvierdaagse
18.00 uur
Wandelvierdaagse

Dinsdag 30 mei  donderdag 1 juni
t Schienvat
18.00 uur
Wandelvierdaagse

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Dinsdag
Zomerstop
volksdansen
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Donderdag
Zomerstop
damclub

Vrijdag
16.00 - 20.00 uur
cafetaria geopend
Zomerstop
biljartclub

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.

Zaterdag
16.00  21.00 uur
Jan's Pub
16.00 - 20.00 uur
cafetaria geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat:  55 12 80 b.g.g.
Jan Westerlaken  06 53 17 85 67
___________________________________

Weekenddiensten
29 en 30 april
Tandartspraktijk Middelstum
Middelstum  0595  552292
5, 6 en 7 mei
Tandartsenpraktijk Bruining-Gel-
derblom
Winsum  0595  441740
8 t/m 1 mei (alleen avonddiensten)
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum  0596  572818
13 en 14 mei
Tandartspraktijk Booij
Winsum  0595  441545
20 en 21 mei
Tandartspraktijk Conradie
Bedum  050  3012337
24 mei
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen  0595  431716
25 mei
Tandartspraktijk Middelstum
Middelstum  0595  55 22 92
27 en 28 mei
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum  0595  442244

Patiënten van de aangesloten prak-
tijken binnen de Vereniging Tand-
artsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raad-
plegen voor informatie over de
dienstdoende tandarts/praktijk.
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.

DOKTERSDIENST:
 0900-9229

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum:  050 - 3014260
HOLISTISCHE PSYCHOTHERA-
PIE EN RELATIETHERAPIE
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum  06 51255926
W: binnenwerk-psychotherapie.nl
__________________________________________
__________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum  0595  437555
__________________________________________

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:

 050 - 3140211
__________________________________________

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:

 0597 - 412613
__________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
 0595 - 551084
 06 - 14611173

__________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
 0595 - 551084
 06 - 14611173

___________________________________

Wij hebben in de afgelopen periode
de volgende giften mogen ontvan-
gen:

St. Oude Groninger
kerken € 15,00
Vrouwenraad € 25,00
PKN Kantens-Stitswerd € 40,00
Passage, afd. Middelstum € 15,00

Waarvoor onze hartelijke dank!
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Foto van de maand
Ochtend in Rottum

Annet Eveleens

Volkslied
Koning Willem-Alexander wordt 50
jaar. Koningsdag en 4 en 5 mei zijn
in aantocht.
Sybrand Buma pleitte voor het on-
derwijzen van ons volkslied op de
basisscholen.
Het Wilhelmus zingen is niet ouder-
wets. Integendeel, het getuigt van
respect voor onze eigen traditie.
Voor wie de tekst nog even wil
opfrissen: hier het eerste en zesde
couplet.

Wilhelmus van Nassouwe
ben, ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmer meer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
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Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
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Oud Papier
Woensdag 21 juni

vanaf 18.00 uur

T 0595 - 439907


